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Аннотация
В работе рассматриваются вопросы, связанные с процессом разработки информационной модели, в
частности рассматривается формализация процесса определения ее основных компонентов. Процесс формализации основывается на работе пользователя с документами предметной области, в ходе которой формируется граф спецификации информационной модели. На основе обработки структуры полученного
графа выявляются показатели документов и их категории, которые являются входными данными для методики определения основных компонентов информационной модели. Предлагается продукционная система, позволяющая формально определять категорию реквизита. Также в работе формулируется комплексная методика формального определения основных компонентов информационной модели.
Abstract
The paper deals with issues related to the process of developing an information model, in particular, the
formalization of the process of determining its main components is considered. The formalization process is based
on the user's work with the documents of the subject area, during which the graph of the specification of the
information model is formed. Based on the processing of the structure of the resulting graph, indicators of documents and their categories are identified, which are input data for the methodology for determining the main components of the information model. A production system is proposed that allows you to formally define the category
of the props. The work also formulates a comprehensive methodology for the formal definition of the main components of the information model.
Ключевые слова: информационная модель, граф спецификации, реквизиты документа, реквизитыпризнаки, реквизиты основания, продукционные системы, методика формирования информационной модели, формализация.
Keywords: information model, specification graph, document details, attribute attributes, foundation attributes, production systems, information model formation methodology, formalization.
Введение
Одним из важных факторов успешного завершения IT - проекта является достижение высокого
качество обработки данных в системе и ее соответствие бизнес-процессу. Так, для систем, ориентированных на обработку данных, ключевую роль играет их организация. Помочь понять и представить
организацию данных призвана информационная
модель данных (далее информационная модель или
ИМ). Таким образом, ИМ — это неотъемлемая
часть артефактов, создаваемых в процессе разработки информационных систем. Информационная
модель является важным источником сведений о
системе и степень её достоверности напрямую сказывается на результатах разработки. На сегодняшний день процесс разработки ИМ не имеет формально определённых шагов или инструкций, и
полностью зависит от компетенции разработчика его восприятия предметной области и возможности

ее полного отражения в структуре ИМ. Это порождает такие проблемы как: а) высокая трудоемкость
процесса разработки ИМ; б) низкое качество ИМ
следствием которого является повышение затрат на
устранение ошибок ранних стадий проектирования.
Формализация такого процесса позволит решить
проблему качества, позволяя управлять процессом
на ранних стадиях. Также, она позволит создавать
инструменты для пользователей, с помощью которых они смогут сами задавать структуру информационной модели, что решит проблему трудоемкости ее разработки. В работе [1] приводится описание метода пользовательского проектирования
информационной модели на основе смыслового
подхода [2] к решению проблем разработки ИМ который предполагает разработку пользовательского
инструмента с помощью которого он сможет самостоятельно сформировать информационную мо-
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дель путем описания своей бизнес-деятельности через используемые им документы предметной области. В результате работы пользователя с инструментом формируется граф [3], который является базой для формирования основных элементов
информационной модели. В настоящей работе будет сформулирована методика автоматизированного формирования основных компонентов информационной модели на основе пользовательского
графа ее спецификации.
1. Постановка проблемы
Исполнение метода пользовательского построения информационной модели [1] предполагает
формирования графа спецификации (ГС), который
предоставляется возможность для формального выполнения первого этапа процесса проектирования
базы данных – концептуального моделирования
(или разработка информационной модели (ИМ) ).
Поскольку ГС информационной модели получен на
основе анализа документов предметной области
(ПрО), то для решения задачи определения основных компонентов ИМ – сущностей и атрибутов,
предлагается использовать методы структурирования информации документов [4,5].
Так, в работе [4] предлагается методика определения исходных элементов описания информационной модели, на основе выявленных реквизитов и
показателей документа. В качестве исходных данных для этой методики, необходимо определить
следующие множества:
• реквизиты документов предметной области, разделенные на категории (реквизиты-признаки и реквизиты основания);

•

показатели документов предметной обла-

сти.
Однако определение реквизитов и деление их
на категории выполняется командой разработки без
каких-либо инструкций, полагаясь исключительно
на свой опыт. В рамках решения проблемы вовлечения пользователей в процесс разработки ИМ, а
также с целью повышения качества в работе предлагается формально представить процесс определения реквизитов и деление их на категории. Данный
процесс основывается на обработке пользовательского графа спецификации ИМ. Далее рассмотрим
процесс определения исходных данных, который
применяется на сегодняшний день.
2. Пример неформального процесса определения реквизитов документов
Реквизиты и их категории определяются в ходе
анализа системы документов ПрО. При этом предварительно проводится унификация их наименований, отражающих в разных документах одни и те
же свойства ПрО. В качестве примера проведем
реквизитный анализ типового документа «Счет на
оплату» изображенного на рисунке 1.
С целью проведения исследования документ
разделен на части, однако данное деление в реальном документе отсутствует. Для деления документа
на части в составе большинства печатных (внемашинных) документов в фиксированном формате
принято выделять [6]:
1. Общую часть документа (иногда называется заголовочной, хотя по месту расположения
реквизиты общей части могут располагаться и в так
называемом подножии (обычно итоговые реквизиты).

Рисунок 1. Исследуемый документ «Счет на оплату»
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 Предметные строки (тип2) в количестве,
равном, проданным товарам и оказанным услугам,
содержат в себе реквизиты: Р7 – порядковый номер,
Р8 – Наименование товара (Работы или услуги), Р9
– количество товаров, Р10 – единицы измерения, P
11 – цена, P12 – Сумма без скидки, Р13 – Скидка,
Р14 – Сумма.
 Предметная строка Р15 являющаяся СЕИ и
обозначающая итоговые значения для реквизитов
«Итоговая сумма без скидки» «Итоговая скидка»
«Итоговая сумма».
 Реквизит Р16 «В том числе НДС».
 Реквизит Р17 «Всего к оплате».
 СЕИ Р18 состоящий из реквизитов первого
типа: «Всего наименований», «На сумму» «Сумма
прописью».
 Оформительские реквизиты (тип 3) отмеченные на рисунком как З18: «Руководитель» «Бухгалтер».
При формировании исходных данных для информационной модели отбираются только реквизиты, относящиеся к типу 1 – принадлежащие к общей части документа и к типу 2 – относящиеся к
предметной части документа [Ошибка! Источник
ссылки не найден.]. Также стоит отметить, что выделенные реквизиты приято делить на две категории: реквизиты-признаки и реквизиты-основания.
Реквизиты-признаки определяют качественные
свойства объекта и отражают неизменные, инвариантные характеристики объектов предметной области. Значения таких свойств используются для выполнения логической обработки их составных единиц при поиске, выборке, сортировке и т. д.
Реквизиты-основания представляют свойства,
определяющие состояние объекта или процесса.
Значения таких свойств можно определить инструментально и описать количественно, либо выбрать
из конечного перечня, не обязательно числового.
Такие свойства принято называть параметрами
[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Над
ними могут выполняться арифметические или логические операции.
Рассмотрим результаты реквизитного анализа
документа «Счет на оплату», представленные в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты реквизитного анализа
Отображение в инТип реквиИмя реквизита в документе
формационной мозита
дели
нет
«Банк Получателя»
Да
Признак
«БИК»
Да
Признак
«Сч. №»
Да
Признак
«ИНН»
Да
Признак
«КПП»
Да
Признак
«Имя получателя»
Да
Признак
«Имя документа»
нет
«Номер документа»
Да
Признак
«Дата документа»
Да
Признак
«Имя поставщика»
Да
Признак
«ИНН поставщика»
да
Признак

2. Предметные строки документа - множество однородных строк данных, в большинстве случаев содержащее переменное количество подобных
строк.
3. Оформительскую, или заверительную
часть документа - подписи, печати и штампы, удостоверяющие юридическую силу. документа и ответственность за его оформление и выполнение;
оформительские реквизиты не предназначены, как
правило, для хранения в виде нормализованного
файла; отметим, что существуют современные технологии электронной подписи и другие методы
электронной авторизации юридической силы документа, введенного в память ЭВМ, которые относятся к технологиям защиты информации в ЭВМ.
4. Реквизиты, предназначенные для улучшения читабельности внемашинного документа и не
подлежащие вводу в нормализованный файл, но,
возможно, хранящиеся в позиции файла специального вида, например, в текстовом поле неограниченной длины.
5. Текст в свободном формате, который может храниться в виде отдельного файла или же в
текстовом поле неограниченной длины.
В составе анализируемого документа мы видим:
 Составную единицу информации (СЕИ) заголовочной части Р2 (содержащую реквизиты общего характера – тип 1, относящихся ко всему документу: «Банк получателя», «БИК» , «Сч. №»,
«ИНН», «КПП», «Имя получателя», «Имя документа», «Номер документа», «Дата документа») а
также СЕИ Р3 «Поставщик» с реквизитами: «имя»,
«ИНН», «КПП», «Адрес», «Телефон» и СЕИ Р4
«Покупатель» с такими же реквизитами.
 Константы типа 4, обозначенные как Н1 и
Н3, находящиеся в заголовочной части документа.
 СЕИ Р4 состоящая из реквизитов типа 1
(«Номер документа» и «Дата документа»).
 СЕИ Р5 объединяющая реквизиты для поставщика (тип 1) и состоящая из : ( «Имя», «ИНН»,
«КПП», «Адрес», «Телефон»).
 СЕИ Р6 объединяющая реквизиты для покупателя (тип 1) и состоящая из : ( «Имя», «ИНН»,
«КПП», «Адрес», «Телефон»).).

№
п/п

Часть документа

Тип части

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Н1
P2
P2
P2
P2
P2
P2
Н3
Р4
Р4
Р5
Р5

4
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1

5
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Р5
Р5
Р5
Р6
Р6
Р6
Р6
Р6
Р7
Р8
Р9
Р10
Р11
Р12
Р13
Р14
Р15
Р15
Р15
Р18
Р18
З18
З18
Р16
Р17

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2

«КПП поставщика»
«Адрес поставщика»
«Телефон поставщика»
«Имя покупателя»
«ИНН покупателя»
«КПП покупателя»
«Адрес покупателя»
«Телефон покупателя»
Номер по порядку
Товары (работы или услуги)
Единица измерения
Количество
Цена
Сумма без скидки
Скидка
Сумма
Итого Сумма без скидки
Итого Скидка
Итого Сумма
Всего наименований
НА сумму
Подпись руководителя
Подпись Бухгалтера
В том числе НДС Сумма
Всего к оплате Сумма

Как можно увидеть из таблицы анализа, в отличии от реквизитов первого и второго типов, реквизиты документа третьего, четвертого и пятого
типа не могут участвовать в формировании, информационной модели поскольку они необходимы
только для представления печатных (внемашинных) документов. Также, немаловажным фактором
при построении информационной модели на основе
реквизитов является их тип.
Таким образом можно видеть, что процесс
определения реквизитов и их типов проводится экспертом на основе своего собственного опыта. Это
порождает проблему зависимости от квалификации
эксперта, что может негативно сказываться на качестве разрабатываемой модели. Поэтому, актуальной является задачи формализации процесса выявления реквизитов документов, при решении задачи
построения информационной модели. Далее рассмотрим правила позволяющие определять тип реквизита, а также их формальное представление на
основе разработанного авторами графа спецификации информационной модели.
3. Правила определения типа реквизитов
документа и их формальное представление.
В работе [6] для эксперта, при решении задачи
определения типа реквизита, предлагаются руководствоваться следующими правилами:
1. Если значение реквизита является исходным
данным или результатом арифметической операции, то это основание.
2. Если значение текстовое, то это признак.
3. Если реквизит обозначает предмет или
время, то это признак.
4.Если реквизит в некотором показателе является признаком (основанием), то он будет играть
эту роль и в других показателях.

