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CONSOLIDATED TOWN PLANNING PERIODIZATION OF THE CITY OF VYBORG 

СВОДНАЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ ГОРОДА ВЫБОРГА 

 

Summary: There is a large number of works of foreign and domestic researchers devoted to the study of the 

heritage of the city of Viborg. Consolidated town planning periodization of the city of Vyborg was developed 

based on the analysis of various concepts of domestic and foreign researchers. It reflects social and political 

changes and town planning transformations of the city of Vyborg. It is a perspective tool for the further research 

of the complete historical urban environment.  

Key words: Vyborg, periods, town planning, historical urban environment. 

Аннотация: Большое количество трудов зарубежных и отечественных исследователей посвящено во-

просу изучения и исследования наследия города Выборга. На основании анализа различных концепций 

отечественных и зарубежных исследователей разработана сводная градостроительная периодизация го-

рода Выборга. Она отражает социально-политические изменения и градостроительные трансформации 

Выборга и является инструментом для последующего исследования всей исторической городской среды. 

Ключевые слова: Выборг, периоды, градостроительство, историческая городская среда. 

 

Вопросу изучения и исследования наследия 

Выборга посвящено большое количество трудов за-

рубежных и отечественных исследователей. Боль-

шая часть публикаций по данной тематике напи-

сана финскими исследователями на финском языке, 

что несколько затрудняет изучение градострои-

тельной истории Выборга. 

Одним из первых историей строительства Вы-

борга заинтересовался А. Хакман. Им было прове-

дено визуальное обследование комплекса замковых 

зданий, составлено их описание, собран ряд исто-

рических документов в архивах Швеции, Финлян-

дии и России. Эти исследования были закреплены в 

труде «К вопросу об истории строительства Вы-

боргского замка» [1].  

Стоит отметить таких исследователей как И.Р. 

Аспелин, Ю. Виисте, К.Й. Гардберг, Ю. Илтанен, Е. 

Кахила, О.И. Меурман, Т. Мустонен, О. Ниеми, Т. 

Пёюхья, С. Пяльси, Ю. Ринне, И. Руут, У. Ульберг, 

А. Хакман и другие авторы. 

Наиболее значимыми зарубежными работами, 

касающиеся периодизации градостроительной ис-

тории Выборга, являются: 

 Э. Хорнборга «Пограничная крепость Вы-

борг» [2], переведенная фрагментарно Ленинград-

ской областной научно-реставрационной производ-

ственной мастерской трест «Росреставрация». Опи-

сывает 13 этапов формирования крепостных 

сооружений во временном периоде с дошведского 

времени (X-XII вв.) до 1710 г.; 

 П. Неувонен в своей работе «Выборг. Ар-

хитектурный путеводитель» [3] описывает форми-

рование городской среды Выборга в трех этапах (с 

1293 по 1860-е гг., 1860-е-1917 гг., 1917-1939 гг.); 

 Книга Ю. Илтанена «Выборг. Историче-

ские карты» [4] на финском языке дает периодиза-

цию: до 1403 г., 1403-1721 гг., 1721-1809 гг., 1809-

1917 гг., 1917-1944 гг., 1944-2017 гг. 

Отечественная исследовательская база не 

столь представлена трудами: В.А. Адаскиной, М. 

Васильева, Л. Г. Волковой, Л.Л. Гуревича, М.А. Де-

ментьевой, В.В. Дмитриева, Е.А. Кальюнди, Е.Е. 

Кеппа, А.В. Мельнова, Ю.И. Мошник, В.А. Орава, 

И.В. Пилипчука, Т.Н. Пятницкой, А.И. Саксы, В.А. 

Тюленева, И.А. Хаустовой и др. 

Неоценимый вклад в понимание градострои-

тельной и архитектурной ценности Выборга внес 

советский и российский искусствовед, член Союза 

архитекторов России, член Советов по сохранению 

культурного наследия при правительстве Санкт-

Петербурга и министерстве культуры Российской 

Федерации, лауреат премии им. академика Д. С. 

Лихачёва «За сохранение культурного наследия 

России» М.И. Мильчик. 

Наибольший интерес в изучении этапов разви-

тия Выборга представляют работы М.И. Мильчика 

«Урбанистическая история Выборга» 1993 г., во-

шедшая с состав книги «Выборг. Столица старой 

Финляндии» [5] и статья «Этапы градостроитель-

ной истории Выборга и библиотека А. Аалто» в 

сборнике «Градостроительное искусство. Новые 

материалы и исследования» 2007 г. [6]. 

В «Урбанистической истории Выборга» М.И. 

Мильчик приводит периодизацию развития истори-

ческой городской среды, основываясь на генераль-

ные планы как отправные точки изменения плани-

ровочной городской структуры. М.И. Мильчик вы-

деляет шесть этапов формирования города с 1293 
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по 1861 гг., одновременно приводя хронологию по-

литических и военных событий во взаимосвязи с 

градостроительной историей (возникновение Вы-

борга и дорегулярный период его развития до 1640 

г.; разработка и осуществление регулярного плана 

города (1640-1710 гг.); градостроительное развитие 

Выборга до нового генерального плана (1710-1793 

гг.); новый генеральный план (описание идей гене-

рального плана 1794 г.); развитие города в первой 

половине XIX в.; снос крепостных валов и гене-

ральный план 1861 г.). Однако, представленные 

границы этапов слишком обширны.  

В статье «Этапы градостроительной истории 

Выборга и библиотека А. Аалто» М.И. Мильчик 

представляет градостроительную историю Вы-

борга в иной периодизации. Выделяются следую-

щие периоды: средневековый период развития Вы-

борга (1293-1550); строительство Горнверка (Вала) 

и осуществление регулярного плана Выборга 

(1550-1710); развитие Выборга в составе Россий-

ской империи до генерального плана 1861 года 

(1710-1860); генеральный план 1861 года и его реа-

лизация во второй половине XIX века (1860-1890); 

развитие Выборга в 1990-1938 годы. Генеральный 

план 1929 г. и место в нем библиотеки А.Аалто. 

Доклад М.И. Мильчика и Т.Н. Пятницкой в 

сборнике докладов «Мультикультурное наследие 

Выборга и его сохранение» [7] был посвящен кри-

тике проекта зон охраны Выборга 2010 года. Всту-

пительной частью было описание этапов градо-

строительной истории. Выделено пять этапов гра-

достроительной истории: первый, средневековый 

период (1293-1550 гг.); второй строительный этап 

(1550-1710 гг.); третий строительный период (1710-

1860-е гг.); четвертый строительный период (1861-

1900 гг.); пятый строительный период (1900-1939 

гг.). Таким образом, город рассматривался в терри-

ториальных границах, сформировавшихся к 1920-

1930-х гг. 

В труде М.И. Мильчика «Выборг шведский и 

российский» [8] рассматривается ключевая для по-

нимания города связь между Выборгом шведским 

и Выборгом в составе России. Автор акцентирует 

внимание на преемственности градостроительного 

развития между Выборгом в составе Швеции, а за-

тем в составе России, подчёркивая органичный пе-

реход одной регулярной застройки в другую. М.И. 

Мильчик проводит сравнительный анализ архитек-

туры шведского и российского Выборга, выявляя её 

сходства и различия. Однако, из поля зрения иссле-

дователя не уходит тот факт, что включение Вы-

борга в состав России стало причиной сноса боль-

шей части Рогатой крепости, что повлекло за собой 

утрату уникального памятника фортификацион-

ного зодчества. 

Важными работами по вопросу градострои-

тельной периодизации Выборга являются труды 

Д.П. Фридлянда. В статье «Обзор градостроитель-

ного развития Выборга (XIII – первой половины 

XX в.)» [9] автором даётся очень краткий и общий 

обзор градостроительного развития Выборга в ука-

занный период времени, тезисно обозначая измене-

ния, расширения, преобразования городской струк-

туры. В статье приводятся этапные схемы струк-

турного изменения города. Предложенная Д.П. 

Фридляндом периодизация очень наглядно отра-

жает поэтапное укрупненное градостроительное 

развитие. Четыре графические схемы живо иллю-

стрируют характер освоения территории – рассре-

доточенный и поэтапно уплотняющийся и разрас-

тающийся.  

В статье «Основные положения генерального 

плана города Выборга» [10] на семинаре по вопро-

сам реставрации и охраны памятников, проходив-

шем в Хельсинки 21 и 22 апреля 1992 г., Д. П. 

Фридлянд приводит основные этапы развития Вы-

борга от средневековья до 1960-80-х гг. Обзор ис-

торико-градостроительного развития города пред-

ставлен в виде следующих этапов: XII-XV вв.; ХVI-

ХVIII вв.; XVIII век; XIX в.-начало XX в.; 20-30-е 

гг. XX в.; 40-50-е гг. XX в.; 60-80-е гг. XX в.  

Заключительным трудом в историографии 

данного вопроса является обзор застройки города 

второй половины XX века, в котором анализиру-

ется восстановление города в послевоенное время и 

его развитие вплоть до 2005 года [11]. Статья Д.П. 

Фридлянда «Застройка Выборга второй половины 

ХХ в.», посвященная анализу и особенностям за-

стройки Выборга второй половины XX в., разде-

ляет послевоенный период в градостроительной ис-

тории Выборга на 3 этапа: I этап – восстановитель-

ный, на основании проекта 1947 г. 

«Горстройпроекта» и на основании генерального 

плана 1953 г. «Гипрокоммунстрой»; II этап – разра-

ботка и реализация генерального плана 1961-1963 

гг.; III этап – развитие на основе генерального плана 

1985 г. 

Автором дается оценка проведенных работ, от-

мечаются допущенные ошибки в принятии реше-

ний по демонтажу зданий, которые могли быть вос-

становлены, реконструкции зданий, утративших 

свое функциональное назначение и формировав-

ший городскую среду внешний облик. Объектами 

нового строительства в исторической части города 

в конце 1950-1960-х гг. стали типовые пятиэтажные 

дома силикатного кирпича. Автор подробно описы-

вает происходившие в период второй половины XX 

в. изменения и преобразования городской среды, 

основные характеристики застройки, описывает 

проектные предложения и осуществленные про-

екты, отмечает архитекторов, работавших и прини-

мавших деятельное участи в разработке градостро-

ительных, архитектурных, восстановительных и ре-

ставрационных работ. 

Рассмотренные периодизации не в полной 

мере отражают периоды и этапы территориального 

развития и формирования исторической городской 

среды Выборга. Однако, в исследованных материа-

лах выявлены принципы, ставшие основой форми-

рования различных концепций периодизации раз-

вития градостроительной истории Выборга: 

• принцип политической периодизации, вы-

деление периодов формирования основывающихся 

на изменении политической ситуации, смены вла-

сти; 
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• принцип изменения планировочной струк-
туры городской среды; 

• принцип выявления градоформирующих 
событий, повлиявших на дальнейшее развития пла-
нировочной структуры и застройки. 

На основании анализа различных концепций 
формирования исторической городской среды Вы-
борга выполнена сводная градостроительная пери-
одизации, которая описывает поэтапное формиро-
вание исторической городской среды во взаимо-
связи с социально-политическими событиями и 
изменениями пространственных границ городской 
среды на каждом этапе формирования. На основа-
нии единства принципов (социально-политических 
изменений, градостроительных трансформаций), 
выявленных при анализе концепций периодизации 
авторов-исследователей, определены хронологиче-
ские рамки шести периодов и пятнадцати этапов. 

1) Дошведский период (до 1293 г.). В дан-
ный период в устье реки Вуоксы располагалось по-
селение, то есть территории будущего города были 
освоены задолго до основания Замка. 

2) Шведский период (1293-1710 гг.). Этапы 
в границах городской среды «Каменный город» (I 
этап. 1293-1320-гг.; II этап. 1320-е гг.-1403 г.; III 
этап. 1403-1480-е гг.; IV этап. 1480-е-1520-е гг.; V 
этап. 1520-е-1560-е гг.) дают возможность опреде-
лить границы первоначального средневекового го-
рода и проследить взаимосвязь функциональных 
городских пространств, ключевых объектов. 

I этап (1293-1320-е гг.) является этапом воз-
никновения на территории острова Выборгского 
замка – оборонительного, административного и со-
циального центра, ориентира и доминаты, обособ-
ленного выгодным географическим положением. 

II этап (1320-е-1403 гг.) является этапом рас-
ширения крепости, освоение прибрежных террито-
рий с формированием функциональных зон и клю-
чевых объектов в средневековой застройке, в ре-
зультате которых Выборгу присваивается статус 
города. Формируется треугольник обороны города 
– Замок и монастыри, у которых образуются обще-
ственные пространства – площади.  

III этап (1403-1480-е гг.) является этапом рас-
цвета, город становится центром торговли, растет и 
богатеет замок; развивается город, среди деревян-
ной застройки появляются каменные храмы; появ-
ляется каменная оборонительная стена. Появляется 
ратуша со смотровой башней – «фиксируется» са-
мая высокая точка мыса.  

IV этап (1480-е-1520-е гг.) является этапом, 
иллюстрирующим возможности выстроенной ка-
менной стены выдерживать натиск противника, не-
смотря на значительные повреждения город не был 
сдан, однако дальнейшее развитие города и замка 
приостановилось. Данный этап важен, как иллю-
стрирующий «пульсирующий» ход развития исто-
рической городской застройки, для которой свой-
ственны как этапы активного развития, так и 
упадка.  

V этап (1520-е-1560-е гг.) является этапом ста-
рения средневековой городской стены и её рекон-
струкции, реорганизации внутреннего простран-
ства крепости; в 1547-1558 гг. происходит модерни-
зации замка. Устанавливается зонирование внутри 

крепостных стен, в особенности выделяется основ-
ная ось - дорога, ведущей от замка, южная часть го-
рода - обслуживание гавани. 

Этапы в границах городской среды «Рогатая 
крепость» (I этап. 1560-е-1590-е гг.; VII этап. 1590-
е-1640-е гг.; VIII этап. 1640-е-1700-е гг.; IX этап. 
1700-1710-е гг.) привели к разделению города на са-
мостоятельные, имеющие свои черты и особенно-
сти части – Замок, Каменный город, Валли (Горн-
верк) и Сииканиеми. Территория «Каменного го-
рода» и Рогатой крепости преобрела регулярную 
планировочную структуру, новые улицы были ори-
ентированы на элементы средневековой крепости. 
Были изменены местоположения основных функ-
циональных зон. 

Несколько перечисленных этапов приводят к 
формированию «Старого города», впоследствии 
вошедшего в состав района «Линнойтус» - старей-
шего района города, находившийся в пределах Ро-
гатой крепости.  

VI этап (1560-е-1590-е гг.) является этапом 
строительства нового оборонительного пояса Рога-
той крепости, которая расширила городскую терри-
торию с северо-восточной стороны, образовавша-
яся территория была названа «Валли». В этот этап 
сформировались границы территории, в дальней-
шем получившей название «Старый город». Эту 
территорию следует считать наиболее ценной для 
археологических исследований.  

VII этап (1590-е-1640-е гг.) является этапом 
первых попыток урегулирования застройки терри-
тории. Ввиду изменения границ Швеции, Выборг 
теряет приграничное положение, развитие крепост-
ных сооружений не происходит, что приводит к их 
обветшанию, акцентируется внимание на внутрен-
ней территории города, приведение её в порядок, 
урегулирование застройки.  

VIII этап (1640-е-1700-е) является этапом раз-
работки и реализации первого регулярного гене-
рального плана города 1640-х гг, одновременно вы-
деляются элементы средневековой застройки, име-
ющие основополагающее градостроительное 
значение. Десятилетия этого этапа привели к пла-
нировочной структуре территории «Старого го-
рода», дошедшей практически без изменений до 
наших дней. 

IX этап (1700-е-1710-е) является этапом по-
пытки укрепления города, и дальнейшим значи-
тельным разрушением городских укреплений и за-
стройки внутри стен. Выборг становится городом 
Российской империи. 

3) Российский период (1710-1917 гг.). 
Этапы в границах городской среды «Крон-

верк» (X этап. 1710 -1790-е гг.; XI этап. 1793-1850-
е гг.). За небольшой временной отрезок с 1710-х по 
1860-е гг. (150 лет) город территориально вырос с 
одновременной утратой оборонительного значения 
крепости.  

X этап (1710-е-1790-е гг.) является этапом пе-
реориентации обороны города с юго-восточного на 
северо-западное направления, строительства Крон-
верка, образования двух пригородов – Выборгский 
и Петербургский форштадты. Выборг становится 
столицей Выборгской губернии.  
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В это время город-крепость имел улицы ориен-
тированные на ворота, застройка имела двухчаст-
ный характер: территория «Каменного города» до 
пожара была плотно застроена и отделена сохраня-
ющейся стеной от территории «Валли» с несформи-
ровавшейся застройкой и пустырями. Стены «Ка-
менного города» обветшали, камень использовался 
в строительстве и ремонте построек города.  

XI этап (1793-1850-е гг.) стал этапом потери 
значительной части исторической застройки в ре-
зультате пожара 1793 года, после которого была 
проведена разработка генерального плана города с 
изменением принципиального функционального 
зонирования и переносом административно-дело-
вого и общественного центра, сформированы зоны 
сноса оборонительных укреплений, изменена си-
стема градостроительных доминант. 

Этап в территориальных границах, доходив-
ший до «Восточно-Выборгских укреплений» (XII 
этап (1850-е-1917 г.)). 

XII этап (1860-е-1917) является этапом актив-
ного роста и развития застройки территории, со-
ставления генерального плана 1861 г. как отправ-
ной точки в процессах формирования новой город-
ской среды, общественных, деловых, жилых, 
промышленных и иных морфологических зон го-
родской структуры с сохранением фрагментов ис-
торической застройки и исторических доминант, и 
фрагментов планировочной структуры. В этот этап 
сформировался район «Линнойтус» - историческое 
городское планировочное, композиционное и 
функциональное ядро Выборга. Линнойтус форми-
ровался из двух частей – Каменный город (известе 
с XIII в.) и Рогатой крепости (с 1560-х гг.). В 1640-
х гг. началась его перепланировка по правилам ре-
гулярности, в целом сохранившаяся до наших дней. 

4) Финский период. XIII этап (1917-1940-е 
гг.). 

Это время является этапом активного роста го-
рода и его объединения с предместьями. Возво-
дится большое количество зданий, усиливается 
осознание значимости исторической части города, 
ведутся работы по благоустройству, приспособле-
нию исторических зданий, включению новых зда-
ний в историческую застройку. Проводятся иссле-
дования, обмеры и зарисовки памятников Выборга. 
Весь город, а не только Замок, превращается в ту-
ристическую достопримечательность 

5) Советский период. XIV этап (1944-1990-е 
гг.).  

Советский период является поворотной точкой 
изменения исторической городской среды. Проис-
ходят разрушительные события середины XX века 
(1939-1944 гг.). Разработаны несколько генераль-
ных планов (1947 г., 1961-1963 гг, 1985 г.), застро-
ены значительные территории, разрушенной за-
стройки в военные года. 

6) Российский период. XV этап (1990-е-
2010-е гг.). 

Сформированы новые административные гра-
ницы МО «Город Выборг», в городе ведутся ре-
монтные, реставрационные и восстановительные 
работы, новое строительство. Приходит новая 
волна осознания ценности исторической городской 
среды Выборга. В настоящее время в городе сохра-
нилось более трехсот памятников архитектуры и 

скульптуры, археологии, истории и садово-парко-
вого искусства. 29 июля 2010 г. Выборг включен в 
список исторических поселений России. 

Градостроительная и историческая ценности 
исторических поселений базируются на выявлении 
этапов развития городской среды, повлиявших на 
развитие «ядра» города, его первоначальной струк-
туры, последующих изменений, связанных с пере-
мещением центра и его ростом, формирования пе-
риферийных районов. Исторические поселения, как 
и живые организмы, подвержены постоянным из-
менениям, эволюции общества и его культуры, ко-
торые затрагивают все элементы городской среды. 
Историческую городскую среду следует рассмат-
ривать в комплексе, как гармоничное целое. Прак-
тическая и теоретическая ценность результатов ис-
следования заключается в формировании впервые 
единого информационного банка исторического 
градостроительного развития Выборга. Выявлен-
ная в ходе исследования сводная периодизация гра-
достроительной истории Выборга на протяжении 
XIII-XXI столетий является инструментом для по-
следующего исследования всей исторической го-
родской среды Выборга, отдельных её элементов и 
морфологических зон. 
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ON SOME CHANGES (SUCCESSIONS) IN THE DESERTS OF JEIRANCHEL-AJINOHUR AREA OF 
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The investigation of some successions in desert, semi desert,chalo-meadow and boggy ecosystems led us to 

the conclusion that the main faktors causing them is a long-term effect of an anthropogenic factor through 

ecological regime. 

 

С.З.Ахмедова 

ЧАСТНЫЕ СМЕНЫ (СУКЦЕССИИ) В ПУСТЫНЯХ 

ДЖЕЙРАНЧЕЛ-АДЖИНОУРСКОГО МАССИВА АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Изучение частных смен в пустынных, полупустынных, чально-луговидных и болотных экосистемах 

позволило установит, что основными факторами, их вызывающими, являются длительные воздействия че-

рез экологические режимы антропогенного фактора. 

 

At the present stage of development of the 

mankind the issues of interaktion between community 

and nature, environmental protection, rational use of 

natural resources,preventing negative infuence of 

human activities on the environmental have become 

very urgent. In Azerbaijan concerns are expressed both 

in the government and in the community and science. 

The most urgent is the condition of Jeiranchel-

Ajinohur region where intensive exploitation of its 

ecosystems leads to the violation of natural 

ecocondition, progressive desertification and has 

negative effect on the main system of plants. 

In Jeiranchel-Ajinohur conditions particular 

attention must be paid to desert and semi desert 

ecosystems that serve as winter pastures. Pasture fodder 

of these lands are characterized by high nutritive value 

and are rather cheap. 

However, during the last decade the intensive 

development of private agricultural farms resulted in 

the decrease of productivity and worsening the quality 

of production, the decrease of biodiversity in desert, 

semi desert and dry steppe conenoses of the area. 

During autumn-winterspring period (7-8 months) these 

pastures are grazed by horned and small cattle, which 

when summer heats come are driven to high mountain 

meadows of the Minor and the Great Caucasus (within 

Azerbaijan territory). Jeiranchel-Ajinohur area is one 

of the most prospective regions in this respect. 

Howeyer, during the last decade intensive development 

of private agricultural farms resulted in the decrease of 

productivity, worsening the quality of production, 

reduction of winter pasture areas and the decrease of 

biodiversity of desert, semi desert and dyr steppe 

coenosis of the area. 

Our aim was to investigate the regularities of 

formation of successions in various tupes of 

community. 

The issue of plant succession in phytoconenoses 

has been rather urgent [1, 2]. In phytoconenoses in 

general and in particular in sagebrush-ephemeric 

deserts alongside seasonal climatic changes 

(fluctuation) particular successions also take place. 

These processes prove that plant communities are not 

“hardened formations”, but natural systems in 

permanent motion. Seasonal fluctiations taking place in 

phytoconenoses play a considerable role in the 

development of ots composing plants. Hence, seasonal 

changes connected with different periods of plant 

development let a large number of verities exist that 

would be extremely unfavorable and even impossible if 

the whole life cucle took place simultaneously. 

Weather changes caused by various inner and other 

factors also fallow this principle. 

In spite of the decrease of any factors the changes 

will still take place. In we discuss the case with 

sagebrushephemeric community then in stable, 

unchaneable meteorological conditions we observe the 

changes in in detalis of construction under the infuence 

of not other but inner factors-accumulation of organic 

remains of plant in soil and on the surface, plant 

growth, the change of stage condition of a plant, plant 

competition, the death of some growing components 

and appearing of others in sagebrush etc. 

The changes caused by the weather peculiarities in 

sagebrush are clearly revealed in semi deserts of 

Jeiranchel and Ajinohur. In wetter years the number of 

ephemers increases. After heavy autumn rains in 

deserts we observe secondayr restorstion and 

developments of ephemeric synusa. In dries years 

ephemers are less restored, xerophytic different 

grasses, such as, Artemisia lerchiana, grow better. İn 

wet years pernnial ephemeroids and sod grasses- 

Festuka saxatilis, Stipa caspia and others prevail. 

