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Аннотация
В настоящей статье рассматриваются особенности инновационного развития регионов в условиях
осуществления политики импортозамещения и инновационной ориентированности российской экономики. Анализируются ключевые направления осуществления инновационных стратегий по отношению к
субъектам малого предпринимательства. Автор рассматривает функционирование малых предприятий на
региональном уровне с позиции развития инновационного потенциала. Подчеркивается значимость формирования инновационных региональных модулей как элементов национальной инновационной системы
России. В качестве практического примера дана характеристика развития Волгоградской области.
Abstract
In the present article features of innovative development of regions in the conditions of implementation of
policy of import substitution and innovative orientation of the Russian economy are considered. The key directions
of implementation of innovative strategy in relation to small business entities are analyzed. The author considers
functioning of small enterprises at the regional level from a position of development of innovative potential. The
importance of formation of innovative regional modules as elements of national innovative system of Russia is
emphasized. As a practical example the characteristic of development of the Volgograd region is given.
Ключевые слова: инновационное развитие, регион, инновационный потенциал, малое предприятие.
Keywords: innovative development, region, innovative potential, small enterprise
В условиях усиления международной конкуренции, ориентации национальной экономики на
концепцию импортозамещения и инновационное
развитие особое значение имеет вопрос пространственного развития страны и в частности инновационного развития отдельных регионов. От уровня
развития региона зависит качество жизни населения, развитие и будущее отдельных субъектов и
всей России в целом. Поэтому ключевым вопросом
становится поиск методов, инструментов и технологий, способных обеспечить существенное повышение конкурентоспособности и инновационного
потенциала региона на современной методологической основе. Инновационное развитие региона может быть во многом обеспечено осуществлением
инновационной стратегии. Перспективные изменения необходимо прогнозировать с учетом существующих тенденций, проводя ретроспективный
анализ и на перспективу с предвидением возможных путей развития, согласованных с насущными
потребностями бизнеса и населения, а также с осуществлением правильного выбора стратегии.

В результате развития новых идей, связанных
с национальным и инновационным развитием, увеличилась значимость региона в качестве территориальной экономической единицы.
Каждый регион определяет свои приоритеты и
специфику развития, учитывая особенности и условия хозяйствования территорий, что оказывает
непосредственное влияние на его социально-экономический уровень. Определение критериев, по которым производится процесс формирования стратегий, становится актуальным для органов регионального
и
муниципального
управления.
Сбалансированное и ресурсосберегающее функционирование регионов как сложных открытых социально-экономических систем невозможно без использования результатов научного менеджмента,
достижений научно-технического прогресса и
определения мировых векторов развития.
По мнению автора, среди ключевых причин
возросшего внимания к проблемам развития российских регионов в условиях изменяющейся внешнеэкономической среды, можно отметить следующие:
- важным фактором стабильности и экономической независимости в условиях глобализации
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становится способность страны в целом и на уровне
отдельных регионов активно реагировать на динамику внутренней и внешней конъюнктуры, а также
осуществлять своевременную адаптацию за счет
ресурсов инновационно-инвестиционного развития
региональной экономики;
- характер и уровень инновационного развития
международной экономики обуславливает значимость и необходимость региональной переориентации инновационно-инвестиционной политики. При
этом учитывается специфика инновационно-технологической политики, определяемая целым комплексом процессов, таких как: участие и обеспечение процесса международного разделения труда,
политика снижения затрат, способность с помощью
внедрения новых технологических процессов и технологий к постоянному обновлению продукции с
целью усиления конкурентных позиций страны или
региона на мировом рынке, доминирование участников малого и среднего предпринимательства, т.к.
они более приспособлены к смене технологий производства продукции, а также могут создавать конкурентоспособную продукцию с более низким
уровнем капиталовложений для обеспечения достаточного уровня конкурентоспособности даже в
условиях роста традиционных издержек вследствие
высокой добавленной стоимости;
- переориентация инновационно-инвестиционной политики на уровне отдельного региона в
первую очередь зависит от особенностей создания
и специфики применения принципиально новых
технологий, затратность которых растет в связи с
увеличением расходов по осуществлению научных
исследований, ростом затрат по подготовке высококвалифицированного персонала, хотя при этом
существует определенный риск того, что новые
идеи и технологии могут быстро усваиваться странами и компаниями, которые по сути не имели никакого отношения к процессу финансирования этих
инноваций. Высокий уровень миграции специалистов между различными странами является основной причиной утечки общественного капитала, который вкладывается в создание интеллектуальных
ресурсов. Важным условием устранения этого отрицательного эффекта становится ускорение коммерциализации на рынке результатов новых технологических достижений, т.е. внедрение в такую
бизнес-среду, которая создаст определенные стимулы для национальных компаний действовать в
направлении использования новых продуктов и
технологий в производстве, и в направлении продвижения полученных результатов на различные
виды рынков. Данная предпосылка позволит авторам инновационных разработок получить прогнозируемый экономический эффект от внедрения инновации;
- усиление торговой и промышленной специализации является необходимым и достаточным
условием обеспечения высокого уровня конкурентоспособности и устойчивости функционирования
большинства стран на мировом рынке. Фактор
наличия значительного многообразия направлений
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мирового и регионального экономического развития обуславливает, по мнению автора статьи, невозможность достигать высоких позиций компаний на
мировом рынке по всем товарным позициям. Поэтому многие страны ставят своей задачей поиск
уникальной ниши для завоевания высоких конкурентных позиций на рынке, вследствие этого процесса происходит селекция отраслей промышленности, появление новых типов производств, позволяющих максимально определить специализацию
технологической политики в условиях существующих региональных различий, т.е. обозначить
направление концентрации инновационно-инвестиционного потенциала страны и ее регионов;
- региональная специализация определяет тот
факт, что процесс диффузии новых технологий
происходит между национальными фирмами, производящими однотипную продукцию и оборудование в рамках обозначенной специализации, а также
обладающими опытом организации и управления
производством и внедрением товара на различные
рынки. В результате этого возникает несколько положительных моментов: сокращаются затраты региональных фирм на освоение новых технологий,
увеличивается совокупный коммерческий и социально-экономический эффекта для региона путем
умножения эффекта от внедрения новой технологии на количество тех фирм региона, которые достигли успеха в ее внедрении и продвижении на рынок;
- успешное развитие региона определяется инновационной экономикой в зависимости от того,
насколько новые знания определяются и формируются с учетом характера местных задач по реализации планов экономического развития региона и от
того, насколько тесно взаимодействуют субъекты
региона по вопросам обмена знаниями, выбору правильных направлений реализации собственных интеллектуальных усилий, оценке результатов и возможной корректировке путей развития. В условиях
современной российской экономики важно создавать и развивать знания именно по тем направлениям, которые могут обеспечить новые конкурентные преимущества стране.
Национальная экономическая стратегия России содержит в своей основе задачи формирования
мощного инвестиционного потенциала региона,
учитывающего его специфику развития и особенности – территориальную протяженность и ресурсный потенциал. Следовательно, необходимо уделять достаточное внимание вопросам региональной
инвестиционной политики, которая является важным фактором формирования национальной инновационной системы России.
Мощный инновационный импульс, побуждающий разрабатывать и внедрять новые технологии,
представляет собой ориентация на экспортные
рынки, которая призывает постоянно совершенствовать процесс продвижения новых технологий
на межрегиональные рынки страны, передавая тем
самым инвестиционный и инновационный посыл
другим регионам.
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Отдаленные от политического центра регионы
– приграничные регионы, Сибирь, Дальний Восток
и Север России – в большинстве случаев используют только собственные ресурсы и учитывают
возможности, предоставляемые рынком [2, с.36].
Автор статьи подчеркивает, что в большей степени
к инновационной деятельности готовы именно депрессивные регионы, поскольку они испытывают
потребность преодоления кризиса за счет новых
технологических решений, связанных со снижением затрат или созданием принципиально новых
товаров параллельно с формированием новых компаний. Стремление к созданию инноваций значительно реже возникает в регионах, где существующая структура промышленности способна обеспечивать стабильный доход, создавая таким образом
условия экономической и политической стабильности. С учетом целей и задач новой российской стратегии наиболее кризисные регионы могут выступить аккумуляторами инновационного процесса в
целом по стране. Можно сделать вывод, что процесс формирования инновационной региональной
экономики необходимо начинать именно в тех регионах, где существуют предпосылки для появления и развития малого и среднего инновационного
предпринимательства, играющего роль опоры региональной экономики.
Формирование инновационно ориентированной российской экономики на уровне региона
должно основываться на традиционных отраслевых
особенностях развития и сырьевой обеспеченности,
предполагаем, что часть экономических районов
будет специализироваться на укреплении легкой и
пищевой промышленности, другая часть – на производстве принципиально новой продукции машиностроительной отрасли, третья – будет ориентирована на инновации в отраслях, обслуживающих
сектор туристических услуг. Функции общего руководства и контроля за развитием инновационнотехнологической политики должен осуществлять
федеральный центр на основе привлечения потоков
инвестиций. Это позволит получить в кратчайшие
сроки надежную основу для устойчивого экономического роста отдельных регионов и страны в целом.
Государственное регулирование региональной
экономики может осуществляться на базе использования различных подходов: отраслевого, функционального, программного, комплексного.
Применяемый в настоящее время инновационный подход к развитию экономики требует большого внимания к созданию и оперативному внедрению программ в машиностроении, химической и
других отраслях экономики. Необходимо комплексное развитие государственного регулирования экономики на федеральном и региональном
уровнях, при этом оно должно быть основано на оптимальном сочетании отраслевого, функционального и программного подходов с выделением такого главного звена в экономическом развитии, которое
позволит
учитывать
научнопроизводственную, ресурсную, климатическую и
рекреационную особенности региона. При этом
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следует отличать программный подход в плане
обеспечения реализации крупных социальных программ в регионах от инновационных и крупных
научно-технических программ, масштабных отраслевых проектов, с формированием современных региональных кластеров, нанотехнологий, космических разработок.
Особую роль в развитии средних и малых региональных предприятий играет повышение конкурентоспособности и продвижение их продукции с
регионального на всероссийский и международный
рынки. С позиции комплексного подхода можно
предложить ряд методов, которые могут использоваться администрацией регионов с целью содействия региональным предпринимателям по освоению новых типов рынков:
- обеспечение защиты и продвижения интересов региональных компаний на российском и международном рынках;
- поощрение и стимулирование процесса развития предприятий с помощью региональных и федеральных программ, государственных национальных проектов;
- оказание субсидирования и предоставление
налоговых льгот малым и средним предприятиям
региона;
- организация предоставления субъектам инновационной деятельности более дешевых кредитов и инвестиций;
- использование финансового лизинга под региональные гарантии;
- создание бизнес-инкубаторов для малого бизнеса и стимулирование интеграции и формирования объединений малого и среднего бизнеса с целью продвижения производимой ими продукции на
межрегиональные, всероссийский и международный рынки.
Малый бизнес, несмотря на его относительную
немногочисленность, продолжает играть значимую
роль в развитии регионов России, где он способствует обеспечению занятости населения, развитию инновационного сектора, формированию и
развитию потребительского рынка [8, с.115].
Характерной особенностью деятельности малого предпринимательства в различных регионах
России является существенное увеличение объемов
производимой продукции и технологий, что способствует росту регионального экономического потенциала. Важную роль в этом процессе играет
также постепенное увеличение численности трудоспособного населения, занятого в малом и среднем
бизнесе.
В плане развития малого бизнеса, по мнению
автора, важно обеспечить решение следующих задач:
- значительное увеличение численности трудоспособного населения, занятого в малом бизнесе;
- совершенствование законодательной базы
малого предпринимательства;
- устранение административных барьеров в организации и развитии бизнеса;
- введение налоговых льгот для предпринимателей.
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Решая проблемы развития малого бизнеса, не
следует забывать о проблемах общего развития пирамиды бизнеса на региональном и федеральном
уровнях, т.к. именно в результате конкуренции
между предприятиями малого бизнеса вырастают
средние предприятия, а на основе жесткой конкуренции между ними образуются крупные предприятия, которые становятся локомотивами развития
регионов РФ и России в целом, для усиления конкурентных позиций России за рубежом.
Можно сделать вывод, что важно обеспечить
эффективную структуру функционирования бизнеса за счет увеличения малого и среднего бизнеса.
Являясь активными участниками международного рынка, российские предприятия и регионы постоянно адаптируются к требованиям международной конкуренции. При этом усилия регионов по продвижению на рынках и привлечению
инвестиций часто страдают отсутствием сфокусированности на наиболее перспективных отраслях
и направлениях. Инвестиционные потоки направляются не туда, где есть только необходимые общие условия – стимулирующее законодательство
и благоприятствующая позиция власти, а в первую
очередь туда, где есть уже реальные примеры
успешного бизнеса в данной отрасли. Потенциал
социально-экономического развития от региона к
региону отличается и зависит от множества факторов.
Совокупность факторов формирования инновационной модели автор статьи условно разделяет
на три группы:
- институциональные факторы – к ним относится адекватность законодательного обеспечения
инновационных процессов и условий их реализации;
- научно-технические факторы – степень информационного обеспечения всех процессов и эффективность функционирования национальных инновационных систем;
- социально-образовательные факторы – уровень и качество образования населения, возрастная
структура и социокультурные детерминанты.
Уровень, структура и качество профессиональной подготовки обеспечивают возможность формирования и высокую эффективность инновационных
процессов.
Российская национальная инновационная система с позиции авторского подхода рассматривается как совокупность национальных государственных, частных и общественных организаций и механизмов их взаимодействия, в рамках которого
осуществляется деятельность по созданию, хранению и распространению новых знаний и технологий.
В качестве базовых задач государства с целью
развития национальной инновационной системы
можно выделить:
- развитие научно-исследовательской сферы,
обеспечение процессов расширенного воспроизводства знаний, создание условий и стимулов для
сотрудничества с предпринимательской средой;
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- создание условий для технологической модернизации экономики и обеспечение функционирования
предпринимательской
конкурентной
среды, субъекты которой должны обладать стратегическим мышлением, готовностью к обучению,
усвоению и применению знаний;
- формирование систем трансфера знаний с необходимыми обратными связями, их распределение и трансформацию в конкурентные технологии
для предпринимательства, с ориентацией научноисследовательской сферы на удовлетворение инновационных потребностей развития производства.
Скорость перехода к инновационной модели
развития во многом зависит от числа субъектов,
способных воспринимать и инициировать инновации. Это касается не только работников производственной и научно-исследовательской сфер. Инновационным мышлением и поведением должны обладать те, кто принимает управленческие решения,
а также те, кто разрабатывает для этого законодательную базу.
Развитие и поддержка предпринимательства
является одним из определяющих трендов развития
большинства стран мира. Выработка стратегии развития предпринимательства является достаточно
непростой по исполнению задачей.
Основные принципы, которые способствуют
осуществлению стратегического планирования
предпринимательства в регионе, включают следующие:
- способствующие достижению значимых целей в достаточно протяженном горизонте времени;
- активизирующие действие организационных,
ресурсных, инновационно-технологических факторов;
- обеспечивающие выполнение плана в целом
и отдельных его этапов в установленные сроки;
- определяющие выработку алгоритма управленческих решений на основе научной методологии.
Выражение «кризис создает новые возможности» позволяет по-новому взглянуть на эффективность деятельности органов управления регионами.
Можно провести определенные параллели между
эффективно работающими организациями и стабильно развивающимися территориями – и здесь, и
там речь идет об эффективных моделях управления, основанных на взаимовыгодном балансе интересов – власти, предпринимательства и гражданского общества.
Одна из актуальных проблем стратегического
развития предпринимательства в регионе – поиск
рационального числа количественных показателей,
т.к. до настоящего времени информация, находящаяся в органах статистики, не в полной мере удовлетворяет требованиям разработчиков программ.
К числу стратегически значимых Проектов,
способных повлиять на развитие Южного Федерального округа и предпринимательства в нем,
можно отнести строительство в области крупнейшего транспортного узла в составе международных
транспортных коридоров «Север-Юг» и «Запад-Во-
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сток», для привлечения на российские транспортные коммуникации грузопотоков из прикаспийских
государств, Ирана и стран, расположенных на берегу Индийского океана.
Развитие Волгоградской области осуществляется на основе Национальных проектов, 16 федеральных целевых программ, 12 областных целевых
программ, в число которых входит Программа поддержки среднего и малого предпринимательства
[6].
Малые и средние предприятия, функционирующие на территории Волгоградской области,
имеют льготы по субсидированию затрат, связанных с банковскими кредитами, лизинговыми платежами, арендой недвижимого имущества, оплатой
землеустроительных работ, осуществлением образовательных услуг, участием в выставочных мероприятиях и ярмарках, приобретением, созданием и
внедрением инновационных технологий, материалов и оборудования по программам энергосбережения. Действующий в области Региональный гарантийный фонд дает возможность предпринимателям, не имеющим полного залогового обеспечения,
получить кредит в банке на основе поручительства
– оплата за поручительство, предоставляемое Фондом, составляет 2,5 процента [4].
Последствия глобального экономического
кризиса внесли свои коррективы в развитие региона, выявили существование ряда нерешенных задач. В число проблем, препятствующих поступательному развитию предпринимательства, можно
включить отсутствие полного законодательного
портфеля по привлечению инвестиций, по эффективному функционированию финансовой и банковской системы, по правовой и инвестиционной поддержке предпринимательства. Повлиять на благополучие региона, по мнению автора статьи, могло
бы совершенствование правового аспекта, а именно
– корректирование законодательства по формированию инвестиционного климата в регионе.
По уровню развития малого и среднего предпринимательства в Южном федеральном округе
Волгоградская область занимает средние позиции
[5]. Органы региональной власти применяют программно-целевой подход к реализации полномочий
на местном уровне, включая софинансирование из
регионального и федерального бюджетов по муниципальным программам развития субъектов малого
и среднего предпринимательства, а также повышения прозрачности государственных и муниципальных услуг с помощью их перевода в электронный
вид, развития системы многофункциональных центров, развития различных форм инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства, в первую очередь, инновационной, а также
способствующей расширению доступа предприятий к финансовой, имущественной, информационной, образовательной, консультационной поддержке, устранению административных барьеров,
защите прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства.