да
да
да
да
Да
Да
Да
Да
нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
да
нет
нет
Да
Да

Признак
Признак
Признак
Признак
Признак
Признак
Признак
Признак
Признак
Основание
Основание
Основание
Основание
Основание
Основание
Основание
Основание
Основание
Основание
Основание
Основание
Основание

5. Если показатели описывают сходные процессы, то их призначные части совпадают.
6. Если основание показателя вычисляется по
значениям других оснований, то набор признаков
такого показателя — это объединение признаков,
связанных с этими основаниями.
Однако данные правила сформулированы на
естественном языке, и не представляют основания
для написания алгоритмов, автоматизирующих их
исполнение.
В данной работе мы предлагаем представить
формальную интерпретацию на основе разработанного графа спецификации информационной модели
[3] который обозначается как:
(1)
𝐻𝑈 (𝑋, 𝑈, < 𝑌, ТЗ >
, Г1 𝑢𝑗 (X), Г2 𝑢𝑗 (Y), Г3 𝑢𝑗 (Y), Г4 𝑢𝑗 (X), <
Г2 𝑢𝑗 (Y), ТЗ >,
< Г3 𝑢𝑗 (Y), ТЗ >)
где:
X – множество полей документов;
U – Множество – документов;
, < 𝑌, ТЗ >, - множество пар значений и их типов;
Г1 𝑢𝑗 (X)– предикат свойство, имеющий множество полей которому принадлежит определенный
документ;
Г2 𝑢𝑗 (Y) – предикат свойство, имеющий характеристическое множество значений, которые принадлежат определенному документу;
Г3 𝑢𝑗 (Y) − предикат свойство, имеющий характеристическое множество значений, которому принадлежит определённая часть документа;
Г4 𝑢𝑗 (X) - предикат свойство, имеющий характеристическое множество полей, которые принадлежат определенному документу;
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, < Г2 𝑢𝑗 (Y), ТЗ > - множество пар значений и
их типов, которые принадлежат определенному документу,
< Г3 𝑢𝑗 (Y), ТЗ > - множество пар значений и их
типов которому принадлежит определённая часть
документа.
В приведенном описании графа спецификации
выделенные жирным слова «которые» и «которому» задают направления принадлежности вершин ребрам и наоборот.
Отдельно стоит отметить пользовательскую
связь графа спецификации, задающаяся предикатами – свойствами Г1 𝑢𝑗 (X) и Г4 𝑢𝑗 (X) которую будем обозначать как ТФ. Исходя из этого предлагается расширить представление графа спецификации добавив в него описания типа функции:
(2)
𝐻𝑈 (𝑋, 𝑈, < 𝑌, ТЗ >
, Г1 𝑢𝑗 (X), Г2 𝑢𝑗 (Y), Г3 𝑢𝑗 (Y), Г4 𝑢𝑗 (X), <
Г2 𝑢𝑗 (Y), ТЗ >,
< Г3 𝑢𝑗 (Y), ТЗ >< Г4 𝑢𝑗 (Х), ТФ >)
Анализируя выше определенные правила выявления типа реквизита, сформулируем систему
продукционных правил позволяющую определять
реквизитный состав документа, а также тип каждого из реквизитов. Такую продукционную систему
можно определить следующим образом:
«Все множества рассматриваемых смысловых
групп первого уровня иерархии соответствуют реквизитам – признакам, за исключением тех, для которых выполняются условия:
1. Если некоторая вершина графа 𝐻𝑈 принадлежащая множеству 𝑋 (множество полей) инцидентна другой(им) вершине(ам) графа 𝐻𝑈 принадлежащей(их) множеству 𝑋, причем одна из связей
инцидентности представляется кортежем <
Г4 𝑢𝑗 (Х), ТФ > в котором ТФ представляется одноэлементным
множеством
равным
ТФ =
{"математическая операция"} то смысловая
группа первого уровня, в состав которой входит такая вершина соответствует реквизиту – основанию
документа, в котором была определена такая смысловая группа.
2. Если некоторой вершине графа 𝐻𝑈 принадлежащей множеству 𝑋 (множество полей) инцидентна другая вершина графа 𝐻𝑈 принадлежащая
множеству 𝑋, смысловая группа которой соответствует реквизиту с типом «основание», то такая
смысловая группа, в состав которой входит такая
связанная вершина также соответствует реквизиту–
основанию документа, в котором была определена
такая смысловая группа.
3. В остальных случаях, не отвечающих вышеизложенным условиям, рассматриваемые смысловые группы будут соответствовать реквизитам
признакам для каждого определенного документа.
В такой продукционной системе одним из
ключевых является понятие «рассматриваемых»
множеств смысловых групп. В соответствии с
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принципом деления документа на части, предложенным в работе [Ошибка! Источник ссылки не
найден.] рассмотрим документ как:
(3)
Д = {О, Р, З, У, Т}
Где:
Д – множество подмножеств всех реквизитов
документа;
О – Подмножество реквизитов документа соответствующих части 1 ;
Р – Подмножество реквизитов документа соответствующих части 2 ;
З – Подмножество реквизитов документа соответствующих части 3 ;
У – Подмножество реквизитов документа соответствующих части 4 ;
Т – Подмножество реквизитов документа соответствующих части 5 ;
В рамках предлагаемой продукционной системы под понятие «рассматриваемых» смысловых
групп, попадают такие которые соотносятся с реквизитами из подмножеств О и Р множества (3).
На основе вышеизложенных теоретических
положений сформулируем методику определения
исходных данных для формирования информационной модели как последовательность выполнения
следующих шагов:
Шаг 1. – Представим документ как множество
подмножеств представленной формулой (3).
Шаг 2 – Исключаем реквизиты относящиеся к
подмножествам: З, У, Т, множества О,Р.
Шаг 3 – Запускаем систему продукционных
правил для обработки реквизитов, относящихся к
подмножествам О и Р множества Д.
Шаг 3.1 производим означивание каждого реквизита как реквизит-признак или реквизит-основание
Шаг 3.2 формируем множества реквизитов
признаков и реквизитов оснований;
Шаг 4 – Выполняем выявление сущностей и
атрибутов согласно методики предлагаемой в работе [Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Заключение
Таким образом в данной работе предложена
методика определения реквизитов документа на основе обработки графа спецификации информационной модели. В ходе работы продукционной системы, определяются категории реквизитов – признаки и основания. Правила системы не входят в
противоречия с неформальными правилами определения реквизитов, что подтверждает справедливость ее использования для решения задачи определения реквизитного состава документов. Результат
работы продукционной системы поступает на вход
методики, предлагаемой в работе [Ошибка! Источник ссылки не найден.], в ходе выполнения которой определяется основные компоненты информационной модели. Нельзя не отметить, что помимо реквизитов и их категорий, для методики
определения основных компонентов ИМ необходимо также множество показателей документов.
Разработка алгоритма формального определения
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показателей документа будет представлена в последующих работах.
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РОЛЬ НКВС УСРР У ВСТАНОВЛЕННІ ТОТАЛІТАРНОГО РАДЯНСЬКОГО РЕЖИМУ В
УКРАЇНІ В 20-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ
Песоцький М.М.
Аспірант
Національний Педагогічний Університет імені М.П. Драгоманова
THE ROLE OF THE NKVD OF THE UKSSR IN ESTABLISHING A TOTALITARIAN SOVIET
REGIME IN UKRAINE IN THE 1920S
Pesotskiy M.
Postgraduate student
National Pedagogical University named after M.P. Drahomanov
Анотація
Досліджено роль органів Народного комісаріату внутрішніх справ Української соціалістичної радянської республіки у справі становлення тоталітарного радянського режиму в Україні на початку 20-х років
ХХ століття. Висвітлено вплив Народного комісаріату внутрішніх справ на Україну у зазначений період,
показано роль НКВС у становленні радянської тоталітарної владної системи. Висвітлено вплив Народного
комісаріату внутрішніх справ Української соціалістичної радянської республіки на тогочасне українське
суспільство. Показано роль Народного комісаріату внутрішніх справ Української радянської соціалістичної республіки у справі втілення радянської політики в Україні.
Abstract
The role of the bodies of the People's Commissariat of Internal Affairs of the Ukrainian Socialist Soviet
Republic in the formation of the totalitarian Soviet regime in Ukraine in the early 1920s has been studied. The
influence of the People's Commissariat of Internal Affairs on Ukraine in this period is highlighted, the role of the
NKVD in the formation of the Soviet totalitarian system of power is shown. The influence of the People's Commissariat of Internal Affairs of the Ukrainian Socialist Soviet Republic on the Ukrainian society of that time is
highlighted. The role of the People's Commissariat of Internal Affairs of the Ukrainian Soviet Socialist Republic
in the implementation of Soviet policy in Ukraine is shown.
Ключові слова: НКВС, Україна, радянська влада, репресивна система, карні органи, УСРР, тоталітарний режим.
Keywords: NKVD, Ukraine, Soviet power, repressive system, punitive bodies, UkSSR, totalitarian regime.
Органи НКВС були невід’ємною частиною
державного апарату більшовиків й являли собою
важливу складову системи радянського управління
державою реалізація політики терору, котра являлась в цій тоталітарній системі звичним методом
управління, також знаходилась під значним контролем збоку органів НКВС оскільки в межах тоталітарної радянської політичної системи була нормальною практикою втілення волі більшовицької партії
на практиці. Ця репресивна система була органічно
інтегрована у вертикаль радянської адміністративної управлінської системи й нерозривно поєднана із
більшовицькою партією. Безпосередньо ідею цієї
системи сформулював Ленін. Він же рішуче забезпечував її втілення у життя оскільки ця тоталітарна
карна структура мала ключове значення в процесі
перебудови суспільства у відповідності до більшовицьких ідей, створенні на практиці нового політико-економічного фундаменту для розбудови на
ньому нового радянського комуністичного суспільства. Ленін охарактеризовував цю структуру як
державу-комуну, з часом весь цей тоталітарний репресивний управлінський симбіоз почав іменуватись просто як радянська влада. Ленін ще до, власне, захоплення влади більшовиками слідував ідеї
встановлення однопартійної диктатури, оскільки
тільки через формування тоталітарного суспільства