Sagebrush and Russian Thistle move to the 

background. In the semi desert conenosese with 

individual trees age changes are well-expressed which 

are revealed in gradual change of stage sructure 

reculiarities regarding the increase of the age of 

edificators. 

Besides weather, seasonal and age successions, 

phytoconenoses is characterized by perennial changes 



 Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) #7(35), 2018 9 

 

causinf the replacement of one phytoconenoses by the 

other in time. 

In scientific goebotanical literatures of Russia 

there are materialis concerning the study of forest and 

steppe plantations successions [3]. In foreign countries 

the issues regarding the successions were thoroughly 

investigated by American researches [4], English 

phytocoenologists [5], phytocoenologists of French and 

Swiss schools and many others. 

The succession may arise on the areas totally free 

of plants, on the spots with no plant rudiment (primary 

succession) and on the plots where previously existing 

plant cover is not totally destroyed (secondary 

succession). The latter involve all the stages of 

succession of plant over, from settling bare territories 

or the territories with destroyed plant cover to forming 

plant cover developing in correspondence with climatic 

and other ecological conditions in the given area. 

In a desert a community replacing another 

community during the succession is called a stage of 

this succession. In a desert a community replacing 

another community during the succession is called a 

stage of this succession. All the succession as a whole, 

is called a series. One type of series may be repeated 

several times if the violations of plant cover or its de-

struction are repeated. 

In our region the investigation of plant changes ac-

cording to years are put one on another and are caused 

by different reasons: the first- by seasonal changes of 

weather; the second- by the development of edificators; 

the third-periodical changes in climate and the peculi-

arities of life of separate components of phytocoenosis; 

the fourth- changes in climate having particular direc-

tion and self-development of plant cover. The changes 

in all the four tupes takeplace in every conenoses. 

In order to identify which changes correspond to 

this or that phenomenon in the life of plant cover or in 

conenoses, it is necessary to carry out thorough station-

ary work. Spriging up of plant successions on bare soils 

or grounds involves two phases: gradual formation of 

phytocoenosis from the plants covering bare areas and 

the replacement of one phytocoenosis with the other. 

There are a number of classifications of plant suc-

cessions based on various principles. 

The following main group of succession are dis-

tinguished.  

Suncoenogenetic successions (phytocoenosis) – 

setting previously unoccupied territories that are char-

acterized by accidental composition of plant which do 

not form close cover and grov apart from each other. 

Hologenetic- the successions take place in conse-

quence of the changes of larger plant communities in-

volving the given biogeocoenosis. 

Exoecological successions occur under the influ-

ence of exoecological changes. 

Phylogenetic successions- the result of evolution 

of changes in plant varities involved in phytocoeno-

sis.According to the tupe of proceeding successions are 

subdivided into catastrophic (suddem), short-term 

(long-term, lasting for decates or even a century) and 

secular (lasting for centuries and even millenniums). 

Plant cover successions are subdivided into natu-

ral and anthropogenetic. Natural successions, in their 

turn, are ivied into successive, sudden (spontaneous) 

and junction stages (junction communities). Junction 

stages on sagebrush are relatively more steady. Hence 

in junction stages plant spacies at a considerable level 

are selected both for one another and in general for the 

environment. This is general essence of succession that 

will be our starting point in our further investigations 

while discussing the processes of plant successions in 

Jeiranchel-Ajinohur deserts of Azerbaijan [5]. 

We also dealt with the successions if sagebrush-

ephemeric and sagebrush- Russian thistle deserts ta-

kong into account the scheme suggested by V.N.Suka-

chev [6]. I.P.Sinkovsky made some amendments and 

inserted some additional information regarding the 

specific character of the that totally coincides with our 

point of view. It is based on researches carried out by 

us in 1998 in deserts and semi deserts of Jeiranchel-

Ajinohur areas of western part of Azerbaijan. 

We consider phytogenetic factor as a factor of suc-

cession. Under phytogenetic factor of succession we 

mean the interrelation of edifikators with the plant var-

ities around them or the interielation between edifica-

tors of adjacent conenoses during replacement of one 

phytocoenosis with the other. He group of biogenic 

factors was not discussed separately by the above 

scientists but as main power of self-motion in 

endoecodynamic succession of plant associations.The 

pastures of agricultural animals must be included in an-

thropogenetic factors. 

Our observation carried out on sagebrush-

ephemeric low grass pastures led as to the following 

conseguences. Intensive grazing in winter months re-

sult in the degradation of Artemisia lerchiana. Early in 

autumn in wet years, the composition of ephemers in 

deserts decreases due to the increase of shattering of 

subshrub of wormwood. At the same time juvenile 

shoots of edificators appear that was not observed by us 

in sagebrush- Russian thistle phytocoenoses.  

In Jeiranchel sagebruch-ephemeric deserts in case 

of allelopathy Artemisia lerchiana falls out of grass 

stand. This often happens owing to the competition in 

sagebrush-Russian thistle groups. The more the number 

of particular species representatives in a given 

phyotocoenosis the greater its competitive power in a 

plant community. In Salsola desert the interval between 

bushes of Salsola dendroides is 70 cm. In sagebrush-

ephemeric communities of Ajinohur deserts projective 

cover may reach 80-85%. On 1m2 we observe 3-4 

bushes of sagebrush. Between the bushes intensively 

grows ephemeretum. Among low grass varieties we 

meet Poa bulbosa, Catabrosells humilis, Medicago 

minima, Eromopyrumb orientale, After 2-3 years 

sagebrush becomes rare while the number of epheretum 

positively increases. Thus tupe of succession is caused 

by an anthropogenic factor. Zoogenic factor is also 

significant. In out conditions this is mainly due to 

rodents. The latter is capable of decreasing pasture 

productivity on loamy, grey desertic and sandy loam 

soils of foothills. Here rodents devastate everything that 

can be compared only with hard overgrazinf by cattle. 

This tupe of rodents activity involves eating up young 

sprouts of subshrubs of wormwood and Russian Thistle 

from base and root neck. Plant roots are cut off and 
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dinally die out. We consider zoogenic factors as a 

diversity of a biogenic factor that is conditioned by the 

influence of animals on plant cover. In deserts and semi 

deserts these animals are marmots. Low-growing grass 

stands of deserts and semi deserts result in unsteady 

ecological state, intensity of rodents activities (building 

burrovs, feeding young beasts). Undoubtedly, thisis 

reflected on the condition of plant cover insulding pas-

tures. 

The harm causedby rodents is considerable nor 

only on winter, but also on summer pastures. The above 

proved by the researches of meadow plant associations 

in alpine and sub alpine part of Azerbaijan [7]. 

In the areas with shrew mice population a large 

number of mounds of different sizes (10-115 cm high 

and higher ) apper. On 1 ha about 5000 can be found. 

Among them about 1000 are large and the rest are small 

ones (10 cm high). Mounts are made by marmots and 

ants and are mainly covered with grass or weeds. Rhe 

seeds are brought on the spot by small beasts and 

insects due to the latter soil horizons are mixed. As a 

result lower layer is raised on the surface that leads to 

selfmelioration-demineralization and dealkalinization 

of solonez (especially in humid years). Intensive 

washing out of salts lead to mound subsidence. 

Rodents-shreqmice eat up green mass and seeds of 

valuable plants. One mound may contain hundreds of 

seeds of wormwood, Salsola, meadow grass and other 

plants. This has a negative effect on natural restoration 

of valuble pasture species.  

In sagebrush and sagebrush-Russian thistle 

pasture phytocoenoses of Ajinohur-Jeiranchel rodents 

activities are even more destructive than over grazing 

by cattle. This can be explained by the fact that majority 

of rodents in contrast to cattle eat not only green mass, 

but seeds of plants, fruit, rootstocks and bulb roots dug 

out soil. 

Digging by rodents lead to violation of natural soil 

structure and dust formation causing soil erosion for-

mationof gully. All this creats preconditions for pro-

gressing aolian and deluvial processes, high evapora-

tion and drying of aggregation, grow of soil surface, its 

salizination caused by extracting salts and gypsum out 

of deeper layers. 

The activities of harmful rodents on pastures is the 

issue of particular interest in the researches of Middle 

East scientists as well as V.G.Mordkovich [8]. The sci-

entists investigating harmfulness of sandwort on pas-

tures of foothill ephemeric deserts of Husar district of 

Kashkadarin area of Uzbekistan did a comparative 

analysis of plant masses of ten sandwort colonies and 

around them with plant cover on analogous but not 

damaged plots, They established that each sandwort 

colony (about 12 animals) destroy on average 34 % of 

plant cover on 0,5 ha. The analogous observations were 

carried out by us (2001) in in Tauz district of Jeiranchel 

massive. The Caucasian variety of rodents are smaller 

than Middle East “sandwort”. In each colony we 

registered 20-22 rodents. On the sagebrush plot with 

the area 4 ha they destroyed 25-30 % of plant cover. On 

1 ha the number of colonica reached 127. Each colony 

was made up of 10-15 animals. It is noteworthy that in 

the dry year of 2001 in the same region we registered 

about 223 colonies per ha with great number 

considerably reduced that decreased the process of 

desertification. 

Climate is one of the exoecogenetic factors of 

succession taking place in deserts and semideserts of 

Jeiranchel-Ajinohur. The changes caused by the 

weather peculiarities are especially noticeable. In 

deserts and semi deserts in wet years we observe mass 

development of ephemers and ephemeroids. In dried 

years their share redices or sometimes completely 

disappears expecting its “ecological time” with more 

rains necessary for growing the seeds resting in soil. In 

humid conditions the ephemer seeds start sprouting. If 

humidity is not sufficient, they stay in soil until more 

favorable period. In dry early spring sprouting of 

ephemer seeds is delayed, while xerophyte 

representatives of deserts- Artemisia lerchiana, Salsola 

ericoides S., Dendroides and other desert sub shrubs. In 

wetter years raw grasses (Bothroihloa ishaemum, 

Festuca saxatilis) grow more intensively making sub 

shrubs less noticeable. Hence, climate is a regulating 

factor in the growth and development of winter-vegeta-

tive plants. 

Edaphogenic plants are closely linked with the soil 

which terizing the location of plants and their commu-

nities. The changes referring the soil as a rule belong to 

endogenic successions. The reason for changed in the 

soil is mainly phytocoenosis itself. The examples of 

such ednogenic successions are salinization of desert 

soils by spreading salts from the surface of saline soils 

by the wind in dry hot seasons, drifting soils by sels 

torrents or flooding of pastures during overflows 

caused by incompact pipelines etc. In Jeiranchel. 

Plants in contrast to animals are less moving and 

consequently express less activity during 

environmental changes. They are tied to their places of 

dwelling, while animals are able to leave the place if 

conditions become unfavorable due to soil or environ-

ment. Thus, plants must,somehow,adapt to these condi-

tions. One of the most significant factors of plant com-

munity successions is soil factor interacting with bio-

genic factor and being the most important. 

Biological factors, in particular, plant cover plays 

undoubtedly a leading role in soil formation. Organ-

isms, namely, plants are sicnificat participants of bio-

genic cycle of important chemical elements as well as 

the process offormation of certain soil tupes. Plants are 

main formed into soil humus. Besides they form micro 

and nano relief. All this provide ground the discuss soil 

factors in the group of endoecogenetic successions. 

None of the factors has stronger 2and more multi-

lateral influence on plants and environment in general 

that human activities, howeyer, this factor is the young-

est of all factors. This influence involves introducting 

new plants, reducing areals and destroying plants and 

finally the most essential factor- direct human influence 

(cutting, fire, building, unsystematic grazing to cattle, 

plunging, drying, irrigation,mowing etc.).  

The effect of grazing can be very dramatic that is 

reflected on general direction of synamic successions 

caused by the development of plant cover itself. 

According to our observations, at the first stage of 

pasture digression in the grass stands of wormwood-
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ephemeric pastures of Ajinohur the share of ephemers-

Eremopyrum prientale, Medicago minima, Poa bulb-

osa-decreases or increases. At the next stage the num-

ber of Artemisia lerchiana, Catobrosella humilis, Poa 

bulbosa is reduced. In grass stands motley grass 

ephemeroides of the family of geophytes, the species of 

family Brassicaceove and genuses-Plantago, Phlium, 

Atriplex etc. Are increased. 

İn case of intensive grazing on pastures edificators 

become rarer and characterizing ephemers are reduced. 

Such plots reguirc mans interference to improve plant 

cover. İn spring on winter pastuers first apper species 

of genus of Merenda, Iris, Gegea, Veronika, Filago, 

Alyssum. Later Poa bulbosa and Catabrosella humilis 

join them. Such chain of principle transition from 

wormwood-ephemeroides is rare in our conditions. 

Similar phenomenon os observed on hala-meadow ar-

eas. Here, alongside aboriginal parennials we find Cu-

nodon dactylon, Limoniym meyeri, species of genus 

Lepidium, Cunanchum etc. These successions mainly 

take place under the influence of compaction of upper 

soil layers as a result of pasture overloading, i.e. abnor-

mal overgrazing and accumulating in soil organic sub-

stances of dead remains of rootstock and roots of 

ephemeroides. This phenomenon may proceed in dif-

ferent ways. If hala is salinized this causes appearing of 

weeds and of soil is ordinary then hala is covered with 

pasture motley grass. 

 

CONCLUSION 

Uetable and less eatable plant species on our pas-

tures make more than 20 species. Weeds including seg-

etal species were mainly formed in the process of phy-

togenesis related to human activities. 

Segetal plants are more anthropotolerant and more 

adapted to agricultural farming. 

Ruderal plants make a particular group of an-

thropotoperant species. They are concomitant of an-

thropogenic activities (rubbish dumpling etc.). 

Ruderal ecotypes facilitate not only the flourishing 

of anthropotolerant phytocoenosis and aboriginal spe-

cies, but also the distribution of heterophytic species in-

cluding worst guarantine weeds. Climatic conditions of 

deserts of Jeiranchel-Ajinohur make it impossible for 

many accidental species to grow mature seeds and thus 

enter agrophytocoenosis. In our conditions ruderal 

ecotypes migrate plant species from agroeconenoses. 
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DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL MODELS FOR THE DETERMINATION OF TO 

DETERMINE THE DISTANCE BETWEEN THE NODES IN SENSOR NETWORKS 

РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ 

ВІДСТАНІ МІЖ ВУЗЛАМИ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ 

 

Abstract: The most simple method of determining the range to the node is the indication of the received 

signal strength (Received Strength Signal Indication, RSSI). RSSI - in telecommunication, a device for measuring 

the signal strength level. The simplest circuits are designed to accept the input signal and form the analog output 

voltage (or the corresponding digital code obtained after applying this voltage to the ADC), proportional to the 

power of the received signal. You can use this metric to estimate the distance to the transmitter (from cell phones 

to the base station). 

Анотація: Найбільш простим методом визначення дальності до вузла є індикація рівня прийнятого 

сигналу (Received Strength Signal Indication, RSSI). RSSI – в телекомунікації, пристрій для вимірювання 

рівня потужності сигналу. Найпростіші схеми розробляються, щоб прийняти вхідний сигнал і сформувати 

аналогову вихідну напругу (або відповідний цифровий код, отриманий після подачі цієї напруги на АЦП), 

пропорційне потужності прийнятого сигналу. Можна використовувати даний показник, щоб оцінити 

відстань до передавача (від стільникових телефонів – до базової станції). 

 

Постановка проблеми. Як правило, сигнал 

вимірюється на проміжних частотах перед підси-

лювачем (наприклад, у стільникових телефонах і 

інших GSM-пристроях). У пристроях, які 

працюють без використання проміжних частот, 

вимірювання ведеться на основній частоті [28]. 

Будь-який безпровідний канал за стандартом 

IEEE 802.15.4 має протокольну функцію оцінки 

якості зв'язку (Link Quality Indicator), дія якого зво-

диться до визначення потужності прийнятого сиг-

налу. Результат цього виміру можна вивести, 

відкалібрувати по відомій відстані і оцінити даль-

ність до джерела. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. По-

ложення вузлів не повинні бути розроблені і визна-

чені. Це дозволяє випадкове розгортання мережі в 

недоступних місцях або при операції допомоги за-

побігання лиха (пожежі). Таким чином, системі ло-

калізації потрібно надати інформацію про позиції 

до вузлів. Важливість інформації локалізації є ре-

зультатом декількох коефіцієнтів. 

Деякі з цих коефіцієнтів включають: 

 ідентифікація даних: полягає у відобра-

женні подій до їх місця розташування. Одна з ос-

новних цілей БСМ полягає в тому, щоб контролю-

вати область, що представляє інтерес. Проте, як 

тільки дані зібрані, стає важливо ідентифікувати 

область, якій належать ці дані; 

 кореляція даних: дозволяє проміжним вуз-

лам корелювати і виконувати інформаційний сплав 

даних, зібраних на тій же самій області, тоді як ці 

дані відправлені через мережу [22, 23]; 

 адресація вузлів: відноситься до можли-

вості використання фізичного розташування вузлів, 

які мають унікальну ідентифікацію в мережі [24]; 

 управління мережею: дозволяє управляти 

запитом вузлів локалізованих в певному регіоні, 

оцінки охоплення вузлів [25]; 

 географічні алгоритми: Це – алгоритми, які 

використовують інформацію локалізації - вузлів, 

щоб оптимізувати використання мережевих ре-

сурсів. Деякі з цих алгоритмів включають маршру-

тизацію, управління щільністю мережі [26]. 

Метою статті є дослідженням бездротової 

сенсорної мережі, в якій пропонуються використо-

вувати вимірювання потужності, яка вимірює поту-

жність прийому сигналу в якості величини, яка є 

пропорційною відстанню між об'єктами сенсорної 

мережі. 
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Виділення не вирішених частин проблеми. 
Рівень передачі Friis використовується для обчис-

лення потужності, одержуваної від однієї антени (з 

коефіцієнтом підсилення G1 ), коли сигнал пере-

дається з іншої антени (з коефіцієнтом посилення 

G2 ), відстань між якими R і працюють на частоті f 

або довжині хвилі λ.  

Метод визначення відстані між об’єктами 

на основі втрати потужності сигналу. Як зобра-

жено на рисунку 1, вузол посилає сигнал з певною 

силою, яка зменшена, оскільки цей сигнал розмно-

жений. Чим більше відстань до вузла одержувача, 

тим нижче потужність сигналу, у вузлі отримувачі.  

 
Рисунок 1 – Зменшення потужності сигналу. Сигнал посилають з певною потужністю, яка 

зменшується, теоретично, пропорційно з довжиною відстані 

 

Втрати на шляху при розповсюдженні 

найкраще описуються моделлю втрат на шляху 

вільного розповсюдження. Модель втрат на шляху 

вільного розповсюдження припускає, що переда-

вальна антена є ізотропною, тобто, передавач ви-

промінює енергію з рівною інтенсивністю у всіх 

напрямках, і немає ніяких об'єктів на шляху 

розповсюдження між передавачем і приймачем, які 

могли б блокувати сигнал або створювати умови 

для його відображення. Також передбачається, що 

середовище передачі не поглинає енергію. 

Виведення Формули трансмісії Friis. Щоб 

розпочати виведення рівняння Фрііс, розглянемо 

дві антени в вільному просторі (без перешкод по-

близу), що знаходяться на відстані R : 

 
Рисунок 1. Передача (Tx) і прийом (Rx) антен , розділених R . 

 

Припустимо, що PT загальна потужність пере-

давальної антени. Припустимо, що передавальна 

антена є всенаправленою, без втрат і що прий-

мальна антена знаходиться на далекій відстані від 

передавальної антени. Тоді щільність потужності p 

(у ватах на квадратний метр) плоскої хвилі, що па-

дає на приймальну антену, на відстані R від переда-

вальної антени визначається [7]: 

 
Якщо передавальна антена має коефіцієнт 

підсилення у напрямку приймаючої антени GT, то 

рівняння визначення потужності можна переписати 

наступним чином: 
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Коефіцієнт підсилення і втрати реальної ан-

тени. Припустимо тепер, що приймальна антена 

має діючу діафрагму, задану AER. Тоді потужність, 

отримана цією антенною (PR), задається: 

 
Оскільки ефективну діафрагму для будь-якої 

антени можна також виразити як: 

 
Отриману потужність можна записати як: 

   (1) 

Це рівняння відоме як Формула трансмісії Friis 

. Це пов'язано з втратою сигналу, коефіцієнтом 

підсилення антени та довжиною хвилі до прийня-

тих і переданих потужностей. Це одне з фундамен-

тальних рівнянь в теорії антен, і його треба за-

пам'ятати (так само як і виведене вище). 

Ще одна корисна форма рівняння Фрііс пере-

дачі наведена в рівнянні (2). Оскільки довжина 

хвилі та частота f залежать від швидкості світла c, 

отримана Формула трансляції Friis з точки зору ча-

стоти: 

    (2) 

Рівняння (2) показує, що більша потужність 

втрачається при більш високих частотах. Це фунда-

ментальний результат трансляції рівнянь Friis. Це 

означає, що для антен з заданими приростами, пот-

ужність передачі буде найвищою на нижчих часто-

тах. Різниця між отриманою потужністю та переда-

ною потужністю відома як втрата рівня сигналу, 

що обернено пропорційна до відстані між прийо-

мопередавачами. Іншими словами, рівняння Friis 

Transmission говорить про те, що втрата рівня сиг-

налу на відстані, вища для більш високих частот. 

Важливість цього результату від Формули 

трансмісії Friis не може бути завищена. Саме тому 

мобільні телефони зазвичай працюють на частоті 

менше 2 ГГц. Там може існувати більший спектр 

частот на більш високих частотах, але пов'язані 

втрати в на шляху не дозволяють отримати якість. 

Як ще один наслідок рівняння Friss Transmission, 

потрібно мати на увазі, що мова йде про антени 60 

ГГц. Відзначаючи, що ця частота дуже висока, 

можна стверджувати, що втрата шляху буде зана-

дто високою для спілкування на довгому діапазоні 

. На дуже високих частотах (60 ГГц іноді називають 

зоною мм (міліметрової хвилі)) втрата контуру 

дуже висока, тому можливий лише зв'язок точка-

точка. Це трапляється, коли приймач і передавач 

знаходяться в одній кімнаті та у прямій видимості 

один до одного. 

Виникає питання: Чому оператори мобільного 

зв'язку задоволені новим діапазоном LTE (4G), 

який працює на частоті 700 МГц? Відповідь є така: 

це менша частота, ніж антени, які традиційно 

працюють, але з рівняння (2) ми відзначаємо, що 

втрата сигналу буде також нижчою. Таким чином, 

вони можуть "покривати більше простору" з цим 

частотним спектром. 

 Примітка: З іншого боку, виробники мобіль-

них телефонів повинні мати антену з більшою до-

вжиною хвилі на компактному пристрої (нижня 

частота = більша довжина хвилі), тому робота 

дизайнера антени була дещо складнішою! 

Нарешті, якщо антени не співпадають з поля-

ризацією, то отримана вище потужність може бути 

помножена на коефіцієнт втрати поляризації (PLF), 

щоб правильно визначити цю невідповідність. Ви-

щевказане рівняння (2) можна змінити для отри-

мання узагальненої формули трансмісії Friis, що 

включає в себе невідповідність поляризації: 

 
Висновки. Отримано формулу для обчислення 

відстані між об’єктами, методом визначення втрати 

потужності сигналу.  

В подальших дослідженнях та роботах буде 

виведено інші рівняння обчислення потужності, а 

також оцінено похибку вимірювання відстані, що 

визначена на основі цих рівнянь. 
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TEMPERATURE CONTROL OPPORTUNITIES OF ABSORBING  

JUNCTION OF COOLING THERMOELEMENT 

ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПОГЛОЩАЮЩЕГО СПАЯ 

ОХЛАЖДАЮЩЕГО ТЕРМОЭЛЕМЕНТА 

 

Summary: Abstract: It is shown the possibility of time reducing to enter the regime of a thermoelectric cooler 

due to a decrease in the height of the cooling thermoelement branch for a given temperature drop in the stationary 

mode. It is shown that in the nonstationary regime the time for cooling of the working junction is determined only 

by the magnitude of the current flowing through the cooling thermoelement, and does not depend on the geometry 

of the branch. An analytical dependence between the time of reaching the maximum cooling level and the time of 

maintaining a given cooling level is obtained. 