7
Волгоградская область находится на третьем
месте по количеству малых предприятий среди регионов, входящих в ЮФО (без учета Крыма) [7].
Несмотря на положительную динамику развития
малого бизнеса, рост экономических показателей
его состояния, их вклад в экономику Волгоградской области не отражает в полной мере уровня его
потенциала. С целью развития малого предпринимательства в регионе, снижения издержек по привлечению ими кредитных средств на осуществление хозяйственной деятельности и реконструкцию
производства, продолжается реализация уже действующих мероприятий и разрабатываются новые
механизмы государственной поддержки предпринимателей. Расширение доступа к информации, использованию новых источников финансирования,
развитие сетевого взаимодействия малого и среднего предпринимательства с другими элементами
национальных систем – образовательными и
научно-исследовательскими организациями и учреждениями общественного сектора – все эти процессы способствуют усилению роли малого предпринимательства в рамках региона.
В качестве информационного составляющей
можно рассматривать запуск работы специализированного интернет-портала, посвященного инвестиционной деятельности в Волгоградском регионе
(адрес: www.investvolga.com). Цель функционирования портала заключается в обеспечении представления инвестиционных возможностей Волгоградской области и наиболее полном информировании всех заинтересованных лиц по всем вопросах,
касающимся сферы инвестиций.
Форма совещательных и экспертных органов,
призванных консолидировать мнение общества и
власти для выработки общей позиции при решении
актуальных вопросов в сфере малого предпринимательства динамично развивалась и трансформировалась. В настоящее время функционирует Координационный совет Волгоградской области по развитию малого и среднего предпринимательства, на
заседаниях которого поднимаются вопросы имущественной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, их кредитования, аренды и
другие. В деятельности Координационного совета
активно участвуют общественные организации малого бизнеса «Волгоградский Центр защиты и развития бизнеса «Дело», областной и районный комитеты профсоюзов работников малых инновационных предприятий, НП «Волгоградский актив
предпринимателей», НП «Ассоциация предпринимателей Красноармейского района», Волгоградские областные отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и «Деловая Россия»,
торгово-промышленные палаты.
В Волгоградской области постоянно проводится планомерная политика по оказанию поддержки и развитию малого и среднего бизнеса, в
том числе по созданию благоприятной внешней
среды для развития малого и среднего предпринимательства [3].
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Осуществление данной политики происходит
с помощью следующих мероприятий:
- правовое обеспечение функционирования малого предпринимательства, сферы налогового регулирования, процесса предоставления государственных услуг, участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в государственном заказе;
- выработка эффективных мер поддержки с
учетом новых конкурентных вызовов по реализации стратегии импортозамещения и антисанкционной политики России;
- формирование комплекса инфраструктуры,
оказывающей поддержку малому и среднему предпринимательству Волгоградской области, особенно
на уровне муниципалитета;
- обеспечение доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам на региональном уровне;
- осуществление комплекса мероприятий, связанных с созданием условий развития государственно-частного партнерства, например – проведение рабочих групп и круглых столов с Внешэкономбанком и другими структурами на тему
государственного регулирования в сфере государственно-частного партнерства.
Также можно отметить в комплексе средств
поддержки малого и среднего бизнеса такое
направление как проведение мероприятий по созданию, укреплению и развитию тесных контактов с
российскими торговыми представительствами за
рубежом.
Эти мероприятия включают:
- информационный блок: повышение информированности иностранных хозяйствующих субъектов о предприятиях Волгоградской области, осуществление поиска новых деловых партнеров;
- координационный блок: заключение новых
соглашений о сотрудничестве и партнерстве с зарубежными странами, координация мероприятий по
уже заключенным соглашениям с иностранными
государствами и субъектами Российской Федерации;
- интеграционный блок: участие в зарубежных
и российских мероприятиях, связанных с формированием и продвижение положительного имиджа региона в международном масштабе;
- экспортный блок: создание регионального
центра по координации поддержки экспортоориентированных малых и средних предприятий.
Таким образом, представленные автором результаты исследования, подчеркивают значимость
формирования ключевых элементов национальной
инновационной системы Российской Федерации, а
именно – региональных модулей. Интернационализация инновационной деятельности в России является основным фактором, определяющим процессы
модернизации экономики и стимулирования наукоемких отраслей. Рассматривая интернационализацию инноваций с позиции функционального подхода, можно выделить три перспективных направления:
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- осуществление корпорациями международной коммерциализации инновационных технологий, разработанных на основе исключительно российских разработок;
- укрепление международного сотрудничества государственных и частных организаций
страны в научно-технической сфере, включая действующие на территории страны филиалы транснациональных корпораций;
- разработка различных форм инноваций на
базе транснациональных корпораций.
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Abstract
The article studies the influence of globalization of the economy and economies of countries, economic processes and phenomena. The influence of transnational corporations on the further development of the world economy and economies of individual countries is analyzed. The processes of globalization and the deepening of integration contribute to the emergence of both positive and negative consequences for the economies of the countries.
Progressing complications of global processes determine the topicality of the study of the impact of the effects of
globalization of the economy and finding the ways to overcome the problems.
The theoretical and methodological basis of the research is the system of general scientific and special methods. In particular, the methods of analysis, generalization and scientific abstraction are used to determine the impact of globalization processes on national economies and the study of economic contradictions of globalization.
The aim of the article is to study the process of globalization and its impact on the global and national economies. The article analyzes of the consequences of globalization of the economy as well as economic contradictions of globalization can be used to identify ways to overcome negative effects of globalization of the economy
and further economic development of national economies.
Keywords: globalization, transnational corporations (TNCs), consequences of globalization of economy.
Introduction. Modern world economy is characterized by global transformation. The processes of
globalization and deepening integration contribute to
the emergence of both positive and negative consequences for the economies of the countries. Progressing
complications of global processes determine the topicality of the study of the impact of globalization of the
economy and the identification of ways to overcome
the problems.
Materials and methods. The theoretical and
methodological basis of the research is the system of
general scientific and special methods.In particular, the
method of analysis, generalization and scientific abstraction is used to determine the impact of globalization processes on national economies and the study of
economic contradictions of globalization.
Results of the discussion. The process of globalization has contributed to the emergence of transnational corporations on the world stage, which gradually
turned into powerful actors in the world economy that
are able to influence the geo-economic situation in the
world and change the world of architectonics. Thus, the
study of the impact of transnational corporations on the
further development of the world economy and the
economies of individual countries is relevant.
The aim of the article is to study the process of
globalization and its impact on the global and national
economies.
Recently, many scholars of economists and politicians are dealing with the problem of globalization of
the world economy. In particular, Bazylevych V. Bilorus O., Galchinskyi AS, Heyets V., Inozemtsev VL,
Filipenko A. and others. The research of the activities
of transnational corporations is carried out by such scientists as Rokocha V., Plotnikov O., Novytsky V.,
Rogach O., Udovik S., Shymai M., Sokolenko S.,
Milner B., Astapovych A., Stepanov V., Kyzym N.

A.A., Utkin Ye.A., Sherer F., Ross D., Weine G., Dering V., Zeidel H., Temmen R., Kono T., Zhamen S.,
Lekur L. and others.
In economic science, the term "globalization" is
seen as a phenomenon of market mergers, which began
to manifest clearly from the early 80's of the twentieth
century. The Ukrainian Economic Encyclopedia gives
the following definition: "Globalization is a category
that reflects the process of exchange of goods, services,
capital and labor force that extends beyond the borders
of the state and from the 60-s of the twentieth century.
acquires the forms of continuously growing international interweaving of national economies. ... is characterized by the permanence of the growth rate of world
trade and gross domestic product in all developed countries. Globalization is manifested in expanding the
company's penetration into the economy of foreign
countries with the help of exports, and in the broader
sense - with the help of foreign investments ... "[1,
p.264].
According to Bazylevych V.D. and Bazylevych
K.S., "globalization is an all - encompassing process of
transformation of the world community into an open,
integrated system of informational, technological, financial, economic, socio - political, socio - cultural interconnections and interdependencies" [2, p.126].
Globalization is interpreted by Strizheno A.A. as
"the process of territorial expansion of foreign economic actors around the world, their penetration into
the maximum number of markets. It is defined as the
increasing integration of individual countries into the
world economy, which is proposed to be measured by
the share that forms the net export of the country in the
total gross domestic product "[3, p.3].
The IMF notes that "... globalization is reflected in
the growing interconnectedness of countries in the
world as a result of the growing volume and diversity
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of the transborder movement of goods and services, as
well as the rapid and widespread use of all types of
technologies" [4, p. 14].
In our opinion, globalization is a general socioeconomic process of further integration of national
economies and their transformation into an organically
integral world economy. Globalization is a process associated with growing economic openness, growing
economic interdependence and deepening integration
into the world economy. Economic openness extends to
commodity relations and flows of services, technologies, information and ideas moving across interstate
borders.
The processes of globalization have both positive
and negative consequences for countries with different
levels of economic development and for the global
economy as a whole. Occasionally, the same consequences can be treated both as positive and as negative,
that is, we observe some contradictions in the process
of globalization.
Thus, the most important positive effects of the
globalization of economic relations include the following:
• creation of a more effective world financial and
credit system;
• wider and more efficient use of productive resources by different countries. Industrialized countries
will receive skilled labor from other countries
• deepening of the international division of labor;
• development of manufacturing industries and
services;
• development of productive forces;
• accelerated development of the latest technologies (space technologies, noosphere, service economy)
and attraction of the general population to the achievements of scientific and technological progress and improvement of the quality of labor potential;
• overflowing the capital and other factors of production in a sector with more dynamic development;
• increased investment in the economies of undeveloped countries;
• acceleration of competition and economic
growth;
• Creation and implementation of international
programs for fighting with global catastrophes and negative social phenomena (environmental, medical,
fighting with famine, anti-terrorist activities, etc.);
• introduction of world standards of living standards.
The negative consequences of the globalization of
economic relations include the following:
• The intensification of competition in the global
market (this effect is seen as both positive and negative), it is more likely to be negative for developing
countries and,partly, for countries with a transformational economy, as the intensified competition favors
only the strongest, most powerful actors in the world
economy and leaves forever on the periphery the
weaker);
• the collapse of domestic production due to its
lack of competitiveness in the domestic and foreign
markets and the expansion of import of relatively cheap
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goods and services of better quality from other countries;
• the easing of economic aid of the superpowers of
undeveloped countries, again, because of the intensification of competition on the world market;
• the transformation of undeveloped countries into
raw appendages and banana republics owing to the international division of labor (although the deepening of
the international division of labor is seen as a positive
consequence of globalization);
• certain industries are losing some of the factors
of production, due to the transfer of capital and skilled
labor to other industries;
• the creation of international monopolies and the
intensification of the competition between them (although the strengthening of the competitive struggle between monopolies can be considered as a positive consequence);
• the leakage of highly skilled and labor forces
from countries with transformation economies and developing countries (eg, scientific, high-intellectual human capital from Ukraine and CIS countries to the
West);
• removing of environmentally dangerous industries to undeveloped countries;
• the curtailment of domestic production due to its
lack of competitiveness on the domestic and foreign
markets and the expansion of imports of relatively
cheap and goods and services of better quality from
other countries,
• the decline of national and the development of a
low-level mass culture.
So, the processes of globalization have controversial consequences for countries with different economic
systems and for the global economy as a whole.
As an integral part of the globalization of the economy, powerful transnational corporations (TNCs) have
a powerful influence on national economies in particular, and the global economy as a whole. The effects of
transnational corporations can also be seen as positive
and negative
The positive economic impact of TNCs manifests
itself in the fact that the host country receives new opportunities for stimulating the development of the national economy; an increase in the volume of the product being produced and profits; accelerating economic
growth and development; obtaining additional resources (capital, technology, managerial experience,
skilled work); obtaining taxes from the activities of
TNCs. The attraction of foreign capital through TNCs
contributes to reducing unemployment in the host
country. The country is developing the production of
competitive products, which both saturate the domestic
market (that is, the need to import these goods) is exported, which in turn helps to strengthen the country's
foreign trade position.
Intra-regional trade is developing, the degree of
competitiveness of national markets increases (TNCs
undermine the position of local monopolies, with the
intensification of international competition, TNCs have
begun the formation of mixed companies with the participation of local capital). TNCs contribute to the effective deployment of world-class factors of production
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(the movement of large industrial, labor, capital, technology, etc. across the national boundaries) which in
turn causes the growth of production in the world. Also,
the positive impact of TNCs manifests itself in the introduction of new technologies, the release of new
types of products, promotes the development of a new
style of management, the use of all the best practices of
foreign business. TNCs are able to break the isolation
of national economies (but the country's integration
into the world economy takes place only within the limits determined by the company's maximum profit).
The negative economic impact of TNCs for the
host country is that host country representatives are not
allowed to participate in R & D; there is an increase in
exploitation and establishment of external control by
TNCs; TNCs can manipulate prices to avoid taxes.
TNCs capture the most advanced and promising
branches of production and research structures of the
host country; have the opportunity to impose on nonpromising companies in the system of labor distribution
within the framework of TNCs; endangered location of
the environmentally dangerous industry, outdated technologies in the host country. Using the policy of capturing and absorbing local companies, TNCs cause increased instability of the investment process.
This is because this policy involves financial mobility and negatively affects the stabilization of the economic development of host countries. The steady state
of TNC gives it the opportunity to deinvest in case of a
crisis situation in the country, that leads to reduction of
production, closure of enterprises, unemployment, etc.
TNCs use transfer prices for their products. Due to their
large size, some TNCs have monopoly power and can
exercise pressure on the government of the host country, since they account for more than one country in
terms of turnover. In this regard, there is also a probability of evading TNC from economic and political control by the host country.
The positive economic impact of TNCs activity
for the home country, that is, for a country exporting
capital, is manifested in the fact that foreign investment
is more effective than domestic economic one. Thanks
to TNCs, the country's foreign economic position is
strengthened, national benefits are created. This is because TNCs are an important instrument of foreign economic and foreign policy influence and the state uses
this influence in the interests of its consolidation on the
world market. The unity of the interests of the TNCs
and of the country of origin is manifested in the fact that
the state policy, the party system, the army cannot exist
without the financial and technical support of TNCs.
TNCs use their influence to lobby their own interests. The foreign economic policy of the state, as a rule,
is aimed at protecting TNCs. The expansion of producing of the goods by TNCs to developing countries enables them to compete successfully on world markets for
TNCs, an important factor in economic and political
prosperity and the global impact of the country of
origin. In addition to the economic impact of TNCs,
they also have a political influence on the government
of the host country and, that’s why, may act as the country's diplomat. With the help of TNCs, the government
of the host country may put pressure on host countries’
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governments (for example, restrictive measures are
taken to export and import certain goods). But it should
be said that host countries consider TNC as an instrument of their national policy.
The negative economic effects of TNCs' influence
on the country of origin appear in the following. Firstly,
there are contradictions between the international
global nature of TNC operations and the territorially
limited jurisdiction of the state. Secondly, the implementation of state regulation of foreign investment: a
ban on investing in certain industries, special investment conditions (use of local semi-finished products,
training local staff, conducting research and development in the host country, expanding the export of manufactured products), trade balance losses. Thirdly, there
exist the risk of confiscation of investments.
Conclusions. On the basis of the conducted research of the effects of globalization of the economy
and the impact on multinational corporations on host
countries and countries of origin, we can make the following conclusions. The processes of globalization
have both positive and negative consequences for countries with different levels of economic development and
for the global economy as a whole. Here and there, the
same consequences can be treated both as positive and
as negative ones, that is, we observe some contradictions in the process of globalization. Transnational corporations, as leading players on the global economic
arena, have both a positive and a negative social and
economic impact on both the host country and the country of origin.
National states are trying to regulate the activities
of TNCs. However, national governments have a limited number of levers of counteraction for TNCs. And
not competitive countries on the international market
do not have such levers at all. This is due to the fact that
for traditional TNCs, the traditional constraints of the
national economic system do not make sense.
Thus, the state, regulating economic processes,
should take into account the listed above positive and
negative effects of the activity of transnational corporations and, ensuring national economic security, try to
maximize the positive and minimize the negative impact of TNCs. A complex of developed actions aimed
at strengthening the institution of the state itself and ensuring the counteraction of extraterritorial TNCs is
needed.
The article analyzes of the consequences of globalization of the economy as well as economic contradictions of globalization can be used to identify ways
to overcome the negative effects of globalization of the
economy and further economic development of national economies.
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GENETICS AND BIOTECHNOLOGY
USE OF GENETIC-SELECTION METHODS IN CREATION OF
VILLOUSTENSITIVE COTTON VARIETIES WITH THE COMPLEX OF ECONOMIC
AND VALUABLE SIGNS
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Abstract
The results of research on the selection of parental pairs for the creation of precocious, wilt-resistant varieties
of cotton are presented. By focusing the hybrids it was possible to enrich and isolate a number of families for
practical breeding. By multiple selection on a heavily infected infectious background, the L-214 (Zang-Ota-2) line
was created that meets the requirements of the state standard.
Keywords: Cotton, genetics, selection, specie, hybrid, seeds, feature, early maturity, resistance, steple fiberlength.
The problem of viticultural stability and early maturity of cotton has always been a priority in the research of scientists and specialists (phytopathologists,
mycologists, breeders, geneticists, etc.).
The problems of cotton selection for immunity, in
particular, for the verticilium and fusarium wilt, are
very complex and have their own specific features.
The most important in solving these problems belongs to promising methods of remote hybridization,
which have great opportunities and prospects in creating new varieties of agricultural crops.
Using the method of intraspecific remote hybridization, new forms were obtained as a result of crosses
of wild species with cultural ones, combining a number
of important economic and valuable traits.