він бачив можливість для захисту більшовицької
влади й впровадження відповідних ідей у радянській державі на практиці. На практиці виконання
цього завдання покладалось на радянські карні органи, котрі в різні періоди знаходились під прямим,
або опосередкованим контролем структур НКВС,
окрім того потужна й всеохоплююча структура органів НКВС могла забезпечити окрім безпосереднього прямого терору ще й контроль над усіма сферами життя суспільства та впровадження радянської політики на місцях. Таким чином для розуміння
місця органів НКВС в радянській владній системі
важливим є розкриття ролі органів НКВС в процесі
становлення радянського тоталітарного режиму в
Україні на початку 20-х років.
Важливими для розкриття проблеми є дослідження [Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919–1928). – К., 1996. - 459 с.;
Измозик В.С. Глаза и уши режима: государственный политический контроль за населением Советской России в 1918–1928 гг. – СП(б), 1995. – 327 с.;
Окіпнюк В.Т. Державне політичне управління
УСРР (1922–1934): історико-юридичний аналіз. –
К., 2002. - 509 с.; Білас, Іван Григорович. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953: суспільно-політичний та історико-правовий аналіз: У 2
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т. / І. Г. Білас. - К. : Либідь, 1994 . - Кн. 1. - К. : Либідь, 1994. - 428 с.; Шаповал, Юрій. ЧК-ГПУ-НКВД
в Україні: особи, факти, документи / Ю. Шаповал,
В. Пристайко, В. Золотарьов; НАН України, Ін-т
укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К. : Абрис, 1997. - 608 с.; Лубянка: Органы
ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ.
1917-1991: справочник / сост. А.И. Кокурин, Н.В.
Петров; ред. А.Н. Яковлев; Международный фонд
"Демократия" (Фонд Александра Н.Яковлева). - М.
: МФД : Издательство Йельского ун-та, 2003. - 768
с.]. Ці праці дають досить чітке уявлення стосовно
сутності радянського режиму й, відповідно, ролі карних органів у радянській системі управління, однак роль власне органів НКВС у процесі побудови
цього режиму у 20-ті роки потребує більш ретельного висвітлення.
Більшовицька партія будувалась на принципах
демократичного централізму, що означало чітку
владну вертикаль в структурі управління партією з
повним підпорядкуванням нижчих ланок вищім. З
приходом більшовиків до влади було створено систему влади в якій існувала партія, котра реалізовувала принцип диктатури пролетаріату, та ради, котрі здійснювали безпосереднє управління. Радянська
владна
вертикаль
формувалась
на
контрольованих парткомами виборах, активно до
організації та контролю виборів долучались органи
НКВС, радянська владна структура повністю підпорядковувалась партійній на кожному рівні, ця
владна система і стала радянською владою, котра
надавала керівництву більшовицької партії можливість керувати державою тоталітарними методами
керуючись лише власними інтересами, але будучи
тоталітарною за суттю ця система могла нормально
функціонувати лише в умовах повного підпорядкування нижчих ланок управління вищім ланкам керівництва без виявлення ініціативи, а тільки в рамках виконання наказів, функціонування цієї системи підтримувала сувора партійна дисципліна,
котра, звісно, забезпечувалась відповідними карними та контролюючими органами тоталітарного
режиму. Складовою репресивно-каральної системи
тоталітарного радянського суспільства був Народний комісаріат внутрішніх справ (НКВС, у російському варіанті – НКВД). Його утворили другого дня
після захоплення більшовиками влади декретом ІІ
Всеросійського з’їзду Рад від 8 листопада 1917 року
як центральний орган охорони нового порядку, а
отже і влади, а також внутрішнього адміністративного управління [1].
Всеросійська надзвичайна комісія була створена Леніним відразу із встановлення радянської
влади у вигляді окремої владної вертикалі. ВНК та
її територіальний відділ Всеукраїнська надзвичайна
комісія по боротьбі з контрреволюцією, спекуляцією та службовими злочинами були головним провідником політики, спрямованої на придушення, в
тому числі засобами терору, будь-якого опору політичному режиму. У системі влади ВУНК, її відділи
в губерніях і військові частини посідали особливе
місце. Формально органи ВНК входили до складу
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наркомату внутрішніх справ, але прямо не підпорядковувалися останньому. Губернські ВНК вважалися відділами губвиконкомів, але теж не підпорядковувалися їм. Фактичне підпорядкування здійснювалося тільки по відомчій лінії до ВНК включно.
Ці органи мали досить широкі повноваження, котрі
часто перетинались з повноваженнями органів
НКВС, таким чином забезпучувався окрім того взаємний контроль один одного цими структурами.
Використовуючи їх, більшовики здійснювали паралельний партійному контроль як над суспільством,
так і над власними партійними та державними структурами. Під час громадянської війни органи ВНК
були головним інструментом у боротьбі із контрреволюцією в тилу, в той час як органи НКВС забезпечували додатковий контроль й впровадження радянської політики на місцях. Загалом ці функції
продовжились й після війни, але з поширенням повноважень й на економічну сферу оскільки більшовицька диктатура була тотальною й поширювалась
на всі сфери життя.
Активно розгорталась й поширювалась система доносів, котрими займались як органи ВНК,
так і НКВС. Для розгортання мережі інформаторів
активно долучали комуністів. За наміченим планом
освідомлення кожний член партії – де б він не був
– на підприємствах, заводах, установах, кварталах
тощо як міста, так і повіту, повинен паралельно із
своєю прямою роботою, як обов’язкове правило,
виконувати в порядку сумісництва обов’язки чекіста, будучи інформатором, уповноваженим, і безвідмовно підпорядковуючись, виконуючи розпорядження і завдання відповідних уповноважених
ВНК в межах їхньої роботи [3]. Це звернення не виправдало сподівань тож ВНК зверталась по допомогу до структур НКВС. Посилювався й контроль
над профспілками. У профспілках формувались
групи, на які покладався обов’язок викривати дрібні зловживання на виробництві. Ці групи складалися з профспілкових працівників та чекістів і користувалися досить широкими повноваженнями.
Вони могли застосовувати різні міри покарання –
від пропагандистських (позбавлення на певний
строк виборчих прав або оголошення догани на загальних зборах) до таких дошкульних, як арешт.
Наприклад, профспілково-чекістська група харківського заводу Гельферіх-Саде у 1921 р. розглянула
15 справ і дала санкцію на арешт 18 робітників по
звинуваченню у крадіжках [2]. І хоча з крадіжками
справді боролись, загалом все це було лише приводом для посилення контролю тоталітарного режиму
над суспільством для більш ефективної реалізації
карної політики по відношенню до усіх, хто визиває
хоч найдрібніші підозри у нелояльності по відношенню до більшовицького режиму, саме це й було
головною метою при реалізації карними органами
цих заходів – встановлення тотального контролю.
Хоч нова економічна політика супроводжувалася істотною лібералізацією господарського
життя, режим не збирався втрачати контроль над
економічним життям суспільства при сприянні потужного апарату терору. Було б величезною помилкою думати, що НЕП поклав край терору. Ми ще
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повернемося до терору і до терору економічного
[6]. Таким чином можна сказати що політика усебічного терору населення в усіх сферах не була відповіддю більшовиків на виклики часу у період громадянської війни, а являла собою стандартний метод побудови тоталітарного суспільства, що і
являло собою мету більшовицького режиму, тож
подальші злочини режиму, як то голодомор, повністю відповідали Ленінським ідеям всеосяжного терору включно з економічною сферою життя. У листі до наркома юстиції Курського Ленін вимагав розробки й обгрунтування юридичних норм, котрі
забезпечували б правовий супровід політики терору - відкрито виставити принципове і політично
правдиве (а не тільки юридично-вузьке) положення, що мотивує суть і виправдання терору, його
необхідність, його межі [7]. Тож з усього сказанного стає зрозумілим, що для більшовицького тоталітарного режиму політика терору це невід’ємна і
постійна складова управління державою, котра забезпечується потужною системою контролюючих
та карних органів в структурі НКВС та ВНК. Ідея
полягала в тому, щоб спеціальні структури не просто подавляли прямий супротив режиму, а викорінювали самі опозиційні ідеї таким чином, щоб серед населення не залишилось самої думки про супротив режиму, заходи політики терору могли бути
впроваджені по відношенню кого завгодно не
тільки при наявності явних опозиційних дій, але й
вразі малої підозри, чи навіть просто у випадку
якщо людина активно не виявляє і не підкреслює
своєї лояльності режиму. Стосовно радянських карних органів Ленін відверто казав, що - Без такої
установи влада трудящих існувати не може [6]. Таким чином Ленін відкрито заявив про роль репресивних органів в структурі радянського більшовицького тоталітарного режиму.
Для усунення міжвідомчих протиріч серед радянських карних органів й поліпшення їх взаємодії
та ефективності виконання завдань, покладених на
них режимом, було вирішено провести реорганізацію цих структур 6 лютого 1922 р. ВЦВК у Москві
вирішив скасувати Всеросійську надзвичайну комісію (Всероссийская чрезвычайная комиссия – ВЧК)
і створити при НКВД РРФСР Державне політичне
управління ( Государственное политическое управление ГПУ). На ці зміни відреагували і в Харкові,
тодішній столиці УСРР: постановою ВУЦВК від 22
березня 1922 р. скасовувалась Всеукраїнська надзвичайна комісія по боротьбі з контрреволюцією,
спекуляцією та посадовими злочинами та її місцеві
органи (російська абревіатура ВУЧК). При НКВД
УСРР було організовано Державне політичне управління УСРР [12]. таким чином замість ВНК було
створено ДПУ, котре як і ВУНК було створено при
НКВС УСРР. Голову ДПУ В.Манцева, було призначено одночасно і наркомом внутрішніх справ
УСРР. Підпорядкованість органів ДПУ УСРР органам ДПУ РСФРР залишалася абсолютною. Голова
ДПУ УСРР вважався повноважним представником
ДПУ РСФРР в Україні. Йому підпорядковувалися
армійські і транспортні політичні відділи, а також
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війська ДПУ. Після утворення СРСР структура органів ДПУ не зазнала змін. Таким чином організаційно карні органи було посилено, фактично їх
об’єднали, а їх повноваження та можливості було
розширено, що повністю відповідало ідеї радянського режиму стосовно формування тоталітарного
суспільства. Надати ДПУ право безпосередньої розправи і винесення з відому президії ВУЦВК позасудових вироків, аж до вищої міри покарання, у
справах: всякого роду злочинах співробітників
ДПУ і його органів; про осіб, викритих у збройних
грабунках, карних злочинах і рецидивістів, затримуваних зі зброєю в руках на місці злочину; про
учасників збройних виступів або контрреволюційних організацій, які мають метою насильницьке повалення радянського ладу [4]. Таким чином на
практиці карні органи, під загальним наглядом та
контролем збоку структур НКВС, були важливою
ланкою в більшовицькій радянській тоталітарній
системі управління державою. Ці органи у своїх
діях керувались принципом революційної законності, могли позасудові розправи. Функції, покладені
на цю систему мали забезпечити посилення контролю режиму над населенням й дати можливість
карним органам ще більш системно й організовано
проводити репресивну політику, котра відповідно
до більшовицької ідеї побудови тоталітарного суспільство стала звичайною практикою в справі управління державою. На ДПУ було покладено наступні завдання: збирання інформації та інформування
відповідних державних установ щодо політичної та
економічної контрреволюції; агентурний нагляд за
злочинними або підозрілими особами, групами та
організаціями на території УСРР та за кордоном;
видача дозволів на виїзд за кордон і в’їзд в УСРР
чужоземних та російських громадян; перегляд поштово-телеграфної та іншої кореспонденції, як внутрішньої, так і закордонної; здійснення з метою розшуку арештів, обшуків, виїмок; витребування довідок, відомостей, виписок з ділових паперів, звітів
і доповідей; придушення за допомогою військ ДПУ
збройних контрреволюційних і бандитських виступів; здійснення дізнань і спрямування справ про розкриті злочинні дії для слухання в судових органах;
реєстрація викритих і запідозрених у злочинних діяннях осіб; облік неблагонадійного адміністративного і керівного персоналу в державних установах,
промислових підприємствах, командного і адміністративно-господарського складу Червоної Армії;
реєстрація і підсумування ненормальних явищ
життя УСРР з метою виявлення їх причин і наслідків [4]. Таким чином органи ДПУ мали в своєму розпорядженні широкий спектр повноважень для забезпечення політики тотального контролю в усіх
сферах життя й впровадження майже необмежених
репресивних заходів. Апарат ДПУ – це той орган,
який повинен беззастережно виконувати волю Центрального комітету партії, що передається через
його голову [9].
Для забезпечення повної інформованості карних органів та радянського режиму стосовно
усього, що відбувається у суспільстві було розширено роботу з інформаторами. Згідно з наказом по
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ОДПУ від 14 листопада 1922 р. інформаційна робота ставилася на потік. Секретні співробітники
були поділені на три категорії: агент зовнішнього
спостереження (штатний сексот ДПУ по лінії Оперативного відділу); інформатор (завербована або
спеціально уведена в організацію, установу, контору особа для висвітлення настроїв по лінії Інформаційного відділу); інформатор (завербована або
уведена в антирадянську, контрреволюційну організацію особа для висвітлення і добування відомостей по лінії Секретного або Контррозвідувального
відділів) [8]. Дуже швидко було розгорнуто потужну мережу інформаторів, наприкінці 1924 р. на обліку Секретного відділу ОДПУ СРСР було 99 080
таємних інформаторів, в основному із членів партії
[3]. Інформаторська робота почала ширитись та поглиблюватись, для чого окрім штатних таємних
співробітників використовувались й добровольці, а
нерідко насильно завербовані інформатори, таким
чином було сформовано розгалуджену мережу інформаторів, котра регулярно поставляла широкий
спектр інформації до органів НКВС та ДПУ, що дозволяло карним органам контролювати усі процеси
у суспільстві, направляти ці процеси у потрібному
більшовицькому режиму руслі та максимально ефективно проводити широкі, комплексні репресивні
заходи . З встановленням цієї системи інформаторів
режим виявив антирадянські настрої у суспільстві
й почав активно боротись з усіма, хто представляв
собою хоч якусь реальну, чи суто ідеологічну загрозу, одним із методів цієї боротьби, котрий опанували карні органи й котрий мусив не тільки ліквідовувати загрозу, а й мати ідеологічний пропагадистський ефект, був метод створення фальшивих
антирадянських організацій, перша така організація
була створена з конкретною метою: заманити в Радянський Союз Б. Савінкова. Останній перейшов у
серпні 1924 р. радянсько-польський кордон і був
схоплений [5].
Активно спеціальні структури радянської
влади використовували і свій повний контроль над
засобами масової інформації, котрий здебільшого
виконувався через органи НКВС, таким чином режим маніпулював інформацією й міг направляти
думки населення у вигідне для себе русло, таким
способом нерідко боролись з опозиційною режиму
українською інтелігенцією. Доручити нашій пресі
підняти громадську думку проти контрреволюційної діяльності академіка Єфремова і дискредитувати його в очах широких мас радянської інтелігенції. Після проведення цієї роботи визнати за необхідно вислати академіка С. Єфремова за межі
України [10].
Наприкінці 1920-х років режим, вже під владю
Сталіна, остаточно сформувався як тоталітарна репресивна політична система, котра контролювала
всі аспекти життя суспільства й підтримувалась постійними широкими репресивними заходами та системою тотального спостереження, все це забезпечували спеціальні органи при НКВС та структури
ДПУ, а хоч якісь опозиційні сили були повністю
знищені фізично тим чи іншим шляхом. Відкрився
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широкий шлях для дальших лівацьких експериментів малограмотних, ідеологічно обмежених, жорстоких правителів, які спиралися на широкі верстви,
цілком готові здійснювати новий курс [11].
Висновки. Таким чином органи НКВС при активній взаємодії з органами ВНК/ДПУ мали
центральне місце в системі радянського управління
в 20-ті роки ХХ століття оскільки власне ці органи
забезпечували реалізацію радянської політики на
практиці, політики побудови нового тоталітарного
суспільства з, відповідно, фактичним знищенням
суспільства старого. Реалізація цих ідей, як і саме
існування більшовицького режиму, забезпечувалось політикою терору, котрий підпорядковувався
лише принципу революційної законності. Саме ці
органи забезпечували як тотальний контроль за населенням, так і контроль за партійними функціонерами на місцях, окрім того через тотальний контроль за усіма сферами життя здійснювався і тотальний вплив на населення для реалізації потрібних
більшовицькому режиму задумок. В результаті
було сформовано систему в якій ніщо не перешкоджало використовувати більшовицькому режиму
державний терор як метод управління, саме цей
спосіб управління був фундаментальним в радянській тоталітарній системі керівництва і саме для забезпечення реалізації цього способу управління формувались такі радянські структури як то НКВС й
ВНК/ДПУ в тому вигляді в котрому вони в результаті були сформовані. В такій системі структури
НКВС та ВНК/ДПУ були вже не просто карними
органами, у випадку з НКВС системою з досить широким колом повноважень в різних сферах життя
для забезпечення тотального контролю через концентрацію різних сфер життя суспільства в одній
потужній структурі при активній взаємодії з органами ВНК/ДПУ, а безпосередньо фундаментальною частиною системи управління радянською тоталітарною державою.
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NORMAL AND PATHOLOGICAL PHYSIOLOGY
ИЗМЕНЕНИЯ СРЕДИННОГО НЕРВА ПО ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
У БОЛЬНЫХ С КАРПАЛЬНЫМ ТУННЕЛЬНЫМ СИНДРОМОМ
Военный И.В.
аспирант.
Областная больница интенсивного лечения,
г. Мариуполь, Украина
CHANGES IN THE MEDIAN NERVE ACCORDING TO ULTRASOUND EXAMINATION IN
PATIENTS WITH CARPAL TUNNEL SYNDROME
Voyennyy I.
graduate student.
Regional hospital of intensive care
Mariupol, Ukraine
Аннотация
Карпальный тунельный синдром (КТС) является актуальной и до конца не решенной проблемой.
Целью работы является изучение эффективности ультразсукового исследования, взаимосвязь данных
ультразвуковые исследования (УЗИ), термоассиметрии ΔТ, электронейромиографии (ЭНМГ) с клиническими проявлениями синдрома и макроанатомическими изменениями очага поражения. Потверждено, что
УЗИ являлись методом, позволяющим уточнить и визуализировать развитие карпального тунельного синдрома. Электронейромиография и термоассиметрия ΔТ позволяют объективизировать оценки степень тяжести КТС и показания к проведению хирургического вмешательства.
Abstract
Carpal tunnel syndrome (CTS) is an urgent and not fully resolved problem.
The aim of the work is to study the effectiveness of ultrasound examination, the relationship of ultrasound
examination data (ultrasound), thermal asymmetry ΔT, electroneuromyography (ENMG) with the clinical manifestations of the syndrome and macroanatomical changes in the lesion. It was confirmed that ultrasound was a
method to clarify and visualize the development of carpal tunnel syndrome. Electroneuromyography and thermal
asymmetry ΔT make it possible to objectify assessments of the severity of CTS and indications for surgical intervention.
Ключевые слова: карпальный туннельный синдром, ультразвуковое исследование.
Keywords: carpal tunnel syndrome, ultrasound examination.
Актуальность. Синдром сдавления срединного нерва (карпальный туннельный синдром КТС)
занимает лидирующие положение среди компрессионных невропатий и в структуре туннельных
синдромов верхней конечности занимает до 80 80,3% [1,2,3] Причиной поздних обращений является недостаточная осведомленность врачей о клинике туннельных невропатий и способах их диагностики на начальных стадиях заболевания, длительное необоснованное консервативное лечение [4].
Цель исследования. Изучить диагностическую эффективность ультразвукового исследования (УЗИ), его значимость в определении тяжести
КТС.
Задачи. Изучить взаимосвязь данных УЗИ исследования, термоассиметрии ΔТ, электронейромиографии (ЭНМГ) с клиническими проявлениями
КТС и макроанатомическими изменениями очага