Key words: thermoelectric cooler, thermoelement geometry, operating current, temperature difference. 

Аннотация: Рассмотрена возможность сокращения времени выхода в режим термоэлектрического 

охладителя за счет уменьшения высоты ветви охлаждающего термоэлемента при заданном перепаде тем-

пературы в стационарном режиме. Показано, что в нестационарном режиме время охлаждения рабочего 

спая определяется только величиной тока, протекающего через охлаждающий термоэлемент, и не зависит 

от геометрии ветви. Получена аналитическая зависимость между временем достижения максимального 

уровня охлаждения и временем сохранения заданного уровня охлаждения. 

Ключевые слова: термоэлектрический охладитель, геометрия термоэлемента, рабочий ток, перепад 

температур. 

 

Постановка проблемы. Уменьшение габарит-

ных показателей теплонагруженных элементов 

(датчиков, генераторов, преобразователей), приво-

дит к повышению плотности мощности с единицы 

площади. Это ужесточает требования к системам 

обеспечения тепловых режимов, без которых функ-

ционирование их невозможно. Сопоставление ком-

прессионных охладителей с твердотельными 

устройствами показывает, что термоэлектрические 

охладители относятся к более перспективным си-

стемам обеспечения тепловых режимов по показа-

телям надежности, массогабаритным параметрам, 

условиям эксплуатации [1]. Малая масса термо-

электрических охладителей и твердотельный ха-

рактер преобразования энергии приводит к суще-

ственному повышению динамических характери-

стик систем обеспечения тепловых режимов. Этот 

показатель существенен для систем инфракрасного 

наблюдения, процессорных систем, лазерных излу-

чателей, где время выхода на рабочий режим зача-

стую определяет жизнеспособность системы в це-

лом [2].  

Анализ последних исследований и публика-

ций. Время выхода термоэлектрического охлади-

теля (ТЭУ) на стационарный режим в значительной 

мере определяется его массой [3], свойствами ис-

пользуемого термоэлектрического материала [4], 

технологией изготовления [5], тепловой нагрузкой 

[6]. Вместе с тем, учитывая существенно более вы-

сокое быстродействие термоэлектрических охлади-

телей по сравнению с другими типами, при разра-

ботке систем обеспечения тепловых режимов 

обычно довольствуются стационарным режимом 

работы, пренебрегая динамическими характеристи-

ками [7, 8]. Для класса задач с импульсным погло-

щением или выделением тепла динамика системы 

охлаждения определяет допустимый перегрев теп-

лонагруженного элемента, кратковременный пере-

грев может привести к выходу из строя элемента 

[9]. Использование для ускоренных испытаний пе-

реключательных режимов термоэлектрических 

охладителей [10] лишь подтверждает влияние ди-

намики на показатели надежности и важность про-
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блемы. В [11] проведено исследование влияния ра-

бочего тока на инерционность и показатели надеж-

ности термоэлектрического охладителя, что пока-

зало принципиальную возможность управления ди-

намическими характеристиками охладителя. 

Нерешенными оставались вопросы снижения инер-

ционности функционирования термоэлектриче-

ского охладителя, как в стационарном, так и неста-

ционарном режимах работы. 

 Целью работы является разработка и анализ 

динамической модели термоэлектрического охла-

дителя в стационарном и нестационарном режимах 

работы.  

Разработка и анализ модели. Под стационар-

ным режимом будем подразумевать режим работы 

ТЭУ, при котором величина рабочего тока не меня-

ется во времени. При изменении величины тока во 

времени — режим нестационарный.  

а) Стационарный режим охлаждения. 

Рассмотрим вначале возможность определе-

ния и минимизации времени выхода в режим охла-

ждающего термоэлемента в стационарном режиме 

за счет использования различной геометрии ветвей 

термоэлементов. Для этого рассмотрим упрощен-

ную модель термоэлемента в режиме ∆Tmax (Q0 = 0), 

которая состоит из ветвей n- и p-типа проводимо-

сти, идентичных по таким термоэлектрическим па-

раметрам, как

 

коэффициенты термоЭДС e , прово-

димости  , электропроводности  , термоэлектри-

ческой эффективности z , температуропроводно-

сти a, а также по геометрическим размерам ветви 

термоэлемента – высоте l и площади поперечного 

сечения S. Считаем, что теплофизические пара-

метры постоянны во времени и не зависят от тем-

пературы, боковые поверхности термоэлемента 

адиабатически изолированы. 

Решаем одномерную задачу, предполагая, что 

в направлениях y и z градиент температуры отсут-

ствует и, не учитывая при этом, теплоемкость объ-

екта охлаждения. При пропускании через термоэле-

мент постоянного тока соответствующей полярно-

сти на одном спае поглощается теплота Пельтье 

(Пj) (П – коэффициент Пельтье; j – плотность тока), 

а в единице объема будет выделяться электриче-

ская мощность I2R. При этом температура тепловы-

деляющих спаев равна T0 и остается постоянной.  

Попытаемся составить качественную картину 

взаимосвязи времени выхода ТЭУ в режим с гео-

метрией ветвей термоэлементов.  

В начальный момент времени (τ = 0) через тер-

моэлемент начинает проходить постоянный ток (j = 

const). Тогда общее решение уравнения теплопро-

водности
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 Температуру теплопоглощающего спая термоэлемента (x = 0) в зависимости от времени можно 

представить в виде 
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где jопт – оптимальная плотность тока.  

При больших значениях τ можно ограничиться первым членом суммы: 

     
         

       

2 2 2
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8 2
exp .

2 4

l j l a
T j j j j j

l
 (5) 

В стационарном режиме τ→∞, поэтому из (5) следует  
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Из соотношения (5) с учетом (6) можно определить время, необходимое для охлаждения теплопогло-

щающего спая до относительной температуры θ = ∆T /∆Tстац: 
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Таким образом, время выхода на заданный 

температурный режим зависит от высоты ветви 

термоэлемента l. Погрешность соотношений (5), 

(6), (8) связана с пренебрежением в соотношении 

(4) всеми членами, кроме первого. Численный ана-

лиз соотношений (4) и (5) с учетом (8) для случая j 

= jопт показывает, что использование соотношения 

(8) возможно при θ > 0,6. 

Результаты расчетов времени выхода на режим 

τ в зависимости от различной высоты ветвей термо-

элементов и для различных значений относитель-

ного перепада температуры θ приведены в таблице. 

 

Таблица 

Результаты расчетов времени выхода на режим охлаждающего термоэлемента для различной вы-

соты ветвей термоэлементов и относительного перепада температуры θ 

l, мм 
τ, с 

θ = 0,6 θ = 0,7 θ = 0,8 θ = 0,9 θ = 0,95 θ →1 

15 55,2 97,4 155 252 354 480 

10 24,5 43,3 68,6 11,2 155 190 

7 11,9 21,7 33,6 54,9 76,9 93 

5 6,1 11,0 18,0 28,2 39,7 50 

4 4,0 6,9 11,0 18,0 25,2 31 

3 2,2 3,6 6,1 10,1 14,1 18 

2 1,1 1,8 2,9 4,3 6,1 10 

1 0,25 0,4 0,7 1,1 1,4 4 

 

На рис. 1 представлена зависимость относи-

тельного перепада температуры θ охлаждающего 

термоэлемента от времени τ для различной высоты 

ветвей термоэлементов l при T = 300 К; Q0 = 0; I = 

Imax. Как видим из рисунка, время τ выхода в режим 

увеличивается с ростом высоты ветви термоэле-

мента l для заданного перепада температуры Θ в 

стационарном режиме. Так, например, для θ = 0,9 

имеем: 

при l = 2 мм τ = 4,3 с; 

при l = 4 мм  τ = 18 с; 

при l = 15 мм  τ = 252 с 

Для наглядности функциональная зависимость 

τ = f (l) представлена на рис. 2. 

б) Нестационарный режим охлаждения. 

В нестационарном режиме время τ достижения 

заданной температуры теплопоглощающего спая 

термоэлемента T0 не зависит от высоты ветвей и 

определяется величиной тока, протекающего через 

термоэлемент. Опытные данные показывают, что с 

ростом плотности тока j время достижения задан-

ной температуры уменьшается (τ ~ 1/j2). При j = 

const время τmax достижения наибольшего перепада 

температуры ∆Tmax зависит от величины j и умень-

шается по мере ее увеличения (рис. 3), т. е. τmax ~ 

1/j2.  
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а) 

 
б) 

 
Рис. 1. Зависимость относительного перепада температуры  от времени  выхода ТЭУ на режим при 

Т = 300 К; Q0 = 0 Вт; I = Imax; j = 125 А/см2 для различной высоты ветви термоэлемента l: а – от 1 до 4 

мм; б – от 4 до 15 мм 
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Рис. 2. Зависимость времени  выхода ТЭУ на режим от высоты ветви термоэлемента l для различных 

значений относительного перепада температуры  при Т = 300 К; Q0 = 0 Вт; I = Imax; а = 6,410–3 см2/с 

 

Таким образом, в нестационарном режиме 

подбором величины тока можно обеспечить выход 

на заданный уровень охлаждения в течение задан-

ного времени τ0. При этом длительность поддержа-

ния необходимого уровня охлаждения (интервал 

времени , в течение которого температура оста-

ется не выше заданной) зависит от величины тока. 

Так, например, при токе j = 86 А/см2 (рис. 3, кривая 

1) охлаждение на уровне 0,9∆Tmax сохраняется в те-

чение примерно 12 с, тогда как при токе j = 152 

А/см2 (рис. 3, кривая 3) – около 3 с. 

Очевидно, что между временем достижения 

максимального уровня охлаждения (минимальной 

температуры T0min) τmax и временем сохранения за-

данного  

 
Рис. 3. Экспериментальная зависимость перепада температуры Т от времени протекания через ТЭУ 

постоянного тока j различной величины: 1 – 86 А/см2; 2 – 129 А/см2; 3 – 152 А/см2  
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уровня охлаждения  существует связь, кото-

рую можно определить из выражения, описываю-

щего процесс охлаждения в нестационарном ре-

жиме при j = const: 

    
  

22П
.

a a
T j j  (9) 

 

Соответствующие преобразования позволяют 

представить соотношение (9) в виде 

max4 (1 ).      (10) 

 

Соотношение (10) показывает, что чем меньше 

время достижения минимальной температуры, тем 

короче интервал времени, в течение которого 

можно поддерживать достигнутый уровень охла-

ждения. 

Следует отметить, что с учетом Rк, когда 

уменьшаются ∆Tmax и τmax, ∆τ уменьшается. 

Перепад температуры в нестационарном ре-

жиме при j = const не превышает 
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2
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П
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Если через термоэлемент пропустить нараста-

ющий ток, то можно достичь  

∆Tэкстр > ∆Tmax. 

При экстремальном токе, нарастающем по за-

кону  
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разность температур на термоэлементе будет 

равна 
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Анализ соотношения (12) показывает необхо-

димость учета выделения теплоты Джоуля в кон-

тактном сопротивлении Rк, и тогда соотношение 

(11) примет вид 


   

экстр
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(13) 

где к .
2
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b
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Соотношение (13) показывает, что максималь-

ное значение 
max
экстрj  наблюдается в момент τ = τ0. В 

этом случае имеет место и наибольшее снижение 

температуры: 

0стац
экстр max

2
ln 1 .T T

b

 
    

   
 (14) 

Кривые рис. 4 получены экспериментально в 

режиме экстремального тока для различного вре-

мени охлаждения τ0. В этом случае достигается пе-

репад температуры, значительно превышающий 

∆Tстац max. Длительность поддержания заданной тем-

пературы в режиме jэкстр также зависит от времени 

достижения T0min. Так, при τ0 = 35 с (кривая 1) пере-

пад температуры, превышающий 0,9∆Tmax, сохраня-

ется примерно 1,5 с, а при τ0 = 8 с (кривая 3) – 0,5 с. 

 
Рис. 4. Экспериментальная зависимость перепада температуры Т от времени при пропускании через 

ТЭУ экстремального тока различной величины (до jmax = 950 А/см2) при различном времени охлаждения 

τ0: 1 – 35 с; 2 – 24 с; 3 – 8 с 

 

Таким образом, в нестационарном режиме на 

термоэлементе с ветвями любой длины, варьируя 

величиной рабочего тока, можно обеспечить необ-

ходимый уровень охлаждения за заданное время. 

Выводы: 

1. Разработана динамическая математическая 

модель термоэлектрического охлаждающего 

устройства, связывающая время, необходимое для 

охлаждения теплопоглощающего спая до заданной 

относительной температуры, в зависимости от про-

текающего рабочего тока и геометрии ветвей тер-

моэлементов. 
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2. Проведен анализ динамической модели, 

который показывает возможность управления вре-

менем выхода на стационарный режим до 10 крат 

при конструировании путем выбора геометрии тер-

моэлементов и в процессе эксплуатации вариацией 

рабочего тока до 3 крат.  

3. Исследования показали возможность со-

здания быстродействующих термоэлектрических 

систем обеспечения теплонагруженных элементов, 

для которых динамические характеристики явля-

ются определяющими.  
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POWDERS OF Na2O−CaO−SiO2 AND K2O−PbO−SiO2 SYSTEMS: WASTE DISPOSAL AND 

PROCESSES OF SOFTENING 

ПОРОШКИ СИСТЕМ Na2O−CaO−SiO2 І K2O−PbO−SiO2: ПЕРЕРОБКА ВІДХОДІВ ТА ПРОЦЕСИ 

РОЗМ’ЯКШЕННЯ 

 

Abstract: The chemical composition, properties and morphology of powders obtained by dry crushing of 

crystal glass and with use of X-ray equipment, which are related to Na2O-CaO-SiO2, K2O-PbO-SiO2 systems have 

been investigated. The influence of temperature on their structure in accordance with the silicate systems state 

diagrams has been analyzed. The processes of powders softening, and their morphological changes have been 

investigated on the example of thermal processing of powders in the oxide atmosphere and electric-arc spraying 

as part of metal-glass coatings. The obtained results expand the physical and chemical representations of the new 

compositions structure formation and are used for the development of technological recommendations. 

Keywords: glass powders, softening, morphology, structure, silicate systems, temperature influence, coatings.  

Анотація: Досліджено хімічний склад, властивості та морфологію порошків, одержаних сухим здрі-

бненням бою скла кришталевого посуду та рентгенівського обладнання, які відносяться до систем 

Na2O−CaO−SiO2, K2O−PbO−SiO2. Проаналізовано вплив температури на їх структуру у відповідності з ді-

аграмами стану силікатних систем. На прикладі термічного оброблення порошків у окисній атмосфері та 

електродугового напилення у складі метал-скляних покриттів досліджено процеси розм’якшення порош-

ків та їх морфологічні зміни. Одержані результати розширюють фізико-хімічні уявлення про структуроу-

творення нових композицій та використані для розробки технологічних рекомендацій.  

Ключові слова: порошки стекол, розм’якшення, морфологія, структура, силікатні системи, темпе-

ратурний вплив, покриття. 
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Постановка проблеми. 

Одним із перспективних напрямків сучасного 

неорганічного матеріалознавства вважається вико-

ристання вторинної сировини, що обумовлено ене-

ргетичними, економічними чинниками і дефіцитні-

стю вихідних компонентів, необхідних для варіння 

стекол спеціального призначення [1]. Стекла сис-

тем CdO–PbO–Bi2O3–CdO–BaO–B2O3; Bi2O3–CdO–

B2O3; Bi2O3–CdO–SiO2; BaO–Cd2O3–SiO2; Li2O–

PbO–B2O3, PbO–TeO2–B2O3–GeO2, 

Na2O−Al2O3−P2O5, Na2O−Al2O3−CaO−B2O3−SiO2, 

Na2O−CaO−SiO2, Ka2O−PbO−SiO2 є перспектив-

ними для захисту від різновидів іонізуючих випро-

мінювань [2], тому набули поширеного застосу-

вання для виготовлення обкладинок, екранів, ілю-

мінаторів, тари для продукції радіохімічної 

промисловості, а також іммобілізації радіоактив-

них відходів. Проте висока вартість та дефіцитність 

сировини сприяє пошуку конкурентоспроможних 

шляхів одержання радіаційно захисних матеріалів, 

зокрема створення нових композицій з використан-

ням скляного бою. 

Аналіз останніх публікацій досліджень. 

Проблемі створення скляних радіаційно захис-

них композиційних матеріалів присвячені розробки 

Національного технічного університету «ХПІ» 

(м. Харків), Обнінського інституту атомної енерге-

тики (НИЯУ МИФИ, РФ); Фізико-технічного інсти-

туту Уральського відділення РАВ (м. Іжевськ, РФ), 

Дніпропетровського національного університету 

імені Олеся Гончара (м. Дніпро); ФГУП «Радон» 

(Москва, РФ), Львівського національного універси-

тету імені Івана Франка, Белгородського держав-

ного технологічного університет ім. В. Г. Шухова 

(м. Белгород, РФ). В класичних роботах [3, 4] увага 

надається застосуванню свинцевосилікатних сте-

кол, оптичні і електричні властивості яких залежать 

не тільки від складу, а й від структури, яка визнача-

ється умовами одержання. На відміну від лужних і 

лужно-земельних металів Pb виконує у структурі 

стекол подвійну функцію: модифікатора (для сте-

кол з вмістом PbO ˂ 50 % мол.) з хімічним станом 

PbO та сіткоутворювача (для стекол з вмістом PbO 

˃ 50 % мол.) з хімічним станом PbO2 [3]. Їх радіа-

ційна стійкість визначається незначною взаємодією 

атомів хімічних елементів, які входять до складу з 

випромінюваннями і слабко вираженими радіацій-

ними дефектами: утворенням центрів пофарбу-

вання, люмінесценцією, окрихчуванням, зміною те-

пло- та електропровідністю тощо [4]. Скло телеві-

зійних екранів містить у своєму складі не менше 

30 мас. % PbO, скло конуса − 10,5 мас. % PbO та 

2,2…2,5 мас. % BaO (ГОСТ 26799-85), його засто-

сування для виготовлення волокнистих наповнюва-

чів рентгенозахисних матеріалів з полімерною мат-

рицею розглянуто у роботі [5]. Свинцевмісні криш-

талеві стекла традиційно відносяться до 

високоякісного сортового скла; окись свинцю 

сприяє підвищенню густини скла, поліпшенню оп-

тичних властивостей, зокрема прозорості, проте їх 

виробництво пов’язано з певними труднощами, се-

ред яких висока токсичність і дефіцитність сиро-

вини [6]. Згідно з сучасними стандартами, позначе-

ними у Директиві Європейського Союзу за 

№ 64/493/ЄС, вироби, які мають менш 10 % оксидів 

вважаються кришталевим склом, до 24 % PbO − 

мало-свинцевим кришталем (кришталіном); від 24 

до 30 % PbO − кришталем (Lead Crystal); більш 30 

% PbO – елітним кришталем (Full Lead Crystal). За 

діючими на території України стандартами хіміч-

ний склад посудного кришталю регламентовано 

ГОСТ 24315-80 «Посуда и декоративные изделия 

из стекла». Більша частина скляного посуду вироб-

ляється з натрійкальційсилікатного скла, проте на 

відміну від тарного через специфічні вимоги до 

якості та різноманітні процеси формування воно 

насичене іншими хімічними елементами [2]. 

Виділення невирішених раніш частин загаль-

ної проблеми. 

Проблемам радіаційних ефектів у стеклах, 

впливу на них методів обробки, присвячені роботи 

[4, 7], у яких відмічена роль теплових процесів, де 

теорія зміни фазового складу силікатних стекол під 

дією опромінення ґрунтується на концепції полі-

морфізму. Досвід застосування здрібненого бою 

скла кришталевого посуду та рентгенівського обла-

днання для формування рентгенозахисних метал-

скляних електродугових покриттів викладено у ро-

ботах [8, 9], проте не розглянуто питання одер-

жання скляних порошків, не досліджено морфоло-

гію частинок та їх структурні особливості у відпо-

відності з діаграмами стану. У сучасній літературі 

у повній мірі викладено технологічні напрямки оде-

ржання скляних виробів як загального, так і вузько-

спеціалізованого призначення [10], висвітлено фі-

зико-хімічні процеси, що відбуваються на кожній зі 

стадій їх виробництва [11], проте відсутні відомості 

про технології переробки битого кришталевого 

скла, не описується вплив температурних чинників 

на їх структурний стан. 

Мета роботи полягає у аналізі морфології по-

рошків стекол систем Na2O−CaO−SiO2 і 

K2O−PbO−SiO2, одержаних сухим розмелом скля-

ного бою, та дослідження процесів їх розм’якшення 

в умовах термічного впливу.  

Для досягання поставленої мети в роботі необ-

хідно вирішити наступні завдання: 

1) дослідити форму, розмір і хімічний склад 

порошків, одержаних сухим розмелом бою кришта-

левого посуду та скла рентгенівського обладнання; 

2) проаналізувати вплив температури на їх 

структуру у відповідності з діаграмами стану силі-

катних систем; 

3) на прикладі застосування високотемперату-

рних технологій, зокрема електродугового напи-

лення, дослідити процеси розм’якшення скляних 

порошків та їх морфологічні зміни. 

Виклад основного матеріалу.  

Вихідні матеріали для одержання порошків. 

Розвиток сучасних технологій спрямовано на від-

мову від дороговартісної та дефіцитної сировини, 

поставки якої залежать від виробництв, розташова-

них на територіях інших країн. Тому у роботі розг-

лянуто можливість застосування для композицій-

них електродугових покриттів скляних порошків, 
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одержаних шляхом сухого розмелу побутових від-

ходів, зокрема кришталевого посуду (ГОСТ 24315-

80), до хімічного складу якого входять, мас.%: SiO2 

– 70,0; NaO3 – 20,0; CaO – 8,0; B2O3 – 2,0, що дозво-

ляє його віднести до системи Na2O−CaO−SiO2. Для 

досліджень використано скляний бій кришталевого 

посуду (бокалів) – білого кольору, прозорого, бли-

скучого. За скло системи K2O−PbO−SiO2 обрано ви-

падково зруйноване після тривалої експлуатації 

скло дифрактометра (скло марки крон-флинт 

ТФ10), яке містить у своєму складі мас. %: SiO2 – 

55…57,33; K2O3 – 1,34…11,0; PbO – 33…40. 

Одержання порошків стекол та методики їх 

дослідження. Порошки одержано шляхом сухого 

розмелу у кульовому млині барабанного типу (час-

тота обертання ротора 800 об/хв, час розмелу ‒ 20 

хв) попередньо здрібненого у дробарці до розміру 

10 мм битого скла. Застосування саме способу су-

хого розмелу дає змогу одержати частинки скла із 

середнім розміром 40…70 мкм несферичної форми, 

що сприятиме додатковому наклепу підкладки при 

електродуговому напиленні покриттів. Якісний і кі-

лькісний вміст елементів досліджено на вихідних 

зразках скляного бою за допомогою мікрозондо-

вого рентгеноспектрального аналізу (МРСА) [12] з 

використанням електронного мікроскопа-мікроа-

налізатора РЭММА-102-02 з роздільною здатністю 

5 нм. Для утворення електричного контакту на по-

верхні зразків за допомогою установки ВУП5 (Ва-

куумний універсальний пост) нанесено тонкий (≈ 1-

2 мкм) шар алюмінієвого покриття. Форму та роз-

мір порошків досліджено за допомогою оптичного 

мікроскопа ММР-2Р, обладнаного цифровою каме-

рою Delta Optical HDCT-20C. Рентгеноструктурний 

аналіз (РСА) порошків виконано на установці 

ДРОН-4 у випромінюванні заліза Fekα=0,193728 (U = 25 

кВт, I = 28 мА), для чого застосовано попередньо 

спресоване навішення здрібнених порошків. Дослі-

дження середнього розміру порошків та їх фактору 

форми проведено методами металографічного ана-

лізу з використанням засобів статистичної обробки 

одержаних експериментальних даних [12, 13]. Мік-

ротвердість скляних включень виміряно на спеціа-

льно підготовлених мікрошліфах за ГОСТ 9450-76 

на приладі ПМТ-3 з навантаженням на індентор – 

200 г. 