Naturally, it is promising to carry out research on
the creation of cotton varieties combining precocity and
viticulture, where for the crossing is taken the cultivated equally chromosomal species G.hirsutum L. and
G.barbadense L.
To create early-ripening varieties and forms of
cotton, modern methods of correct selection of parental
pairs are necessary for hybridization. One of such opportunities of pairing option is the use of differences in
the passage of interphase periods.
To this end, there were taken lines and hybrids of
cotton differing in the duration of passage of vegetative
periods in the research of varieties.

Table.1

5
6
7
8
9

C-6037
Termez-7
F2L-217хOrzu
F2OrzuхL-217
F2Tash6хTermez-7
F2Termez7хTash-6

Impact of wilt

Orzu

Vegetation period
M±m (days)

4

G.hirsutum L.
G.hirsutum L.G.hirsutum L.
G.hirsutum L.
G.barbadense
G.barbadense
G.barbadense
G.hirsutum L.
G.hirsutum L.
G.hirsutum L.
G.barbadense
G.hirsutum L.
G.barbadense

Flowering
maturation

Tashkent-6
Zangi-Ota-2
L-217

Flowering
(days)

1
2
3

Genetic sort

№

The name of varieties, line and hybrid

The duration of the passage of interphase periods in varieties, lines and hybrids of cotton

60±0,3
62±0,6
61±0,4

50±0,7
55±0,5
58±0,1

110±0,6
117±1,0
119±1,0

16,5
18,4
12,3

65±0,3

57±0,1

122±1,3

11,2

77±0,6
73±0,4
71±0,2
68±0,5

60±0,3
60±0,3
48±0,6
49±0,5

137±0,4
133±0,5
119±1,0
117±1,3

5,3
7,8
15,5
14,6

70±0,5

44±0,7

117±1,3

16,2

70±0,5

45±0,6

115±1,2

13,5

Interphase period
М±m

14
The data of Table 1 indicate that when the Orzu
variety was crossed with the L-217 line, the second
period of flowering-maturation was reduced, but the
number of days for the flowering period was less. A
similar picture was observed in other combinations.
The obtained results indicate that with the directed selection of early-ripening plants in the offspring it is possible to short the whole vegetation period. The obtained
results indicate that with the directed selection of earlyripening plants in the offspring it is possible to shorten
the whole vegetation period. The duration of the passage of these periods will make it possible to rationally
select the initial material in the selection of early maturity, the viticulture of the cotton varieties, and shorten
the time for their removal.
On the solution of the urgent problems facing the
breeders of wilt-resistant and early maturity should be
directed multidisciplinary theoretical research in the
field of host-parasite relationship, the selection and role
of the raw material in the study of wilt-resistant, precocity and others.
For the first time the study of the species and varietal resistance of cotton to wilt was carried out by N.I.
Vavilov [3].
In selective genetic studies on cotton, both in our
country and in foreign countries, remote intraspecific
and interspecific hybridization is widely used on the basis of which perspective varieties of plants.
Use of the application of interspecific hybridization of cotton, where cultivated species of G.hirsutum
L. and G.barbadens L. are taken for hybridization are
presented in the studies of V.A. Avtonomov [1]),
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Akhmedzhanova A.N. [2], Huseynova L.A. [4]), Rahmon S.U. [5]
We carried out research on the creation of cotton
varieties combining vitreous stability, early maturity,
fiber quality and potential productivity using the
method of intra and interspecific hybridization.
The studies were carried out at the Zangiatin experimental base of the Institute of Genetics and Experimental Plant Biology of the Academy of Sciences of
Uzbekistan. The stability of the parent forms of their
hybrids F1 to F4 to the vertexilloid wilt was determined
from the damage of the stem by cutting off the root neck
of the main plant stem according to the general accepted procedure. An analysis of the obtained results
showed that parental forms on two infectious backgrounds showed high resistance to the pathogen. В гибридных комбинациях G.hirsutum L. Fv3 (F3Tash6xS-6037) xTashkent-6 there were plants with such
positive values of signs, as wilth-fastness, fast ripeness,
etc. The plant selection was carried out from plants F2,
F3 according to the viticultural stability, early maturity
and fiber quality. The Orzu and L-118 families were
singled out with which the selection and seed work continued. Applying individual selection of early maturing
plants in the combination F3 (Tash-6 x L5612), it was
possible to single out an early ripening line with high
economic-valuable indices.
As a result of our research, a number of families
were selected from which the L-214 was selected, characterized by precocity, yield, resistance to wilt, and
high fiber quality.
Table.2

108±0,6

Zangi-Ota-2 sort was created by hybridizing L5612 with grade C-6524 and subsequent multiple selection on a wilt background. Zangi-Ota-2 breeds in the
elite breeding farm of the Caspian fog of Kashkadarya

Micronaire

1

38,0±0,3
33,0±0,1
38,6±0,6
34,0±0,1
39,0±0,2
33,5±0,4
38,5±0,5
34,0±0,1
Namangan sort-77 (st)
38,0±0,3
32,8±0,1

Specific
breaking load

105±0,4
106±0,5
105±0,6
107±0,5

Fiber length
mm

01
02
03
04

Fiber outlet %

Families

Vegetative
period (days)

Economic-value indicators of prospective families L-214

38,1
29,0
28,7
29,0

4,5
4,4
4,3
4,4

27,5

4,6

Province. The obtained data for a number of years on
the main parameters of the sort Zangi-Ota-2 (length, fiber yield, early maturity, micronaire, etc.) meet the requirements of the textile industry.

Slovak international scientific journal # 19, (2018)

15

Economic-value indicators of the sort Zangi-Ota-2
Vegetative period 109-111 days
Yield of 38-40 centner/ha
Weight of raw one box is 6.5 grams
Yield of the fiber 39.5%
Fiber length 33.8-34.2 mm
Weight of 1000 seeds 120-123 g
The yield of fiber is 17.1 centner / ha
Fiber type 4
Micronaire 4,4-4,5

Conclusion
Based on the results of the research, the following
conclusions are drawn:
- the duration of the passage of vegetation periods
allows us to select the initial material in the selection of
cotton for early maturity.
- by a multiple selection there was created the
early-ripening line L-214 (Zani-Ota-2 variety)on an infectious background, which meets all production requirements.
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Анотація
У статті проаналізовано імперські практики Санкт-Петербурга і Відня щодо розв’язання «польського
питання», з’ясовуються чинники трансформації традиційних моделей центр-периферійних комунікацій
крізь призму вибудовування стосунків з польськими регіональними елітами. Автор дійшов висновку, що
головними урядовими стратегіями щодо поляків стали здобуття лояльності з боку заможної аристократії і
шляхти в обмін на збереження їх високого соціально-економічного і культурного статусу на місцях, а також військово-бюрократична експансія з метою централізації імперського управління.
Abstract
The article deals with the imperial practices of St. Petersburg and Vienna of the solving the «Polish question»,
the factors of the transformation of traditional models of center-peripheral communications are definited through
the forming of relations with the Polish regional elites. The author came to the conclusion that the government's
policies towards the Poles were the acquisition of loyalty from the wealthy aristocracy and gentry in exchange for
maintaining their high socioeconomic and cultural status on the ground and military and bureaucratic expansion
as the source of the centralizing imperial governance.
Ключові слова: «польське питання», урядові стратегії, імперські практики, русифікація, модернізація, експансія, імперський простір
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Завершення доби наполеонівських війн актуалізувало проблеми повоєнного облаштування Європейського континенту. На Віденському конгресі
(1814-1815 рр.) саме ці питання опинилися у фокусі
уваги його учасників. Одним з наслідків роботи
конгресу і врегулювання спірних територіальних
питань стало оформлення континентальних імперій, зокрема Австрії та Росії. Учасниці поділів Речі
Посполитої – Австрія, Росія і Пруссія – остаточно
закріпили за собою землі колишньої Польсько-Литовської держави. У свідомості поляків рішення Віденського конгресу залишилися четвертим поділом, що прирікав їх на бездержавне існування в
умовах розгортання національного будівництва і
формування модерного суспільства.
Модернізація, що стала трендом ХІХ ст., визначала траєкторії суспільних трансформацій, які
часто були відповіддю на виклики часу. Саме під
впливом необхідності засвоєння нових принципів
державного будівництва відбувалася еволюція імперських структур Романових і Габсбургів упродовж всього «довгого» ХІХ ст. Нові територіальні
придбання і необхідність оптимізації адміністративної системи висували на порядок денний пошук
нових стратегій управління імперією й організації її

простору, який характеризувався політико-правовим, соціокультурним, етнорелігійним і соціальноекономічним різноманіттям. Домовленості, досягнуті на Віденському конгресі, спричинилися до
чергового загострення «польського питання», що
залишалося важливим чинником внутрішньої політики Росії, Австрії та Пруссії до початку Першої
світової війни. Порівняльний аналіз урядових стратегій щодо розв’язання «польського питання» сприятиме з’ясуванню траєкторій модернізації імперських структур Австрії та Росії, визначенню «простору можливостей» етнокультурного, соціальноекономічного і державно-політичного розвитку поляків в умовах бездержавного існування.
У фокусі нашої уваги опинилися імперські
практики Санкт-Петербурга і Відня першої половини ХІХ ст., спрямовані на вбудовування теренів
колишньої Речі Посполитої у загальнодержавний
простір. Під імперією ми розуміємо велику державу, що має складну структуру й універсальну ідеологію, складається з приєднаних і підпорядкованих територій, де центр контролює периферії з культурно відмінним населенням. Також ми
намагалися проаналізувати чинники трансформації
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традиційних моделей центр-периферійних комунікацій крізь призму вибудовування стосунків з польськими елітами.
Внаслідок поділів Речі Посполитої наприкінці
XVIII ст. до Росії відійшли литовські й білоруські
землі, Волинь, частина Поділля і Правобережна Україна (загальна площа – 460 тис. км2 і бл. 6,9 млн.
населення). Австрія отримала Малопольщу, Червону Русь, частину Поділля, Мазовії, Підляшшя,
тобто близько 130 тис. км2, на яких мешкало приблизно 3 млн. населення. Під владою Гогенцоллернів опинилися Ґданське Помор’я, Вармія, Великопольща і частина Мазовії з Варшавою, що становило 150 тис. км2 із 3 млн. мешканців [9; с. 12].
Головною стратегією урядових кіл стало здобуття підтримки і лояльності до династій заможної
аристократії і шляхти в обмін на збереження високого соціально-економічного і культурного статусу
на місцях. Шляхта зобов’язувалася складати присягу, втрачала привілеї особистої свободи і майнової недоторканості, політичні права. Крім того, запроваджувався новий адміністративно-територіальний устрій, владу на місцях перебирала чужа
адміністрація, багаторазово зросли податки, було
запроваджено обов’язкову військову службу, що
тривала 20 і більше років.
На західних теренах Росії було утворено
дев’ять губерній: Вітебську (Полоцьку), Могилівську, Київську, Подільську, Волинську, Мінську,
Віленську, Курляндську, Гродненську, в яких польська аристократія і заможна шляхта обіймали домінуючі позиції, коли йшлося про земельну власність
і культурний розвиток. До Листопадового повстання 1830-1831 рр. їм вдалося створити потужне
етнокультурне середовище із власною системою
навчання, базованою на засадах колишньої Едукаційної комісії.
Розглядаючи західні області як власний історичний простір самодержавство запровадило нові
управлінські моделі, метою яких було зміцнення
позицій центральної влади на місцях. Було скасовано традиційні політико-правові інституції Речі
Посполитої, місцеве урядування зосереджувалося в
руках призначених з Санкт-Петербургу чиновників
замість обраних представників місцевої еліти, розміщувалися численні військові гарнізони. Нова
влада намагалася змінити відносини держави та індивіда, відмовляючи регіональній еліті в її участі у
громадсько-політичному і суспільному житті [8; с.
516].
Політика Габсбургів щодо територій колишньої Речі Посполитої мала свою специфіку. На відміну від Романових, які вважали українські та білоруські землі невід’ємною складовою «русского»
цивілізаційного проекту і колискою власної державності, у Відні усвідомлювали, що приєднання Га-
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личини стало наслідком геополітичних трансформацій на Сході Європи кінця XVIII – початку ХІХ
ст.
На землях, приєднаних до Габсбурзької монархії, віденський уряд утворив нову провінцію –
«Королівство Галичини і Лодомерії», більш відому
як Галичина. Її було поділено на округи на чолі із
старостами. Збережено було феодальний суспільний поділ, хоча шляхту позбавили самоврядування.
Намагалися також асимілювати євреїв, даючи їм німецькі прізвища і прагнучи змінити конфесійний
характер їхніх шкіл. Було започатковано низку реформ в сфері аграрних відносин, метою яких було
покращення становища селян.
Від самого початку утворення «Королівства
Галичини і Лодомерії» австрійська влада розуміла
його штучність, хоча й намагалася довести своє
право на «повернення» цих земель, апелюючи до історії (перебування Галицького князівства під зверхністю угорських монархів у XII ст.) [17; с. 6-7].
Провінція мала адміністративно-географічні
контури, підпорядковувалася владі Габсбургів, але
була «вигадкою імперської фантазії». Згідно ціннісно-світоглядних моделей Просвітництва, Галичина перебувала на пограниччі між цивілізацією та
відсталістю. На культурній мапі Просвітництва Галичина уособлювала відсталу Східну Європу, що
очікувала на прихід західноєвропейської цивілізації.
Нова влада розглядала приєднані землі як
складову частину загальнодержавного простору,
отже, намагалася реалізовувати ті ж самі принципи
урядування, що й на решті території. В цілому цей
підхід відповідав ціннісно-універсалістським моделям організації простору держави, поширеним у
добу Просвітництва: «Австрійські правителі епохи
Просвітництва намагались створити в Галичині абсолютно нову адміністрацію, базовану на австрійських просвітницьких моделях, що заперечували
до-австрійську до-модерну спадщину часів Польщі.
Галичина, таким чином, стала простором для експериментів, єдиним регіоном в імперії, де австрійські
правителі планували створити зовсім нову адміністрацію з нуля, відкинувши повністю попередню
історичну традицію» [3].
Оскільки населення західної Галичини було
здебільшого польським, а у Східній Галичині при
переважанні русинського населення поляки становили місцеву еліту, у провінції домінували польська мова і культура, а також римо-католицька церква. За таких обставин «об’єднання земель, заселених поляками та русинами, в одну адміністративну
одиницю давало підстави польській шляхті трактувати Галичину як частину єдиної польської території, що насильно потрапила під чужоземне панування» [10; с. 259].