поражения, идентифицированными во время оперативного лечения.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 52 больных с КТС в возрасте от
18 до 67 лет. Критериям выбора являлись: пациенты с верифицированным КТС, у которых в дальнейшем производилось оперативное вмешательство. Критериями исключения были: пострадавшие
с аналогичной патологией, у которых производилось лишь консервативное лечение.
Дизайн исследования предполагал изучение
гипотезы информативности УЗИ исследования,
возможной корреляции с данными электронейромиография (ЭНМГ), термоассиметрии ΔТ и и макроанатомическими изменениями очага поражения.
Исследования приводились УЗИ аппаратом
SonoSite датчиком с частотой 15 МГц (рис.1).
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Рис.1. Исследование карпального канала датчиком УЗИ аппарата.
Нами применялся универсальный инфракрасный термометр Heaco DT-8806S, температура определялась на уровне карпальных каналов. Разница

температур - термоассиметрии ΔТ рассматривалась
нами как показатель вегетативных нарушений
местных обменных процессов (рис. 2).

Рис.2. Измерение температуры универсальным инфракрасным термометром Heaco DT-8806S.
Золотым стандартом диагностики СКК является электродиагностическое исследование –
ЭНМГ, которая позволяет опередить функциональные характеристики нерва с учетом особенностей

проведения электрического тока. Обследование
проводили на нейромиографе Nihon Kohden
Neuropack MEB-9400 (Япония) (Рис. 3).
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Рис. 3. Нейромиограф Nihon Kohden Neuropack MEB-9400.
Полученные результаты. Обсуждение.
При поперечном сканировании ладонной поверхности лучезапястного сустава визуализирoвались сухожилия сгибателей, медиальный и локтевой нервы, лучевой и локтевой сосудистые пучки.
Карпальный канал является одним из фибрознокостных туннелей. Его медиальная костная граница
сформирована крючковидной и трехгранной ко-

стями; латеральной костной границей является ладьевидная кость. Наиболее значимым образованием этой области у больных с КТС кости является
срединный нерв, его форма и соотношение со стенками карпального канала. Анализ УЗИ исследований носил описательный характер.
Частым признаком патологии на поперечном
УЗИ являлось уплощение нерва («распластывание») – рис.4.

Рис.4. Уплощение нерва («распластывание»).
Скопление гипоэкогенной жидкости вокруг
сухожилий сгибателей в карпальном канале свидетельствует о тендовагините и повышении давления
(рис.5).
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Рис. 5. Скопление жидкости вокруг сухожилий сгибателей.
Потеря структурности срединного нерва, утолщение (отек) периневрия по данным УЗИ свидетельствуют о воспалительных и дегенераттивных
изменениях (рис.6).

Рис.6. Утолщение периневрия срединного нерва.
При продольном сканировании ладонной поверхности лучезапястного сустава срединный нерв
хорошо визуализируется. При перемещении датчика в дистальном направлении в поле сканирования попадает карпальная связка, под ней - срединный нерв. Он дифференцирован от окружающих

тканей более упорядоченную, "зернистую" структуру в отличие от сухожилий. При выраженном
КТС в дистальных отделах происходит резкое
сужение канала и отек нерва в этой области резко
нарастает (рис. 7).
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Рис.7. Данные продольного сканирования у больного с выраженной клинической картиной КТС.
Данные полипозиционного поперечного и продольного сканирования помогают верно оценить
структуру срединного нерва и выявить признаки
патологических изменений.
В сочетании с другими методами обследования пострадавших с ТКС УЗИ являлся методом,
позволяющим уточнить и визуализировать причины развития синдрома, провести адекватное комплексное лечение.

Электронейромиография позволяла оценить
степень тяжести КТС. Дистальная латентность суммарного чувствительного потенциала (СЧП) при
стимуляции на ладони составила 4,8±0,12 мВ М-ответа. Значение >4,5 мВ свидетельствует о неэффективности консервативной терапии и необходимости хирургического лечения пациента [5,6].
Термоассиметрия ΔТ подтверждала наличие
вегетативных нарушений местных обменных процессов и составила 1,1±0,08ºС (р<0,05) (рис.8).

Рис. 8. Термоассиметрия кистей.
Таким образом, УЗИ являлся методом, позволяющим уточнить и визуализировать развитие карпального тунельного синдрома. Электронейромиография и термоассиметрия ΔТ позволяют объективизировать оценки степень тяжести КТС и
показания к проведению хирургического вмешательства.
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PEDAGOGY
ПРИМЕНЕНИЕ БАЛАНС ТЕРАПИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ЛФК С ПАЦИЕНТАМИ ПОСЛЕ
ПЕРЕНЕСЕННОГО ИНСУЛЬТА
Карасева И.А.
Инструктор-методист ГБУЗ «ГКБ имени Ф.И. Иноземцева»,
Россия, г. Москва
THE USE OF BALANCE THERAPY IN PHYSICAL THERAPY CLASSES WITH PATIENTS AFTER
A STROKE
Karaseva I.
Instructor-methodologist of GBUZ "GKB named after F.I. Inozemtsev",
Russia, Moscow
Аннотация
В статье рассматриваются применение баланс-терапии в сочетании с роботизированными тренажерами с медико-биологической обратной связью при реабилитации больных с ишемическим инсультом
(острым нарушением мозгового кровообращения). Особое внимание уделяется улучшение координации
пациентов в положении стоя, закреплению правильного паттерна ходьбы и профилактике рисков падения.
В качестве испытуемых принимали участие 26 пациента мужского и женского пола в возрасте от 40 до 68
лет, среди которых 10 с легким (4 балла по Шестибальной шкале оценки мышечной силы) и 5 с умеренным
монопарезом нижней конечности (3 бала), 11 с синдромом вертебро – базилярной недостаточности (5 баллов).
Abstract
The article discusses the use of balance therapy in combination with robotic simulators with biomedical feedback in the rehabilitation of patients with ischemic stroke (acute cerebrovascular accident). Special attention is
paid to improving the coordination of patients in the standing position, fixing the correct walking pattern and
preventing the risks of falling. As subjects, 26 male and female patients aged 40 to 68 years participated, among
them 10 with a lung (4 points on a Six-point scale of muscle strength assessment) and 5 with moderate monoparesis
of the lower limb (3 points), 11 with vertebro – basilar insufficiency syndrome (5 points).
Ключевые слова: ишемический инсульт, баланс, реабилитация, функциональные пробы, оздоровительная и лечебная физическая культура, инструктор-методист, тренажеры с биологической обратной связью: стабилоплатформа «TYMO», балансировочный тренажер «Thera-trainer Balo», BALANCE-Trainer EGO.
Keywords: ischemic stroke, balance, rehabilitation, functional tests, health and therapeutic physical culture,
instructor-methodologist, simulators with biofeedback: stability platform "TYMO", balancing simulator" Theratrainer Balo", BALANCE-Trainer E-GO.
Актуальность. Тренировка устойчивости в
положении стоя (вертикальной позе) - одна из
основных задач реабилитации в раннем восстановительном периоде после перенесенного инсульта.
У пациентов с постинсультными парезами нижних
конечностей часто обнаруживают асиммметрию вертикальной позы, связанную со смещением центра
тяжести в сторону здоровой (непаретичной) ноги,
что выражается в неустойчивости при ходьбе и
повышает тем самым риск падения. Очевидно, что
смещение центра тяжести обусловлено не только
пирамидальной симптоматикой, но и уменьшением
проприоцептивной афферентации от паретичной
конечности, а при более тяжелых случаях отсутствием проводимости нервных импульсов от ЦНС
к перефирии.
С целью уменьшения асимметрии позы и
улучшения вертикальной устойчивости в стоячем
положении необходимо активно включать в процесс организации занятий по лечебной и оздоровительной физической культуре различные виды баланс-терапии: степ-тренировку, специальные лечебно-гимнастические упражнения, тренажеры с