Експериментальні дослідження температур-

них факторів. Вплив температури на структурний 

стан і розм’якшення скляних порошків досліджено 

на прикладі їх термічного оброблення та електро-

дугового напилення при додаванні їх до складу на-

пилених покриттів із суцільнотягнутих дротів ма-

рок Св-АМГ5 (ГОСТ 7871-75) і Св-08Г2С (ГОСТ 

2246-70). Експериментальні роботи з термічного 

оброблення здійснено для вільно засипаного у гра-

фітовий контейнер порошку з його наступним на-

гріванням зі швидкістю підйому температури 

40 °С/хв до 600 °С у лабораторній печі 

СНОЛ−1,6.2.08/9-М1 з окисною атмосферою. Еле-

ктродугове напилення покриттів здійснено на ста-

леву підкладку зі Ст3, (ГОСТ 380–2005) за допомо-

гою модернізованого металізатора ЕМ-14 за реко-

мендованими автором роботи [14] режимами: 

струму − 80…140 мА; напруга – 25…28 В; тиск по-

вітря – 0,4…0,6 МПа; дистанція напилення – 

90…100 мм). Структурні зміни, які відбуваються у 

скляних порошках через температурний вплив, до-

сліджено методами РСА і МРСА, результати яких 

зіставлено з діаграмами стану Na2O−CaO−SiO2 і 

PbO−SiO2 [15]. Міцність зчеплення покриттів (δ = 2 

мм) з підкладкою визначено шляхом рівномірного 

поздовжнього розтягування пластини розміром 

1401003,5 мм, де величина адгезії (σвідр) характе-

ризується силою, віднесеною до одиниці площі ко-

нтакту, для чого використано розривну машину 

ИР 5057-50; швидкість навантаження – 2,5 мм/хв.  

Результати досліджень хімічного складу, 

морфології та структури порошку скла системи 

Na2O−CaO−SiO2. Одержані результати наведені у 

вигляді спектограм з елементним складом (рис.1) та 

гістограм розподілу частинок порошку за розміром 

та фактором форми (рис.2).

 

 
Рис. 1. Результати МРСА зразків посудного кришталевого скла 
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Рис. 2.  

Результати досліджень морфології частинок одержаного порошку: а ‒ оптична мікрофотографія, × 

350; б ‒ гістограма розподілу за розміром; в ‒ гістограма розподілу за фактором форми 

 

Проведений МРСА показав наявність на спек-

трограмі (рис. 1) спектрів Na, Ca, Si, Pb, K і Al (Al 

як результат металізації скла при пробопідготовці); 

виходячи з інтенсивності спектрів Pb дослідне скло 

можна віднести до кришталевого. Термічне оброб-

лення до 600 °С, що за даними робіт [9, 16] відпові-

дає температурі закінчення процесу розм’якшення 

скла, призводить до оплавлення частинок з пору-

шенням форми (рис. 3, а); проте спеченого агломе-

рату не отримано.  

 

 

 
а б 
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Рис. 3. Вплив температури нагрівання (t = 600 °С) на структуру порошку у відповідності з діаграмою 

стану: а − оптична мікрофотографія (а, × 500);  

б − фрагмент дифрактограми; в – діаграма стану частини потрійної системи Na2O−CaO−SiO2 (за 

Мореєм) [15] 

 

Результати РСА (рис. 3, б) показали їх загальну 

рентгеноаморфність з наявністю вмісту кристаліч-

ної модифікації Na2O∙2SiO2, що відповідає діаграмі 

стану Na2O−CaO−SiO2 [15] (рис. 3, в). Враховуючи 

фізико-хімічні процеси, що відбуваються при ва-

рінні кришталевого скла [9, 16] та одержанні з 

нього виробів, зіставлення результатів РСА і МРСА 

з діаграмами стану силікатних систем [15] можна 

зробити висновок про однорідну структуру одержа-

них скляних порошків.  

Результати досліджень хімічного складу, 

морфології та структури порошку скла системи 

K2O‒PbO‒SiO2. Для проведення експерименталь-

них досліджень використано прозорий лист рентге-

нозахисного скла дифрактометра світло-жовтого 

кольору, який після тривалої експлуатації було ви-

падкового зруйновано; температурний інтервал 

його розм’якшення становить 430…550 °С. Як ві-

домо з робіт [6, 16] варка рентгенозахисного опти-

чного скла відбувається у скловарних печах при те-

мпературі 1500 °С у спеціальних вогнетривких гор-

щиках; для досягнення однорідного стану скломасу 

постійно перемішують та до складу шихти додають 

до 40 % склобою того ж самого складу, що й скло, 

та просвітлювальні речовини (наприклад, сірчано-

кислий натрій). Для запобігання розтріскування під 

час охолодження заготівка зазнає відпалювання у 

електропечах при температурі 500 °С з повільним 

охолодженням (навіть протягом 6…8 днів). Заклю-

чною обробкою є полірування з нанесенням тонких 

прозорих плівок для покращення спеціальних, зок-

рема оптичних властивостей. Проте під час трива-

лої експлуатації хімічний склад скла може змінюва-

тися. Так, за результатами МРСА (рис. 4) у складі 

скла виявлено не тільки спектри Na, Si, Pb, а й ін-

ших компонентів, які через дифузійне насичення 

під час тривалої експлуатації та додаткову обробку 

увійшли до складу скла.  

 

 
Рис. 4. Результати МРСА зразків рентгенозахисного оптичного скла 
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Наявність спектрів Ca, Ti, Fe, Сr, S пов’язано з 

технологією виробництва, спектрів Cd – обумов-

лено тривалою експлуатацією в електроконтактних 

вузлах, дією температур та рентгенівського випро-

мінення; спектрів W – наслідок шліфування та по-

лірування, Al – металізації для поліпшення конта-

кту з мікрозондом. Таким чином, дослідне скло є 

багатокомпонетною системою, на хімічний склад 

якого безпосередньо вплинули специфічні умови 

тривалої експлуатації.  

Результати досліджень форми та розміру час-

тинок (рис. 5) показали, що одержаний сухим роз-

мелом порошок має губчасту форму, середній роз-

мір фракції становить 50 мкм та при нагріванні до t 

= 550 °C зберігають аморфний стан. 

 
а 

 

 

 
б в 

Рис. 5. Результати досліджень морфології частинок одержаного порошку: а ‒ оптична 

мікрофотографія, × 350; б ‒ гістограма розподілу за розміром; в ‒ гістограма розподілу за фактором 

форми 

 

Мікроструктурні дослідження (рис. 6, а) термі-

чно оброблених до температури 600 °С порошків, 

показали поверхневе оплавлення частинок без по-

рушення їх форми. Результати МРСА показали, що 

при нагріванні у окисному середовищі на відміну 

від атмосфери водню [6] хімічний склад порошку 

не змінюється. За аналізом діаграми стану (6, б) у 

області певних концентрацій PbO і SiO2 дослідне 

скло має однорідну структуру.  

 

 
а б 

Рис. 6. Вплив температури нагрівання (t = 600 °С) на морфологію і структуру порошку скла у 

відповідності з діаграмою стану:  

а – оптична мікрофотографія (×500); б − діаграма стану PbO−SiO2 [15] 
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Одержані результати розширюють наукові уя-

влення про стан і структуру одержаних порошків 

стекол і далі беруться до уваги при поясненні фі-

зико-хімічних процесів структуроутворення елект-

родугових покриттів. 

Розм’якшення скляних порошків під дією елек-

тродугового напилення. Процес електродугового 

напилення протікає у режимі безперервної подачі 

скляних наповнювачів у високотемпературну зону 

електродугового розряду, де вони перемішуються з 

краплями розплавленого металу і рівномірно роз-

поділяються по об’єму покриття. За думкою автора 

роботи [14], скляні частинки при напиленні компо-

зиційних покриттів знаходяться у струмені 

0,6…2,0 мс, тому не зазнають температурних нава-

нтажень. Для виявлення закономірностей структу-

роутворення застосовано комплексний підхід, який 

включає в себе структурні дослідження за елект-

ронно-мікроскопічними знімками з чіткими зобра-

женнями скляних частинок, аналіз спектрограм, 

знятих зі зворотної поверхні відірваних покриттів 

та експериментальних даних щодо міцності зчеп-

лення покриттів з підкладкою; зіставлення інфор-

мації з результатами розрахунків адгезійної та ко-

гезійної міцності. 

При електродуговому напиленні скляні части-

нки зазнають часткового оплавлення через термі-

чну дію під час обволікання рідким розплавленим 

металом, залишаючись рентгеноаморфними. Проте 

на поверхні поділу метал‒скло нові фази не утво-

рюються. Це пояснюється тим, що порошок одер-

жано здрібненням скляних виробів, які у процесі 

виготовлення пройшли стадії гомогенізації і термі-

чної обробки, що виключає їх структурну неодно-

рідність. При формуванні електродугових покрит-

тів на основі Св-АМг5 суцільні скляні частинки 

внаслідок більш низьких температур плавлення Al 

зазнають менших температурних навантажень і по-

верхневого оплавлення (рис. 7) і у порівнянні з по-

криттями на основі Св-08Г2С мають більш низьку 

міцність зчеплення: σвідр = 15…21 МПа (табл. 1). 

Ущільненню покриття і підвищенню його міцності 

зчеплення сприяє утворення і накопичення скло-

фази: при напиленні частинки поверхнево оплавля-

ються, вільний Si шляхом дифузії переходить до 

сталевої підкладки, про що свідчить зменшення 

його концентрації на зворотній поверхні покриття, 

як це показано на рис. 8 для покриття на основі Св-

08Г2С. При додаванні до складу покриттів скла си-

стеми Na2O‒CaO‒SiO2 інтенсивність спектрів Fe 

зменшується (Fe ≈ 90,56 %), проте на рис. 8, а мо-

жна побачити спектри Mn, які накладаються на спе-

ктри Fe, його вміст (Mn ≈ 2,48 %) дещо перевищує 

концентрацію у Св-08Г2С (ГОСТ 2246-70), що обу-

мовлює формування адгезійної міцності за рахунок 

дифузійних процесів з підкладкою Ст3 (ГОСТ 380-

94, ГОСТ 5521-93). Це пояснює підвищену міцність 

зчеплення σвідр саме цих покриттів (табл. 1) у порі-

внянні з покриттями з іншими наповнювачами.  

  
а б 

Рис. 7.  

Електронно-мікроскопічний знімок поверхні покриття на основі Св-АМг5, наповненого порошком скла:  

а – Na2O‒CaO‒SiO2; б – K2О‒PbO‒SiO2 

Таблиця 1 

Концентрація елементів і міцність зчеплення покриттів на основі Св08Г2С з підкладкою Ст3 

Скляний наповнювач 
Концентрація елементів у покриттях, мас. % σвідр, 

МПа Fe Mn Si Al O 

Скло системи Na2O‒CaO‒SiO2 90,56 2,48 0,91 0,59 5,46 27,0 

Скло системи K2О‒PbO‒SiO2 94,36 2,37 1,91 1,36 − 15,1 
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Рис. 8. Результати МРСА зворотної поверхні покриття на основі Св-08Г2С, наповненого порошком 

скла: а ‒ Na2O‒CaO‒SiO2; б ‒ K2О‒PbO‒SiO2 

 

На спектрограмі (рис. 8 б), знятій зі зворотної 

поверхні покриття, наповненого склом системи 

K2О‒PbO‒SiO2, крім спектрів, наявність яких узго-

джується з діаграмою стану Al−Fe−Si [17], можна 

побачити спектри Pb, які відображають достатню 

кількість і стан скляних включень та свідчать про 

неповну розчинність оксиду Pb3O4 у SiO2. Згідно з 

діаграмою стану PbO−SiO2 (рис. 6 б) скляні части-

нки, температура яких вище температури 720 °С, 

набувають евтектичного стану. Про їх достатньо 

високий вміст (на рівні 30±7 % об’ємн.) у складі 

електродугових покриттів свідчить рівномірний 

розподіл Pb з невисокою інтенсивністю спектрів і 

наявність на дифрактограмах однієї кристалічної 

фази – α-Fe(110). 

Когезійну (нормальні напруження) та адге-

зійну (тангенціальні напруження) міцність покрит-

тів приблизно розраховували за методикою, описа-

ною у роботах [18] через формулі (1) і (4), для чого 

пластинки Ст 3 розміром 140×100×3,5 мм з нанесе-

ним з одного боку метал-скляним покриттям (δ = 2 

мм) зазнавали розриву на розривній машині 

ИР 5057-50 зі швидкістю 2,5 мм/хв 
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де о  − модуль зсуву матеріалу основи (тобто 

сталевої пластини); h – товщина покриття; H – тов-
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щина покриття й основи; Go, Gn – модуль зсуву від-

повідно основи і покриття; k – коефіцієнт, який ко-

релює значення модулів пружності і зсуву матеріа-

лів основи і покриття:  
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    (3), 

де F0, Fn – площа поперечного перетину основи 

і покриття; z – координата ділянки руйнування по-

криття; c – піддатливість поперечного перетину, 

яку виражено як 
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 ,(4) 

де t – ширина пластини з покриттям. 

Результати розрахунків показали, що когезійна 

міцність метал-скляних покриттів σn складає 

24…28 МПа, що приблизно прирівнюється до адге-

зійної міцності: τ = 20…25 МПа. За результатами 

МРСА встановлено, що елементний склад скла у 

порівнянні з вихідним станом (рис. 1, 4, 8) не змі-

нено. Мікротвердість Нμ200 включень натрійсиліка-

тного скла у складі покриттів становить 

1400…1420 МПа, свинцевмісного скла − 

1350…1370 МПа.  

Одержані результати розширюють наукові уя-

влення про стан і структуру скляних дисперсних 

систем і далі беруться до уваги при поясненні фі-

зико-хімічних процесів структуроутворення нових 

метал-скляних електродугових покриттів. 

Висновки і пропозиції 

1. З битого скла кришталевого посуду та огля-

дового екрану рентгенівського дифрактометра 

шляхом сухого розмелу у кульовому млині бара-

банного типу одержано порошки дисперсністю 

10…90 мкм, переважно середньої тонкості губчас-

тої форми, які за результатами мікрозондового рен-

тгеноспектрального аналізу відносяться до стекол 

систем Na2O−CaO−SiO2 і K2O−PbO−SiO2.  

2. Встановлено, що під час відпалювання поро-

шків до температури 600 °С відбувається поверх-

неве оплавлення частинок, проте зберігається їх ре-

нтгеноаморфність.  

3. При електродуговому напиленні одержані 

скляні порошки зазнають часткового оплавлення 

через термічну дію під час обволікання рідким роз-

плавленим металом, залишаючись рентгеноаморф-

ними; на поверхні поділу метал−скло нових фаз не 

утворюється. 
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Постановка проблемы. Одной из важнейших 

проблем при добыче природного газа является гид-

ратообразование. Отлагаясь на внутренних стенках 

труб газотранспортной системы (ГТС), гидраты 

резко уменьшают их пропускную способность и 

могут привести к аварийной остановке эксплуата-

ции газопровода [1, 2]. Условия, при которых воз-

можно начало гидратообразования, достаточно раз-

нообразны и описываются сложными математиче-

скими зависимостями. Поэтому получение 

математической модели, связывающей воедино ос-

новные влияющие факторы и адекватно описываю-

щей процесс гидратообразования в газопроводе, яв-

ляется актуальной научно-практической задачей. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. Математическая модель гидратообразования 

при движении газа в трубопроводах в присутствии 

ингибиторов описывается различными математиче-

скими зависимостями [3]: 

 дифференциальными уравнениями неизо-

термического движения газа в трубах;  

 уравнением термодинамического равнове-

сия газ-гидрат;  

 уравнением, описывающим распределение 

метанола и воды по газопроводу;  

 алгебраическими зависимостями, отража-

ющими изменение влагосодержания природного 

газа и равновесной температуры гидратообразова-

ния в зависимости от давления и температуры и 

сдвиг равновесной температуры гидратообразова-

ния в зависимости от концентрации метанола;  

 уравнением состояния газа. 

Газовые гидраты – это кристаллические соеди-

нения, образовавшиеся в результате внедрения мо-

лекул газа (обычно метана, этана, пропана, бутана, 

азота, углекислого газа и сероводорода) в пустоты 

кристаллических структур, составленных из моле-

кул воды. Кристаллы газовых гидратов по виду 

напоминают лед или снег, но при этом их структура 

отличается от кристаллической структуры льда [4]. 

Газовые гидраты в качестве причины, осложняю-

щей эксплуатацию газопроводов, впервые в 1934 г. 

назвал американец Е.Г. Хаммершмидт [5]. Им было 

установлено, что газовые гидраты могут образовы-

ваться и накапливаться в газопроводах, вызывая их 

закупорку. 

Основными условиями гидратообразования на 

стенках трубопровода при течении природного газа 
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являются следующие: во-первых, наличие свобод-

ной воды и молекул газа (в диапазоне от метана до 

бутана); во-вторых, падение температуры ниже 

температуры образования гидратов для соответ-

ствующих значений давления и состава газа; в-тре-

тьих, высокие рабочие давления, которые способ-

ствуют повышению температуры образования гид-

ратов [6, 7]. Соответственно для борьбы с 

газогидратными отложениями необходимо искус-

ственно создавать термодинамическую нестабиль-

ность гидратной фазы. Для этого можно использо-

вать [8 – 11]:  

– изменение состава или удаление одного из 

компонентов гидрата (осушку газа);  

– поддержание температуры потока выше тем-

пературы образования гидрата при неизменном 

давлении (теплоизоляцию труб или локальный по-

догрев в наиболее опасных местах);  

– снижение давления в трубопроводе ниже 

уровня стабильности гидрата при неизменной тем-

пературе;  

– закачку ингибитора для уменьшения ста-

бильности гидрата при неизменном давлении и 

температуре. 

Выбор метода зависит от конкретного техно-

логического объекта и условий его эксплуатации, 

при этом эффективность каждого из них зависит от 

адресности борьбы с гидратами – наиболее интен-

сивное воздействие должно быть в местах наиболее 

вероятного скопления гидратов. Для прогнозирова-

ния таких мест целесообразно опираться на матема-

тические модели, учитывающие совместное прояв-

ление различных процессов: изменение термодина-

мических условий в газопроводе, состава газа и т.п. 

Математическому моделированию процесса гидра-

тообразования посвящено большое количество ра-

бот – как для скважин [12, 13], так и промысловых 

трубопроводов [14 – 17].  

Поскольку чаще всего на практике для предот-

вращения гидратообразования и борьбы с уже от-

ложившимися гидратами используется ввод в по-

ток газа ингибитора гидратообразования (как пра-

вило, метанола или водно-метанольного раствора), 

в газопроводе возникает еще один процесс: взаимо-

действие ингибитора с отложениями гидратов. 

Основополагающая теория неизотермического 

движения газа в трубах представлена в монографии 

О.Ф. Васильева, Э.А. Бондарева, А.Ф. Воеводина и 

М.А. Каниболотского [18]. Полученная ими мате-

матическая модель движения газа в трубах пере-

менного сечения выведена при следующих упроща-

ющих предположениях: 

1) движение газа в трубопроводе рассматри-

вается в рамках одномерной газовой динамики; 

2) фазовый переход газ – гидрат рассматрива-

ется в рамках постановки задачи Стефана; 

3) свободная влага и ингибитор несутся пото-

ком газа со скоростью, равной скорости движения 

газа; 

4) изменение толщины твердого слоя как с те-

чением времени, так и в направлении вдоль оси 

трубы достаточно мало, и можно считать, что про-

цессы перераспределения температуры в твердой 

фазе, а также давления и температуры в движу-

щемся газе являются квазиустановившимися; 

5) радиус кривизны твердого слоя вдоль оси 

достаточно большой, поэтому теплопроводностью 

в твердом слое в осевом направлении можно прене-

бречь; 

6) кондуктивным переносом тепла в газе по 

сравнению с конвективным можно пренебречь; 

7) тепловое сопротивление стенки трубы 

мало; 

8) физические свойства газа и гидрата посто-

янны; 

9) движение газа турбулентно; 

10) массовый расход газа гораздо больше, чем 

скорость роста массы свободной влаги и гидрат-

ного слоя, т.е. можно пренебречь переходными 

процессами в газе, связанными с выделением сво-

бодной влаги из газа и гидратного слоя; 

11) можно пренебречь переходными процес-

сами, связанными со скоростью растворения мета-

нола в воде, т.е. процесс растворения метанола счи-

тается мгновенным; 

12) температура стенки, давление и темпера-

тура на входе постоянны; 

13) ингибирующий компонент в состав гид-

рата не входит; 

14) теплообмен с окружающей средой проис-

ходит по закону Ньютона. 

В работе [19] на основании этой исходной мо-

дели получена более общая модель по сравнению с 

системой уравнений, приведенной в [18], т.к. там 

авторы на основании допущений 4), 10), 12), 13) 

упрощают полученную систему уравнений: во-пер-

вых, пренебрегают источниками массы т*, а во-

вторых, полагают, что производные по времени от 

всех величин, характеризующих поток газа, равны 

нулю. Кроме того, в [19] предлагается декомпози-

ровать газотранспортную систему на «быструю» и 

«медленную» подсистемы. «Быстрая» подсистема 

описывает квазиустановившийся режим движения 

газа в газопроводе, а «медленная» описывает дина-

мику роста слоя гидрата на внутренней стенке 

трубы. С точки зрения «медленной» подсистемы, 

для каждого фиксированного момента времени пе-

реходными процессами в «быстрой» подсистеме 

можно пренебречь, то есть «быструю» подсистему 

можно считать статической, функционально зави-

сящей от параметров «медленной» подсистемы. 

Цель исследования. Для практических целей 

важно не только иметь информацию о возможности 

гидратообразования в газопроводах, динамических 

характеристиках этого процесса и последствиях, к 

которым он приводит, но и учитывать изменения, 

происходящие при вводе определенного количе-

ства ингибитора. При взаимодействии ингибитора 

с газом происходит сдвиг равновесных условий 

гидратообразования [20], что, в свою очередь, вы-

зывает изменение равновесной температуры гидра-

тообразования Тф на границе раздела газ–гидрат. 

Этот эффект взаимодействия очень удобно исполь-

зовать для построения автоматических систем по-

дачи метанола, например, таких, как рассмотрены в 
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[21, 22]. При наличии математической модели, учи-

тывающей взаимодействие ингибитора с газом при 

их совместном движении по газопроводу, можно 

автоматически изменять концентрацию водно-ме-

танольного раствора и его расход, изменяя тем са-

мым скорость и направление процесса гидратооб-

разования, поэтому добавление в существующие 

модели гидратообразования компонентов, описы-

вающих влияние ингибитора, позволит оптимизи-

ровать расход ингибитора. 

Основная часть исследования. Величина Тф в 

присутствии ингибитора определяется выражением 

[18]  

Тф = Тф
0(Р) – ΔТф(С),    (1) 

где Тф
0(Р) – величина температуры фазового 

перехода газ–гидрат при отсутствии ингибитора; 

 С – концентрация ингибитора, %; 

 ΔТФ(С) – сдвиг равновесной температуры гид-

ратообразования в присутствии ингибитора данной 

концентрации. 

Значение этой величины определяется индиви-

дуально для каждого месторождения газа по эмпи-

рическим уравнениям, по результатам обработки 

экспериментальных данных, например, для Урен-

гойских месторождений [19] 

Тф
0(Р) = 11,31*gР + 9,1,  (2) 

где Р – давление в газопроводе. 