втня 1773 р., перше в Європі міністерство освіти. Займалася реформуванням системи польської освіти на засадах
виховання свідомих громадян у дусі християнської моралі та патріотизму

Едукаційна комісія 1773-1794 рр. (пол. Komisja Edukacji
Narodowej; Комісія народної освіти) – державна освітня
інституція в Речі Посполитій, затверджена сеймом 15 жо-
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«Відкриття» Галичини австрійськими урядовцями стало певним «культурним шоком», який вимагав пристосування до нових, перш за все, соціокультурних умов. Засобом подолання цього дискомфорту і механізмом культурної адаптації стало
«винайдення» галицької ідентичності. На думку І.
Чорновола, «галицька ідентичність була фундаментально провінційною, а її еволюція демонструє важливість провінційного як ідеологічного потенціалу, який співдіяв з національною й імперською силами». Адміністративно-територіальний проект
«Королівство Галичини і Лодомерії» з часом набув
культурної вартості як одна з провінційних моделей
в контексті імперської історії Габсбургів [17; с. 6].
Модернізація провінції передбачала запровадження австрійської адміністрації і загальноімперського адміністративно-територіального устрою.
Було створено губернію з центром у Львові (нім. –
Lemberg), на чолі якої був губернатор (до 1848 р.
призначалися переважно німецькомовні вихідці з
інших провінцій імперії). Він підпорядковувався
напряму Галицькій надвірній канцелярії у Відні. У
Львові створювався провінційний становий сейм,
який мав право «складати петиції з проханням до
вищих австрійських інстанцій» [10; с. 259].
Місцеву шляхту було усунуто від влади. Задля
цього було застосовано практику ротації чиновництва з інших регіонів, що було «частиною офіційної
політики і одним із засобів досягнення цілісності і
одноманітності адміністрації по всій імперії» [3].
Оскільки до чиновників різних рівнів висувалися
критерії, що мали свідчити про їх професіоналізм:
наявність університетського диплому за юридичним фахом, дисциплінованість, «суворий обов’язок
виявляти послух та берегти службову таємницю,
підпорядкування непорушній ієрархії і, нарешті,
слідування чиновницькій моралі», аристократія, що
не була призвичаєною до обмежень і дисципліни
автоматично втрачала можливості щодо здобуття
адміністративних посад [4].
Втім, така практика не завжди себе виправдовувала. Навпаки, чиновники-прибульці часто виступали захисниками регіональних інтересів, намагаючись у такий спосіб забезпечити собі комфортні
умови життя та діяльності: «Австрійські реформи
часами наштовхувались на протидію чи небажання
місцевих провінційних бюрократів підпорядковуватись, зокрема в Галичині. З часом австрійські
урядовці у Відні почали враховувати цю локальну
бюрократичну опозицію, як і супротив жорсткій
централізації зі сторони місцевих традиційних еліт,
зокрема польських аристократів в Галичині» [3].
Важливою рисою польсько-австрійських стосунків у Галичині упродовж кінця XVIII – першої
половини ХІХ ст. стала взаємна асиміляція німецькомовних прибулих урядовців і місцевої польської
еліти. Єдиний простір повсякденної комунікації,
культурні та соціально-економічні контакти виступали підґрунтям для взаєморозуміння і вибудовування регіональної системи інтересів, яку згодом
австрійські урядовці лобіювали у Відні.
Випробуванням ефективності застосовуваних
урядових стратегій і показником рівня лояльності
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польської еліти стали наполеонівські війни. Вони
продемонстрували рішучість поляків боротися за
відновлення власної державності, заручившись іноземною підтримкою. «Польське питання» знову
опинилося у міжнародному ракурсі. Завдяки активній участі у військових кампаніях Наполеона Бонапарта, палкій готовності жертвувати власним життям задля власної Батьківщини полякам вдалося розгорнути державотворчі процеси упродовж 18071815 рр. Створене Наполеоном після укладення
Тільзітського миру 1807 р. Герцогство Варшавське,
хоча й мало доволі штучний характер і перебувало
у васальні залежності від французів, втім означало
створення плацдарму для подальшого визволення
польських земель.
Територію Герцогства Варшавського – понад
100 тис. км2, на яких мешкало близько 2,6 млн. осіб
(переважно поляків) – становили землі колишньої
Речі Посполитої, відвойовані у Пруссії. Внаслідок
військової кампанії проти австрійців і завдяки перемозі французів у битві під Ваграмом влітку 1809
р. територія Герцогства збільшилася ще майже на
50 тис. км2, а населення – близько на 1,5 млн. осіб
[16].
Державотворчі процеси, що відбувалися на
польських землях упродовж 1807-1815 рр., свідчили про спроби поєднання конституційно-монархічних принципів організації влади з модерним уявленням про громадянські права і свободи, закріплених у дарованій Наполеоном Хартії від 22 (10)
липня 1807 р. Документ запроваджував свободу віросповідань і формальну рівність громадян перед
законом, скасовувалося кріпосне право. Право
обіймати адміністративні посади надавалося тільки
мешканцям Герцогства, тобто запроваджувався інститут громадянства [18].
Положення Хартії доповнювалися цивільним
кодексом Наполеона, що діяв у юридичній сфері з
1808 р. Представницькі функції належали двопалатному сейму, в якому завдяки високому цензу забезпечувалися переваги заможної шляхти. У червні
1812 р. сейм проголосив спрямовану на відновлення незалежного польського королівства Генеральну конфедерацію на чолі з кн. А.Чарторийським.
Активна участь поляків у наполеонівських кампаніях, часткове відновлення польської державності у вигляді Герцогства Варшавського не дозволили країнам-переможницям Наполеона Бонапарта
проігнорувати «польське питання» або скористатися звичними моделями інкорпорації нових територій.
Формування нової моделі міжнародних відносин, що закріплювала б розподіл колоніальних володінь і створювала систему противаг і стримувань
для традиційних і нових – континентальних імперій, передбачало розв’язання «польського питання». Останнє потребувало узгодження інтересів
не лише країн-учасниць поділів Речі Посполитої –
Росії, Австрії, Пруссії, але й активно використовувалося представниками Великої Британії та Франції
для тиску на Олександра І [1; с. 18].
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Між вчорашніми союзниками, перш за все Санкт-Петербургом та Віднем, розгорнулося суперництво щодо здобуття прихильності поляків. З іншого
боку, рішучість поляків у відстоюванні своїх національних прав вимагала відновлення, бодай в обмеженому вигляді, польської державності. Компромісом, досягнутим у Відні 1815 р., стало створення
Королівства Польського під скіпетром російського
імператора.
21 квітня (3 травня) 1815 р. у Відні був укладений Дружній трактат між імператорами Всеросійським та Австрійським і королем Прусським про
розподіл польських територій між цими країнами,
що мав символічну назву «Про затвердження благополуччя поляків». Згідно трактату, до Австрії відходили терени Східної Галичини, зокрема округи
Злочівський, Тарнопольський, Бржезанський та Заліщицький, а також Величківські соляні копальні.
Кордон між австрійською Галичиною і частиною
колишнього Герцогства Варшавського, приєднаною до Російської імперії, проходитиме по р. Вісла.
За Краковом закріплювався статус вільного міста
[14].
Згідно Статті V трактату землі колишнього Герцогства Варшавського назавжди закріплювалися
за Російською імперією: «Воно, внаслідок своєї
Конституції, буде у нерозривному із Росією зв’язку
й володінні Його Величности Імператора Всеросійського, його спадкоємців та наступників довіку».
Імператор на свій розсуд міг запровадити особливий статус для цих польських теренів.
Полякам надавалися гарантії щодо створення
власних національних представництв і державних
установ, юрисдикція яких і обсяг повноважень визначалися урядовими колами країн, до складу яких
увійшли польські терени. Оголошувалася амністія
полякам, що співпрацювали з французьким урядом
[7; с. 155].
Врегулювання територіальних питань між Росією, Австрією і Пруссією передбачало й закріплення місця постійного проживання колишніх мешканців Речі Посполитої. Поляки, майно яких опинилося під юрисдикцією різних держав, повинні
були визначитися із підданством. Акт Віденського
конгресу від 28 травня (9 червня) 1815 р. підтвердив
попередні домовленості (ст. І) і був доповнений положенням про заборону переховуватися на території Кракова втікачам з Австрії, Росії, Пруссії та
обов’язкову екстрадицію таких осіб (ст. ІХ) [15].
Створення Священного Союзу у вересні 1815
р. остаточно закріплювало державно-територіальні
надбання і кордони Росії, Австрії та Пруссії. Крім
того, учасники Священного Союзу зобов’язувалися
боротися проти поширення революційних та національно-визвольних рухів у Європі, об’єднаними зусиллями долати внутрішню опозицію всередині кожної з країн. На наш погляд, йшлося передусім про
вироблення спільної стратегії боротьби з польською опозиційністю, що продемонструвала свій військовий і державотворчий потенціал в часи наполеонівських кампаній.
Утворення Королівства Польського стало важливим кроком на шляху запровадження нових
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принципів розв’язання «польського питання». Віденські домовленості російського, австрійського і
прусського монархів остаточно вивели «польську
проблематику» зі сфери міжнародних відносин у
площину внутрішньодержавну. Відтепер доля поляків вирішувалася у Санкт-Петербурзі, Відні чи
Берліні, залежно від підданства і місця проживання.
Навіть існування Королівства Польського, дотримання положень його Конституції, як і гарантії національних прав поляків в цілому, великою мірою
залежали від настроїв російських можновладців.
Царським Маніфестом від 9 травня 1815 р.
проголошувалося створення Царства Польського,
до якого приєднувалися терени колишнього Герцогства Варшавського. Серед причин такого рішення вказувалися необхідність встановлення рівноваги й порядку в Європі, зміцнення кордонів імперії і взаємозв’язків між різними слов’янськими
племенами [11].
Отже, йшлося про вибудовування нового імперського простору, складовою частиною якого
вважалися і польські землі. Надання Олександром І
особливої системи урядування Королівству Польському і Конституційної Хартії 1815 р. були поступками історичним та політичним обставинам, а не
вирішенням «польського питання». Надання конституції й автономії повинно було задовольнити національно-державні устремління поляків, привернути польську еліту на бік російської влади й перетворити її на лояльних підданих династії
Романових.
Вже у Конституційній Хартії Королівства
Польського 1815 р. підкреслювався нерозривний
зв'язок цих територій з Російською імперією [12]. І
хоча Королівству надавалися різні політичні права
і свободи, окремі урядові установи, бюджет, громадянство тощо, втім закріплення принципу спадковості і зверхності влади царя, обмеження прав народного представництва, штучний характер його
державних структур унеможливлювали повномасштабну реалізацію проектів відновлення польської
державності, задекларованих Віденським конгресом. Надання автономії і політичних свобод Королівству суперечили самодержавній практиці управління імперією і викликали негативну реакцію з
боку консервативних кіл громадськості. Поширення імперського типу мислення про власний державний і культурно-цивілізаційний простір у російському середовищі заперечувало будь-які спроби
розв’язання «польського питання» за допомогою
ліберально-демократичних, модерних принципів
націєтворення.
Відчуття свободи, яку отримала частина польського населення, незабаром змінилося прагненням
поширити ту свободу на всі колишні землі Речі Посполитої. Декларовані Конституційною Хартією
1815 р. принципи державної структури Королівства
Польського стали політико-правовим підґрунтям
розгортання громадської активності поляків на
його теренах і певним взірцем для громадських активістів на польських землях під владою іноземних
держав. Існування автономного державного утво-
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рення створювало у поляків, що мешкали на теренах Литви, Білорусії та Правобережної України,
ілюзію можливості відродження Польщі «від моря
й до моря». Натомість польська аристократія цих
земель, що мріяла про відновлення своєї ролі в суспільному житті, реально не отримала влади. Навпаки, вона була змушена поступово злитися з російським дворянством, увійшовши до загальноімперської структури.
Необхідність забезпечення єдності державного
простору вимагала різних варіантів включення приєднаних територій. Формування моделей політикоправової інтеграції визначалося сукупністю різноманітних чинників, зокрема строкатістю, поліконфесійністю і багатоукладністю соціуму приєднуваної території; близькістю регіональної влади до імператора як носія монопольного права на
управління і законодавство; наявністю в центрі і на
периферії чітко орієнтованого на потреби регіону
імперського інституту влади; використанням в механізмі Російської імперії наявного державно-правового минулого приєднаної території; урахуванням геополітичного сусідства російських околиць з
колишніми їх партнерами в міжнародних відносинах тощо [13; с. 26].
Важливим для розуміння відмінностей урядових практик, застосовуваних Санкт-Петербургом
до Королівства Польського й українських, білоруських і литовських земель, є дослідження особливостей ментального картографування імперського
простору. Йшлося, перш за все, про формування і
закріплення у свідомості істеблішменту й громадськості уявлення про територію держави, історикоправову легітимацію вбудовування приєднаних земель і поширення на них імперської суспільної моделі. Конструювання простору Російської держави
на засадах нової імперської доктрини передбачало
вписування українських і білоруських земель в єдиний соціокультурний простір «православної цивілізації».
З іншого боку, близькість до кордонів з імперією Габсбургів, слабкість імперських адміністративно-управлінських інституцій в Королівстві
Польському, визнана абсолютна «польськість» регіону звужували «простір можливостей» для СанктПетербурга. Зосередженість урядових ресурсів переважно на військовій та адміністративній присутності росіян у Королівстві, згодом у Привіслінському краї, активна діяльність польських емігрантських осередків, їхня взаємодія з аналогічними
громадськими рухами Галичини, Познаньщини
створювали умови для розгортання польського національного проекту. В уяві польських національних діячів західні губернії Російської імперії залишалися історичними «кресами» власного національно-культурного
і
суспільно-політичного
простору упродовж всього періоду бездержавного
існування.