медико-биологической обратной связью: стабилоплатформа «TYMO»; балансировочный тренажер
«Thera-trainer Balo»; «BALANCE-Trainer E-GO».
Данные тренажеры представляют собой инновационные роботизированные тренажерами для активно-пассивной механотерапии пациента с
ОНМК. Рад исследований подтверждает тот факт,
тренировка вестибулярного аппарата (посде перенесенного инсульта) способствует значительному
улучшению вертикальной устойчивости пациента,
уменьшает асимметрию его шага при ходьбе, увеличивает скорость и правильность походки, сокращает риски падения [6, 34].
Методы и организация исследования.
В качестве испытуемых принимали участие 40
пациентов мужского и женского пола в возрасте от
40 до 68 лет, среди которых - 18 с монопарезом
нижних конечностей, 12 с гемипарезом, а также 8 с
синдромом вертебро – базилярной недостаточности. У всех пациентов наблюдалось потеря интереса к окружающему, слабостью, вялостью, повышенной утомляемостью, резкими перепадами
настроения, слезливостью.
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Для объективизации подбора средств и методов определения необходимого комплекса упражнений для тренировки координации и постуральной устойчивости, была предложена батарея двигательных шкал для диагностики исходного уровня
координационных возможностей пациента. Для
этого были использованы: Индекс ходьбы Хаузера,
Шкала равновесия Берга, Шестибальная шкала
оценки мышечной силы. Кроме этого, перед началом проведения занятий проводилась диагностика
функционального состояния пациентов, для этого
использовались ортостатическая проба, проба
Генче, проба Штанге, проба Робинсона [9].
По результатам проведения данных проб определялся реабилитационный потенциал каждого пациента в результате которого принималось решение о применение того или иного двигательного режима в процессе занятий.
В Занятия проводились 2 раза в день по 30 - 40
минут в течении двух недель. Для улучшения баланса и координации использовались тренажеры
стабилоплатформа «TYMO», балансировочный
тренажер «Thera-trainer Balo», BALANCE-Trainer
E-GO в сочетании с упражнениями на равновесия в
различных исходных положениях. Отдельно следует отметить способ определения нагрузки при занятиях на тренажерах, который осуществлялся при
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помощи специального программного тестирования, в ходе которого определялась «игровая область» и проходила регулировка сложности уровня
игры.
В результате точной калибровки данных
настроек у пациентов появлялся дополнительный
интерес и азарт к занятиям. Результат каждой игры
сохранялся в электронном бланке пациента, что
позволяло контролировать динамику в ходе проведения оздоровительных занятий с пациентами с
ОНМК.
По итогам двухнедельного было проведены
итоговые тестирования равновесия, риска падения
и эмоциональной сферы (качества жизни пациента).
Результаты и их обсуждение. По итогам
двухнедельного курса проведения оздоровительных занятий было проведены итоговые тестирования равновесия, риска падения и эмоциональной
сферы (качества жизни пациента), функциональных проб.
Результаты проведения тестирования вестибулярного аппарата и функционального состояния до
и после применения методики с применением роботизированной механотерапии представлены в таблице 1 и на рисунке 1.

Таблица 1
Результаты применения батареи тестов для определения функционального состояния пациентов (до
нагрузки / после нагрузки)
Шестибальная
Индекс
Школа
шкала оценки
Проба РоОртостатиходьбы
равновемышечной
бинсона
ческая проба
Хаузена
сия Берга
Оценка
силы
Количество пациентов
до после до после
до
после
до после
до
после
Отлично
2
4
2
5
3
6
2
3
2
4
Хорошо
7
11
6
10
7
10
4
6
5
7
Удовлетворительно
12
14
10
13
11
12
9
13
14
16
Неудовлетворительно
19
11
22
12
19
12
25
18
19
13
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Количество пациентов с удовлетворительной реакцией по
результатам применения методики До и После занятия
35
29

30
25

28

21

28

27
22

21

21

18

20

15

15
10
5
0
Индекс ходьбы
Хаузена

Школа равновесия
Берга

До применения методики

Шестибальная
шкала оценки
мышечной силы

Проба Робинсона

Ортостатическая
проба

После 2-х недель применения методики

Рисунок 1. – Результаты применения предложенной методики
На основании полученных результатов проведения проб были сделаны заключения относительно возможности расширение двигательного режима у пациентов с острым нарушением мозгового
кровообращения с дальнейшим использованием
роботизированной механотерапии. До занятий на
тренажерах были допущены пациенты с адекватной
реакцией на тестовую нагрузку.
Полученные результаты позволили разделить
пациентов на две группы:
- недостаточные функциональные резервы организма, характеризуемые по особенностям вестибулярных и кардио-респираторных возможностей,
которые связаны, в том числе, с общей выносливостью организма человека, лимитирующие возможность применения занятий на предложенных тренажерах;
- с удовлетворительной оценкой состояния как
вестибулярного аппарата, так и сердечно-сосудистой системы, которые позволяют использовать
средства и методы активной реабилитации пациентов с ОНМК.
Выводы.
По итогам применения предложенной методики баланс-терапии в сочетании с роботизированными тренажерами с медико-биологической обратной связью при реабилитации больных с ишемическим инсультом были получены следующие
выводы:
1. У пациентов с ОНМК было отмечено увеличение резистентности (сопротивляемость) к
нагрузкам, что способствует расширению двигательного режима.
2. Применение нагрузок циклического характера улучшает психоэмоциональноый фон пациентов.

3. Использование средств роботизированной
механотерапии позволяет оптимизировать рабочее
время инструктора-методиста по оздоровительной
и лечебной физической культуре, что проявляется в
возможности работать параллельно с несколькими
пациентами в мини-группах.
4. Улучшение координационных возможностей находится в тесной взаимосвязи с улучшением
и закреплением правильных навыков паттерна
ходьбы.
5. Проведение занятий на тренажерах (стабилоплатформа «TYMO», балансировочный тренажер «Thera-trainer Balo», BALANCE-Trainer E-GO)
способствует развитию когнитивных способностей
пациентов с ОНМК, это связано, в первую очередь
с тем, что при работе на них представляется возможность выбрать игры и уровни требующие внимания, математических подсчетов и пространственного мышления. Кроме того, это позволяет разнообразить процесс реабилитации, делая его
увлекательным и интересным.
6. Занятия с пациентами лучше всего проводить в группах, так как это способствует их социализации, что, в свою очередь, содействует улучшению эмоционального фона пациентов с ОНМК.
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Анотація
В статті аналізуються основні властивості мережевої комунікації. Найбільш важливою характеристикою мережевої комунікації по відношенню як до актора так і спільноти є отримання і створення соціального капіталу за допомогою функціонування соціальної мережі. Це обумовлено тим, що факт створення,
функціонування соціальної мережі визначається потребою в накопиченні соціального капіталу. В статті
описуються основні механізми формування соціального капіталу, визначаються його властивості і фактори накопичення.
Abstract
The article analyzes the main properties of network communication. The most important characteristic of
network communication in relation to both the actor and the community is the acquisition and creation of social
capital through the functioning of the social network. This is due to the fact that the fact of creation, functioning
of the social network is determined by the need to accumulate social capital. The article describes the main mechanisms of formation of social capital, determines its properties and accumulation factors.
Ключові слова: соціальний капітал, соціальні мережі, мережева комунікація.
Keywords: social capital, social networks, network communication.
В епоху інформаційних технологій, активного
впровадження і використання такої файлообмінної
структури як Інтернет, особливого значення набуває комунікація в віртуальної сфері. Комп'ютерні
технології надають, нові обриси поняттю мережі:
мережа – це не тільки спосіб транспортування інформації, але і можливість її обробки. «Якщо колишні
мережеві взаємодії складалися з спонтанних людських контактів і тому не сприймалися як мережеві,
то сьогодні комунікації методично вибудовуються
за моделями, що задаються технологіями системної
інтеграції процесів обробки і передачі інформації.
У свою чергу, ці технології адаптують стандарти інтерактивної взаємодії людини з машиною до різноманітних сфер гуманітарного застосування» [1]. У
зв'язку з цим, дослідження форм мережевої комунікації в контексті соціально-філософського дискурсу набуває як теоретико-методологічну, так і практичну цінність.
Мережева комунікація має ряд особливостей і
властивостей, що виділяють її з інших типів комунікації. Як у будь-якої мережі, основна властивість
комунікаційної мережі – багатоканальність, висока
щільність логістичних шляхів переміщення інформації. Якщо якась ланка випадає з мережі, комунікація легко знаходить інші шляхи, альтернативні
ланцюжки комунікаційних ланок [1]. Тому тради-