Концентрация ингибитора 𝐶Т, обеспечиваю-

щая сдвиг равновесной температуры гидратообра-

зования на величину ΔТф(С), определяется выраже-

нием: 

𝐶Т = 100
𝑀Δ𝑇ф

𝑀Δ𝑇ф+𝐾
 ,   (3) 

где К – константа, зависящая от конкретного 

типа ингибитора;  

 М – молекулярная масса ингибитора. 

Обычно в газотранспортную систему подается 

не чистый метанол, а водно-метанольный раствор с 

концентрацией С0 от 40 до 95 %. Количество инги-

битора, необходимое для обеспечения определен-

ной концентрации 𝐶Т на конкретном участке ГТС, 

рассчитывается по различным методикам [23, 24]. 

Чаще всего используется методика [23], в соответ-

ствии с которой количество ингибитора рассчиты-

вается по выражению  

 𝐺 =
𝑊𝐶𝑇

𝐶0−𝐶𝑇
+

100−𝐶𝑇

𝐶0−𝐶𝑇
(𝑞𝑔1 − 𝑞𝑔2 + 𝑞𝑘1 − 𝑞𝑘2);(4) 

где W – количество содержащейся в газе жид-

кой воды; 

 qg1 – количество метанола, содержащегося в 

поступающем газе;  

 qg2 – количество метанола в газовой фазе при 

его концентрации в водном  

 растворе Ст, 

𝑞𝑘2 = (1 −
9𝐶𝑇

1600−7𝐶𝑇
)𝑀0;   (5) 

 М0 – количество метанола, растворяющегося в 

газе при 0 ºС и 101,3 кПа;  

 qk1 – количество метанола, содержащегося в 

поступающем с газом углеводо- 

 родном конденсате;  

 qk2 – количество метанола, растворяющегося в 

углеводородном конденсате 

 при концентрации воднометанольного рас-

твора Ст, которое, в свою оче- 

 редь, определяется по формуле 

𝑞𝑘2 = 0.01𝐺𝑘𝐾𝑘𝑒𝑥𝑝(0.000143𝐶𝑇
2 + 0.00486𝐶𝑇 +

0.0489)𝑇,   (6) 

 𝐾𝑘 = 0.00143𝑀𝑘
2 − 0.0414𝑀𝑘 + 0.374, (7) 

 Gk – количество углеводородного конденсата, 

поступающего с газом;  

 Мk – молекулярная масса метанола.  

 Влагосодержание газа с учетом присутствия в 

водной фазе метанола для конкретной точки рас-

считывается по формуле: 

𝑊𝑔 = [1 −
9𝐶𝑇

1600−7𝐶𝑇
] (

𝐴(𝑇)

𝑃
+ 𝐵(𝑇)),  (8) 

где А(Т) и В(Т) – эмпирические коэффициенты, 

зависящие от температуры: 

𝐴(𝑇) = 0.457exp(0.0737𝑇 − 0.000307𝑇2), (9) 

𝐵(𝑇) = 0.0418exр (0.0537𝑇 − 0.000199𝑇2)  (10) 

При движении газа по газопроводу за счет из-

менения давления и температуры газа происходит 

выделение свободной влаги (воды), участвующей в 

образовании гидратов. Итоговое значение влагосо-

держания может быть найдено как разность между 

«чистым» влагосодержанием и влагосодержанием с 

учетом присутствия метанола по уравнению: 

𝑊 = 𝑊𝑔1 −𝑊𝑔2 [1 −
9𝐶𝑇

1600−7𝐶𝑇
],  (11) 

Данные выражения как раз и являются допол-

нительными компонентами, учитывающими взаи-

модействие ингибитора гидратообразования с газо-

вым потоком.  

Выводы и предложения. Рассмотренная мате-

матическая модель позволяет рассчитывать необ-

ходимую концентрацию водно-метанольного рас-

твора по результатам измерений давления в начале 

и конце участка ГТС, в который подается метанол, 

температуры в начале участка и расходу газа на 

данном участке. В качестве констант используются 

геометрические параметры трубопровода (диаметр 

и длина участка). Расчетное значение температуры 

гидратообразования может быть определено по лю-

бой используемой формуле, например, приведен-

ной в [25]. Для формирования регулирующего воз-

действия в системе подачи водно-метанольного 

раствора проводится расчет по следующему алго-

ритму: по текущим термобарическим условиям 

определяется теоретическая температура гидрато-

образования, далее оценивается возможность гид-

ратообразования, при ее наличии рассчитывается 

требуемый сдвиг температуры гидратообразования 

и необходимая для его реализации концентрация 

водно-метанольного раствора.  

Использование предложенной модели и алго-

ритма ее реализации в автоматических системах по-

дачи метанола позволит не только оптимизировать 

его расход, но и повысить надежность эксплуата-

ции ГТС. 
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ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ НАДВИСОКОЇ НАПРУГИ 

 

MODELING OF SATURATED TWO-PHASE MODE OF THE LINE OF ELECTRICAL 

TRANSMISSION OF ADVANCED VOLTAGE 

 

Анотація: Досліджено використання неповнофазних режимів роботи ліній електропередач надвисо-

кої напруги. За допомогою моделювання здійснено перевірку практичної можливості застосування таких 

режимів. Визначено послідовність роботи лінійних вимикачів для запобігання виникнення анормальних 

перенапруг. Зроблено висновки про доцільність застосування неповнофазних режимів роботи ліній. 

Ключові слова: перенапруги, моделювання, неповнофазні режими, несиметричний режим роботи, 

лінії надвисокої напруги. 

Summary: The use of non-phase modes of overhead power transmission lines operation is investigated. With 

the help of simulation, the practical feasibility of applying such modes has been checked. The sequence of opera-

tion of circuit breakers is recognized to prevent the occurrence of abnormal overvoltages. Conclusions are made 

on the expediency of using non-phase modes of operation of lines. 

Key words: overvoltage, modeling, incomplete phase modes, non-symmetric operating mode, lines of ultra-

high voltage. 

 

Постановка проблеми. Одним із видів неси-

метричної роботи ліній електропередач надвисокої 

напруги (ЛЕП НВН) є неповнофазний режим ро-

боти. Зазвичай він виникає внаслідок аварійного 

короткочасного вимкнення однієї або декількох фаз 

лінії при коротких замкненнях на лініях. Також 

неповнофазний режим виникає під час плано-

вих/позапланових ремонтних роботах на одній або 

двох фазах лінії.  

Актуальність використання тривалих неповно-

фазних режимів можна пояснити низкою причин. 

По-перше, сьогодні в Україні спостерігається 

швидке зростання споживання електроенергії з од-

ночасним відставанням будівництва нових ЛЕП 

НВН. По-друге, це існування диспропорції в 

розподілі генеруючих потужностей на території 

країни, внаслідок чого доводиться передавати 

значні потужності на великі відстані. По-третє, 

з’явилась велика кількість порівняно малопотуж-

них споживачів, що отримують електричну енергію 

по одноланцюгових ЛЕП НВН довжиною до сотень 

кілометрів. Слід відзначити, що як показує прак-

тика, при зростанні довжини лінії ймовірність і пла-

нових, і раптових відімкнень збільшується [4]. Ви-

користання тривалих неповнофазних режимів ро-

боти електропередачі дозволяє істотно підвищити 

надійність електропостачання споживачів, 

оскільки навіть унаслідок аварійних або планових 

вимкнень однієї або двох фаз лінії споживач буде 

отримувати електроенергію, хоч і в обмеженому 

обсязі. Також варто враховувати, що тривала за ча-

сом експлуатація електропередач у неповнофазних 

режимах роботи обмежена різким зменшенням 

якості електричної енергії і економічності роботи 

електричної системи. Це пояснюється тим, що ви-

никнення у системі струмів і напруг зворотної та 

нульової послідовностей при несиметричних режи-

мах роботи призводить до додаткових втрат потуж-

ності в поздовжніх та поперечних елементах схеми 

електропередачі і погіршення техніко-економічних 

показників режиму роботи лінії [1, 5]. 

Характерною особливістю роботи ЛЕП НВН у 

неповнофазному режимі є зміна каналу проход-

ження струму пошкодженої фази, а саме його пере-

хід з пошкодженої фази у троси та землю на доволі 

значну глибину. Значна частина енергії магнітного 

поля виявляється зосередженою у землі на значних 

теренах, вертикальний простір якого перевищує 

один кілометр. З протилежного боку електричне 

поле ЛЕП НВН обмежене поверхнею землі. Саме 

тому електромагнітне поле лінії електропередач ли-

шається незбалансованим, а це у свою чергу приз-

водить до зменшення швидкості розповсюдження 

електромагнітної хвилі вздовж лінії та збільшення 

хвильового опору непошкоджених фаз. Така незба-

лансованість електромагнітних полей навколо ліній 

НВН, які працюють в несиметричному режимі, 

істотно погіршують умови роботи ліній зв’язку і 

ліній електропередачі нижчих класів номінальної 

напруги, що розташовані поблизу них, за рахунок 

індукування великих, часто недопустимих електро-

рушійних сил. 

Також несиметричні режими характеризу-

ються зсувом нейтралі трифазної системи напруг 

(виникає напруга зсуву), що зумовлює підвищення 

рівня напруги в одних та зменшення в інших фазах. 

Це може спричинити виникнення недопустимих пе-

ренапруг, які жорстко обмежені за умовами роботи 
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лінійної ізоляції ліній НВН. Зсув нейтралі нега-

тивно відображається на режимах роботи прий-

мачів електричної енергії, напруга на затискачах 

яких виявляється істотно вищою чи нижчою від 

свого номінального значення. Збільшення струмів в 

окремих фазах лінії у несиметричних режимах 

може призвести до неприпустимого перегріву стру-

мопровідних елементів, передусім обмоток транс-

форматорів, генераторів та двигунів. У несиметрич-

них режимах роботи електропередачі істотно змен-

шується її пропускна здатність унаслідок зниження 

стійкості паралельної роботи об’єднуваних енерго-

систем. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 

низці підручників та публікацій описані неповно-

фазні режими роботи електричних мереж. Проте на 

поточний час на практиці вони не застосовуються 

через певні причини. Основні з них – існуючі 

налаштування релейного захисту та автоматики, які 

при наявності несиметрії струмів дають команду на 

відключення лінії. Наступним аспектом невикори-

стання неповнофазних режимів є відсутність мето-

дології щодо застосування та ведення режиму при 

неповнофазній роботі ЛЕП НВН. 

 

Мета статті. Досліджено фактори впливу на 

рівень перенапруг у лініях електропередачі надви-

сокої напруги, а саме: вплив неповнофазного ре-

жиму роботи.  

За допомогою моделювання здійснено пе-

ревірку практичної можливості застосування таких 

режимів. З огляду на те, що переважна більшість 

ремонтних робіт (аварійних чи планових) на лініях 

такого класу припадає на пофазне виконання, прак-

тична можливість застосування неповнофазних ре-

жимів ліній надвисокої напруги є неоціненним здо-

бутком для надійної роботи об’єднаної електрое-

нергетичної системи (ОЕС) України, особливо за 

умов планування паралельної роботи з електроме-

режою ENTSO-E. 

Основні матеріали дослідження. 

Загальна векторна діаграма струмів у ЛЕП 

НВН (при відключенні однієї фази) зображена на 

рисунку 1. 

    
 а)      б) 

Рис. 1: а) векторна діаграма струмів у кінці лінії, б) векторна діаграма струмів на самій лінії. 

 

Для визначення падіння напруги на невідклю-

чених фазах застосовуються наступні формули [3]: 
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де земH  – глибина повернення сумарного 

струму, м; 0  - магнітна стала, що дорівнює 4π10-7 

Гн/м; еr - еквівалентний радіус розщепленої фази; 

12M - взаємна індукція двох працюючих фаз; 

1земM  - взаємна індукція між працюючою фазою 

та еквівалентного зворотного провода у землі; D  - 

відстань між непошкодженими фазами. 
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У зазначених формулах, при визначенні 

падіння напруги на працюючих фазах, задіяні до-

даткові елементи. У формулах визначення падіння 

напруги вони протилежного знаку, тобто сумарно 

додатковий активний опір у лінії відсутній. У випе-

реджаючій фазі додатковий активний опір має до-

датній знак, а у відстаючій – від’ємний. Це означає, 

що у випереджаючій фазі є додаткові втрати 

напруги, а у відстаючій – здійснюється додатковий 

приріст напруги за рахунок обміну енергії між фа-

зами. 
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Iзем 

I1 
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Зазначений додатковий активний опір майже 

на порядок більший за погонний активний опір про-

водів та приблизно співрозмірний з індуктивним 

опором лінії. 

Слід зазначити, що за наявності в лінії грозоза-

хисних тросів (а на ЛЕП НВН усі їх мають) частина 

зворотного струму протікає саме по цих тросах. 

Тож у цьому випадку обов’язково слід враховувати 

індуктивність між проводами робочих фаз та 

кожним із наявних грозозахисних тросів. Тому 

падіння напруги на ділянці лінії буде визнача-

тись за наступними формулами[3]: 
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Також необхідно закцентувати увагу на зни-

женні пропускної спроможності лінії. Зазвичай 

вона складає близько 60 % від натуральної потуж-

ності трифазного режиму лінії. Це пов’язано з тим, 

що у двофазному режимі швидкість розповсюд-

ження електромагнітної хвилі менша на 5 %, а хви-

льова довжина лінії більша на 5 %. 

Для ЛЕП незначної протяжності, коли хвиль-

ові процеси ще не проявляються ( ≤300 км), зни-

ження натуральної потужності не обмежує її про-

пускної спроможності. Вона визначається 

виключно перетином проводів та у двофазному ре-

жимі складає 2/3 пропускної спроможності трифаз-

ного режиму [2, 3]. 

Для визначення рівнів напруг на фазах ЛЕП 

НВН ОЕС України проведемо моделювання ре-

жимів неповнофазних режимів роботи. Здійснимо 

порівняння повнофазного (вихідного) режиму з 

неповнофазним (двофазним) режимом. 

Під час проведення моделювання визначимо 

можливий вплив часу відключення фазних вими-

качів на рівень перенапруг. При проведенні моде-

лювання здійснюватиметься відключення фази В.  

Фазні вимикачі розташовані один від одного за 

сотні кілометрів, тому одночасне планове їх 

відключення є неможливим з технічної точки зору. 

Під час проведення дослідів були проведені 

наступні можливі варіанти відключення фази:  

- одночасне відключення вимикачів у час 

t1=t2=0,1 с; 

- вимикач з боку живлення ЛЕП вими-

кається у час t1=0,3 с, а вимикач з боку приймача 

живлення вимикається у час t2=0,1 с; 

- вимикач з боку живлення ЛЕП вими-

кається у час t1=0,1 с, а вимикач з боку приймача 

живлення вимикається у час t2=0,3 с. 

Отримані результати моделювання викладено 

у таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Залежність зростання напруги від часу спрацювання вимикачів 

назва лінії 

ф
аз

а 

початковий 

повнофазний 

режим 

неповнофазний режим, відключена фаза В на початку лінії 

у час t1, у кінці лінії у час t2 

t1=t2 t1>t2 t1<t2 

Uпоч. Uкін. Uпоч. Uкін. Uпоч. Uкін. Uпоч. Uкін. 

в.о. в.о. в.о. в.о. в.о. в.о. в.о. в.о. 

t1 t2 t1 t2 t1 t2 t1 t2 

ЮУАЕС-Вінницька 750 

A 1,008 1,015 0,986 1,033 1,019 1,019 1,033 1,033 1,051 1,051 1,033 1,033 

B 1,008 1,015 0,560 0,556 1,240 1,471 1,557 1,453 0,160 0,253 0,120 0,213 

C 1,008 1,015 1,003 0,931 1,046 1,046 0,931 0,931 1,015 1,015 0,931 0,931 

РАЕС-Київська 

A 1,003 1,018 1,003 1,019 1,016 1,016 1,042 1,042 0,981 0,981 1,059 1,059 

B 1,003 1,018 0,547 0,527 1,216 1,455 1,521 1,427 0,187 0,247 0,113 0,220 

C 1,003 1,018 1,003 1,019 1,040 1,040 0,932 0,932 0,997 0,997 0,932 0,932 

ХАЕС-Київська 

A 1,003 1,009 0,997 1,033 1,017 1,017 1,043 1,043 0,989 0,989 1,041 1,041 

B 1,003 1,009 0,463 0,440 1,213 1,385 1,391 1,379 0,147 0,240 0,089 0,223 

C 1,003 1,009 0,999 0,941 1,031 1,031 0,941 0,941 0,999 0,999 0,941 0,941 
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Вінницька 750-Київська 

A 1,015 1,006 1,005 1,018 1,009 1,009 1,015 1,015 1,005 1,005 1,018 1,018 

B 1,015 1,006 0,480 0,453 1,133 1,318 1,327 1,240 0,121 0,227 0,061 0,208 

C 1,015 1,006 1,014 0,961 1,019 1,019 0,963 0,963 1,014 1,014 0,961 0,961 

Київська-Чорнобильська 

A 0,996 1,005 0,993 1,005 0,993 0,993 1,005 1,005 0,996 0,996 1,010 1,010 

B 0,996 1,005 0,116 0,121 1,001 1,205 1,004 1,212 1,069 0,683 1,080 0,733 

C 0,996 1,005 0,994 1,004 0,993 0,993 1,003 1,003 0,997 0,997 1,006 1,006 

Вінницька750-З.Українська 

A 1,013 1,002 0,984 1,017 0,993 0,993 1,005 1,005 0,984 0,984 1,016 1,016 

B 1,011 1,000 0,547 0,507 1,227 1,517 1,691 1,481 0,196 0,253 0,084 0,220 

C 1,013 1,002 1,013 0,906 1,030 1,030 0,910 0,910 1,013 1,013 0,906 0,906 

ЮУАЕС-Дніпровська 

A 1,002 1,010 0,985 1,044 1,016 1,016 1,036 1,036 0,985 0,985 1,048 1,048 

B 1,002 1,010 0,507 0,487 1,213 1,423 1,451 1,408 0,156 0,213 0,093 0,173 

C 1,002 1,010 1,003 0,931 1,036 1,036 0,931 0,931 0,997 0,997 0,931 0,931 

Донбаська-Запорізька 

A 1,003 1,003 0,994 1,021 0,994 0,994 1,021 1,021 0,995 0,995 1,021 1,021 

B 1,003 1,003 0,460 0,469 1,173 1,256 1,314 1,228 0,127 0,200 0,123 0,173 

C 1,003 1,003 1,000 0,956 1,000 1,000 0,956 0,956 0,999 0,999 0,956 0,956 

ЗАЕС-Запорізька 

A 1,001 0,997 0,991 1,014 1,014 1,014 1,015 1,015 0,991 0,991 1,017 1,017 

B 1,001 0,997 0,427 0,413 1,107 1,326 1,311 1,293 0,111 0,213 0,063 0,200 

C 1,001 0,997 0,998 0,948 1,020 1,020 0,948 0,948 1,010 1,010 0,948 0,948 

ЗАЕС-Ю.Донбаська 

A 1,004 1,009 0,990 1,038 1,017 1,017 1,036 1,036 0,990 0,990 1,042 1,042 

B 1,004 1,009 0,453 0,447 1,203 1,334 1,320 1,400 0,147 0,227 0,084 0,203 

C 1,004 1,009 1,004 0,941 1,030 1,030 0,941 0,941 1,010 1,010 0,941 0,941 

Дніпровська-Запорізька 

A 1,008 1,002 1,008 1,018 1,008 1,008 1,014 1,017 1,008 1,008 1,022 1,022 

B 1,008 1,002 0,507 0,493 1,190 1,274 1,334 1,273 0,119 0,213 0,075 0,173 

C 1,008 1,002 1,015 1,002 1,008 1,017 1,002 1,002 1,015 1,015 1,002 1,002 

РАЕС-З.Українська 

A 1,004 1,001 0,987 1,003 0,986 0,986 1,010 1,010 0,987 0,987 1,009 1,009 

B 1,004 1,002 0,444 0,416 1,295 1,349 1,467 1,333 0,129 0,213 0,084 0,203 

C 1,004 1,001 1,003 0,948 1,003 1,003 1,001 1,001 1,003 1,003 1,001 1,001 

 

Таким чином, проаналізувавши отримані ре-

зультат на робочих фазах напруга змінюється не-

значно, в основному у межах допустимих відхилень 

для даного класу напруг ± 5 % від номінальної 

напруги. 

Найбільші коливання амплітудних значень 

напруги спостерігаються саме на відключеній фазі 

та значною мірою залежить від часу відключення 

фази. Узагальнені графіки залежностей підвищення 

напруги на фазі, що відключається від часу 

спрацювання вимикачів, наведено на рисунку 2. 

 
Рис. 2 Залежність перенапруги від часу спрацювання вимикачів 

 

З побудованих графіків чітко простежується 

закономірність, що напруга на відключеній фазі у 

момент вимикання вимикачів за рахунок взаємоін-

дукції зростає та має спадаючий характер. 

Найбільші значення амплітуд спостерігаються у 

випадку, коли першим спрацьовує вимикач з боку 

споживача. Це пояснюється переходом навантаже-

ної лінії у режим холостого ходу. Найменший 

рівень амплітуд напруги спостерігається при 

відключенні лінії спочатку з боку живлення, а потім 

із протилежного кінця. При одночасному відклю-

ченні фази спостерігається спадаюча напруга на 

фазі, що приблизно дорівнює половині номінальної 

напруги. 

Таким чином можна зробити висновки, що 

напруга на фазах, які лишаються у роботі, знахо-

диться у допустимих межах. Напруга на фазі, що 

відключається, має анормальні зростання 

виключно у випадку, коли фаза відключається спо-

чатку з боку споживача, а потім з боку живлення. 
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Проте у зв’язку з технічною неможливістю 

здійснити одночасне спрацювання двох вимикачів 

на кінцях фази, що відключається, для недопу-

щення неприпустимого зростання на ній напруги, 

необхідно спочатку здійснити відключення вими-

кача з боку живлення, а потім з боку споживача. 

Також неабиякий інтерес з наукової точки зору 

становить повернення з неповнофазного режиму у 

повнофазний.  

Для дослідження цього процесу використо-

вувалися моделі високовольтних ліній електропе-

редач ОЕС України. При моделюванні процесу по-

вернення неповнофазного режиму у повнофазний у 

якості початкових умов використовувався устале-

ний двофазний режим роботи лінії (у роботі знахо-

дилися фази А та С). Включення фази В може відбу-

ватися з наступними варіантами: 

- одночасне ввімкнення вимикачів у час 

t1=t2=0,1 с; 

- вимикач з боку живлення ЛЕП вмикається 

у час t1=0,3 с, а вимикач з боку приймача жив-

лення вмикається у час t2=0,1 с; 

- вимикач з боку живлення ЛЕП вмикається 

у час t1=0,1 с, а вимикач з боку приймача жив-

лення вмикається у час t2=0,3 с. 

Отримані результати моделювання викладено 

у таблиці 2. 

Таблиця 2  

Залежність зростання напруги на фазі В від часу спрацювання вимикачів при її ввімкненні  

назва лінії 

 повнофазний 

режим 

включення фази В на початку лінії у час t1, у кінці лінії у час t2 

t1=t2 t1>t2 t1<t2 

Uпоч. Uкін. Uпоч. Uкін. Uпоч. Uкін. Uпоч. Uкін. 