Креси (пол. Kresy, від kres – «границя», «кінець»,
«край») – українські, білоруські та литовські землі колишньої Речі Посполитої
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На відміну від Королівства Польського на терени Литви, Білорусі і Правобережної України поширювалися загальноімперські принципи урядування через запровадження губернської системи
управління. В адміністративно-правовому відношенні ці території були об’єднані у генерал-губернаторства, керівництво яким здійснювали довірені
особи імператора, що користалися широкими повноваженнями – від цивільно-адміністративного контролю до здійснення військових повноважень. Запровадження такої моделі диктувалося геополітичними інтересами імперії, зокрема прикордонним
характером цих земель.
Урядова політика в регіоні поєднувала традиційні стратегії військово-бюрократичної експансії і
протекціонізму стосовно периферійної еліти, в даному випадку – польських землевласників, із впровадженням нових форм соціальної мобільності, посиленням русифікації через політико-правові обмеження регіональних національних меншин. До
польського Листопадового повстання 1830-1831 рр.
збереження окремих традиційних особливостей адміністративно-правової системи на території Київської, Подільської і Волинської губерній переслідувало мету – забезпечення лояльності та «вірнопідданства» польського населення [2; с. 57].
З іншого боку, нестача компетентних чиновників упродовж першої половини ХІХ ст. вимагала
пошуку компромісів і підтримки з боку місцевих
еліт щодо співпраці у галузі управління та контролю за периферією, а також частково у військовій
та бюрократичній сферах [13; с. 21].
Після поразки Листопадового повстання 18301831 рр. було внесено суттєві корективи у стратегії
інтеграції Південно-західних губерній. Загальноімперські правові норми доповнювалися врахуванням
національних особливостей регіону, що проявилося
в еволюції повноважень місцевого генерал-губернатора. На відміну від генерал-губернаторів інших
частин імперії, Київський генерал-губернатор, крім
адміністративних, поліційних, наглядових функцій
особисто опікувався питаннями маєтностей, контролем за діяльністю освітніх закладів та різноманітних громадських об’єднань.
Повстанський рух, чисельні конспіративні організації і громадська діяльність поляків, спрямовані на виборення незалежності й об’єднання усіх
земель колишньої Речі Посполитої, засвідчили марність сподівань Санкт-Петербурга на ефективність випробуваних моделей кооптації периферійних еліт. Пошуки нових стратегій зумовили активізацію карально-репресивних та дискримінаційних
заходів щодо поляків не лише західних регіонів імперії, але й Королівства, метою яких було придушення опозиційності та руйнація транскордонних
каналів їх національної комунікації. Аналіз заходів,
здійснених урядом, дозволяє стверджувати, що
польська присутність впливала на формування вну-
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трішньої політики і менталітету державної еліти імперії, а «польське питання» залишалося, «найтяжчим тягарем російської державності, можливо, головною з імперських проблем Росії» [5; с. 215].
Для австрійської влади події 1809-1812 рр.
стали поворотним пунктом у пошуку стратегій
щодо розв’язання «польського питання». Вони продемонстрували, що ці прикордонні території, де
польська людність обіймає домінуючі позиції, відіграють дуже важливе значення, коли йдеться про
австрійську присутність на Сході Європи. Стало
очевидно, що проект створення провінційної ідентичності зазнав невдачі, оскільки місцеві поляки
усвідомлювали себе частиною польського народу,
який розпочав власний проект націєтворення. В
добу наполеонівських війни регіональна ідентичність не витримала конкуренції з національною. З
часом розбудова польського національного проекту
в регіоні сприятиме кристалізації українського та
єврейського національних проектів, генезис яких
відбуватиметься в умовах конкуренції з польським
домінуванням у краї.
Криза 1809 р., коли частина галицьких поляків
і місцевих австрійських чиновників підтримали Наполеона; залежність від Санкт-Петербурга, коли
йшлося про відновлення позицій Габсбургів у регіоні; тимчасова втрата територій змусили Габсбургів переглянути свою політику щодо Галичини. Губернатор провінції граф Петер фон Ґьоес у 1812 р.
запропонував зробити поступки на користь поляків
і в такий спосіб заручитися їх підтримкою. Ці ініціативи були прихильно сприйняті у Відні і незабаром стали помітні перші позитивні наслідки такого
компромісу. Спостерігається активізація польського суспільного і культурного життя в Галичині,
відновлює свою роботу місцевий парламент тощо.
В цілому перші повоєнні роки стали періодом польського відродження у провінції. Наступник Ґьоеса
Франц фон Хауер продовжив стратегію ліберальних поступок на користь польської еліти в обмін на
її лояльність і співпрацю у місцевій адміністрації.
Австрійські урядовці виступали за розширення місцевого самоврядування і більше залучення поляків
до адміністративних структур Австрії [3].
Попри ці здобутки польської спільноти, головним її досягненням за період наполеонівських війн
стало виборення права залишатися поляками, а не
австрійцями: «…один за одним два австрійських
губернатори підтримали нову концепцію громадянства, яка переглянула попередній нереалістичний
намір модифікувати галицьких підданих монархії в
"ідеальних австрійців"» [3]. Для польської спільноти Галичини відкривалася нова ера, що характеризувалася розширенням «простору можливостей»
для збереження і розвитку простору власного національного буття.
Порозумінню між представниками центральної влади і регіональної польської еліти сприяла також необхідність вироблення власних стратегій у
стосунках з місцевими русинською та єврейською
громадою, що в умовах імперського будівництва і
модерного націєтворення виходять на історичну
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авансцену. Упродовж першої половини ХІХ ст. відбувається подальша трансформація регіональних
етнічних ідентичностей в напрямку конструювання
національних проектів поляків, русинів та євреїв.
Транскордонні зв’язки між ними та їхніми одноплемінниками в інших частинах колишньої Речі Посполитої завдавали чимало клопоту офіційному
Відню, наражаючи на конфлікти з урядами Росії та
Пруссії. Особливо це давалося взнаки під час повстанських і революційних зривів, що загрожували
єдності імперії і змушували істеблішмент до пошуку нових стратегій управління цією прикордонною провінцією. Попри всі зусилля уряду змодернізувати соціум Галичини, традиційне суспільство
виявилося надзвичайно опорним до реформ. З часом русини і поляки використовуватимуть австрійські моделі для розбудови власних інституцій і політичної традиції у другій половині ХІХ ст.
Можемо сформулювати наступні висновки.
По-перше, урядові стратегії розв’язання «польського питання» великою мірою залежали від усвідомлення імперськими елітами місця і ролі регіону у
загальноімперському просторі. Якщо у Відні розуміли штучність адміністративно-територіального
утворення «Королівства Галичини і Лодомерії»,
для Санкт-Петербурга українсько-білоруські терени були невід’ємною складовою російського цивілізаційного і національного проекту, що спричинилося до посиленої русифікації регіону. Разом з
тим, обидва уряди прагнули поширити загальноімперські адміністративно-управлінські і політикоправові моделі, що передбачало руйнацію колишніх прав і привілеїв шляхти, її усунення на периферію суспільного життя. З іншого боку, нова влада
намагалася забезпечити лояльність заможної шляхти, а тому змушена була йти на поступки їй у соціально-економічній, етнокультурній та релігійній
сферах.
По-друге, модернізація імперських структур
вимагала впровадження нових форм регіонального
управління. Австрійські губернатори Галичини після 1812 р. лобіюють регіональні інтереси у Відні,
виступають за ширше залучення регіональної польської еліти до місцевого адміністрування, тим самим створюючи сприятливі умови для польського
модерного націєтворення. Натомість російські генерал-губернатори західних губерній послідовно
впроваджували централізаторську політику СанктПетербурга, виступали свідомими русифікаторами
підпорядкованих їм теренів.
По-третє, упродовж першої половини ХІХ ст.
важливу роль у розв’язанні «польського питання»
відігравало існування Королівства Польського, що
уособлювало для поляків власну державність і сподівання на об’єднання у майбутньому всіх польських теренів. Для російської влади і націоналістично
налаштованої громадськості Королівство символізувало латентну небезпеку, що загрожувала імперській єдності, а відтак його існування було несумісним із самодержавною суспільною практикою.
Отже, можемо зробити загальний висновок, що упродовж зазначеного періоду традиційні імперські
моделі центр-периферійних комунікацій зазнали
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суттєвих трансформацій внаслідок пошуку шляхів
вирішення «польського питання» і реалізації стратегій вбудовування приєднаних територій до загальноімперського простору.
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Abstract
The engineering methods of modeling and calculations of removing of the iron combinations from the ground
waters with the help of the method filtration on the cleaning filtres and at the colmatation the filters of the wells
on the base of the simplification of the existence theoretical models of the deironing are proposed.The analysis
and comparative value of the proposed methods and the results of the solution of the methodic problem are carried
out.
Keywords: mathematic model, deironing, calculation methods, filtration, colmatation, near filter zone.
It is known that in most aquifers which are using
for water supply have a place the high levels of iron
compaunds that far exceed the existing regulatory requirements.
In modern conditions the base method for extracting iron compounds from water is filtration through
granular loading from natural or artificial granular materials in special installations the main technological element of which is the filter [1-7]. Usually in the groundwaters at the absence of dissolved oxygen and other oxidants the dissolved iron is present in the form of ions
Fe 2 or its unstable oxidizing forms of various salts.
When interacting with dissolved oxygen which is fed to
the filtering water the twovalent iron is oxidized in trivalent and then hydrolyzed into colloidal or suspended
iron hydroxide

FeOH 3

in the form of mullots ac-

cording to a possible reaction [1, 5].

4 Fe 2  O2  8OH  2 H 2 O  4 FeOH 3
4 Fe

2

 O2  10 H 2 O  4 FeOH 3  8H

(1)

In this case the processes occurring in the filter can
2
be described as follows: Fe adsorbed on the surface
2
of the grains of loading forming a monolayer of Fe
2
(catalytic film). Then the oxidation Fe
occurs both
on the loading surface by adsorbed oxygen

form-

FeOH 3 and on the
FeOH 3 and in the free

ing a film from the molecules
deposited in the precipitate

O2

interpore space. Over time the dehydration of the precipitate occurs that is its consolidation (aging) which
will affect on the determination of the hydrodynamic
characteristics of the filtration flow. When withdrawing
and pumping of the groundwaters mainly with vertical
wells the chemical colmatation of the filter and the near
2
filter area have a place with contaminated iron Fe
.
In the presence of dissolved oxygen in water the dis2
3
solved in water Fe
is oxidized into iron Fe
which hydrolyzes, coagulates and precipitates in the
form of iron hydroxide

FeOH 3 (Fig.1). Therefore

in both cases the scientific researches are in study the
dynamics of the formation and accumulation of iron hydroxide in the filters taking into account the peculiarities of the influence of various factors on this dynamics.
As already noted above the efficiency of iron extraction
Fe 2 depends on the presence of dissolved oxygen in
the liquid (solution) which largely determines the nature of the process of reaction (kinetics of oxidation).
In existing studies which were mainly carried out under
the conditions of purification of groundwaters from
iron at concentrations not exceeding 10 mg / l it was
believed that sufficient oxygen supply (somewhere> 35 mg / l) could be provided by the technology of simplified aeration [ 1, 5, 8]. Therefore without proper scientific justification it was considered that the kinetics
of oxidation is occured with oxygen in sufficient quantities and in the scientific developments (models and
calculations) the presence of oxygen can not be taken
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into account [5, 7, 11]. The important question in solving of this problem is the assessment of the influence of
oxygen using when removing of the iron from the water

Slovak international scientific journal # 19, (2018)
and the substantiation of its providing with sufficient
quantities at the stage of the filter operation.

Fig.1. The scheme of the process of colmatation of the iron sediment around the filter of the well working
with constant debit in the aquifer with high level of iron.
1 – well; 2 – filter; 3 – second stage of deposit forming; 4 – third stage of deposit forming; 5- aquifer. The
masstransfer according to given scheme is described in details in [9].
To solve this problem a more general and complete mathematical model of filtration of a two-phase
flow (iron and oxygen) was constructed which takes
into account the hydrodynamic and physico-chemical
processes of migration (transfer) of kinetics of exchange and accumulation, transformation (changing) of
the forms of iron and oxygen in the pore solution and
on the grains of the flooded filter [8].
On the basis of the analysis of the accepted general
models of iron removing for their further implementation its may be simplified by considering two possible
cases (stages) of the process of iron removing from the
water [8, 9]. Later on the relevant kinetics of mass
transfer and reactions as well as other necessary recommendations for determining the necessary concentrations were substantiated and accepted in relation to
these stages [5,8,9]. Within the first stage which occurs
at the beginning of the process as well as when the formation of the iron film on the grains occurs too slowly
and the amount of formed sediment is negligible there
2
is a homogeneous oxidation Fe
and the forming of
a ferric hydroxide

FeOH 3

precipitate preferably in

the solution. In this case we may neglect a diffusion
member whose effect will be insignificant and assume
such a value

D 1

 0 ( Pe
t Pe

- the known diffu-

change constants for this stage of the process the sys2
tem of equation of extraction Fe
in the flooded filter will have a next form:

n0
n0

C1
C
  1  K1C1  K *C1C 2 , (2)
t
r

C 2
C
  2   0 C 2  C 2 p    ' K *C1C 2 , (3)
t
r
n0

C3
C
  3    max   0 C3  K *C1C 2 , (4)
t
r

 3
   max   3 C3 .
t

(5)

In the second stage of the heterogeneous oxidation
it is also assumed that the filtration with constant velocity   const is preferable on the solid phase with
the formation of an iron film of iron hydroxide

FeOH 3 which occurs somewhere near
t  nc r /  . When pumping out of a well with a con-

stant flow rate

Q  const

  const

where

in equations is taken also

  q / r ,

q  Q / 2m

(Fig.1).Then the system of equations will have the form
[8]

n0

sion criterion is Peckle) according to the adopted technology and the rate of filtration   const ,

C1
C
  1  K1C1 ,
t
r

 1
 K1C1  K ** 1 2 ,
t

n0  ~3  n0  const . Then in accordance with the

accepted values of the oxidation reactions and the ex-

n0

C 2
C
  2   0 C 2  C 2 p ,
t
r

(6)

(7)

(8)

Slovak international scientific journal # 19, (2018)

 2
  0 C 2  C 2 p    ' ' K ** 1 2 ,
t
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C
C
n0 3   3  K 0 C3   3 , (10)
t
r

 3
 K 0C3   3  K ** 1 2 .
t

(11)

At this the average effective value of calculative
porosity of the filter is taken into account as

nc  n0  ~3  n0 1  0.5 A,
where



~3  3 , A  max

n0
of the deposit,

(12)

technological coefficient of
the saturation

 max - limited mass concentration

of the deposit in the unit of the filter volume, δ - mass
concentration in the unit of the deposit volume.
Note that due to the reduction of porosity and the
filtration coefficient that to maintain   const it is
necessary to increase the pressure to overcome the additional resistance which thus arises due to accumulation of in the porous medium the precipitate from iron
hydroxide FeOH 3 .

C1 , C2 , C3 respectively mass concentrations Fe 2 , O2 and
In the above equations are accepted

FeOH 3

in

the

liquid

phase

(solution

That is in equation (13) to accept

(9)

);

 1 ,  2 ,  3 - respectively mass concentration in the
~
solid (immovable) phase; n0 , nc  n0   3 - initial and estimated porosity of loading; K1 , K 0 - respectively the adsorption rate constants Fe 2 and
FeOH 3 on the beads of loading; K * , K ** - the con-

and

  C3 . Here 

K 0   max

- the constant of the rate of

adhesion (deposition) of particles

FeOH 3

to the

surface of the medium.
The general homogeneous-heterogeneous model
of iron oxidation was realized by numerical methods in
studying the dynamics of chemical colmatation of wells
filter by the compounds of iron. As a result of this analysis the influence of oxygen on the processes of iron
removing from the water was estimated and it was
found that when performing engineering calculations
with sufficient quantities of oxygen to provide a reaction in conditions of homogeneous oxidation (the process is not limited by oxygen) it is possible to take ap-

0 

proximately

 С01
С02

 1 and with oxygen defi-

ciency (the process is limited by oxygen )  0 > 1. If the
process of heterogeneous oxidation dominates then we
have     С01  1 and
0

С02

0  1. When it's difficult

to determine which reaction in filter prevails you need
to take some average value

 0 or less value  0 .