ційно вважається, що однією з відмінних рис мережевої комунікації, забезпеченої, в свою чергу, технічними можливостями комп'ютерних телекомунікацій, є потенційна можливість здійснення комунікації кожним, без обмеження в часі і просторі, а
також індивідуальній чи груповій комунікації в залежності від використовуваних програмних засобів
(Інтернет-технологій). Очевидно, що за формою
мережева комунікація являє собою гібрид, отриманий в результаті схрещування індивідуальної, групової та масової комунікації, тому вона (мережева
комунікація) має характерними рисами цих видів
комунікації.
Виділяють ряд характерних особливостей сучасної комунікації, опосередкованої соціально-мережевими технологіями: віртуальність, інтерактивність, гіпертекстуальність, глобальність, креативність, анонімність, мозаїчність [2]. В контексті
віртуальності, спостерігається переплетення двох
зустрічних інноваційних процесів: з одного боку,
соціальна реальність все більше символізується, з
іншого – розвиток техніки породив особливе технічне віртуальне середовище, в результаті чого «віртуальність» соціальних форм почала набувати форми технічної віртуальності.
В основі гіпертекстуальності лежить уявлення
про гіпертекст, який володіє певною динамікою,
так як дозволяє користувачеві самому моделювати
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і організовувати текстовий простір зручним для
нього чином. У застосуванні до обговорюваної
теми гіпертекстуальність можна трактувати як багатозначність, полідискурсивності, багатоголосся
віртуального спілкування. В.М. Сазонов характеризує мережеву комунікацію таким чином: перша
особливість соціальних мереж - комбінаторна, топологічна організація внутрішньомережевої міжособистісної взаємодії з комунікаційної точки зору,
дає оцінку потужності об'єднання «багато з багатьма». Тоді як у класичній трансляційної мережі
«один до багатьох» (зборів, радіо і ТБ, проповідь)
потужність пропорційна числу точок (учасників). У
схемі, електронної пошти (транзакційної), з двостороннім спілкуванням «один до одного».
Друга особливість соціально орієнтованих мережевих об'єднань – їх емерджентні властивості.
Зокрема – «ройові ефекти»: відсутність централізованого управління; самостійність і висока підключаємість субодиниць; павутинна нелінійність
впливу один на одного.
Третя особливість – групова динаміки в поведінці мережі, формування кластерів різного розміру і зміна структури в часі [3].
Найбільш важливою характеристикою мережевої комунікації, на думку Лещенка «є отримання
і створення соціального капіталу за допомогою функціонування соціальної мережі. Це обумовлено
тим, що факт створення, функціонування соціальної мережі визначається потребою в накопиченні
соціального капіталу (Лещенко). Сама соціальність
пред'являє нам свій «мережевий характер» через
поширення інтернет-технології та практик її використання людьми. «Саме в цих практиках конституюється суб'єктивність індивіда, що виражається в
можливості «приватизації соціального», тобто
створення «персоналізованих спільнот». Вивчення
такого роду спільнот зводиться до вивчення мережі, практик її використання, практик «виявлення» і «вбудовування» себе в комунікаційну
структуру» (пише Кастельс). «Мережа – це безліч
взаємопов'язаних вузлів. Вузли – це точки, в яких
петлі взаємно перетинаються. Мережі є дуже старою формою соціальної організації, але в інформаційну епоху вони стають інформаційними мережами, посиленими інформаційними технологіями
(пише Кастельс).
Соціальні мережі сприяють, по-перше, організації соціальних комунікацій між людьми, подруге, реалізації їх базових потреб. Можна виділити два пересічних трактувань соціальної мережі як соціальної структури і її специфічної Інтернет реалізації.
Реальні соціальні мережі мають властивості,
які обумовлені як характеристиками і потребами
агентів (що впливають і піддаються впливу), характером їх взаємодії, так і властивостями самої соціальної мережі:
• наявність власних думок агентів;
• зміна думок під впливом інших членів соціальної мережі;
• різна значимість думок одних агентів для
інших агентів;
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• різна ступінь схильності агентів впливу
(конформізм, стійкість думок);
• існування «лідерів думок», формалізація
індексів впливу; існування порогів чутливості до
зміни думки оточуючих;
• локалізація груп («за інтересами» з близькими думками); наявність специфічних соціальних
норм;
• облік факторів «соціальної кореляції» (загальних для груп агентів);
• існування (зазвичай менш значущих) зовнішніх чинників впливу (реклама, маркетингові акції) і, відповідно, зовнішніх агентів (засоби масової
інформації, виробники товарів і т.д.);
• наявність стадій - характерних етапів динаміки думок членів мережі (наприклад, процесу «дифузії інновацій»);
• лавиноподібні ефекти (каскади); вплив
структурних властивостей соціальних мереж на динаміку думок: чим більше у агента зв'язків, тим, з
одного боку, більше у нього можливостей через
своє оточення вплинути на всю мережу, а з іншого
- більше вразливість до чужого впливу;
• ефект кластеризації (чим вище щільність
зв'язків активних агентів- сусідів, тим більша ймовірність зміни стану пов'язаного з ними агента);
• локальна проміжність (чим більше проміжне значення агента, тим, з одного боку, більше
його значення в поширенні думки / інформації з однієї частини мережі в іншу (роль інформаційного
брокера), а з іншого боку, менше його вплив на агента-сусіда);
• малий діаметр соціальної мережі обумовлює короткий ланцюжок поширення думки в мережі;
• активність (цілеспрямована поведінка) агентів;
• можливість утворення угрупувань, коаліцій; неповна і / або асиметрична інформованість
агентів, прийняття ними рішень в умовах невизначеності;
• нетривіальна взаємна інформованість (рефлексія) агентів; ігрова взаємодія агентів;
• оптимізація інформаційних впливів; інформаційне управління в соціальних мережах [4].
Соціальний капітал зумовлює форми мережевої комунікації, тому що потреби, цілі і мотиви учасників комунікації впливають на її інформаційний
напрямок, а властивість причетності соціальної мережі, що розкриває динаміку інформаційних потоків і потенційна нескінченність зростання системи
(в основі якої лежить, в тому числі і «егоїстична селекція», і анонімність і т.д. ), її емерджентність підсилюють даний ефект (Лещенко).
Структурною основою соціального капіталу на
думку Лещенко виступають соціальні мережі. Соціальна мережа як явище, що володіє об'єктивною
предметністю, являє собою сукупність соціальних
взаємин і соціальних зв'язків між певними індивідами і самих індивідів, що дозволяють обмінюватися різними видами ресурсів, в тому числі інформаційних, в процесі їх взаємодії [5].
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Тим часом, дослідник процесів самоорганізації
та управління в біологічних і соціальних системах
A.A. Богданов відзначав, що соціальний рівень системної організованості має свої особливості. Він
вище рівня розвитку біологічних систем за такими
показниками: 1) по здатності підсилювати самоорганізацію на основі прогнозування; 2) за поєднанням складної і зростаючої координації в розвитку
(недоступною на рівні виду) з необмеженим характером розвитку (недоступним для найбільш високорозвиненою особини).
На думку А. Богданова, це різко відокремлює
біологічний рівень від соціального і «робить необґрунтованими широкі аналогії між біологічною організацією в цілому і суспільством» [6]. Таким чином, суть соціального управління, по Богданову,
полягає в посиленні самоорганізації системи і забезпеченні її необмеженого розвитку на основі прогнозування та координації. Це визначення суто функціонально і не зачіпає змістовних аспектів соціального управління. Однак уже в ньому можна
виділити значимий зв'язок управління, цілеспрямованої координації та прогнозування. Для визначення механізму функціонування соціального управління необхідно цей зв'язок експлікувати.
В цьому сенсі Р. Роуз розглядає соціальний капітал як сукупність формальних і неформальних соціальних мереж, які індивіди використовують для
виробництва або розподілу товарів і послуг, що підтверджує - соціальний капітал виникає у відносинах між індивідами [7].
Соціальні мережі в цьому сенсі виконують багатофункціональну роль: реалізація спільних інтересів домогосподарств і індивідів, організація спільних видів діяльності домогосподарств та індивідів,
пошук
інформації,
пов'язаної
з
місцезнаходженням людей, тварин, предметів і т.д.
У перспективі соціальні мережі повинні чітко будуватися за ознаками: контакти, спілкування, професія. Вони стануть звичним атрибутом соціального
життя, комунікацій сучасного суспільства.
Таким чином, соціальний капітал служить
джерелом розвитку мережі і нерозривно пов'язаний
з її функціонуванням, тому що може проявляти себе
в якості особливого виду реальних і потенційних
ресурсів; властивостей та інформаційної спрямованості мережі (види соціального капіталу, які визначають вид соціальної мережі - контакти, професійні
і т.д.).
Соціальні мережі, основою яких є мобілізація
соціального капіталу та його створення, є мережами з горизонтальною мережею,1 без вертикальної осі координат, з переважанням слабких зв'язків,
а також збудованих навколо універсальних норм і
цінностей. Головною цінністю в таких мережах є

само по собі «спонтанне спілкування», що підтримує мережу слабких зв'язків.
Головною особливістю соціальних мереж є
саме інструменти пошуку потрібних контактів і
встановлення зв'язків між людьми. За допомогою
інструментів соціальної мережі кожен її користувач
може створити свій віртуальний портрет – сформувати профайл, в якому вказати докладно дані про
себе, свій досвід роботи, захоплення, інтереси і цілі.
За цією інформацією аккаунт користувача зможуть
знайти інші учасники. Наявність профайла вже дозволяє використовувати механізми пошуку однодумців, одновірців, колег, людей, спілкування з якими
необхідно по роботі та навчанні. Також бувають соціальні мережі для пошуку не тільки людей за інтересами, а й самих об'єктів цих інтересів: веб-сайтів,
прослуховуваної музики і т.д. У такому аспекті соціальні мережі виконують: функцію створення індивідуальних профілів, в яких буде міститися певна
інформація про користувача ; взаємодія користувачів (за допомогою перегляду профілів один одного,
внутрішньої пошти, коментарів та ін.); можливість
досягнення спільної мети шляхом кооперації (наприклад, метою соціальної мережі може бути пошук нових друзів, ведення групового блогу та ін.).
З точки зору В.М. Сазонова, «прогнозований
шлях розвитку - це поділ сфер впливу на мережі
спілкування і знайомств, особистих і ділових контактів, професійні мережі, соціально-орієнтовані
проекти» [3]. Для соціальної мережі, що розглядається як Універсум, що містить психологічну, соціальну та технічну компоненти, корисно визнання
таких загальносистемних закономірностей як різноманітність, поширеність, складність, стійкість,
емерджентність як незвідність властивостей системи до властивостей окремих елементів та неідентичність. Крім розвинених масових ностальгічних
соціальних мереж, побудованих, як правило, на комерційній основі, технології соціальних мереж розвивалися в напрямку створення професійних співтовариств і мереж практиків, які на даний момент
знайшли застосування в багатьох областях людської діяльності.
На даний момент, на думку А. Бондаренко можна спостерігати три види або класи соціальних мереж, а саме: комерційні, орієнтовані на прибуток;
мережі, практиків, навчання; соціально-значущі
проекти [3].
Таким чином, підсумовуючи все вищесказане
можемо зазначити, що форми мережевої комунікації залежать від геометричної конфігурації соціальних акторів, тобто співвідношення комунікативності і домінантності в соціомережевих структурах,
від ступеня реалізації і, накопичення соціального

Міркування Патнема полягають в тому, що спільноти,
засновані на регіонально-етнічному або релігійному базисі стають більш згуртованими, збільшуючи внутрішньогрупову згуртованість, а разом з нею - відстань між
групою і рештою суспільства. У якийсь момент концентрація ресурсів всередині спільноти стає настільки високою, що їх мобілізація більш доцільна, ніж звернення за
ресурсами в офіційні інститути. В цьому випадку група