в.о. в.о. в.о. в.о. 
в.о. в.о. в.о. в.о. 

t1 t2 t1 t2 t1 t2 t1 t2 

ЮУАЕС-Вінницька 

750 
1,008 1,015 1,132 1,294 0,187 1,147 0,109 1,327 2,400 1,113 2,400 1,107 

РАЕС-Київська 1,003 1,018 1,120 1,289 0,187 1,134 0,124 1,320 1,686 1,003 2,361 1,019 

ХАЕС-Київська 1,003 1,009 1,189 1,326 0,149 1,195 0,087 1,340 1,641 1,003 2,129 1,009 

Вінницька 750-

Київська 
1,015 1,006 1,273 1,326 0,109 1,265 0,056 1,320 1,837 1,013 2,212 1,003 

Київська-Чорно-

бильська 
0,996 1,005 1,738 2,104 0,097 1,738 0,123 2,101 1,739 1,228 2,101 1,204 

Вінницька750-

З.Українська 
1,011 1,000 1,095 1,197 0,180 1,111 0,072 1,220 1,740 1,012 2,465 1,000 

ЮУАЕС-

Дніпровська 
1,002 1,010 1,140 1,307 0,160 1,154 0,089 1,331 1,718 1,013 2,321 1,013 

Донбаська-За-

порізька 
1,003 1,003 1,262 1,387 0,129 1,278 0,075 1,398 1,694 1,080 2,111 1,280 

ЗАЕС-Запорізька 1,001 0,997 1,244 1,311 0,104 1,243 0,057 1,305 1,794 1,120 2,197 1,013 

ЗАЕС-Ю.Донбаська 1,004 1,009 1,186 1,323 0,147 1,194 0,083 1,337 1,646 1,107 2,137 1,013 

Дніпровська-За-

порізька 
1,008 1,002 1,271 1,395 0,129 1,278 0,081 1,398 1,694 1,080 2,111 1,080 

РАЕС-З.Українська 1,004 1,002 1,144 1,229 0,123 1,141 0,069 1,233 1,623 1,004 2,200 0,999 

 

Під час проведення досліджень та аналізу от-

риманих результатів було дослідним шляхом 

підтверджено повернення напруги на працюючих 

фазах до рівня повнофазного квазісиметричного ре-

жиму роботи без значних коливань та стрибків.  

Наступним отриманим результатом було до-

слідне підтвердження, що найнижчий рівень кому-

таційних перенапруг спостерігається при одночас-

ному ввімкненні вимикачів, а також у випадку, 

коли спершу вмикається вимикач фази з боку прий-

мача, а потім з генераторного боку. 

Узагальнені графіки залежностей підвищення 

напруги на фазі, що вмикається в залежності від 

часу спрацювання вимикачів, наведено на рисунку 

3. 
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Рис. 3 Залежність рівня напруги від часу вмикання вимикачів 

 

Таким чином у результаті проведених до-

сліджень та моделювань було підтверджено, що по-

вернення неповнофазного режиму роботи ЛЕП 

НВН у повнофазний необхідно здійснювати шля-

хом одночасного ввімкнення фази з обох боків або 

здійснювати ввімкнення фази з боку навантаження, 

а потім з протилежного боку. Враховуючи, що од-

ночасне ввімкнення вимикачів, розташованих за 

сотні кілометрів один від одного, реалізувати тех-

нічно складно, а також те, що таке ввімкнення, 

може перейти у небажану послідовність (спочатку 

ввімкнеться вимикач з генераторного боку), необ-

хідно при налаштуванні послідовності ввімкнення 

здійснити чітке, гарантоване налаштування ввімк-

нення спочатку з боку приймача. 

Висновки. На поточний час в ОЕС України не 

застосовується використання неповнофазних ре-

жимів роботи МЕМ протягом тривалого часу (на 

час ремонтних робіт однієї чи декількох фаз лінії), 

лише на період роботи однофазного автоматичного 

повторного ввімкнення. Проте застосування зазна-

ченого режиму роботи сприятиме значному підви-

щенню надійності роботи енергосистеми в цілому 

та зменшенню кількісті мережних обмежень, які 

виникають при повністю відключеній ЛЕП НВН.  

Експериментальним шляхом доведено, що на 

робочій фазі напруга змінюється незначно, в основ-

ному у межах допустимих відхилень для даного 

класу напруг ± 5 % від номінальної напруги. 

При моделюванні режимів роботи ЛЕП НВН у 

неповнофазних режимах вперше була визначена 

послідовність роботи лінійних вимикачів: при пере-

веденні лінії у неповнофазний режим необхідно 

спочатку здійснити відключення вимикачів з боку 

живлення, а потім з боку споживача; при повер-

ненні у повнофазний режим необхідно здійснити 

чітке, гарантоване ввімкнення спочатку з боку 

приймача електричної енергії, а потім з боку жив-

лення. Виконання такої послідовності спрацювання 

вимикачів сприятиме недопущенню неприпусти-

мого зростання напруги на фазах, що відключа-

ються/ включаються.  
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Аннотация: В рамках настоящей статьи анализируются некоторые положения российского налого-

вого законодательства на предмет отражения в них элементов международного «мягкого права». В первой 

части раскрываются понятие и особенности актов «мягкого права». Вторая часть посвящена анализу дея-

тельности ОЭСР по созданию актов международного «мягкого права», в частности плана BEPS. Третья 

часть направлена непосредственно на анализ последних изменений российского налогового законодатель-

ства с точки зрения выявления в них элементов «мягкого права». Делается вывод о роли международного 

«мягкого права» в развитии российского налогового права. 

Ключевые слова: «мягкое право», налогообложение, ОЭСР, российское налоговое законодательство, 

контролируемые иностранные компании, конечный бенефициарный собственник. 

 

Введение 

Принимая во внимание, что налоги являются 

основным средством пополнения государственного 

бюджета и главной составляющей финансовой си-

стемы государства, неудивительно, что сфера нало-

гообложения в наибольшей степени связана с госу-

дарственным суверенитетом и представляет собой 

одно из его проявлений [3, с. 44]. Однако вслед-

ствие более интенсивного взаимодействия на меж-

дународном уровне, интернационализации многих 

сфер регулирования, в том числе экономики, а 

также влияния усиливающихся интеграционных 

процессов национальные налоговые системы более 

не могут развиваться изолированно друг от друга.  

В настоящий момент трансграничное налого-

обложение характеризуется тем, что регулирующие 

полномочия в значительной степени осуществля-

ются наднациональными институтами или между-

народными организациями (например, ОЭСР, 

Большая двадцатка, отчасти ЕС и ЕАЭС) [2, с. 175]. 

Многие подходы к регулированию налогообложе-

ния, сложившиеся на международном уровне, нахо-

дят свое отражение и в национальных законода-

тельствах, в том числе и в российском.  

С усилением значения международных дого-

воров и актов в качестве источников налогового 

права возрастает роль и иных регуляторов транс-

граничных налоговых отношений. В частности, 

речь идет об актах так называемого «мягкого 

права» (soft law), т.е. о документах, которые по 

своей природе не являются обязательными для ис-

полнения, а носят рекомендательный характер. 

Наиболее известны в этой связи документы, разра-

ботанные под эгидой Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), которые при-

званы регулировать налоговые отношения между 

странами и которые находят свое отражение в 

национальном законодательстве стран, даже не яв-

ляющихся членами данной международной органи-

зации. В этой связи представляет особый интерес 

восприятие российским законодателем подходов, 

сформулированных ОЭСР в форме актов «мягкого 

права», в последних новеллах российского налого-

вого законодательства.  

 

1. Понятие и особенности актов «мягкого 

права» 

В настоящей работе предлагается использо-

вать термин soft law в его переводе на русский язык 

и употреблении термина в кавычках. Дискуссии о 

правомерности существования данного феномена 

остаются за рамками настоящей работы. Подробнее 

существующие подходы к терминологии описаны в 

работе А.В. Демина [1]. 

Среди ученых нет единого взгляда на историю 

происхождения «мягкого права». Так, согласно од-

ному из подходов, источниками «мягкого права» 

служат средневековые общепризнанные торговые 

обычаи (Lex Mercatoria). Согласно другой точке 
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зрения, «мягкое право» восходит к теориям соци-

ального права и правового плюрализма, популяр-

ных в конце XIX – начале XX веков [4, сс. 501-502]. 

Общепринятое определение «мягкого права» 

также отсутствует. По мнению Э. Гузмана и Т. 

Мейера, это во многом обусловлено сложностями, 

которые возникают при попытках его определения 

[5, сс. 172-173]. Во-первых, можно провести гра-

ницу между «мягким правом» и «твердым правом», 

однако нет никакой четкой границы между «мяг-

ким правом» и полным отсутствием какого-либо 

обязательства. Во-вторых, понятие «мягкого 

права» слишком широкое. К нему могут быть отне-

сены все формы, подобные праву, например офици-

альные письменные документы, подписанные от 

имени государств, которые по каким-либо причи-

нам не являются международными договорами; не-

официальный обмен обещаниями в рамках дипло-

матической корреспонденции; решения междуна-

родных трибуналов и т.п. [5, сс. 172-173]. 

Однако чаще всего литература, посвященная 

проблематике международного «мягкого права» 

использует определение, в соответствии с которым 

под «мягким правом» понимается совокупность по-

ложений, которые изложены в актах, не являю-

щихся источниками международного права в 

смысле ст. 38 Статута Международного суда ООН 

и не имеющих обязательной юридической силы, но 

которые, тем не менее, могут иметь определенные 

(косвенные) правовые последствия, нацелены на 

такие последствия и практически могут к ним при-

вести [2, с. 183].  

Таким образом, можно выделить следующие 

признаки «мягкого права»: 

- «мягкое право» представляет собой систему 

формализованных положений, которые могут при-

нимать форму руководящих принципов, указаний, 

стандартов, типовых нормативных актов и т.д.; 

- положения «мягкого права» не являются 

юридически обязательными и не подлежат прину-

дительному исполнению; 

- акты «мягкого права» тем не менее призна-

ются и соблюдаются на добровольной основе; 

- акты «мягкого права» направлены на созда-

ние определенных правовых последствий и на 

практике могут к ним приводить.  

Среди стимулов, которые способствуют со-

блюдению юридически необязательных положений 

«мягкого права», отмечаются, в частности, общие 

интересы, ожидание благоприятных (или напротив 

– неблагоприятных) результатов (например, полу-

чение финансовой помощи от неправительствен-

ной организации, обусловленное соблюдением со-

ответствующих рекомендаций), возможность вли-

ять на принятие решений, угроза исключения из 

числа участников выгодного проекта, высокие ре-

путационные издержки (например, внесение нару-

шителей в различного рода «черные списки»), риск 

того, что вместо не оправдавших себя актов само-

регулирования будут приняты «жестко-правовые» 

акты и др. [2, с. 186]. 

Сторонники «мягкого права» отмечают ряд 

преимуществ таких актов по сравнению с «жест-

ким» регулированием. Например, 

- государствам легче договориться относи-

тельно содержания актов «мягкого права»; 

- акты «мягкого права» в меньшей степени 

ограничивают суверенитет государств, поскольку 

не создают жестких формальных обязательств; 

- акты «мягкого права» более гибкие и дают 

государствам большую свободу действий; 

- государства могут участвовать в более глубо-

ком сотрудничестве, чем в случае, если бы они 

были связаны обязательными международно-пра-

вовыми актами; 

- акты «мягкого права» позволяют учитывать 

разнообразие и специфику государств [6, с. 719]. 

При этом следует учитывать, что по некото-

рым основаниям акты международного «мягкого 

права» могут оказаться неподходящими инстру-

ментами для регулирования. Так, представляется, 

что обязательные международно-правовые акты 

более эффективны, поскольку имеют прямое дей-

ствие в некоторых юрисдикциях либо требуют при-

нятия специального законодательного акта на 

национальном уровне. Кроме того, государства, 

взявшие на себя обязательства в рамках междуна-

родно-правовых актов, выполняют их с большей 

готовностью, поскольку издержки несоблюдения 

юридически обязательных положений выше, чем 

при несоблюдении актов «мягкого права». Нако-

нец, государствам легче осуществлять мониторинг 

и требовать принудительного исполнения обяза-

тельств, в том числе посредством процедуры разре-

шения споров [6, сс. 717-718]. 

Таким образом, можно отметить, что выбор 

инструментов «мягкого» и «жесткого» права во 

многом будет зависеть от конкретных обстоятель-

ств. Например, инструменты «мягкого права» мо-

гут использоваться в ситуациях неопределенности 

для выработки субъектами международного права 

общей позиции по обязательствам, которые впо-

следствии могут быть закреплены в обязательном 

международно-правовом акте, что повысит степень 

уверенности в их выполнении. Иными словами 

акты «мягкого» и «жесткого» права должны приме-

няться, дополняя друг друга. 

Акты «мягкого права» получают все более ши-

рокое распространение на практике и охватывают 

даже те области законодательства, которые тради-

ционно относились исключительно к внутренней 

компетенции государств. В частности, положения 

«мягкого права» используются и в налоговом 

праве. Их функции можно сформулировать следу-

ющим образом: 

- они позволяют заполнить пробелы междуна-

родно-правового регулирования, предлагая субъек-

там трансграничных отношений четкие алгоритмы 

поведения в ситуациях неопределенности, когда 

норма международного права неясна либо вовсе от-

сутствует; 

- они содействуют интерпретации источников 

налогового права; 
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- они служат своеобразным предвестником 

«жесткого права», т. е. некой протонормой, когда 

подходы «мягкого права» воспроизводятся в зако-

нодательстве и становятся юридически обязатель-

ными [2, сс. 187-193].  

Дальнейший анализ позволит нам проследить, 

как указанные выше функции «мягкого права» 

были реализованы в последних новеллах налого-

вого законодательства Российской Федерации. В 

качестве актов «мягкого права» наибольший инте-

рес в целях настоящей работы представляют реко-

мендательные акты международных организаций. 

В рамках налогового законодательства широкое 

распространение получили рекомендательные до-

кументы ОЭСР, правовой статус и значение кото-

рых будут рассмотрены далее. 

 

2. Рекомендательные документы ОЭСР как 

источник «мягкого права» 

Организация экономического сотрудничества 

и развития была создана в соответствии с Конвен-

цией об Организации экономического сотрудниче-

ства и развития от 14 декабря 1960 г. (далее - Кон-

венция ОЭСР) [8] и имеет статус международной 

межправительственной организации. Основные 

направления работы ОЭСР связаны с экономиче-

скими аспектами деятельности государств-участ-

ников.  

Для достижения целей Организации статья 5 

Конвенции ОЭСР закрепляет за ОЭСР следующие 

полномочия: 

- принимать решения, обязательные для всех 

государств-членов, если не предусмотрено иное; 

- давать рекомендации государствам-членам; 

- заключать соглашения с государствами-чле-

нами, государствами, не являющимися членами 

ОЭСР, и международными организациями. 

Таким образом, международная правосубъект-

ность ОЭСР выражается в ее праве принимать как 

юридически обязательные для государств-членов 

решения, так и рекомендации, не носящие обяза-

тельного характера, а также заключать междуна-

родные договоры не только с государствами-чле-

нами, но и с государствами, не входящими в ее со-

став, равно как и с иными международными 

организациями. 

На практике большинство актов ОЭСР носят 

именно рекомендательный характер. Например, в 

сфере налогообложения ОЭСР принято 2 Конвен-

ции и соответствующие протоколы к ним, 2 декла-

рации и более 15 рекомендаций [12]. 

Организация самостоятельно определяет при-

роду своих правовых инструментов и в отношении 

рекомендаций уточняет следующее: «Рекоменда-

ции не являются юридически обязательными, но 

практика придает им значительную нравственную 

силу, поскольку они представляют политическую 

волю государств-членов, и ожидается, что государ-

ства-члены предпримут все возможные усилия для 

внедрения рекомендаций в полном объеме» [13].  

Среди рекомендаций ОЭСР особое место зани-

мает план BEPS как документ, охватывающий мно-

гочисленные направления налоговой политики, в 

рамках которых государствам предлагается ряд мер 

по совершенствованию их налоговых практик. 

План BEPS (План по противодействию размы-

ванию налоговой базы и выводу прибыли из-под 

налогообложения [7]) представляет собой план ме-

роприятий ОЭСР по противодействию размыванию 

налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под 

налогообложения, который был впервые представ-

лен в 2013 году. Основные причины, послужившие 

стимулом к его разработке, носят скорее политико-

экономический характер. В частности, появление 

плана обусловлено стремительным развитием 

транснациональных корпораций, которые имеют 

присутствия в различных юрисдикциях и могут 

сравнительно легко менять центр извлечения своей 

основной прибыли, используя различия в налого-

вом законодательстве юрисдикций и в толковании 

международных сделок с точки зрения налогообло-

жения. В результате могло оказаться так, что до-

ходы, полученные от совершения международных 

сделок, в некоторых случаях облагаются по чрез-

мерно низкой ставке налогообложения либо во-

обще не облагаются налогом. Данный факт сам по 

себе не является нарушением. Однако озабочен-

ность стали вызывать ситуации, когда компании 

намеренно переводят налогооблагаемый доход в 

низконалоговую или безналоговую юрисдикцию 

путем искусственного создания соответствующих 

структур без какой бы то ни было экономической 

необходимости. 

Указанные тенденции потребовали отдельного 

анализа и выработки единого подхода к борьбе с 

неправомерными налоговыми практиками на меж-

дународном уровне. Впервые соответствующий во-

прос был рассмотрен на саммите лидеров стран 

Большой двадцатки (G20) в 2012 г. Впоследствии в 

2013 г. был представлен ряд проектов, которые 

были согласованы и объединены в 15 мероприятий, 

составляющих итоговый план BEPS, опубликован-

ный в 2015 году. 

Настоящая работа не ставит задачу проведения 

подробного анализа структуры плана BEPS. Здесь 

мы лишь выделим следующие основные направле-

ния, по которым ведется работа в рамках Плана: 

- недопущение ситуации двойного неналогооб-

ложения, когда в силу различий в налоговом зако-

нодательстве юрисдикций доходы не подлежат 

налогообложению ни в одной стране (Мероприятие 

2 Нейтрализация эффектов «гибридных» транс-

граничных схем); 

- решение ряда проблем, связанных с корпора-

тивным налогообложением (Мероприятие 3 Усиле-

ние норм о контролируемых иностранных компа-

ниях); 

- недопущение случаев злоупотребления льго-

тами, предоставленными международными согла-

шениями в налоговой сфере (Мероприятие 6 

Предотвращение злоупотреблений налоговыми со-

глашениями); 

- совершенствование правил трансфертного 

ценообразования (Мероприятие 13 Пересмотр до-

кументации по трансфертному ценообразова-

нию); 
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- повышение прозрачности (Мероприятие 5 

Более эффективная борьба с неблагоприятными 

налоговыми практиками с учетом прозрачности 

счетов и фактического присутствия). 

Необходимо отметить, в сфере международ-

ных налоговых отношений значение актов «мяг-

кого права» особенно велико. Это можно объяснить 

тем, что государства, не желая ограничивать свой 

суверенитет в такой важной сфере, как налогообло-

жение, предпочитают руководствоваться «мягко-

правовыми» регуляторами. Это позволяет в макси-

мально эффективной степени реализовывать обо-

значенные выше преимущества актов «мягкого 

права», которые хотя и не входят в систему фор-

мальных источников международного налогового 

права, но тесно с ней связаны и оказывают на нее 

существенное влияние. 

В следующем разделе мы подробнее остано-

вимся на анализе того, какие положения плана 

BEPS были восприняты российским законодате-

лем. 

 

3. Анализ имплементации плана BEPS в 

российское налоговое законодательство 

Россия не является членом ОЭСР, но тем не 

менее принимает активное участие в реализации 

рекомендаций, разработанных в рамках этой орга-

низации. Так, в разработанных Минфином «Основ-

ных направлениях налоговой политики РФ на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов» [18] 

предусмотрены меры в области международного 

налогообложения, в частности реализация плана 

BEPS. В числе таких мер прямо указывается внесе-

ние изменений в законодательство Российской Фе-

дерации о налогах и сборах в целях имплементации 

норм и стандартов ОЭСР, выработанных в том 

числе в рамках реализации Плана BEPS [18, пункт 

11]. 

В настоящей статье предлагается более по-

дробно проанализировать последние изменения 

российского налогового законодательства, направ-

ленные на реализацию разработанных ОЭСР прин-

ципов, которые сформулированы в документах 

«мягкого права». 

 Наиболее интересными для анализа представ-

ляются положения о контролируемых иностранных 

компаниях и концепция фактического получателя 

дохода. Выбор этих положений обусловлен, в 

первую очередь, относительно недавним сроком их 

принятия, их новизной и значимостью для налого-

вого законодательства России, а также тем, что они 

являются наиболее ярким примером появления в 

национальном законодательстве обязательных 

норм на основе рекомендательных документов 

международной организации  

 

3.1 Контролируемые иностранные компа-

нии 

Одной из новелл налогового законодательства 

последних лет является введение понятия контро-

лируемой иностранной компании (КИК) и правил 

налогообложения ее прибыли. Правила налогооб-

ложения КИК предусмотрены Мероприятием 3 

плана BEPS (Strengthen CFC rules), в рамках кото-

рого анализируются лучшие практики, рекоменду-

емые к использованию в целях разработки и приме-

нения правил налогообложения КИК. В октябре 

2015 года ОЭСР опубликовала итоговый отчет по 

Мероприятию 3 плана BEPS [9]. В данном отчете 

содержатся рекомендации по следующим направ-

лениям: 

- правила определения КИК; 

- пороговые значения и исключения; 

- правила, касающиеся расчета прибыли и ее 

отнесения на компанию; 

- устранение двойного налогообложения. 

Далее мы рассмотрим, как некоторые из этих 

рекомендаций нашли свое отражение в российском 

законодательстве. 

Определение КИК 

ОЭСР рекомендует давать контролируемым 

иностранным компаниям широкое определение, 

распространяя его не только на юридически лиц, но 

и на структуры, которые могут не признаваться 

юридическими лицами в некоторых юрисдикциях, 

например трасты, партнерства с ограниченной от-

ветственностью (в определенных случаях) (см. 

пункты 24 и далее указанного Отчета). Такие реко-

мендации были даны в целях предотвращения воз-

можности обхода норм о КИК за счет простого из-

менения юридической формы компании. 

В российском законодательстве данные идеи 

отражены в определении КИК, которое охватывает 

не только иностранные компании, но и структуры 

без образования юридического лица (часть 2 пункта 

1 ст. 25.13 НК РФ). 

Определение контроля 

Согласно рекомендациям ОЭСР контроль сле-

дует рассматривать в двух аспектах: (1) тип кон-

троля и (2) уровень контроля. Выделяются следую-

щие типы контроля: юридический, экономический, 

фактический контроль и контроль на основе консо-

лидации. Рекомендуется использовать комбиниро-

ванный подход, объединяя как минимум элементы 

юридического и экономического контроля, чтобы 

более эффективно противодействовать уклонению 

от применимых норм [9, сс. 24-25]. 

В российском законодательстве данная реко-

мендация реализована следующим образом. Часть 

3 статьи 25.13 НК РФ содержит юридические кри-

терии определения контролирующего лица (доля 

участия более 25%). Части 6 и 7 указанной статьи 

предусматривают, что даже при отсутствии требуе-

мой доли участия лицо признается контролирую-

щим, если оно осуществляет контроль над ино-

странной организацией. При этом под контролем 

понимается оказание или возможность оказывать 

определяющее влияние на решения, принимаемые 

этой организацией в отношении распределения по-

лученной организацией прибыли (дохода) после 

налогообложения. В терминологии ОЭСР это мо-

жет свидетельствовать о наличии фактического 

контроля. В российском законодательстве также 

присутствуют элементы экономического критерия. 

Так, часть 12 статьи 25.13 определяет контролиру-
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ющее лицо иностранной структуры без образова-

ния юридического лица, предусматривая, что по-

мимо осуществления контроля в отношении такого 

лица должно выполняться хотя бы одно из следую-

щих условий: 

1) такое лицо имеет фактическое право на до-

ход (его часть), получаемый соответствующей 

структурой; 

2) такое лицо вправе распоряжаться имуще-

ством соответствующей структуры; 

3) такое лицо вправе получить имущество со-

ответствующей структуры в случае ее прекращения 

(ликвидации, расторжения договора). 

Говоря об уровне контроля, ОЭСР рекомен-

дует рассматривать компанию как контролируе-

мую при наличии доли участия в компании более 

50%. При этом признается, что может быть уста-

новлен более низкий порог, поскольку и доля менее 

50% позволяет оказывать влияние на компанию в 

определенных ситуациях [9, с. 25]. Российский за-

конодатель установил порог участия в иностранной 

компании для признания лица контролирующим на 

уровне более 50% только на переходный период. 