In article on the basis of the implementation of a
more general mathematical problem and the performance of the comparative analysis carried out at the
same time the methods of calculation that allow estimating the influence of the oxygen regime are proposed. In particular some equations of reactions can be
simplified
and
taken
into
them

K *C2  K *C02  K0* ,
K ** 2  K **2C02  K0** where Г2 - Henry con-

stants of the oxidation reaction in the solution and on

stant. In this case at the concentration of iron in the

the solid (immovable) phase;

groundwater

0

- constant rates of

exchange O2 ;  - the constant of the possible tearing
off the particles FeOH 3 from the surface of the medium back into the solution;  - constant of the rate of
sticking (settling) of particles FeOH 3 to the surface of

the medium;  - the kinetic coefficient which provides
the stoichiometry of the oxidation reaction with oxygen. Late on in calculations under conditions of heterogeneous reaction      0.25 is taken and in conditions of homogeneous reaction in solution
   ' 0.143 [9].
In real conditions of the slow colmatation of the
filters of the wells by the compounds of iron when the
precipitate is formed and accumulates not only on the
surface of the grain of the filter but also in the solution
it is expedient to write the equation (11) in a more general form:

 3
   max   3 C3  K ** 1 2 . (13)
t

С01  10  15 mg/l the limiting oxy-

gen concentration in the intake water should be at least

С02  3 mg/l. That is we may assume that in the im-

plementation of the general model the process of deironing is not limited to oxygen (  '0 <1).
The performed analysis showed that under the
conditions of oxygen deficit

0  1

we may to

adopt a more simpler model. Taking into account that
in the case of a homogeneous filter the accumulation of
the sediment is more intense in the upper layers which
is also confirmed by the experimental data of various
authors [3,7,10] an important moment in the design and
subsequent operation of the filters is to determine the
concentration value (amount of sediment)

 3 near up-

per border of the filter. Taking into account the above
that is taking on the upper bound of the filter

 3  rc , t    3 r , t 
and
C 2  C02 ,  2   02  2 C02

also

taking

the general homo-

geneous-heterogeneous system of equations can be
simplified and as a result the solution of equations (2),

26
(9) and (13) after their simplification for engineering
calculations have the following analytical solutions of
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the problem and determination of the main parameters
:

C1 ~
r , t   C10 e t при t  ~r ,
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In the given equations we have
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When calculating for a filter of the well we accept
the radius rc in dependencies as :
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  0.003,
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(19)

To evaluate the proposed engineering recommendations a comparative analysis of the calculation results
was carried out on the general mathematical model implemented by the model method and on the proposed
simplified calculation method. The calculations were
carried out at the following values of parameters and
coefficients:

K **  0.08,   2,5,10,20,

 max  5000, C01  20, C02  3.0,

2  0.2,

1.0, 0.5, 0.1,

   0.143,    0.25,

0
C03  1.5, nc  0.35, 1  0,

 20  0,  30  0, C10  20 ,   q , q  4, rc  0.2 .
rc

The results of calculations on the exact model and
the approximate solution are shown in Fig.2. As can be
seen from the presented graphs there is sufficient agreement between accurate and approximate calculations.

Therefore the proposed method for the approximate
calculation of the sediment concentration on the surface
of the filters can be recommended for engineering calculations.
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Fig.2. Dynamics of accumulation of sediment  3 in the filter:
- exact solution;
- approximate solution;
1,2,3,4 - Co2 in accordance 3,0;1,0; 0,5; 0,1 mg/l
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Abstract
The article analyses the main stages of development of ethnic religions of the Balts, which go back to the
Middle Ages and experience the neo-paganism attempts of revival of the pre-Christian Baltic religion at the beginning of the 20-21st centuries. The study specifies the terms such as «ethnic religions», «Balts» and provides indepth analysis of the importance of these phenomena to the modern European culture.
Keywords: ethnic religions, baltic people, neopaganism, 20th century, Dievturiba, Romuva.
Studying the religious beliefs of the Baltic peoples
is the task faced by scientists of various branches – historians, philosophers, ethnologists, religious scholars
and culture study experts. Each of them tackles this task
with respect to their field of study and their particular
thesis. Admittedly, all these scholars emphasise the interdisciplinary character of the problem and the necessity to study it from different perspectives and in different aspects as the interest it arouses is stipulated by the
needs of society, which tries to find the answers to the
burning problems of today in the history of the past.
The research of the life of any people in its historical perspective is a complex and multifaceted process,
with culture study being indispensable to it. Culture
must be subject to comprehensive analysis, focusing on
all factors determining its development. And the pillar
stone of any national culture is its ethnic religion, which
directly shapes the view of the world. Another factor
essential to the course of development of many European national cultures is the method of their Christianisation. It is of common knowledge that, apart from religious, there were political, economic and military aspects to Christianisation. The long-lasting and fierce
resistance of many European peoples to Christianisation and their persistence in native beliefs draws our attention not only to political or military events in the history of Europe’s small nations, but also to the phenomenon of their faith, which required the demonstration of
incredible courage and determined struggle against alien ideology.
The Baltic lands were the last to survive Christianisation and managed to keep their ancient world view,
which played a very important role in the life of the society, the longest. It is this view of the world that became the basis for the main ethic, social and cultural
norms of the Baltic peoples. In the period of military
resistance to Teutonic Order, the ethnic religion of the
Balts proved to be a decisive factor in determining the
character and the course of the struggle.
The level of contemporary science allows us to
study the phenomenon of the Baltic ethnic religions in
many dimensions, such as philosophic, religious and
cultural, with the aim of understanding its influence on
historical processes in past and present.
The research of ethnic beliefs lies on the border of
religious study and ethnology, thus clear definitions of

terms and notions are required. This refers to the notion
Baltic states in the first place. This generic term is used
for the countries washed by the Baltic Sea. In the Soviet
historiography there was a term Pribaltika for the Baltic states, which is currently out of use in Europe. In
international documents the term the Baltic, which includes all the states on the coast of the Baltic Sea, is
used. However, a scholar who aspires to research the
ethnic religions formed in medieval times cannot apply
the contemporary political map of Europe to their research. Therefore it is vital that the term Baltic peoples
or Balts should be specified. In modern historiography
and ethnology, Balts are people who speak the Baltic
languages, Latvians and Lithuanians in particular. [1, p.
23] This article studies ethnic beliefs of these two peoples, as it was in Latvia and Lithuania that neo-pagan
movements appeared in the 20th century.
The term ethnic beliefs also needs specifying. Religious scholars attribute this term to quite diverse phenomena, which is due to a variety of religious beliefs
on different continents in past and at present. [2; 3; 4;
5]. In our study the term ethnic beliefs is used with respect to polytheist religions of the Baltic peoples of the
Middle Ages (Prussians, Samogitians, Aukštaitians,
Curonians, Selonians, Livonians, Semigallians), as
well as to neo-pagan movements of the 20th century in
Latvia (Dievturi) and Lithuania (Romuva).
When studying religious beliefs of any people, it
is important to outline the stages of their formation.
These stages characterise evolution of religion as a reflection of the man’s view of the world. For example,
Robert Bellah defines five historical stages of religion,
namely: primitive, archaic, historical, early modern and
modern [6, p. 396]. In the history of religion of the Baltic peoples the following periods can be traced: preChristian and Christian. The pre-Christian period, in its
turn, can be further divided into two stages: early beliefs and polytheist religions. It is polytheist religions
of the Middle Ages that we term ethnic and view them
as one of the core factors of shaping the culture of the
Baltic peoples.
It is of great interest to trace the process of studying ethnic religions in the past and at present. Their reconstruction presupposes turning to different historical
sources, ethnographic materials, philosophic works.
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The first scholar to describe pagan beliefs was the
Greek historian Publius Cornelius Tacitus (mid 50s –
120 AD). In his work “De origine situ, moribus ac populis Germanorum”, dated 98 AD, he gives a recount of
the beliefs of the Germanic and the neighbouring tribes,
focusing on the role of pagan high priests and women
in their life. It was Tacitus who first told about the role
of oracles, the meaning of prophecies and the duties of
high priests.
Another historical source that sheds light on the
peculiarities of the beliefs of ancient Balts is chronicles,
the most informative of which, in context of our thesis,
are The Chronicle of Adam of Bremen, The Chronicle
of Henry of Livonia, The Chronicle of Simon Grunau,
The Livonian Rhymed Chronicle. These works have
been studied many times by scientists from many countries and from many perspectives. However, a detailed
description of the textual research of the above-mentioned works, translations and commentaries goes beyond the scope of this study. Therefore, we are going to
dwell on the most recent appeals to these sources,
namely the thesis by Linda Kaljundi “The Baltic Crusade and the Culture of Memory, Studies of the Historical Representation of the Past”, Helsinki, 2016. [8].
The author considers historical memory a key notion
and, from this perspective, interprets medieval texts:
“Even ancient Germanic chroniclers had a clear understanding of the role of historical memory, that is the information about the events significant to the peoples of
Europe. At the same time, they did not draw a line between the history of their nation and the other European
peoples, claiming that their histories are closely intertwined. Thus, preserving the information about important events was a spiritual cause for the whole Europe.” [8, p. 37]. And further: ”It is worth mentioning
that at the time of national renaissance, in the 19th century, when in Germany, as well as in the other countries, there was a growing interest in national history,
the first works about the Middle Ages that drew attention of scientists were chronicles. Chronicles were the
first examples of the conscious approach to history, the
aspiration to transmit it to further generations and turn
it into world legacy.” [8, p. 40].
The contribution of the medieval chroniclers can
be reappraised today, many years after the works were
written, and the respect shown by the chroniclers to the
peoples they described must be emphasised. In the
Chronicle of Helmold (Chronica Sclavorum or Chronicle of the Slavs) it runs: “Prussians have yet to know
the light of faith; the people of many virtues, kind and
considerate to those in pain and need, they rush towards
those in danger at sea or haunted by thugs and come to
the rescue. <...> Much could be said about these people,
worthy of praise for their mores, had they embraced the
common Christian Faith, whose missionaries they persecute mercilessly. It is they who crowned the famous
Bohemian archbishop Albert with a martyr’s crown.
Though in many other respects they are much like us,
even today they may well forbid us to approach their
sacred groves and springs for fear that they might lose
their sanctity and become impure when in close proximity to Christians.<...> Being out of reach due to the
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moors, they will not tolerate any master as their authority” [9]. As we can see, Helmold testifies that it was the
native belief that served as a basis for resistance and for
national self-identification of according to the ‘friendor-foe’ principle.
The common feature of all chronicles is that their
authors are representatives of Catholic clergy, whose
aim was to convert pagan peoples to Christianity. However, they did not confine themselves to proving the necessity of adopting Christianity as the only true faith.
They carefully studied the beliefs of the peoples they
were trying to Cnristianise so as to discern the differences between the pagan and the Christian philosophy.
One should bear in mind that the Christianisation of the
Baltic peoples was carried out by Teutonic Order
through military aggression that lasted for more than a
century and ended with a victory, which meant not only
religious, but also political and economic suppression
of the Baltic. The author of The Livonian Rhymed
Chronicle describes the burning of the fortress in
Sidrabene, the last stronghold of Semigallians defending their land from Teutonic knights: ”When the fire of
Sedrabene died down, there was nothing but deafening
silence. Nobody ever spoke or reminisced about those
events as if they had never happened.” [10, p. 7].
Such disregard of the national culture has led to
the necessity for its revival. This task also included an
attempt to reconstruct the mythology of ancient Balts
made by Vladimir Toporov and Vyacheslav Ivanov
[11]. They recreated the pantheon of the Baltic gods on
the basis of written, ethnographic and folklore sources
and defined the basic semantic antinomies describing
space-time, social, evaluative characteristics of the
world: ‘happiness – unhappiness’, ‘life – death’, ‘heavenly – earthly’, ‘land – sea’ etc. Mythology demonstrates that though a particular view of the world pertains to every historical stage, each of them curiously
reveals itself in the subsequent one. Thus, close ties of
a mythological view of the world with a religious and a
philosophical one are undeniable. The religious view of
the world borrowed from the mythological one not only
its idea of the natural and the supernatural, but also the
notions of sanctity, rite and custom. Philosophy studies
the unity of the man and the world, but the very idea of
their inseparability lies in the basis of the mythological
view of the world. Thus, this concept of inseparability
appears on the new turn of human thinking development.
Another rich source for studying ethnic religions
is song folklore. Songs were used in rites and ceremonies. There probably was a large number of them for
any occasions, holidays, seasons. Ritual songs were ostensibly sung by high priests and participants of rites.
These songs have reached present days for Lithuania
and Prussia managed to preserve the Baltic belief
longer than the other European nations. Even in the period of thriving Christianity, in the 18 th century, there
were many people who had a deep knowledge of ritual
and ceremonial songs.
A unique source of information about the sotermed ‘hieratic ritualistic’ is the collection of songs by
the Lithuanian ethnographer, folklorist and writer
Ludvikas G. Reza (1776 -1840). The author compiled a
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substantial ethnographic legacy, based on the songs that
revealed the features of the ancient philosophy. His
most significant work is the collection of songs Lithuanian Dainas (folk songs) (Königsberg , 1825). Apart
from this, there are other prominent works by this
scholar that enable us to study Lithuanian and Prussian
folklore. Thus, in his collection of poems War Songs,
Reza used the motives of ancient invocations and preChristian songs. They had usually been performed by
high priests. Moreover, according to Reza, there were
such war songs that could be performed by Waidelotte
(pagan priests) only. Alongside with military ones,
songs of other genres reflect the view of the world characteristic of pre-Christian times, namely personification of natural powers. The echo of cosmogonic myths
can be traced in these songs. There are also songs,
which have reached present days, that glorified gods
and contained requests for help in everyday matters.
Songs were transmitted from generation to generation,
though people singing them in the 19th century had a
very vague idea of their deep symbolic meaning. The
contemporary researcher of paganism, ethnographer
and folklorist Jonas Trinkunas described this case as
follows: “In most cases these songs contained unfamiliar archaic Lithuanian words, so obsolete that their
sense escaped even native speakers.” [12]. However,
the songs were preserved by people. They could feel
their incredible poetic nature, the special character and
attitude and sensed this inexplicable spiritual connection with the legacy of ancestors that came from the
past.
The interest towards traditional beliefs and the
view of the world of ancient Balts that appeared in the
19th century manifested itself not only in ethnographic
activity, but also in the attempts of philosophers to
comprehend this phenomenon. The pioneer on this way
was Vidunas – Wilhelm Storosta (1868 – 1953), the
leader of the Lithuanian movement in Eastern Prussia.
In his work History of Lithuania (chapter “Religion and
Social Order in Ancient Lithuania”) the scholar provides information about the religion which had been
practised by Lithuanians before adopting Christianity.
They paid special attention to the cult of fire, which
they considered a deity. Wilhelm Storosta draws our attention to the fact that the word gairas in the Lithuanian
language has two meanings: ‘glow of fire’ and ‘summit
of glory’ [13, p. 42]. The place where the fire was maintained was considered sacred, and the hearth was a
place of family worship. The facts about high priests
are of utmost interest as well: “The word krive ‘priest’
stems from the root kr, which is also present in the Latin
word creare ‘create’ undoubtedly testifies to the fact
that supernatural powers were attributed to high priests.
The names of other men- and women-priests attending
to the shrine suggest that they performed the functions
of high priests, tutors and judges, but, at the same time,
these words do not exclude the supernatural element in
all of them. Admittedly, this was the reason why religious power was also political and social. Only later did
political power single out and eventually exceeded religious one. This might be proved by similar names for
‘high priest’ kunigas and ‘prince’ kunigaikštis in the
Lithuanian language.[13, p. 42-43].