інституціоналізується, стає кримінальною, формує свої
органи управління та охорони правопорядку. При цьому
слабкі зв'язки витісняються сильними, в той час як контакти поза групою зводяться до мінімуму. Патнем уточнює, що ці інститути вибудовують мережу навколо партикулярних, а не універсальних норм і цінностей. Вони
також змушені формувати свою ієрархію, їх внутрішню
мережу зв'язків не можна назвати горизонтальною.
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капіталу (зокрема прояви довіри), від інформаційної змістовності, тобто дружні, професійні і т.д. Також до основних критеріїв класифікації форм комунікації відносяться:.
- ступінь інтерактивності: on-line (IRC, ICQ) і
off-line (телеконференція, список розсилки, листування по e-mail),
- спрямованості комунікації (моно- діа- і полілогічне),
- ступеня відкритості (публічні і приватні; авторизовані і корпоративні) ,.
- стилю (ігрове і довірче).
Отже соціальна мережа - це особливий симбіоз
соціальних і технічних інструментаріїв. При цьому
технічне, програмне забезпечення мережі виступає
необхідним засобом вирішення, її соціальних завдань. З цих позицій бачиться доцільність називати
соціальні мережі особливої, специфічної, конкретною формою соціально-орієнтованих інтернет-технологій. Соціальний капітал служить джерелом розвитку мережі і нерозривно пов'язаний з її функціонуванням. Найбільш важливою характеристикою
мережевої комунікації, на наш погляд є отримання
і створення соціального капіталу за допомогою функціонування соціальної, мережі.
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Анотація
У статті, що присвячена визначенню напрямів застосування в Україні позитивного досвіду інших
країн та міжнародного з організації протидії корупції, підкреслюється, що, як доведено в теорії і підтверджено практикою, однією із головних причин такого становища є те, що протидія корупційним проявам поки ще не стала в Україні одним із дійсних національних пріоритетів. Здебільшого, це відбувається через неефективність застосування чинних нормативно-правових актів, що регулюють суспільні
відносини в цій сфері, а також зумовлене недостатньо ефективною державно-управлінською ідеологією протидії корупції, яка сьогодні реалізується в Україні. Натомість, в розвинутих країнах світу
приділяється системна увага проблемі забезпечення законності шляхом посилення протидії кор упції,
заходам з підвищення ефективності антикорупційної роботи – як відповідними інституціями, так і
фахівцями-дослідниками. Для забезпечення системної протидії корупції в Україні необхідно розробити
цілісну всеохоплюючу концепцію антикорупційної політики держави, яка повинна враховувати світовий
досвід організації і проведення успішних антикорупційних реформ. На основні аналізу та узагальнення
англомовних та інших наукових джерел за антикорупційною тематикою, виданих за кордоном і в Україні,
виокремлено напрями підвищення ефективності протидії корупції, заходи з реалізації яких вжиті в інших
країнах та які рекомендуються для застосування в державно-управлінській практиці з протидії корупції в
країні. За результатами дослідження пропонуються висновки, в яких викладені узагальнюючі положення
статті, де, зокрема, вказується на таке. Прояви корупційних діянь у тій чи іншій сфері державного управління в Україні не можна відокремлювати від проблеми корупції, що вразила українське суспільство вцілому. У подальших дослідженнях доцільно виділити ті особливості, що властиві сфері функціональної (галузевої – за секторами державного управління) активності державно-владних органів. При
цьому обов’язково слід ураховувати, що вказане, в першу чергу, пов’язано із специфікою завдань,
виконання яких покладено державою на ці органи.
Abstract
The article, which is devoted to determining the areas of application in Ukraine of the positive experience of
other countries and the international organization of anti-corruption, emphasizes that, as proven in theory and
confirmed in practice, one of the main reasons for this situation is that anti-corruption in Ukraine one of the real
national priorities. This is mainly due to the inefficiency of the application of current regulations governing public
relations in this area, as well as due to the insufficiently effective public administration ideology of combating
corruption, which is currently implemented in Ukraine. Instead, in the developed countries of the world, systematic
attention is paid to the problem of ensuring the rule of law by strengthening the fight against corruption, measures
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to increase the effectiveness of anti-corruption work - both by relevant institutions and researchers. To ensure the
systematic fight against corruption in Ukraine, it is necessary to develop a holistic comprehensive concept of anticorruption policy of the state, which should take into account the world experience of organizing and carrying out
successful anti-corruption reforms. Based on the analysis and generalization of English and other scientific sources
on anti-corruption issues published abroad and in Ukraine, the areas of improving the effectiveness of anti-corruption, measures to be taken in other countries and recommended for use in public administration practice to combat
corruption in country. The results of the study propose conclusions, which set out the general provisions of the
article, which, in particular, indicates the following. Manifestations of corruption in one or another sphere of public
administration in Ukraine cannot be separated from the problem of corruption, which has affected Ukrainian society as a whole. In further research, it is advisable to highlight the features that are inherent in the sphere of
functional (sectoral – by sectors of public administration) activity of public authorities. It should be borne in mind
that this is primarily due to the specifics of the tasks assigned by the state to these bodies.
Ключові слова: корупція, протидія корупції, організація, державно-управлінська практика, законність, пріоритети.
Keywords: corruption, anti-corruption, organization, public administration practice, legality, priorities.
Постановка проблеми. Не дивлячись на
вжиті заходи з реформування системи державного управління України, зменшити тут корупційну складову, істотно мінімізувати прояви корупції в країні не вдається. За експертними оцінками Transparency International [1], у 2020 році
Україна, отримавши за розрахунком індексу
сприйняття корупції 33 бали зі 100, опинилася на
117 місці серед 180 країн. Поряд з Україною у рейтингу Єгипет, африканська Есватіні (Свазіленд),
Непал, Сьєрра-Леоне та Замбія. Нагадаємо, межею
ганебності рахується тридцять балів. Вважається,
що однією із головних причин такого становища
є те, що протидія корупційним проявам поки ще
не стала в Україні одним із дійсних національних
пріоритетів. А неефективність застосування чинних нормативно-правових актів, що регулюють
суспільні відносини в цій сфері, саме їх застосування, зумовлена, перш за все, недостатньо ефективною державно-управлінською ідеологією протидії корупції, яка сьогодні реалізується в Україні. Тим часом, успішність протидії корупції, яка
є руйнівним фактором для режиму законності в
державі, залежить від того, чи існує система заходів щодо ефективного запобігання їй [2, с. 6].
Головне все ж, ми вважаємо, наскільки своєчасно, наполегливо і системно ці заходи будуть реалізовані на практиці. У цій площині актуальним
є вивчення позитивного досвіду інших країн та
міжнародного щодо організації протидії корупційним проявам, зокрема, в країнах Західної та
Східної Європи, де також далеко не все просто в
досліджуваній сфері, адже «…корупція тією чи
іншою мірою існує в кожній країні. Різниця лише
в тому, що в розвинутих демократіях рівень корупції все ж менший» [3, с. 7]. Це – думка професіонала, до якої варто дослухатися, – Богдана Витвицького, котрий працював Федеральним прокурором та помічником Генерального прокурора
США, а в нашій країні був радником Генерального прокурора України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Теоретико-прикладним питанням, особливостям
функціонування та удосконалення механізмів
державного управління у сфері протидії корупційним проявам присвячена значна кількість на-