Для финансовых периодов, начинающихся с 1 ян-

варя 2016 года, доля участия, требуемая для призна-

ния лица контролирующим, составляет более 25% 

(либо более 10%) согласно пункту 3 статьи 25.13 

НК РФ. Представляется, что это такое решение поз-

воляет более эффективно предотвращать обход 

норм о КИК. 

Кроме того, при определении контроля ОЭСР 

указывает на необходимость учета совокупных до-

лей миноритарных акционеров, действующих сов-

местно в целях оказания контроля. Для оценки того, 

действуют ли миноритарии совместно, рекоменду-

ется применять один из следующих трех подходов: 

1) проверка наличия «согласованных дей-

ствий» (“acting-in-concert” test) предполагает ана-

лиз фактических обстоятельств в целях установле-

ния фактов, свидетельствующих о согласованных 

действиях миноритарных акционеров. На практике 

данный подход применяется достаточно редко, так 

как он создает достаточно серьезную администра-

тивную нагрузку для компетентных органов соот-

ветствующей юрисдикции;  

2) учет взаимоотношений сторон, т.е. сумми-

рование долей только связанных участников. При 

этом подходе устраняется необходимость анализа 

согласованных действий, однако сфера его приме-

нения сужается, так как основное внимание уделя-

ется связанным структурам, а действия формально 

не связанных участников не учитываются. 

3) определение наличия концентрированной 

доли участия (concentrated ownership requirement). 

В рамках данного подхода суммируются доли уча-

стия всех резидентов, если доля каждого из них 

превышает определенное пороговое значение 

(например, 10%) [9, сс. 25-28]. 

Именно третий подход реализован в россий-

ском законодательстве. Подпункт 2 части 3 статьи 

25.13 НК РФ гласит: «контролирующим лицом ино-

странной организации признается физическое или 

юридическое лицо, доля участия которого в ино-

странной организации (для физических лиц - сов-

местно с супругами и несовершеннолетними 

детьми) составляет более 10 процентов, если доля 

участия всех лиц, признаваемых налоговыми рези-

дентами Российской Федерации, в этой организа-

ции (для физических лиц - совместно с супругами и 

несовершеннолетними детьми) составляет более 50 

процентов». 

Таким образом, на примере определений кон-

тролируемой иностранной компании и контролиру-

ющего лица прослеживается тенденция россий-

ского законодателя максимально полно учитывать 

рекомендации и передовые практики, разработан-

ные в рамках ОЭСР. При этом интересно отметить, 

что российским законодателем была воспринята не 

только общие подходы ОЭСР к определению КИК, 

но и конкретные положения, которые, благодаря их 

закреплению в национальном законодательстве, 

превратились из «мягко-правовых инструментов» в 

юридически обязательные нормы.  

 

3.2 Концепция фактического получателя 

дохода 

Мероприятие 6 Плана BEPS (Preventing the 

Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circum-

stances) посвящено противодействию злоупотреб-

лениям соглашениями об избежании двойного 

налогообложения, которое выражается в получе-

нии льгот по таким соглашениям в ненадлежащих 

обстоятельствах. В Отчете 2015 г. по Мероприятию 

6 плана BEPS выделяются два случая злоупотреб-

лений: 

- обход ограничений, предусмотренных самим 

соглашением об избежании и 

- обход положений национального налогового 

права с использованием льгот по соглашению об 

избежании [14]. 

В целях настоящей статьи особый интерес 

представляет вторая категория злоупотреблений. 

Поскольку в указанных случаях нарушаются поло-

жения национального законодательства, соответ-

ствующие нормы, препятствующие данным нару-

шениям, должны быть предусмотрены самим наци-

ональным законодательством.  

Что касается России, то с 1 января 2015 г. такие 

нормы нашли свое отражение в концепции лица, 

имеющего фактическое право на доход (ст. 7 НК 

РФ). Так, часть 2 указанной статьи предусматри-

вает, что лицом, имеющим фактическое право на 

доходы, признается лицо, которое в силу прямого и 

(или) косвенного участия в организации, контроля 

над организацией либо в силу иных обстоятельств 

имеет право самостоятельно пользоваться и (или) 

распоряжаться доходом, полученным этой органи-

зацией. Лицом, имеющим фактическое право на до-

ходы, также признается лицо, в интересах которого 

иное лицо правомочно распоряжаться доходом, по-

лученным указанной выше организацией или непо-

средственно таким иным лицом. Кроме того, при 

определении лица, имеющего фактическое право на 

доходы, следует учитывать функции, выполняемые 
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указанными лицами, а также принимаемые ими 

риски.  

Таким образом, пользование или распоряже-

ние доходом является ключевым признаком, при 

определении лица в качестве фактического получа-

теля дохода. Данная мысль развивается далее в ча-

сти 3 указанной статьи, которая предусматривает, 

что лицо не признается имеющим фактическое 

право на такие доходы, если оно обладает ограни-

ченными полномочиями в отношении распоряжения 

этими доходами, осуществляет в отношении ука-

занных доходов посреднические функции в интере-

сах иного лица, не выполняя никаких иных функций 

и не принимая на себя никаких рисков, прямо или 

косвенно выплачивая такие доходы (полностью 

или частично) этому иному лицу. 

Данное положение подтверждает необходи-

мость анализа полномочий, функций и рисков лица, 

получающего доход, в целях установления его фак-

тического права на получение такого дохода. Эти 

положения были конкретизированы письмом ФНС 

России от 17 мая 2017 г. № СА-4-7/9270 [19], в ко-

тором налоговая служба представила обзор подхо-

дов по концепции фактического права на доход, 

сложившихся в практике арбитражных судов. Не-

смотря на то, что письма ФНС не являются норма-

тивно-правовыми актами, они могут обладать нор-

мативными свойствами [20]. Кроме того, разъясне-

ниями ФНС руководствуются территориальные 

налоговые органы, что делает такие разъяснения 

обязательными и для налогоплательщиков. В этой 

связи представляется обоснованным анализ форму-

лировок письма ФНС в рамках настоящей статьи.  

Так, говоря о фактическом праве на доход, 

ФНС России предписывает налоговым органам 

уделять особое внимание исследованию и анализу 

следующих вопросов: 

- самостоятельность принятия решений дирек-

торами иностранных компаний; 

- наличие полномочий по распоряжению дохо-

дом; 

- осуществление предпринимательских функ-

ций; 

- признаки ведения деятельности (персонал, 

офис, общехозяйственные затраты); 

- получение экономической выгоды от дохода 

(использование полученного дохода в предприни-

мательской деятельности); 

- несение коммерческих рисков в отношении 

активов; 

- характер денежных потоков, т.е. наличие или 

отсутствие юридических и фактических обяза-

тельств по дальнейшему перечислению дохода; 

- системность транзитных платежей по пере-

числению дохода от лица резидента 

страны — участника международного налогового 

соглашения в адрес лица, не имеющего льгот по со-

глашению. 

При этом в целях объективного и полного ана-

лиза деятельности компании налоговые органы не 

должны ограничиваться спорными операциями по 

перечислению дохода, а должны давать оценку эко-

номической деятельности группы в целом. 

Некоторые аналогичные положения находим в 

Комментариях к Модельной конвенции ОЭСР в от-

ношении налогов на доходы и капитал [10], кото-

рые также является источником «мягкого права» и 

примером его внедрения на уровне разъяснений 

ФНС. 

Так, пункт 12.3 Комментария к статье 10 Мо-

дельной конвенции (Дивиденды) содержит указа-

ние на то, что кондуитная компания (т.е. компания, 

которая действует в качестве посредника и перево-

дит доход иному лицу) не может быть признана бе-

нефициарным собственником. Объяснение этому 

дано в пункте 12.4, где говорится о том, что лица, 

подобные кондуитной компании, которые явля-

ются прямым получателем дивидендов, не могут 

быть признаны бенефициарными собственниками, 

поскольку их право на использование и распоряже-

ние дивидендами ограничено договорными или 

правовыми обязательствами по переводу получен-

ного платежа иному лицу [10, с. 236]. Такая же кон-

цепция представлена в Комментариях к статье 11 

(Проценты) (пункт 10.2) и к статье 12 (Роялти) 

(пункт 4.3) Модельной конвенции. При этом в ком-

ментариях ко всем трем указанным статьям подчер-

кивается, что данное определение применяется 

только в контексте соответствующих статей, и его 

следует отличать от других значений термина, 

определенных в иных документах, которые каса-

ются установления лица (как правило, физического 

лица), осуществляющего фактический контроль 

над структурами или активами [10, комментарий к 

статье 10, пункт 12.6; комментарий к статье 11, 

пункт 10.4; комментарий к статье 12, пункт 4.5]. 

Таким образом, в рамках Модельной конвен-

ции ключевым фактором для признания лица, полу-

чающего доход, бенефициарным собственником, 

является наличие у такого лица права самостоя-

тельно использовать этот доход и распоряжаться 

им без каких-либо договорных или правовых обя-

зательств.  

Подход ФНС, изложенный в указанном выше 

письме № СА-4-7/9270, представляется более ши-

роким. Особый интерес представляет еще один кри-

терий, который ФНС использует для установления 

фактического права лица на доход. Речь идет о при-

знаках ведения деятельности (таких как персонал, 

офис, общехозяйственные затраты). В этой связи 

следует вспомнить категорию substance, или реаль-

ного экономического присутствия, также разрабо-

танную под эгидой ОЭСР.  

В контексте актов ОЭСР данная категория по-

нимается как доктрина, которая позволяет налого-

вым органам не принимать во внимание организа-

ционно-правовую форму структуры, а рассматри-

вать непосредственно ее фактическое существо 

(actual substance), чтобы не допустить использова-

ния искусственных структур в целях уменьшения 

суммы налогов [11]. На практике под «реальным 

экономическим присутствием» понимается сово-

купность условий, которые свидетельствуют о том, 

что компания ведет реальную экономическую дея-

тельность в стране своей регистрации. К таким 

условиям может относиться наличие у компании 
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активов, полноценного офиса с нанятыми сотруд-

никами, интернет-сайта, хозяйственных помеще-

ний, принятие компанией предпринимательских 

рисков, несение компанией административных рас-

ходов и т.д. Именно эти признаки и указаны в про-

цитированном выше письме ФНС РФ. 

Кроме того, отметим, что концепция фактиче-

ского получателя дохода достаточно активно стала 

применяться российскими судами. В обзоре ауди-

торской компании PricewaterhouseCoopers (PwC) по 

состоянию на 2016 г. представлена некоторая клас-

сификация судебных дел, в зависимости от того, 

были ли они решены в пользу налогоплательщика 

или налогового органа [15, с. 44]. Хотя в целом ко-

личество дел за рассматриваемый период 2013-

2016 гг. не столь велико, большинство из них было 

решено в пользу налогового органа. 

Так, одним из наиболее обсуждаемых дел 

стало дело ПАО «Северсталь», в решении [21] по 

которому суд поддержал позицию налогового ор-

гана и счел доказанным, что компании, зарегистри-

рованные на территории Республики Кипр и полу-

чавшие дивиденды от ПАО «Северсталь», являлись 

кондуитными компаниями и не имели фактиче-

ского права на доход в виде дивидендов, которые 

практически в полном объеме переводились компа-

ниям, зарегистрированным на Британских Виргин-

ских островах. Интересно, что в решении по дан-

ному делу суд в обоснование своей позиции прямо 

ссылается на Комментарии к документам ОЭСР, в 

частности к Модельной конвенции ОЭСР об избе-

жании двойного налогообложения доходов и капи-

тала. 

Таким образом, суды Российской Федерации 

используют Комментарии ОЭСР к Модельной кон-

венции и принимают представленное в них толко-

вание в качестве официального. Последующая су-

дебная практика развивает эту же тенденцию [см., 

например 16, 17], и мы полагаем, что суды и в даль-

нейшем будут ей следовать. Иными словами, в дея-

тельности судов проявляется интерпретационная 

функция «мягкого права», что в целом повышает 

его значение для российской налоговой практики. 

 

Заключение 

В заключение отметим, что в настоящее время 

научная дискуссия относительно применения актов 

«мягкого права» не завершена. Инструменты «мяг-

кого права» достаточно многочисленны и неодно-

родны по своей природе. Нами были рассмотрены 

рекомендательные акты международной организа-

ции, и был сделан вывод о том, что они достаточно 

широко применяются на практике.  

Особое значение актов «мягкого права» прояв-

ляется в сфере международных налоговых отноше-

ний, что, в частности обусловлено нежеланием гос-

ударств ограничивать свой суверенитет, а также до-

статочно высокой эффективностью «мягко-

правовых» актов в регулировании вопросов, свя-

занных с налогообложением. 

Хотя инструменты «мягкого права» не входят 

в систему формальных источников международ-

ного налогового права, они оказывают существен-

ное влияние на его развитие, а также на систему 

национального налогового законодательства. В 

частности, наш анализ позволил проиллюстриро-

вать, как акты «мягкого права» легли в основу рос-

сийского налогового законодательства и тем самым 

приобрели юридическую силу.  

Так, в части контролируемых иностранных 

компаний в российском законодательстве закреп-

лены конкретные положения, сформулированные в 

международных рекомендательных актах, что де-

лает им юридически обязательными. Важна роль 

«мягкого права» и для деятельности судов, которые 

используют его в качестве источника толкования. 

В целом, полагаем, что дальнейшее развитие 

международного «мягкого права» будет носить 

комплементарный характер, развиваясь в следую-

щих направлениях: 

- создание основы для разработки обязатель-

ных для соблюдения положений международного 

(и национального) права; и 

- дополнение юридически обязательных норм 

в ситуациях правовой неопределенности.  

Роль воздействия, которое оказывают акты 

«мягкого права» возрастает, и государства не могут 

не учитывать рекомендации, принимаемые инте-

грационными образованиями или международ-

ными организациями. Однако следует учитывать, 

что международные рекомендации не всегда надле-

жащим образом соотносятся с действующей норма-

тивно-правовой базой и системой права конкрет-

ного государства. Поэтому в каждом случае сле-

дует определять пределы возможного применения 

актов «мягкого права» с учетом особенностей пра-

вовой системы отдельного государства. 
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Анотація: Досліджено правові аспекти державної політики в сфері використання, відтворення та охо-

рони водних ресурсів (державної водної політики) як складової правової політики держави. Здійснено кри-

тичний аналіз законодавчого забезпечення державної водної політики. Розкрито пріоритетні напрямки 

державної водної політики. Визначено та проаналізовано сучасні тенденції державної водної політики. За-

пропоновано шляхи вдосконалення законодавства в сфері державного регулювання використання, відтво-

рення та охорони водних ресурсів. 
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Постановка проблеми. Зі здобуттям 

Україною незалежності особливої актуальності 

набули питання вироблення, формування та ре-

алізації ефективної державної правової політики, 
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яка спрямована на оптимізацію політичних, еко-

номічних,соціальних, екологічних та інших відно-

син з метою розбудови України як правової дер-

жави, утвердження ідей громадянського суспіль-

ства, економічного зростання та забезпечення 

національної безпеки. 

Правова політика робить істотний вплив на 

функціонування практично всіх сфер життєдіяль-

ності сучасного суспільства та відіграє велике зна-

чення у формуванні нормативно-правової бази та 

правотворчої діяльності будь-якої правової дер-

жави. Варто зазначити, що в умовах її необдума-

ності і недосконалості, в поєднанні з неопрацьова-

ною юридичною базою, у котрій виявляються про-

тиріччя в правових актах, може негативно вплинути 

на функціонування всіх інших видів політики[1, с. 

202]. Складовою правової політики є екологічна 

політика, яка спрямована на забезпечення еко-

логічних потреб населення, підтримку екологічної 

безпеки та раціональне використання, охорону і 

відтворення природних ресурсів. Саме в такому 

значенні в Європейському Союзі вживається 

термін «екологічна політика ЄС» (англ. 

Environmental policy of the European Union)[2]. 

Матеріальною основою економічного зрос-

тання та забезпечення національної безпеки 

України виступають природні ресурси, чільне 

місце серед яких займають водні ресурси. Згідно з 

статистичними даними, водні ресурси України ста-

новлять 63119 річок загальною довжиною 206,4 

тис. км, середньорічний стік яких сягає 87,1 млрд. 

куб. м води; близько 20 тисяч озер; 27 лиманів; 1116 

водосховищ з об’ємом води понад 1 млн. куб. м; за-

паси підземних вод – 20,9 млрд. куб. м та частина 

вод Чорного і Азовського морів[3, с. 8]. 

Водні ресурси забезпечують існування людей, 

тваринного і рослинного світу і є обмеженими та 

уразливими природними об’єктами. Генеральна 

Асамблея Організації Об’єднаних Націй на своїй 

ще сорок сьомій сесії 6 листопада 1992 року, визна-

чаючи роль водних ресурсів у забезпеченні сталого 

соціально-економічного розвитку суспільства, 

прийняла резолюцію, згідно з якою 22 березня кож-

ного року відзначається Всесвітній день води. У 

2006 році в своїй доповіді про розвиток людини, що 

має назву «Що криється за нестачею води: влада, 

бідність і глобальна криза водних ресурсів», Про-

грамою розвитку Організації Об’єднаних Націй 

(ПРООН) підкреслено важливість визнання і 

здійснення права на воду, та зазначається, що вода 

насичує всі аспекти розвитку людини. Якщо людям 

відказано у чистій побутовій воді або її не досить як 

виробничого ресурсу, то їх вибір і свобода обме-

жені слабким здоров’ям, бідністю і принижен-

ням[4]. Згідно з даними ЮНЕСКО на сьогодні у 

світі понад 1, 5 мільярди людей не мають доступу 

до якісної питної води, а за прогнозами Всесвітньої 

метеорологічної організації до 2020 року з неста-

чею питної води може зіткнутися все населення 

землі[5, с. 3]. 

В Україні водокористування здійснюється пе-

реважно нераціонально. Зокрема, як зазначається в 

Основних засадах (стратегії) державної екологічної 

політики України на період до 2020 року[6] непро-

дуктивні витрати води збільшуються, об’єм придат-

них до використання водних ресурсів внаслідок за-

бруднення і виснаження зменшується. Практично 

всі поверхневі водні джерела і ґрунтові води заб-

руднені. 

Все вищезазначене актуалізує необхідність до-

сліджень, спрямованих на вивчення та аналіз су-

часних тенденцій державної правової політики в 

сфері охорони, використання та відтворення вод-

них ресурсів з метою підвищення її ефективності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

танням вдосконалення державної правової 

політики, в тому числі і в галузі екології, присвя-

чено роботи таких вчених як О. М. Бандурка, 

П. Д. Біленчук, І. П. Голосніченко, В.В, Гордєєв, 

Є. В. Додін, О. М. Заржицький, Р. А. Калюжний, 

В. К. Колпаков, В.І. Курило, О.Я. Лазор, М.П. Не-

дюха, Г. А. Хміль, Ю. С. Шемшученко та ін. 

Адміністративно-правові заходи державного регу-

лювання в сфері охорони навколишнього природ-

ного середовища були предметом досліджень таких 

вчених як О.В. Артеменко, О. В. Гулак, 

О. А. Улютіна, Л. П. Коваленко, О. М. Хіміч, 

О. В. Стукаленко, І. М. Куян та ін. 

Виділення невирішених раніше частин за-

гальної проблеми. Однак питання щодо сутності 

державної правової політики в сфері охорони, ви-

користання та відтворення водних ресурсів і понині 

залишаються вельми актуальними оскільки 

спеціально в юридичній літературі не досліджува-

лись. Зокрема, теоретико-методологічні та 

адміністративно-правові засади розвитку держав-

ного управління у сфері реалізації екологічної 

політики в сучасних умовах ґрунтовно досліджува-

лись Лазором О.Я. [7], представники еколого-пра-

вової науки висвітлювали окремі аспекти держав-

ного регулювання в сфері використання, відтво-

рення та охорони водних ресурсів: В. О. Джуган[8] 

розглядала окремі напрями державної водної 

політики, М. В. Краснова аналізувала положення 

Стратегії державної екологічної політики України 

щодо забезпечення паритету публічних та приват-

них інтересів[9, с. 69]. Проте сучасні тенденції пра-

вової політики держави в сфері охорони, викори-

стання та відтворення водних ресурсів ні в еколого-

правовій ні в адміністративно-правовій літературі 

не висвітлювались. 

Враховуючи складнощі, які виникають під час 

розуміння сутності державної правової політики в 

сфері охорони, використання та відтворення вод-

них ресурсів, необхідним кроком є проведення 

окремого дослідження цього поняття, зокрема че-

рез виявлення та аналіз сучасних тенденцій держав-

ної політики в досліджуваній сфері.  

Мета статті полягає в тому, щоб на основі 

аналізу відповідних нормативно-правових актів та 

праць учених окреслити сучасні тенденції правової 

політики держави у галузі охорони, використання і 

відтворення водних ресурсів в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Теоретико-пра-

вовий аналіз дозволяє стверджувати, що правова 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2818-17#n11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2818-17#n11
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політика являє собою особливий політико-право-

вий феномен, що виникає у сфері права, є видом 

державної політики та потребує впорядкування 

публічною владою[1, с. 205]. Правова політика дер-

жави багатопланова, складається з багатьох частин, 

зокрема, екологічної політики, одним із системо-

утворювальних елементів якої виступає державна 

політика у сфері охорони, використання і відтво-

рення водних ресурсів в Україні. Основними нор-

мативно-правовими актами, в яких закріплено ос-

новні засади державної політики у сфері охорони, 

використання і відтворення водних ресурсів є Кон-

ституція України[10] та Водний кодекс 

України[11]. 

Усі води (водні об’єкти) на території України 

відповідно до Конституції України та Водного ко-

дексу України (надалі  ВК України) проголошено 

об’єктом права власності Українського народу, 

національним надбанням народу України, однією з 

природних основ його економічного розвитку і 

соціального добробуту.  

Державна правова політика в сфері охорони, 

використання і відтворення водних ресурсів лежить 

в площині гарантування національної безпеки. Ос-

новні орієнтири розвитку України окреслено Зако-

ном України «Про засади внутрішньої і зовнішньої 

політики» від 1 липня 2010 р. № 2411-VІ[12], де 

визначаються, зокрема, засади внутрішньої 

політики України в екологічній сфері та сфері тех-

ногенної безпеки, а також засади зовнішньої 

політики України. Відповідно до ст. 6 зазначеного 

Закону своєчасне виявлення, запобігання і 

нейтралізація реальних та потенційних загроз 

національним інтересам у екологічній сферах від-

несено до основних засад внутрішньої політики у 

сфері національної безпеки і оборони. В 2009 р. 

Рада національної безпеки і оборони України 

(надалі  РНБО)[13], розглянувши діяльність ор-

ганів виконавчої влади щодо забезпечення безпеки 

водних ресурсів та якості питної води в населених 

пунктах України, відзначила недосконалість діючої 

системи державного регулювання і контролю у цій 

сфері та вказала на існуючі загрози національній 

безпеці України (відповідно до ст. 7 Закону України 

«Про основи національної безпеки») в екологічній, 

соціальній та економічній сферах через погіршення 

екологічного стану водних басейнів, зниження 

якості питної води, нераціональне, виснажливе ви-

користання водних ресурсів, критичний стан основ-

них виробничих фондів у системах життєзабезпе-

чення, зокрема водопостачання та водовідведення, 

зростання ризиків виникнення надзвичайних ситу-

ацій техногенного та природного характеру. Рішен-

ням РНБО, зокрема, було передбачено необхідність 

внесення змін до Кодексу України про адміністра-

тивні правопорушення щодо збільшення розміру 

штрафних санкцій за порушення законодавства в 

сфері охорони природи, використання природних 

ресурсів та розробку ряду нормативно-правових 

актів програмного характеру: про загальнодер-

жавну цільову програму розвитку водного госпо-

дарства на період до 2020 року, передбачивши, зо-

крема, заходи, спрямовані на охорону, раціональне 

використання та відтворення водних ресурсів 

України за басейновим принципом; про загально-

державну цільову програму охорони та відтворення 

довкілля Азовського і Чорного морів; про внесення 

змін до Закону України «Про Загальнодержавну 

програму «Питна вода України» на 2006-2020 

роки» щодо заходів з упровадження ресурсо- та 

енергозберігаючих технологій очищення дре-

нажних та промивних вод до рівня питної води.  