Slovak international scientific journal # 19, (2018)
The philosophy of Wilhelm Storosta (Vidunas)
was being formed “as a theoretical life model, rather
than an academic conception. Its practical use would
enable us to solve the current problems not only of the
Lithuanian people, but of all nations of humanity, and
each person in particular.”, states the researcher of Storosta’s legacy, V. Bagdonavichjus. [14, p. 14]. According to Storosta, following his conception will save the
Lithuanian people from extinction, give them an impetus for developing creativity, focus them on humanitarian values.
A new surge of interest in ethnic religions appears
in the 20th century in the form of neo-paganism, which
was a reconstruction of the polytheistic beliefs of the
Middle Ages. Historically, Dievturiba can be considered the first neo-pagan movement. Its founder Earnest
Brastynsh (1892 -1942) was a Latvian historian, archeologist, ethnographer, folklorist, artist and art critic.
Earnest Brastynsh entered the history as a universally
educated scholar, whose scientific interests lay in the
field of studying the past of his nation. The most detailed analysis of pre-Christian religion is provided in
the study “Cerokslis (catechism). Elucidation of the Basics of the Baltic pre-Christian Religion”. Brastynsh
understands the Latvian religion (Dievturiba) as the
cult of Dievs: “The very word Dievturiba stems from
the widely-used word keep, preserve (for example keep
one’s head or preserve one’s dignity), which also
means to honour, to venerate (as in Do not honour
other gods).” Brastynsh gives an explanation of the title
of his article: “What is Cerokslis? Cerokslis is a brief
summary of the sense of Dievturiba. The word cerokslis is the Latvian one for catechism, and it stems from
the verbs to hope, to create, which have a variety of
shades of meaning. It may also mean to be convinced,
to comprehend. Often, the word catechism is used for a
book compiled as a set of questions and answers on the
basic issues of a religious doctrine […] With the help
of this cerokslis the beliefs of our ancestors are being
revived so that people will be able to embrace this ancient philosophy.” [15]
The material for such reconstruction of the ancient
view of the world is formed on the basis of dainas (a
form of traditional Latvian folk songs or poetry).
Brastrynsh considers dainas an embodiment of the
spirit of the Latvian people and its “most beautiful and
precious treasure”. [15] The scholar posits that “no
other nation has so many songs of religious sense and
therefore, no other nation has ever succeeded in reviving its ethnic religion, which was completely destroyed
by Christianity. The number of dainas is so great that
the process of their collecting and systemising is not
finished yet. Other sources of folk wisdom, such as legends, tales, proverbs, are not so imbued with the ideas
of our ancient philosophy, Dievturiba. This is the case
because they were created much later, under a foreign
influence, and used with extreme caution and care, so
as not to say something revealing the ideas of the native
ethnic philosophy at the time of foreign rule.”[15]. The
native ethnic philosophy suggests not so much belief in
gods, but rather a cult, divine worship: “Our ancient divine worship has remained intact, untarnished by for-
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eign influence as we had never invaded other lands. Besides, Christianity came to our land later than to the
other European countries. These facts testify to the hypothesis that we could easily revive our ancient belief
and convey it to the other Indo-European nations, who
long for their lost native religion and cult.”[15]
Brastynsh emphasises the poetry and symbolism
of the Latvian dainas. In this approach he is very close
to the philosophy of Wilhelm Storosta, who also
stressed the beautiful poetic nature of the ancient Latvian religious songs. It is the renaissance of spiritual
tenets of national culture which provides people with
crucial goals and objectives that both Brastynsh and
Storosta put a premium on. The assumption of
Brastynsh that “without national idea and national integrity, it is impossible to lead a proper spiritual and
social life. Dievturiba provides Latvians with the necessary goal in life and the power granted by God. It
opens for Latvians a proven and straight way to the
truth, a way to the essentials. Dievturiba teaches them
to love their native land and their people.”[15] The
beautiful language and emotional colouring of
Brastynsh’s narration made his works popular with Latvians both outside and in Latvia.
Romuva, the Lithuanian neo-pagan organisation
founded by Jonas Trinkunas (1939 – 2014) in 1967,
also follows the way of reconstructing ancient beliefs
on the basis of the national folklore. Profound research
of the national culture boosted the scholar’s interest in
studying and practising ancient traditions which had
been an indispensable feature of the Baltic peoples even
in pre-Christian times. The scholar posits that it was at
that time that the mentality of the Baltic peoples had
started to shape. Trinkunas’s long and persistent work
resulted in the fundamental study “Ancient Baltic Philosophy: Customs, Traditions, View of the World”.
[16] However, Jonas Trinkunas did not confine himself
to writing theoretic works only. His objective was
much more complex - to revive the ancient Baltic religion in modern days, to prove that ancient beliefs can
have a positive influence on the development of modern national culture. Another field of Trinkunas’s activity was the creation of the Lithuanian folk choir
Kulgrinda, headed by Trinkunas’s wife, Inija Trinkunijene, until present. Versatile scientific, social and cultural activity attributed to Jonas Trinkunas’s unquestioned authority and leadership in neo-pagan movement
in Europe. International Congress of Ethnic Religions,
the organisation created by Trinkunas, is still active and
contributes significantly to communication of religious
scholars from all over the world.
Thus, we can conclude that ethnic religions of the
Baltic peoples, shaped in the Midddle Ages, are the
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core element of the national culture of the Balts and still
serve as the basis for self-identification.
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Анотація
Під час розробки іміджу політичного актора дуже важливо правильно визначити напрям обраної стратегії. У сучасному світі політичний імідж формується цілеспрямовано й послідовно відповідно до реалістичної мети, яка активізує концептуальне мислення суспільства в стратегічних масштабах. Особливо
важливо створити політичну іміджеву стратегію у відповідності з принципами, які дають змогу сформулювати основні пріоритети, виявити концептуальні методи та визначили реалістичну мету політичних акторів.
У статті проаналізовано праці науковців, які здійснювали дослідження принципів іміджевої стратегії,
стратегічного управління, політичних виборчих та передвиборчих стратегій. На основі цих напрацювань
запропоновано основні принципи, які притаманні лише політичним іміджевим стратегіям. Ці принципи
виокремлено в три групи, які систематизовані за відповідними ознаками, що дозволяють осягнути концептуальну думку іміджевої стратегії та допомагають сформувати реалістичну мету.
Визначено, що запропоновані принципи дають можливість краще усвідомити головні закономірності
створення та функціонування політичної іміджевої стратегії, що оптимізує роботу з іміджом політичного
актора.
Abstract
During development of the image of the political actor, it is very important to carry out strategic activities. In
the modern world, the political image is formed purposefully and consistently in line with the realistic target,
which activates the conceptual thinking of society within strategy framework. It is especially important to create
a political image strategy in accordance with the principles which make it possible to formulate the main priorities,
to identify conceptual techniques and to determine a realistic goal of political actors.
The article analyzed the work of scientists who conducted a study of the principles of image strategy, strategic
management, political election and re-election strategies. On the basis of these developments, the basic principles
inherent only to political image strategies are offered. These principles are separated into three groups, which are
systematized by certain features that allow you to get a conceptual view of image strategy and help to form a
realistic target.
It is determined that the proposed principles provide a better understanding of the basic principles governing
the creation and functioning of political image strategy that optimizes the work with the image of the political
actor.
Ключові слова: політичні актори, стратегічне управління, виборчі стратегії, передвиборчі стратегії,
політичні іміджеві стратегії.
Keywords: political actors, strategic management, election strategies, pre-election strategies, political image
strategies.
Постановка проблеми. Політичні актори для
формування власного іміджу використовують
відповідну стратегію. Політична іміджева стратегія
становить складний механізм, без дотримання завдань, принципів та методології якого неможливо
сконструювати бажаний імідж для політичного актора, побудувати певні відносини з конкурентами,
мати продуктивний зв’язок із суспільством та
викликати відповідну реакцію електорату на певне
політичне явище чи об’єкт.
Нагальною потребою ефективної іміджевої
стратегії є запровадження та застосування нових
принципів її функціонування. Роботу в цьому

напряму, насамперед, необхідно реалізовувати через розробку певних норм та вимог у разі вибору
певної іміджевої стратегії. Обрана стратегія повинна забезпечувати створення та ефективне
функціонування інформаційного повідомлення,
зрозумілого для суспільства. Для цього необхідно
визначити основні засади та принципи її
функціонування та сформувати основні принципи
управління іміджем.
Формування будь-яких принципів вимагає системного підходу. Взагалі, принцип характеризується як усвідомлення чогось головного, найважливішого, суттєвого і фундаментального.
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У повсякденному житті людини принципи являють собою загальні закономірності побудови системи (системи знань, системи ідей, системи цінностей, системи світосприйняття, системи відносин
тощо), визначені як первинне розуміння, що лежать
в основі певної сукупності фактів, речей, явищ та
сутностей.
Характеризуючи будь-які системи чи явища,
принципи зображають ті сутнісні характеристики,
що відповідають за функціонування певних процедур та можливих подій, без яких вони не можуть
виконувати своє призначення, ставити та досягати
мети, виконувати функції. З іншого боку, у науковій діяльності, принципи виступають у якості загальних положень, котрі повинні підтверджувати
наукові теорії. Відповідно, наукові принципи формулюються в процесі дослідження та пошуку
істини.
Аналіз останніх досліджень і публікацій виявив, що закордонні науковці здебільшого аналізують досліджувану тематику з ракурсу принципів
політичного іміджу, маркетингу, політичних кампаній, менеджменту тощо. Попри відносну новизну
проблематики політичної іміджевої стратегії, є
низка плідних напрацювань в області дослідження
її принципів.
Зокрема, науковці Ф. Барановський, О. Новакова, Н. Пашина, Г. Щедрова, аналізуючи вітчизняний та закордонний досвід передвиборчих і виборчих іміджевих стратегій, пропонують загальні
принципи для них. Чудово доповнює цей список
виконавчий директор компанії з розробки іміджу Ч.
Ріордан, вона пропонує послуговуватися технологією MOOSEMUSS – абревіатура якої розшифровується назвами дев’яти принципів, якими часто
користуються на війні, що адаптовані до застосування політичною кампанією. М. Грегор та А. Матушкова наголошують на тому, що маркетингова
стратегія, під якою вони мають на увазі виборчу,
повинна обов’язково мати певний арсенал принципів.
Напрацювання З. Шершньової дали змогу виявити принципи стратегічного управління, які часто застосовують у політичній іміджевій стратегії.
Ґрунтовні дослідження Г. Почепцова та Є. Юрченка, у яких стисло окреслено принципи політичної іміджевої стратегії дали змогу доповнити сукупну кількість принципів, які в повному обсязі
визначають базис функціонування політичної іміджевої стратегії.
Метою статті є: охарактеризувати загальні вимоги до функціонування іміджевої стратегії
політичних акторів.
Виклад основного матеріалу. Кожна стратегія має загальні правила, на основі яких формуються відповідні уявлення та можуть бути прийняті
певні рішення, які використовуються для того, щоб
забезпечити чітку координацію і впорядковане досягнення цілей за певний відрізок часу, у тому чи
іншому
місці.
Формування
принципів
функціонування політичної іміджевої стратегії є основною потребою в політичному контексті,
оскільки принципи мають визначити основні
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пріоритети та концептуальні методи іміджевої
стратегії.
Часто під час функціонування політичної іміджевої стратегії використовують такі принципи
стратегічного управління: 1) цілевстановлення та
цілереалізація; 2) багатоваріантність, альтернативність та селективність; 3) глобальність, системність, комплексність і збалансованість; 4) наступність і послідовність; 5) безперервність; 6) наукова
та методична обґрунтованість; 7) реалістичність,
досяжність; 8) гнучкість, динамічність, реакція на
ситуацію; 9) ефективність і соціальна орієнтованість; 10) кількісна та якісна визначеність; 11)
довгостроковість заходів [3, c. 252]. Утім, ці принципи не можуть комплексно охарактеризувати
політичну іміджеву стратегію, оскільки вони описують специфіку саме управлінської діяльності на
підприємствах чи установах, а значить їх застосування у політичній іміджевій стратегії дасть дещо
викривлені результати.
Український науковець Г. Почепцов виокремлює всього два основні принципи іміджевих стратегій, керуючись якими можна створити дієвий
імідж. Це принцип «всеєдності» та принцип
«цільової» аудиторії [2, c. 594]. Всеєдність – це поняття філософське, але в політиці воно використовується як принцип абсолютної єдності таким способом, що єдина мета досягається не внаслідок
утиску одних іншими, а навпаки – завдяки повноти
життєвих намірів кожного. Цільова аудиторія являє
собою певну групу людей, на яку спрямовані всі
політичні побажання. Це ті виборці, які потенційно
можуть віддати свої переваги політичному актору
під час виборів. Практично всі базові принципи передвиборчих та виборчих стратегій скеровані саме
на цільову аудиторію.
Дещо інший підхід до принципів досліджує науковець Є. Юрченко. Він пропонує користуватися
такими головними принципами політичної стратегії, як: 1) визначення підтримки; 2) створення яскравого контрасту; 3) підкреслення ідеологічної
різниці; 4) пошук емоційної теми; 5) формування
ефективного іміджу для політичного актора; 6)
нейтралізація впливів опонента; 7) створення коаліції; 8) побудова структури роботи з електоратом,
залучення до праці найбільшого числа добровольців [4, c. 735]. Утім, ці принципи теж характеризують діяльність передвиборчих та виборчих стратегій.
Група дослідників зі Східноукраїнського
національного університету, пропонують розглядати принципи, які притаманні виборчим та передвиборчим іміджевим стратегіям. Водночас, вони
спираються як на закордонний, так і на вітчизняний
досвід, який свідчить, що в разі визначення передвиборчої програми обов’язковими є такі принципи: 1) акумуляційний принцип; 2) інноваційний
принцип; 3) мобілізаційний принцип; 4) принцип
конкретності та ясності; 5) зв’язку з національними
традиціями й менталітетом народу [1, с. 155].
Політичні принципи, які зазначені в працях
українських вчених, дуже важливі, фундаментальні
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та змістовні. Проте, найбільш ефективно вони можуть бути використані під час виборчого процесу,
коли необхідно вжити всі заходи впливу на електорат та максимально скоротити витрати ресурсів.
Втім, під час дослідження нами політичної іміджевої стратегії та принципів функціонування її деяких
типів, з’ясувалося, що є значна низка принципів, які
є слугують змістовою основою діяльності механізму політичної іміджевої стратегії.
Виконавчий директор американської компанії
з розробки політичного іміджу Ч. Ріордан пропонує
використовувати дев’ять принципів «війни», дотримання яких будуть запорукою успіху політичної
кампанії на виборах. Це 1) принцип згуртованості;
2) принцип визначення мети; 3) принцип наступу;
4) принцип безпеки; 5) зберігання сили; 6) принцип
маневрування; 7) принцип єдності команди; 8)
принцип простоти; 9) принцип несподіванки (інновації) [6]. Виборчі перегони Ч. Ріордан порівнює з
війною, тому ці принципи іменуються нею як
«принципи війни».
Поняття виборчої стратегії чеські дослідники
М. Грегор та А. Матушкова ототожнюють із маркетинговою. У їхньому розумінні маркетингова стратегія представляє широкий загальний набір принципів або «ігровий план», який сприятиме досягненню маркетингової мети політичної організації
[5, c. 25]. Утім, маркетингова стратегія визначає
маркетингові заходи (просування товару, розподіл,
збут тощо). Це відповідні способи та засоби, які
спрямовують роботу маркетингу на досягнення поставлених цілей (продукт, ціна, місце, просуванн).
У той час як політична стратегія – це програма дій,
завдань, загального направлення політичного
курсу, основних його напрямів, науково обґрунтованого розвитку реальних політичних подій і явищ
тощо.
Аналізуючи запропоновані науковцями принципи, можна констатувати, що це ґрунтовні та фундаментальні напрацювання, які формують цілісне
розуміння деяких типів політичної іміджевої стратегії. Зрозуміло, що розробка нових принципів
ефективно формує багатогранність політичної іміджевої стратегії. Тому ми пропонуємо власні рекомендації щодо принципів функціонування політичних іміджевих стратегій, які мають структуру й характеризуються універсальністю:
1) Принцип об’єктності. Він дає змогу визначитися щодо політичного актора для якого буде
задіяна політична іміджева стратегія. Тобто, визначити об’єкт дослiдження (це може бути: полiтичний
дiяч, полiтична органiзацiя чи певна країна);
2) Принцип орієнтиру («флюгеру»). Цей принцип досліджує суспільну думку, яка слугує подальшому виявленню можливих та бажаних напрямів
діяльності політичного актора в суспільстві, для
кого та як буде спрямована його діяльність. Iншими
словами, проводиться дослідження суспільної
думки за допомогою спеціальних інструментів, результати якого дозволяють визначати пріоритетний
напрям дiяльностi полiтичних акторiв;
3) Особистісний принцип. Цей принцип вимагає від політичної іміджевої стратегії з’ясовування
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характеру політичного актора, притаманних йому
ознак та рис. Це означає, що за допомогою
спеціальних методик відбувається комплексне дослідження властивостей характеру політичного актора, щоб виявити та проаналізувати його сильнi та
слабкi сторони;
4) Принцип коригування. Його слід притримуватися для того, щоб коригувати як власні якості
характеру політичного актора, так і його зовнішній
вигляд, згідно з раніше виявленими потребами суспільства. Тобто, на основі отриманих показників
характеру політичного актора, коригується його
імідж (виконується розробка бажаних ознак та маскування небажаних), задля досягнення поставленої
мети;
5) Принцип конкурентності. Політична іміджева стратегія повинна враховувати наявність потенційних конкурентів у політичних акторів. Це
означає, що виконується комплексне дослідження
конкурентного середовища, для розробки концепції
взаємодії з опонентами та конкурентами;
6) Технологічний принцип. Він дає можливість
пустити в дію необхідні прийоми та методи для результативного функціонування політичної іміджевої стратегії в будь-якій ситуації. Тобто, розробляються та застосовуються технології спеціально
створені та відібрані під конкретного політичного
актора, щоб ефективність його діяльності досягала
бажаних результатів;
7) Просторово-часовий принцип. Ним слід користуватися для того, щоб мати уявлення про часові рамки, які існують, для втілення політичної
іміджевої стратегії, окремих її цілей та завдань, а
також просторові межі її функціонування. Цей
принцип дозволяє виконати планування діяльності
політичної іміджевої стратегії: де й коли буде
відбуватися певне явище так чи інакше пов’язане з
іміджем політичного актора;
8) Принцип апробації. Цей принцип вказує на
те, що необхідно виконати апробацію іміджу у
відповідному середовищі, для якого він, власне, і
створювався чи корегувався. Це своєрідний «лакмусовий папірець», який дозволяє визначити
наскільки імідж політичного актора задовольняє
потреби суспільства чи певної групи, водночас не
змінюючи свій головний зміст, який він повинен
донести до навколишнього середовища;
9) Принцип результативності. Цей принцип
дає змогу розкрити результати діяльності політичної іміджевої стратегії, її ефективність чи неефективність. Відповідно до цього принципу
здійснюється низка необхідних заходів, головний із
яких – обробка результатів дослідження динаміки
суспільної думки: яка була суспільна думка перед
початком створення іміджу політичного актора?
Яка вона стала, коли цей імідж з’явився? Яка вона
сьогодні? Як суттєво вона може змінитися в майбутньому, якщо: а) імідж політичного актора
змінюється незначно; б) імідж політичного актора
зміниться істотно? Які будуть наслідки?
10) Принцип мінливості. Він вказує на те, що
політична іміджева стратегія повинна бути гнуч-
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кою, вміти пристосовуватися до реформацій навколишнього середовища. Цей принцип нагадує про
внесення постійного коригування до іміджу
політичного актора, інтенсивність яких буде залежати від умов і чинників довкілля;
11) Принцип протекції. Це означає, що
політична іміджева стратегія повинна постійно
працювати на імідж політичного актора. Припинення протекції іміджу може означати, що політичний актор бажає завершити свою публічну кар’єру
або залишити полiтичну дiяльнiсть на деякий час.
Формулювання цих принципів дає можливість
сповна визначити сутність політичної іміджевої
стратегії, як змістовного об’єкта наукового дослідження. Хоча наявні принципи інших наук і застосовуються політичною іміджевою стратегією,
проте вони не є повноцінною основою, оскільки
вони створені та підлаштовані під конкретні науки,
у яких вони ефективно себе проявляють.
Висновки. Отже, принципи функціонування
політичної іміджевої стратегії визначають і забезпечують основний напрям її діяльності. Аналіз різних підходів до розуміння принципів, якими може
послуговуватися політична іміджева стратегія показав, що на сьогодні є значний масив напрацювань
із досліджуваної проблематики. Вважаємо, що
діяльність політичної іміджевої стратегії буде
більш ефективною в разі використання одинадцяти
рекомендованих нами принципiв, що виступають
провідниками до створення ефективного iмiджу
полiтичного актора, а також це дасть змогу
цілісного
дослідження
її
механізму
функціонування.
Аналіз цих принципів, які в загальному вигляді
можна поділити на групи, дає можливість стверджувати, що відповідно до певних вимог, норм та
завдань можна сформувати необхідні іміджеві
стратегії політичних акторів.
До першої групи відносимо принципи для характеристики об’єкта. Завдяки їм здійснюється
оцінка результатів функціонування (минулої,
нинішньої та майбутньої діяльності) об’єкта. Дозволяють створити динаміку функціонування
об’єкта, його слабкі та сильні сторони, спрогнозувати його діяльність у майбутньому. До цієї
групи можна включити такі принципи, як визначення, орієнтиру, особистісний, коригування, просторово-часовий та принцип результативності.
До другої групи належать принципи, що дають
змогу досліджувати формування зв’язку об’єкта із
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зовнішнім та внутрішнім середовищем, які визначають: як він буде позиціонуватися, з ким та з якою
метою він буде взаємодіяти. Ця група містить принципи конкурентності, апробації та протекції.
Третя група принципів характеризується
визначенням застосованих об’єктом інструментів
(методів та прийомів…) для досягнення мети та
пiдвищення ефективностi результатів власної
діяльності. У цій групі актуальні технологічний
принцип та принцип мінливості.
Послуговування наявними принципами дає
можливість розвивати не тільки теоретичну базу
політичної іміджевої стратегії, а й застосовувати
результати досліджень на практиці. Необхідність
визначення нових принципів для політичної іміджевої стратегії зумовлене її функціонуванням, яке
із застосуванням цих принципів стане більш результативним. З подальшим розвитком полiтичної
іміджевої стратегії не можна виключати появи
новітніх принципiв, якi будуть спрямовані на досягнення її мети. Формування стратегії за новими
принципами, допомагає формувати дієві її типи, що
сприятимуть підвищенню ефективності іміджу
політичних акторів.
У такий спосіб, дотримання ключових принципів політичної іміджевої стратегії слугуватиме
високорезультативному функціонуванню всього її
механізму, що так само позитивно відобразиться на
її характерних рисах дiяльностi, засобах досягнення
цілей, вирішення завдань тощо.
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Анотація
У статті зосереджено увагу на умовах і чинниках розвитку партійної періодики в Україні (від часу її
створення наприкінці ХІХ ст. до сьогодення, початку ХХІ ст.), а також динаміці формування політичних
партій та їхніх мас-медіа. Проаналізовано співвідношення кількісних показників партійної преси в різні
історичні періоди.
Abstract
The article deals on the terms and factors of the process of development of party press (from the time of its
creation at the end of the XIX century to the nowadays, at the beginning of the XXI century), and also dynamics
of formation of political parties and their mass media. Correlation of quantitative indexes of the party press is
analyzed in different historical periods.
Ключові слова: партійна преса, політична партія, умови формування, типологія, кількісні характеристики.
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Постановка проблеми. Партійна преса, як показує історичний досвід, найчастіше виникає на
хвилі державно-політичних перетворень та потреби
агітаційно-пропагандистського утвердження нових
ідеологічних пріоритетів. За своїми характеристиками українські партії найчастіше стояли на принципах соціалізму та лібералізму; у більшості назв
політичних партій кінця ХІХ – початку ХХ ст. присутнє означення або закладені в діяльності програмові критерії, що відповідали принципам демократизму, справедливості, рівноправності: Українська
радикальна партія (УРП), Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП), Українська
партія соціалістів-революціонерів (УПСР) та ін.
Їхні часописи – від «Народу» до «Волі», «Слова»,
«Самостійної України», «Робітничої газети» намагалися згуртувати робітників, селян, інтелігенцію,
щоб визволити їх із економічної та національно-духовної неволі й показати обрії нової національної
держави. Традиції діяльності цих партій та їхньої
політичної активності в пресі залишаються актуальними й сьогодні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняні історики, політологи, журналістикознавці
та інші галузеві фахівці неодноразово зверталися до
історії формування та функціонування політичних
партій на українських землях; частково до наукового обігу залучалась і партійна преса як джерело
висвітлення політичних проблем українського народу чи як один із закономірних сегментів інформаційного простору того чи іншого історичного часу.
Варто назвати таких дослідників, як В. Солдатенко,
О. Любовець, В. Головченко, О. Сарнацький, А.