укових праць. Зокрема, їх авторами є С. Алфьоров, О. Бусол, В. Веклич, Є. Глушко, Н. Краус,
В. Литвиненко, М. Мельник, А. Новак, В. Нонік,
В. Сухонос, І. Яцків та ін. Проте, складність наукового пошуку в окресленій сфері вимагає проведення подальших наукових досліджень, у тому
числі – стосовно визначення пріоритетів вітчизняної державно-управлінської практики з організації протидії корупції в Україні з урахуванням
досвіду інших країн, а також міжнародного, що
регулюється нормами міжнародного права.
Зупинимося на останніх дослідженнях проблеми.
Так, у ході роботи Міжнародної науковопрактичної конференції «Особливості застосування антикорупційного законодавства: від розслідування до вироку суду» [4], що відбулася
17.10.2019 р. у м. Харків і де, крім вітчизняних,
взяли також участь фахівці з кримінального
права, кримінології, криміналістики та експертології з Великої Британії, Грузії, Швейцарії, було
висвітлено ряд актуальних питань з протидії корупції. Серед них такі, що стосуються: органів,
уповноважених на міжнародне співробітництво у
сфері протидії корупції (В. Ворона); кримінальної відповідальності за корупційні злочини за законодавством Французької Республіки (Д. Кондратов); імплементації положень Конвенції ООН
проти корупції в законодавство України про кримінальну відповідальність (П. Перепелиця); запозичення досвіду інших країн (Р. Романів) та імплементації європейського законодавства (В. Сазонов) у сферу протидії корупції в Україні;
аналізу реформування Єдиного Державного Іспиту в Грузії (А. Сихарулідзе); проявів корупції в
поліції США і Канади (О. Khan, R. Dursunov); організації діяльності правоохоронних органів
країн Європи з протидії корупції (О. Галкіна) та
ін. У Висновках учасників зазначеної міжнародної конференції в черговий раз вказується на те,
що в Україні корупція є однією з найбільших проблем, яка гальмує розвиток економіки, становить
«…пряму загрозу національній безпеці та суспільному ладу України» [5, с. 5]. З цим не можна
не погодитися.
Загалом, результати вивчення антикорупційної державно-управлінської практики в Україні
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ще раз підтверджують обґрунтований у теорії висновок: «Наближення України та її законодавства, а також функціонування державних органів
до європейських стандартів знаменує собою необхідність перейняття зарубіжного досвіду для
врегулювання суспільних відносин у різних сферах, зокрема, й у сфері протидії та запобігання
корупції. Саме вивчення та обрання найбільш
ефективних елементів із систем протидії корупції
в зарубіжних країнах завжди було ефективним
методом у процесі реформування і вдосконалення організації та діяльності суб’єктів, спрямованих протидіяти корупції…. Протидія корупції
є індивідуальною діяльністю кожної з країн та залежить від розвитку політичної волі й прозорості
державного управління. Тому нашій державі потрібно вивчати досвід зарубіжних країн, система
протидії корупції яких може найкраще підійти
під сучасні вітчизняні реалії» [6]. Як, до речі, і
надбань щодо посилення гарантій режиму законності шляхом удосконалення державно-управлінської практики, спрямованої на посилення протидії корупції із застосуванням позитивного досвіду інших країн та міжнародного безпосередньо
за сферами (щодо змістовно поєднаних – за секторами) державного управління в Україні. Щодо
останнього, з точки зору вдосконалення антикорупційної діяльності, в останніх дослідженнях
також наголошується: для цього «…доцільним є
використання досвіду інших країн, що дасть
змогу розширення сукупності наявних уявлень
про шляхи вдосконалення антикорупційних заходів, які застосовуються в діяльності публічної адміністрації, дозволить знаходити найбільш конструктивні рішення» [7, с. 69]. Додамо – й визначати пріоритети реалізації таких рішень.
Очевидно, інтерес дослідників до досвіду інших країн і міжнародного у сфері протидії корупції, враховуючи недостатню результативність
такої діяльності в Україні, є цілком обґрунтованим.
Саме тому метою статті є визначення пріоритетних напрямів застосування позитивного
досвіду інших країн та міжнародного в державноуправлінській практиці організації протидії корупції в Україні.
Виклад основного матеріалу. Передусім,
визначимося з основними термінами, що використовуються в статті. Нашим завданням не є аналіз
поняття «корупція». В інтересах дослідження ми
спираємося на поняття корупції, викладене у ст. 1
«Визначення термінів» Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII
(із змінами, в редакції від 11.04.2021 р.), що використовується в антикорупційній практиці: «корупція – використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй
службових повноважень чи пов’язаних з ними
можливостей з метою одержання неправомірної
вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття
обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи
надання неправомірної вигоди особі, зазначеній
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у частині першій статті 3 цього Закону, або на її
вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з
метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи
пов’язаних з ними можливостей» [8]. Саме на це
поняття спираються правоохоронні та інші органи нашої держави у сфері протидії корупції.
У свою чергу, термін «державно-управлінська практика з протидії корупції» (або «антикорупційна державно-управлінська практика») ми
розглядаємо як систему заходів, що вживаються
органами державного управління шляхом реалізації механізмів державного управління, перш за
все, – правового й організаційного, а також інших
(зокрема, інформаційного, мотиваційного, ресурсного), з метою посилення протидії корупції, своєчасного запобігання її проявам та притягнення
винних осіб до передбаченої законом відповідальності [див.: 9; 10]. На жаль, ефективність
вжиття таких заходів залишається вкрай низькою. Це визнається як у нашій державі, так і на
міжнародному рівні.
Сьогодні в Україні, на стратегічному рівні
державного управління, визначено, що антикорупційна політика здійснюється, переважно, у спосіб
створення спеціалізованих організаційних структур
– антикорупційних державних органів, хоча ключовим її завданням, вочевидь, має стати мінімізація
можливостей для прояву корупції. Нульова толерантність до корупції має стати новою суспільною культурою в Україні. Боротьба з корупцією має здійснюватися не тільки у спосіб забезпечення невідворотності покарання, а й з обмеженням можливостей
та усуненням стимулів для вчинення корупційних
правопорушень [11]. Також слід враховувати, що
згідно Стратегії національної безпеки України
«Безпека людини – безпека країни», затвердженої
Указом Президента України від 14 вересня 2020
року № 392/2020 «Про рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року
«Про Стратегію національної безпеки України»,
одним із ключових напрямів реалізації пріоритетів
національних інтересів України та забезпечення національної безпеки є захист особи, суспільства та
держави від правопорушень, зокрема, – корупційних [12]. Тобто, захист від корупції сьогодні на
стратегічному рівні державного управління визначено пріоритетом національної безпеки нашої держави.
Щодо оцінки світового досвіду, спираючись
на власні праці, зокрема, апробаційного характеру, й інші [9; 10 та ін.], підкреслимо ту прискіпливу увагу, що в розвинутих країнах світу системно приділяється проблемі забезпечення законності шляхом посилення протидії корупції,
заходам з підвищення ефективності антикорупційної практиці як відповідними інституціями
[докладніше див.: 13; 14; 15], так і фахівцями-дослідниками [див., наприклад: 16; 17; 18; 19; 20].
На окремих із закордонних досліджень зупинимося докладніше та спробуємо виокремити пріоритетні положення, що доцільно використовувати у вітчизняній антикорупційній державно-
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управлінській практиці, антикорупційній роботі
уповноважених органів і підрозділів.
Так, дослідження «Глобальна корупція:
гроші, влада й етика в сучасному світі», автором
якого є Л. Коккрофт [17], – це спроба узагальнення понад двадцятирічного досвіду сприяння
боротьбі з корупцією в державах третього світу,
що може мати значний потенціал впливу на
життя населення будь-якої країни, але зіштовхується із супротивом, різноманітними викликами і
тому її успіх є далеким від гарантованого. Автор
переконує в тому, що стабільність у світі, зменшення нерівноправності й рівня маргіналізації
найбідніших верств населення держави залежить
від успішності боротьби з корупцією, яка в тій чи
іншій мірі, але все ж існує в будь-якому суспільстві. Основну увагу в дослідженні автор приділяє
таким питанням, як сутність корупції, її негативний вплив на суспільство, передумови виникнення корупції та її рушійні сили, ефективність
практики боротьби з корупцією на сучасному
етапі, корупція і глобальне потепління, необхідність урахування думки громадськості щодо боротьби з корупцією, підходи на майбутнє до вдосконалення механізмів боротьби з корупцією.
Як бачимо, у вказаній площині розгляду досліджуваної нами проблеми, автор акцентує
увагу на реальних (наявних) і потенційних можливостях отримання позитивного або негативного результату від дії механізмів протидії корупції через призму громадської думки та рівня соціального розвитку.
Дж. Куа, у своєму дослідженні «Протидія корупції в азійських країнах: неможлива мрія?»
[18], розглядає корупцію як істотну проблему в
розвитку багатьох азійських держав. Саме тому,
починаючи з 1950-х років, ці держави почали запроваджувати різні механізми боротьби з цим негативним явищем. Автор аналізує та оцінює антикорупційні стратегії, використані в Гонконгу,
Індії, Індонезії, Японії, Монголії, Сінгапурі, Південній Кореї, Тайвані, Таїланді та на Філіппінах.
Вибір саме цих країн автор пояснює тим, що вони
представляють три основні моделі антикорупційного контролю:
1) антикорупційне законодавство без спеціального антикорупційного агентства (Японія);
2) антикорупційне законодавство з кількома
антикорупційними інституціями (Індія, Філіппіни, Тайвань);
3) антикорупційне законодавство з одним
антикорупційним агентством (Сінгапур, Гонконг, Таїланд, Південна Корея, Індонезія, Монголія).
З наведених країн лише Сінгапур та Гонконг,
країни з одним державним антикорупційним органом, досягли безсумнівного успіху в суттєвому
зменшенні рівня корупції завдяки відданості їх
політичного керівництва боротьбі з корупцією,
сприятливому політичному контексту та належній організації й об’єктивному застосуванню дієвих антикорупційних заходів. У той час, як інші
згадані країни не змогли досягти значного успіху
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через відсутність належної політичної волі, несприятливий політичний клімат та через організаційні недоліки – вжиття низькоефективних антикорупційних заходів на практиці.
Необхідно зазначити, що згаданий дослідник, обираючи для розгляду наведені вище моделі антикорупційного контролю, спирається, в
першу чергу, на елемент важливості організаційно-структурної побудови суб’єктів протидії
корупційним проявам, ефективність законодавчих засад практики діяльності яких гарантується
політичним керівництвом держави та сприятливим політичним кліматом.
Автор іншої роботи – «Міжнародні норми
щодо протидії корупції: їх створення та вплив на
внутрішні правові системи» – С. Роуз [16], відслідковує процес розробки антикорупційних норм
на міждержавному – міжнародному – рівні в рамках чотирьох ключових інституцій: Організація
Об’єднаних Націй (UN), Організація Економічного Співробітництва та Розвитку (OECD), Ініціатива щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях (ЕІТІ), Міжнародна група з протидії
відмиванню брудних грошей (FATF). Кожна з
цих інституцій сприяла розробці міжнародних інструментів, спрямованих на боротьбу з корупцією у державах, які погоджувались на участь у
відповідній ініціативі. Разом з тим, лише UN
(ООН) спромоглася на розробку антикорупційних норм, які наділені зобов’язуючою силою і
вбудовані в багатосторонній міжнародний договір. ОЕСD спрямувала свої зусилля на розробку
Конвенції з боротьби з підкупом посадових осіб
іноземних держав у разі проведення міжнародних
ділових операцій (1997 р.), а також рекомендаційних норм та керівництв, пов’язаних з реалізацією відповідних договірних норм. FATF та EITI
сприяли напрацюванню норм, які також мають
форму рекомендацій та спрямовані на забезпечення прозорості формування доходів та боротьбу з відмиванням «брудних» коштів. С. Роуз
вважає, що розробка антикорупційних норм у формі рекомендацій об’єднаннями, що не є повноцінними міжурядовими організаціями, містить у
собі значний потенціал щодо надання переваг інтересам розвинутих держав, але здійснюється це
у спосіб, який породжує запитання щодо легітимності таких інституцій та їх інструментів. У той
же час, антикорупційні інструменти, створені під
егідою таких інституцій, доводять, що рекомендаційні інструменти та об’єднання, котрі не є повноцінними міжурядовими організаціями, мають
низку значних переваг. Так, на думку автора дослідження, що аналізується, рекомендаційні норми у сфері боротьби з корупцією демонструють
можливість впливати на національні правові системи у спосіб, який є порівнюваним, якщо не дієвішим за той, що має місце у випадку зобов’язуючої дії міжнародних договорів.
Тобто, одним із ключових пріоритетів в антикорупційній практиці відповідальних суб’єктів
є орієнтування на додержання – як обов’язкових,
норм, розроблених міжнародними інституціями,
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і рекомендаційних, що запропоновані організаціями, яким статус міжурядових не надано. Більше
того, співставлення норм вказаного характеру, їх
апробація відповідальними суб’єктами на практиці надає можливість виокремити оптимальний
варіант реалізації та застосування тих чи інших
заходів і процедур в антикорупційній практиці.
У нашій країні, безсумнівно, важливим елементом державно-управлінської практики протидії корупції є діяльність прокуратури України –
як відповідального суб’єкта в цій сфері.
Особливе місце прокуратури в системі органів державної влади України визначає Закон України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 р.
№ 1697-VII (із змінами, в редакції від 01.01.2021
р.). Зокрема, у ст. 1 цього Закону наголошено, що
саме прокуратура України «…здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави». Крім того, статтею 7 Закону
України № 1697-VII 2014-го року до системи
прокуратури України віднесена Спеціалізована
антикорупційна прокуратура (САП). Її керівник є
заступником Генерального прокурора. На САП у
сфері протидії корупції покладені надзвичайно
важливі завдання і функції. Вони викладені в 3му розділі Положення про САП, затвердженому
наказом
Генерального
прокурора
від
05.03.2020 р. № 125 (на заміну наказу Генерального прокурора України від 12.04.2016 р. № 149,
що втратив чинність з 06.03.2020 р.): здійснення
нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування кримінальних Національним антикорупційним бюро України, виконання
вимог закону під час приймання заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування НАБУ кримінальних правопорушень
та ін.
У свою чергу, статус НАБУ, як антикорупційного органу, визначає ст. 1 Закону України
«Про Національне антикорупційне бюро України» від 14.10.2014 р. № 1698-VII (із змінами, в
редакції станом на 16.09.2020 р.). Зокрема, НАБУ
«є державним правоохоронним органом, на який
покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних
правопорушень, віднесених до його підслідності,
а також запобігання вчиненню нових…».
Тому, враховуючи особливе місце прокуратури в державно-управлінській практиці протидії
корупції, не можна залишити поза увагою питання антикорупційної роботи в самій прокуратурі України, де також не все гаразд у цій сфері і
випадки корупції серед її працівників не викорінені дотепер.
З цього приводу – стосовно антикорупційної
роботи в органах прокуратури, зупинимося на окремих точках зору двох закордонних фахівців,
що були оприлюднені під час проведення всеукраїнського комунікативного заходу з криміналь-
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ного права та процесу згаданим вище Б. Витвицьким та консультантом Ради Європи Д. Гамільтоном. Останній, свого часу, займав посаду Генерального прокурора Ірландії, обирався президентом Міжнародної асоціації прокурорів та входив
до складу Венеціанської комісії.
Отже, Д. Гамільтон, наголошуючи на європейських стандартах в реформуванні органів прокуратури України, зазначає, що не вірить у можливість реформи прокуратури без одночасного
вирішення проблеми боротьби з корупцією в самій прокуратурі. Інакше реформи на папері не
призведуть до змін у реальному житті. Він підкреслює: «Ключова роль у створенні ефективної
системи прокуратури належить саме державі, яка
повинна створити всі належні умови для забезпечення незаангажованості та неупередженості
працівників прокуратури, передбачити чіткі та
зрозумілі умови для переведення та просування
по службі» [21, с. 7]. Щодо створення належних
антикорупційних умов, то цікавою є також думка
Б. Витвицького. Вказуючи на провідну роль такої
спеціалізованої організаційної антикорупційної
структури, якою є Генеральна інспекція Генпрокуратури (у лютому 2020 р. перейменована в Генеральну інспекцію Офісу Генерального прокурора – автори) в реформуванні прокуратури шляхом очищення від корумпованих кадрів, він
запропонував створити в Україні сприяючі
умови, необхідні для зменшення корупційної
складової в діяльності вітчизняної прокуратури,
зміст яких полягає в наступному [3, с. 7]:
1. Підвищення заробітної плати публічних
службовців до достойного рівня.
2. Утвердження громадянської правосвідомості, тобто комплексу етичних і патріотичних
настанов, цінностей і зобов’язань, які виступають
дороговказом у поведінці громадян, суддів та
прокурорів.
3. Реформування державних органів, які мають відкривати, розслідувати, оскаржувати та
здійснювати судовий розгляд справ про корупційні правопорушення, щоб вони діяли на найвищому рівні на принципах чесності та професійної
ефективності.
Висновки з проведеного дослідження:
1. Узагальнюючи викладене в проаналізованих вище роботах, виокремимо як пріоритетні,
принаймні, наступні положення, які ми розглядаємо в контексті удосконалення державно-управлінської практики протидії корупції в Україні:
1) обов’язковість урахування наявних і потенційних можливостей одержання позитивного чи
негативного результату від функціонування механізмів протидії корупції через призму рівня соціального розвитку та сприйняття громадськістю
(Л. Коккрофт);
2) вибір ефективної моделі антикорупційного контролю й організаційно-структурних елементів протидії корупції, політична воля, що виступає визначальною вимогою, без виконання
якої успіх у протидії корупції неможливий (Дж.
Куа);
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3) орієнтування на національному рівні на
додержання, як обов’язкових, антикорупційних
норм міжнародних організацій (UN, OECD, ЕІТІ,
FATF та ін.), а також – рекомендаційних, що розроблені організаціями, яким статус міжурядових
не надано: сприяння використанню в національних правових системах міжнародних антикорупційних інструментів (C. Роуз);
4) необхідність створення державою належних умов для забезпечення незаангажованості та
неупередженості правоохоронців (Д. Гамільтон);
5) утвердження громадянської правосвідомості як дороговказу в поведінці громадян, суддів і прокурорів, реформування державних органів, що здійснюють охорону правопорядку
(Б. Витвицький).
2. Виділені нами положення з узагальненого
досвіду інших країн і міжнародного, вважаємо,
доцільно враховувати у вітчизняній антикорупційній державно-управлінській практиці для досягнення цілей протидії корупції в контексті забезпечення режиму законності у кожній із сфер
державного управління, шляхом посилення протидії корупції, в організації антикорупційної роботи в Україні вцілому.
3. Прояви корупційних діянь у тій чи іншій
конкретній сфері державного управління в Україні, не можна відокремлювати від проблеми корупції, що вразила українське суспільство вцілому.
В подальших дослідженнях доцільно виділити ті
особливості, що властиві сфері функціональної
активності державно-владних органів. Слід ураховувати, що вказане, в першу чергу, пов’язано із
специфікою завдань, виконання яких покладено
державою на ці органи.
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