Животко, М. Романюк, І. Крупський, Н. Сидоренко, О. Мукомела, С. Кость та ін. Сучасні політичні
партії (здебільшого як суб’єкт формування політико-управлінської еліти в умовах політичної модернізації) стають приводом для обговорення політологів (Ю. Ганжуров, Е. Афонін, О. Крюков, В. Журавський та ін.). Досі не існувало ні покажчиків
партійної преси в Україні в різні історичні періоди,
ні зіставного аналізу, який би дозволяв визначити
масштаби та умови розвитку цього важливого складника інформаційної комунікації в суспільстві.
Мета статті – визначити динаміку розвитку
партійної преси в Україні в різні історичні періоди
(від заснування першого такого видання – газети
«Народ» (Львів, Коломия,1890–1895) до засобів масової комунікації на початку ХХІ ст.) та фактори,
що сприяли процесам партійно-видавничої діяльності. В основу дослідження покладено авторські
напрацювання щодо створення списку партійної
преси на території України (1890–1919, 20–30-х рр.
на Західній Україні, 1989–1990, 1991–2017 рр.),
опираючись передусім на фонди газетного відділу
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (НБУВ). Для першого періоду використовувалися не тільки наявні фонди періодики провідних
бібліотек України та Росії (Київ, Львів, Харків,
Одеса, Москва, Санкт-Петербург), а й покажчики,
де зафіксовано дані про той чи інший часопис партійного призначення [1].
Виклад основного матеріалу. Від часу створення першої української партії – Русько-української радикальної партії (РУП) у 1890 р. на Галичині
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та заснування низки радикальних часописів («Народ», «Праця», «Радикальний голос» тощо) наприкінці ХІХ ст. партійна преса здобула організаційний, пропагандистський, видавничий досвід. Кількісні показники партійної преси вже в перші
десятиліття ХХ ст. на хвилі революційних змін демонструють зростаючу потребу української громадськості в необхідності боротися не тільки конкретними справами, а й безпосередньо словом, налагоджувати обмін інформацією, подавати партійну
хроніку, вести дискусії, розширювати світоглядні
настрої своїх прихильників.
Різнопартійна боротьба посилюється, як правило, в час певних політичних зламів, перебудови
суспільного ладу, творення нових форм державного
управління, виникнення загроз для держави. Такими періодами були революція 1905–1907 рр., Лютнева революція 1917 р., жовтневий переворот 1917
р., поразка новостворених українських держав –
Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки; вже згодом – демократичні можливості епохи «перебудови та гласності»
кінця 80-х рр. ХХ ст.
Так, із 1890 до кінця 1919 р. на українських землях з’явилося понад 300 партійних видань, які
найактивніше створювали такі українські партії:
комуністична (КП(б)У) – 44 часописи, УПСР – 15,
УСДРП – 12 видань і т.д. Конкуренцію тут складали російські партії: РСДРП, РКП(б), Партія народної свободи (ПНС) та ін. За роками появи нової
партійної преси відбувся такий розподіл: у 1906 р.
– 27 газет і журналів, у 1917 р. – 119, у 1918 р. – 15,
у 1919 р. – 96. Саме у 1918–1919 рр., із посиленням
більшовицької влади та ідеології, почався поступовий перехід до монопартійної системи. Вже в ці
роки набувають популярності такі назви, як:
«Коммунист», «Галицький комуніст», «Киевский
коммунист», «Одесский коммунист» та ін., а також
ті, що мають означення «червоний / красный»
(«Красная деревня», «Красная звезда», «Красная
правда», «Червоне село» тощо).
На черговому етапі пожвавлення політичних
рухів і зростання суспільної ваги громадської думки наприкінці 80-х рр. ХХ ст. з’явились умови для
появи «демократичних провісників». Скажімо, у
1989–1990 рр. у світ вийшло 302 газети (тут враховано не лише політичні партії, а й самодіяльності
громадські об’єднання й товариства) [2], що найчастіше обирали своїми назвами «ідейно-романтичні» та символічні слова й словосполучення, які
спонукали до демократичних перетворень і відстоювання права на власне слово у незалежній державі
(«Демократичний вибір», «Вітер надії», «Відродження», «За незалежність», «Досвітні огні», «Українська воля» та ін.).
Багатопартійність стала визначальною ознакою політичної системи України як незалежної держави. Як підкреслює В. Журавський, «Україна
пройшла шлях від директивної комуністичної ідеології, політико-державного моноцентризму, уособлюваного КПРС, до визнання на конституційному
рівні свободи політичної діяльності та реальної багатопартійності, до цілком реального впливу партій
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на формування державної влади» [3, с. 3]. Створення політичних партій (ПП) та їх діяльність має
відповідати Законові України «Про політичні партії
в Україні» [4].
Від часу реєстрації першої політичної партії в
Україні (під № 1 подано 5.11.1990 р. ПП «Республіканська платформа») перелік збільшився до 352
станом на 18.01.2017 р. [5]. І якщо в перші роки розбудови незалежної держави кількісні показники
зростали поступово, то особливе пожвавлення політичної активності відбулося в «час випробувань»,
національно-державної та інформаційної небезпеки, необхідності проведення цілеспрямованої передвиборчої агітації в ході дострокових виборів.
Наприклад, це простежується у «Відомостях щодо
зареєстрованих у встановленому законом порядку
політичних партій» наприкінці кожного поточного
року: 2011 р. – 181 ПП, 2012 р. – 188, 2013 – 193,
2014 – 231, 2015 – 310, 2016 – 352 ПП. Тобто у 2012
р. з’явилося 7 нових партій, у 2013 р. – 5, у 2014 р.
– 38, 2015 р. – 79, 2016 – 42.
Уже в 1998 р. до газетних фондів НБУВ надійшло понад 100 видань, які висвітлювали інтереси
Народного Руху України (НРУ), Народно-демократичної партії (НДП), Ліберальної партії (ЛП), Соціалістичної партії України (СПУ), Християнсько-демократичної партії України (ХДПУ) та ін. Ця кількість партійної періодики збільшилась у 2000 р.,
бібліотека отримала майже 150 різнопланових часописів, де серед основних засновників видань
були КПУ, НДП, НРУ, СПУ, СДПУ(о).
Перелік партійної періодики 2012 і 2014–2017
рр. свідчить про зменшення кількості пресовидань,
невиконання Закону України про обов’язковий
примірник видань, а також нестабільність партійної
діяльності у видавничій сфері. Скажімо, насичений
інформаційний контент підтримують в основному
газети «Свобода» (однойменне Всеукраїнське
об’єднання), «Солідарність. Блок Петра Порошенка» (однойменна ПП), «Нація і держава» (Конгрес
українських націоналістів), що мають також свої
оновлювані сайти та архів новин і газет.
Певні застереження виникають і при аналізі
сучасних назв часописів – найчастіше це назви партій із певними регіональними уточненнями чи типологічними характеристиками. Наприклад, «Аграрна партія», «Батьківщина» (водночас можна помітити в підзаголовку такі визначення: «газета
Вінницької обласної організації», «громадсько-політичний часопис», «спецвипуск інформаційного
бюлетеню», «інформаційний бюлетень» тощо),
«Самопоміч» (із географічними «уточненнями»),
«Солідарність.
Блок
Петра
Порошенка»,
«УКРОП») та ін. Часто такі місцеві випуски з’являються одним номером (або спецвипуском) під час
виборів, інформуючи про одного чи кількох кандидатів у депутати різного рівня. Очевидно, роль партійної преси поступово зменшується, адже на зміну
приходять нові мультимедійні засоби
Сьогодні інтернет-комунікаціям належить вагома роль у мобільності, варіативності, зручності,
різноманітті форм і змістовності контенту партійних рухів в Україні. Більшість діючих політичних
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партій мають свої сайти (інформаційні сервери), де
відображено основні партійні реалії, програми, документи, новини, опитування, відео, архіви, блоги
тощо. Партійна комунікація відбувається і в соціальних мережах.
Досить прогресивно розвиваються нові медіа
під егідою ВО «Свобода». Об’єднання щоденно
оновлює інформаційну сторінку он-лайн, поповнює
свіжими новинами рубрики «Медія» (фото, відео,
радіо «Голос свободи» – holos.FM, форум ВО «Свобода») і «Газета» (загальноукраїнський тижневик
«Свобода» з поточними та архівними номерами), а
також твіти від @vo_svoboda. Цікавим досягнення
стало партійне мовлення – інформаційно-музична
інтернет-радіостанція «Голос свободи». Для зручності користувачів існують мобільні додатки (для
смартфонів, для #Android і #windowsphone), функціонують мобільні студії.
Висновки. Таким чином, динамічними процесами створення нових політичних партій в Україні
та активізації їхньої пресовидавничої діяльності позначені періоди революційно-демократичних змін,
останнім часом це пов’язано також із достроковими
виборчими процесами в державі. До таких періодів
належать роки ХХ – ХХІ ст.: 1906, 1917, 1919,
1989–1990, 2000, 2014. Але за рахунок мережевих
можливостей, широкого доступу до інформаційних
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потужностей інтернету та при зростанні ролі мультимедійних засобів у медіапросторі України відбувається поступова переорієнтація друкованих медіа
на електронні в сегменті партійних ЗМІ нашої країни.
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