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про 

національну безпеку» від 21 червня 2018 р.[14] дер-

жавна політика у сферах національної безпеки і 

оборони спрямовується в тому числі і на забезпе-

чення екологічної безпеки України. Загрози націо-

нальній безпеці України та відповідні пріоритети 

державної політики у сферах національної безпеки 

і оборони визначаються у Стратегії національної 

безпеки України, яка затверджена Указом Прези-

дента України від 26 травня 2015 року № 

287/2015а[15]. Відповідно до зазначеної Стратегії 

серед пріоритетів забезпечення екологічної безпеки 

визначено ресурсозбереження, забезпечення зба-

лансованого природокористування та забезпечення 

контролю джерел забруднення поверхневих і 

підземних вод. Вважаємо, що законодавство про 

національну безпеку потребує доопрацювання в ча-

стині врахування значення водних ресурсів у забез-

печенні національної безпеки, адже під час обгово-

рення проблем, пов’язаних із водою, аксіомою є не-

можливість забезпечити без неї продовольчу 

безпеку, захист навколишнього природного середо-

вища та сталий розвиток. Значення води, як ресурсу 

життєзабезпечення Землі, важко переоцінити, особ-

ливо якщо зважити на постійну потребу людства в 

чистій питній воді, у воді для технічних потреб про-

мисловості, енергетики, сільського господарства, а 

також згадати про глобальне погіршення стану вод-

них екосистем суші та Світового океану через 

майже некеровані антропогенні забруднення. За 

прогнозами фахівців, у найближче десятиліття кон-

флікти між країнами через володіння водними ре-

сурсами почастішають і стануть більш жорсто-

кими, ніж за володіння енергоресурсами[16, с. 22]. 

Основні цілі та завдання, напрями та засоби 

здійснення державного регулювання в сфері охо-

рони, використання і відтворення водних ресурсів 

знаходять свій прояв у великій кількості норма-

тивно-правових актів програмного характеру. Ґрун-

туючись на конституційних засадах забезпечення 

екологічної безпеки та охорони навколишнього 

природного середовища на території України як 

обов’язку держави була прийнята постанова Вер-

ховної Ради України «Про основні напрями держав-

ної політики України у галузі охорони довкілля, ви-

користання природних ресурсів та забезпечення 

екологічної безпеки» від 5 березня 1998 р. № 

188/98-ВР[17]. Як зазначає В. О. Джуган[8, с. 172], 

з семи пріоритетних напрямів державної політики, 

проголошених вищезгаданою постановою, два без-

посередньо стосуються водних ресурсів – це 

«поліпшення екологічного стану басейнів рік 

України та якості питної води» та «запобігання за-

брудненню Чорного та Азовського морів і 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U287_15.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U287_15.html
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поліпшення їх екологічного стану». В Україні 

прийнято різного роду державні програми, спрямо-

вані, в тому числі, і на реалізацію державної водної 

політики. Зокрема: постанова Верховної Ради 

України «Про Концепцію розвитку водного госпо-

дарства України» від 14 січня 2000 р. № 1390-XIV 

[18], Закон України «Про Загальнодержавну про-

граму розвитку водного господарства України» від 

17 січня 2002 р. [19], Указ Президента України 

«Про заходи щодо державної підтримки водогоспо-

дарсько-меліоративного комплексу» від 23 червня 

1998 р. № 670/98 [20], Розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про схвалення Концепції 

національної екологічної політики України на 

період до 2020 року» від 17 жовтня 2007 р. № 880-

р [21], Закон України «Про затвердження Загально-

державної програми охорони та відтворення дов-

кілля Азовського і Чорного морів» від 22 березня 

2001 р. [22], Законом України від 21 грудня 2010 р. 

№ 2818-VI було затверджено Основні засади (стра-

тегію) державної екологічної політики України на 

період до 2020 року та ін. 

В юридичній літературі державна цільова про-

грама розглядається як законодавчо закріплений 

план дій органів державної влади, який передбачає 

здійснення управлінської діяльності, спрямованої 

на досягнення поставлених цілей державної 

політики в тій чи іншій сфері суспільного життя. 

Статус, зміст і процес розробки цільових програм 

визначається відповідними нормативно-правовими 

актами. У цьому процесі беруть участь органи ви-

конавчої та законодавчої влади, а також наукові 

установи й громадські організації[23, с. 24]. 

Сучасні дослідники відзначають низьку ефек-

тивність державних програм в сфері охорони, вико-

ристання і відтворення водних ресурсів через їх де-

кларативність, відсутність кількісних параметрів 

цілей, завдань, та індикаторів досягнення цілей 

стратегії, відсутність механізмів їхньої ре-

алізації[24]. 

Проте ми дотримуємось позиції, що цільові 

державні програми залишаються одним із основних 

способів упровадження державних рішень у життя. 

Вони покликані забезпечити необхідну концентра-

цію економічних, фінансових і виробничих ре-

сурсів на пріоритетних напрямах розвитку дер-

жави. Їх створення дає змогу: по-перше, скон-

центрувати ресурси для розв’язання певної 

проблеми; по-друге, об’єднати зусилля всіх за-

цікавлених організацій; по-третє, визначити дов-

гострокові цілі й розробити стратегію на довготри-

валий період[23, с. 24]. Наразі триває обговорення 

розробленої Кабінетом Міністрів України у 2017 р. 

Концепції реформування сфери охорони та відтво-

рення вод, раціонального використання водних ре-

сурсів та розвитку водного господарства і 

меліорації земель[25]. 

Наступною тенденцією державної правової 

політики в сфері використання, відтворення та охо-

рони водних ресурсів є адаптація законодавства 

України в сфері водних ресурсів до законодавства 

ЄС з метою виконання зобов’язань, передбачених 

Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сто-

рони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми держа-

вами-членами, з іншої сторони, а та-

кож Директивою 2000/60/ЄС Європейського Пар-

ламенту і Ради від 23 жовтня 2000 р. «Про встанов-

лення рамок діяльності Співтовариства в галузі 

водної політики». У Рамковій Водній Директиві 

(РВД 2000/60/ЕС), що була прийнята 23 жовтня 

2000 р. на спільному засіданні Європейського Пар-

ламенту та Європейської Ради у Люксембурзі, під-

креслено, що на сучасному етапі розвитку суспіль-

ства управління водними ресурсами, під яким ро-

зуміється планування, координація, контроль 

якості і охорона стану водних ресурсів, повинно 

відбуватися за басейновим принципом. За цим 

принципом основною одиницею управління є тери-

торія річкового басейну [5, с. 343]. 

В Україні запроваджено механізм та підходи 

до управління водними ресурсами з урахуванням 

басейнового принципу управління та гідрографіч-

ного районування території. З прийняттям Закону 

України від 04 жовтня 2016 р. № 1641-VIII «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо впровадження інтегрованих підходів 

в управління водними ресурсами за басейновим 

принципом»[26] створено законодавчі передумови 

реформування системи управління водними ресур-

сами шляхом переходу від адміністративно-тери-

торіального до басейнового управління, при якому 

одиницею управління є район річкового басейну. 

До основних тенденцій сучасної державної 

правової політики в сфері використання, відтво-

рення та охорони водних ресурсів відноситься та-

кож оптимізація системи органів державної влади в 

сфері охорони, використання та відтворення вод-

них ресурсів та вдосконалення функціонального за-

безпечення державної водної політики. Указом 

Президента України від 09.12.2010 р. № 1085/2010 

«Про оптимізацію системи центральних органів ви-

конавчої влади» [27] утворено Міністерство еко-

логії та природних ресурсів України та Державну 

екологічну інспекцію України шляхом реор-

ганізації Міністерства охорони навколишнього 

природного середовища України, а низку ключових 

органів у сфері охорони та використання природ-

них ресурсів переіменовано з комітетів в агентства 

(наприклад, Державне агентство водних ресурсів 

України створено шляхом реорганізації Держав-

ного комітету України по водному господарству).  

В спеціальній літературі висловлювались 

обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення 

функціонального забезпечення в сфері охорони, 

відтворення та використання водних ресурсів[28]. 

ВК України не надає конкретних назв центральних 

органів виконавчої влади (надалі  ЦОВВ), що 

здійснюють діяльність у сфері управління водними 

ресурсами, а формулює компетенції для них за 

функціональною спрямованістю. Наразі у галузі ви-

користання і охорони вод та відтворення водних ре-

сурсів Водний кодекс визначає участь таких ЦОВВ: 

1) ЦОВВ, що забезпечує формування державної 
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політики у сфері охорони навколишнього природ-

ного середовища (компетенція  ст. 15 ВК 

України); 2) ЦОВВ, що реалізує державну політику 

у сфері охорони навколишнього природного сере-

довища (компетенція  ст. 15-1 ВК України); 3) 

ЦОВВ, що реалізує державну політику із 

здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 

охорони і раціонального використання вод та 

відтворення водних ресурсів (компетенція  ст. 15-

2 ВК України); 4) ЦОВВ, що реалізує державну 

політику у сфері розвитку водного господарства 

(компетенція  ст. 16 ВК України); 5) ЦОВВ, що ре-

алізує державну політику у сфері геологічного вив-

чення та раціонального використання надр (компе-

тенція  ст. 17 ВК України). 

Найбільшою кількістю завдань у галузі регу-

лювання водних відносин наділений ЦОВВ, що ре-

алізує державну політику у сфері розвитку водного 

господарства (24 функції)  Державне агентство 

водних ресурсів України. Аналіз основних повно-

важень даного агентства свідчить, що вони спрямо-

вані лише на вирішення питань галузевого водоспо-

живання, меліорації та забезпечення населення пит-

ною водою. Однак вирішення питань охорони та 

відновлення водних ресурсів не є серед пріоритетів. 

Відповідно до Водного кодексу України, саме Дер-

жавне агентство водних ресурсів України є 

відповідальним за дотримання режиму у водоохо-

ронних зонах та прибережних захисних смугах, од-

нак ця функція виконується неналежно через слаб-

кість агентства та його територіальних органів. 

Здебільшого, діяльність агентства обмежується 

лише питаннями перерозподілу водних ресурсів і 

практично не торкається питання відновлення та 

їхнього збереження. Агентство не здатне впливати 

на плани використання води для цілей енергетики, 

промисловості, сільського господарства. Агентство 

також не вживає заходів щодо реалізації басейно-

вого принципу державного управління водними ре-

сурсами, який задекларований у Водному кодексі 

України[29]. 

Змістовний науковий аналіз[30, с. 9] всіх 42 

функцій для всіх органів влади показав, що низка з 

них, з метою удосконалення системи управління та 

децентралізації влади, потребують змістовного 

удосконалення, зміни, відміни, делегування іншим 

органам влади, у тому числі органам місцевого са-

моврядування. 

До сучасних тенденцій розвитку державної 

політики належить вдосконалення юридичної 

відповідальності в сфері охорони, відтворення та 

використання водних ресурсів. Відповідно до ст. 

110 ВК України порушення водного законодавства 

тягнуть за собою адміністративну відповідальність 

згідно із законодавством України.  

Основний перелік правопорушень, за які пе-

редбачена адміністративна відповідальність, за-

кріплено главою 7 Кодексу України про адміністра-

тивні правопорушення (надалі  КУпАП) 

«Адміністративні правопорушення у сфері охорони 

природи, використання природних ресурсів, охо-

рони культурної спадщини». Проте, окремі склади 

правопорушень в сфері використання водних ре-

сурсів містяться і в інших главах (наприклад, ст. 48 

КУпАП, глава 6 «Адміністративні правопору-

шення, що посягають на власність»).  

Основним недоліком адміністративних про-

ступків, які закріплені в КУпАП, є їх 

невідповідність нормам Конституції України та су-

часним реаліям правового регулювання відносин 

щодо використання і охорони вод та відтворення 

водних ресурсів.  

Зокрема, санкції, у вигляді незначних розмірів 

штрафу, які передбачені за порушення водного за-

конодавства, нівелюють ефективність адміністра-

тивної відповідальності, унеможливлюють гаран-

тування екологічної безпеки на належному рівні та 

не стимулюють до екологічно ощадливих способів 

ведення господарської діяльності та раціонального 

використання водних ресурсів. Крім того, мізерні 

штрафи за порушення вимог природоохоронного 

законодавства є порушенням визнаного міжнарод-

ного принципу «забруднювач платить». 

Окремі правопорушення в сфері використання 

водних ресурсів є такими, що не відповідають Кон-

ституції України в частині гарантування конститу-

ційного принципу рівності всіх форм власності 

(наприклад, ст. 48 КУпАП передбачено 

відповідальність за порушення лише права держав-

ної власності на води). Тобто, вдосконалення зако-

нодавства України про адміністративні правопору-

шення у сфері використання, відтворення та охо-

рони водних ресурсів має передбачати не лише 

перегляд санкцій за адміністративні проступки, але 

й зміну диспозицій окремих статей.  

Висновки і пропозиції. На основі проведе-

ного дослідження можна зробити наступні вис-

новки: складовою державної правової політики ви-

ступає державна політика в сфері охорони, викори-

стання та відтворення водних ресурсів. Основними 

тенденціями сучасної державної політики в сфері 

охорони, використання та відтворення водних ре-

сурсів є наступні: 

а) вдосконалення законодавчого забезпечення 

державної водної політики України; 

б) адаптація законодавства в сфері охорони, 

використання та відтворення водних ресурсів до 

водного законодавства ЄС;  

в) оптимізація системи органів державної 

влади в сфері охорони, використання та відтво-

рення водних ресурсів та вдосконалення функціо-

нального забезпечення державної водної політики; 

г) вдосконалення юридичної відповідальності 

за порушення законодавства в сфері охорони, вико-

ристання та відтворення водних ресурсів. 

Враховуючи посилену увагу з боку органів 

державної влади та громадських формувань щодо 

пошуку оптимальної моделі державної політики в 

сфері охорони, використання та відтворення вод-

них ресурсів, механізмів її втілення, подальші до-

слідження із зазначеної тематики ґрунтуватимуться 

на вивченні зарубіжного досвіду охорони, викори-

стання та відтворення водних ресурсів. 
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СУЧАСНІ ЗАРУБІЖНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРАКТИКИ НАДАННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 

Стаття присвячена питанням оптимізації та імплементації зарубіжних інститутів владно-правового 

взаємодії суспільства і держави, інших органів управління, що ґрунтується на ефективному наданні адмі-

ністративних послуг населенню. Акцентується увага на можливості удосконалення механізмів державного 

регулювання земельних відносин в Україні. Систематизовано й проаналізовано зарубіжний досвід надання 

адміністративних послуг у сфері земельних відносин. Запропоновані шляхи його запозичення для України. 

Ключові слова: адміністративні послуги, земельні відносини, державне регулювання земельних від-

носин, світовий досвід, стандарти надання адміністративних послуг. 
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MODERN EXTERNAL ORGANIZATIONAL AND LEGAL PRACTICES TO PROVIDE 

ADMINISTRATIVE SERVICES IN THE LAND RELATIONSHIPS 

 

The article is devoted to the questions of optimization and implementation of foreign institutions of power 

and legal interaction of society and the state, other bodies of government, which is based on the effective provision 

of administrative services to the population. The emphasis is on the possibilities of improving the mechanisms of 

state regulation of land relations in Ukraine. Foreign experience in providing administrative services in the field 

of land relations has been systematized and analyzed. The ways of its borrowing for Ukraine are offered. 

Keywords: administrative services, land issues, state regulation of land relations, world experience, standards 

of provision of administrative services. 

 

Постановка проблеми. „Сервісна” концепція 

держави, що набула популярності в багатьох розви-

нених країнах Західної Європи з 80–90-і роки 

ХХ ст., проголосила головною місією держави – 

служіння індивідові, і, якщо витлумачувати цю 

концепцію буквально, то практично будь-яка діяль-

ність держави, передбачаючи взаємодію з індиві-

дом, розглядається як державна послуга (зокрема, 

деякими вченими до державних послуг зарахову-

ється й прийняття законів та підзаконних актів). На 

сучасному етапі розвитку українського державот-

ворення здійснюються політико-адміністративні 

перетворення, в основу яких покладено сервісну 

концепцію функціонування і розвитку сектора дер-

жавного і муніципального управління. Належність 

надання адміністративних послуг в Україні у сфері 

земельних відносин визначається багатьма чинни-

ками, зокрема ефективність їх надання залежить від 

вивчення сучасних світових організаційно-право-

вих практик та здатності виокремити в них ті аспе-

кти, котрі надали б можливість закласти позитивні 

зрушення в українській системі державного управ-

ління. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Міжнародний досвід регламентації надання адміні-

стративних послуг у сфері земельних відносин не 

був предметом глибоких досліджень серед україн-

ських учених. Поряд з цим існують окремі праці на-

уковців О. Дрозда і О. Левченко [2], Є. Легези [6], 

Р. Курицьціва [5], О. Петрук [8], А. Сєніної [10], 

Г. Шария [11], у яких частково розглядаються аспе-

кти означеної проблеми. 
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Ґрунтовне вивчення реформаторського дос-

віду зарубіжних країн і його адаптація до вітчизня-

них умов сприятиме підвищенню результативності 

й ефективності надання адміністративних послуг у 

сфері земельних відносин в Україні та підвищить 

рівень довіри до них громадян і посилить їх впевне-

ність в можливості повного використання їх кон-

ституційних прав і дотримання гарантій. З огляду 

на це, в рамках цієї наукової статті доцільно прове-

сти аналіз зарубіжного досвіду надання адміністра-

тивних послуг суб'єктами публічної адміністрації в 

цілому і в земельній сфері зокрема, на підставі чого 

будуть запропоновані окремі напрямки його вико-

ристання. 

Метою пропонованої статті є дослідження 

шляхом компаративного аналізу сучасних світових 

організаційно-правових практик надання адмініст-

ративних послуг у сфері земельних відносин та ви-

окремлення позитивного досвіду, який доцільно 

було б використати в Україні з урахуванням реаль-

них потребах сьогодення та майбутнього. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Аналіз міжнародного досвіду регламентації на-

дання адміністративних послуг у сфері земельних 

відносин засвідчив, що організаційно-правове регу-

лювання у цій сфері стало об’єктом особливої уваги 

європейських держав.  

Так, країнами романо-германської правової 

системи здійснюються спроби упорядкувати та си-

стематизувати сферу застосування поняття „публі-

чні послуги”. Низкою держав – учасниць Ради Єв-

ропи (включаючи Фінляндію, Францію, Бельгію та 

Португалію) прийнято хартії про надання держав-

них послуг. Найбільш повною класифікацією 

всього спектру публічних послуг відзначається Ні-

меччина – понад 400 послуг федеральних урядів 

класифіковано за змістом на 8 типів, серед яких 

73% від загальної кількості послуг – це збір, опра-

цювання та надання спеціалізованої, а також зага-

льної інформації, обробка заяв від споживачів пос-

луг тощо.  

Загальний напрям реформування урядів зару-

біжних держав полягає в підвищенні оперативності 

та прозорості у наданні послуг населенню, зокрема 

для підвищення рівня якості та прозорості системи 

державних послуг. Департамент транспорту Вели-

кобританії щорічно звітується про надані насе-

ленню держави послуги та ступінь їх відповідності 

встановленим стандартам. Тенденція до підви-

щення оперативності та прозорості у наданні публі-

чних послуг, з орієнтуванням на нагальні суспільні 

потреби властива й для Болгарії. У цій країні за ос-

нову покладено своєрідний підхід управлінського 

певною мірою характеру до визначення суспільних 

потреб. З метою забезпечення високої ефективності 

та прозорості у наданні публічних послуг у Фінлян-

дії проводить оцінювання результатів наявних дер-

жавних програм у цій сфері реформування. Крите-

ріями оцінки тут зазвичай виступають, суспільна 

думка населення про якість публічних послуг, сту-

пінь керованості та ефективність діяльності держа-

вних органів, мотивація державних службовців, як-

ість реалізації програм, необхідних для здійснення 

реформи, значення цілей цих програм для суспіль-

ства та їх несуперечність [6, с. 184]. 

Подібний досвід країн Європи може бути запо-

зичений і нашою державою. Необхідність оціню-

вання прозорості, ефективності, якості та операти-

вності надання послуг є актуальною і для нашої 

держави на сучасному етапі її розвитку, оскільки в 

Україні й досі ще не вироблено чітких стандартів 

надання публічних послуг населенню.  

Наступний критерій публічних послуг – безпе-

рервність – є не менш суттєвим. Цей критерій у 

Французькій Республіці виражається, як зазначає 

Ю. Тихомиров, у таких формах, як „існування від-

повідальності у разі перерви в наданні публічної 

послуги; застосування теорії непередбачуваності; 

право на страйк агентів публічної послуги у межах 

встановлених обмежень, якому повинно переду-

вати відповідне повідомлення за п'ять днів; залу-

чення персоналу до роботи у примусовому по-

рядку” [9, с. 384-385]. Пристосованість, як зазначає 

Ю. Тихомиров, відображається у тому, що „публіч-

ний орган влади, беручи на себе зобов'язання без-

посереднього управління наданням публічної пос-

луги, покладає її надання на тих суб'єктів, які здатні 

адаптувати послуги до існуючих в межах країни на 

даний момент загальновизнаних потреб” [9, с. 385]. 

Такий критерій також є досить важливим, оскільки 

здатність державної влади адекватно реагувати на 

нагальні потреби суспільства є однією з передумов 

нормального та економічно і політично стабільного 

життя країни. 

Наступним критерієм, характерним для публі-

чних послугу зарубіжних країнах, можна визначити 

суб'єктний склад. В умовах сучасного розвитку 

країн світу у більшості з них відбувається своєрідне 

розгалуження державної функції з надання публіч-

них послуг: безпосереднє надання публічних пос-

луг передається суб'єктам приватного права, а пра-

вове регулювання і контроль зберігається за держа-

вними органами. При цьому таке розгалуження 

функції з надання публічних послуг, як правило, 

охоплює все, що входить до компетенції публічної 

служби.  

В адміністративній системі Французької Рес-

публіки існують адміністративні інститути, які тією 

чи іншою мірою відповідають нашому поняттю „ві-

домства”. Одним із різновидів таких інститутів є 

так звані служби національної компетенції (services 

a competence nationale - SCN). Створення таких 

служб, у свою чергу, було передбачено Декретом № 

97-463 від 9 травня 1997 року, а власне служби були 

юридично виведені за рамки центральної адмініст-

рації. Відмінність цих служб від центральної адмі-

ністрації полягає в тому, що вони не беруть участі 

у формуванні публічної політики, не контролюють 

її виконання і виступають виключно її технічним 

інструментом.  

У Франції існує ряд незалежних адміністрати-

вних органів (autorites administratives independentes 

– ААІ), які хоча і є державними установами, однак 

відповідно до законодавства отримали повну авто-

номію від центральної адміністрації. Як правило, 
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такі незалежні адміністративні органи можуть на-

зиватися бюро, комісії, ради, вищі ради, медіатори, 

посередники [6, с. 184]. 

У Фінляндській Республіці оцінку публічних 

послуг пропонується здійснювати за такими гру-

пами критеріїв, як менеджмент і персонал, проце-

дури та структура органу, якість послуг і задово-

лення споживача, економність та ефективність, ре-

зультативність. В оцінці публічних послуг 

керуються не лише потребами споживача, але й пу-

блічними інтересами. Стратегія якості публічних 

послуг містить рекомендації та принципи, які фін-

ський публічний сектор може використовувати з 

метою надання ефективних публічних послуг, що 

орієнтуються на споживача. Удосконалення може 

бути успішним лише за наявності взаємодії між пу-

блічними органами, громадянами та бізнесовою 

спільнотою. 

Розв’язання проблем надання якісних публіч-

них послуг здійснюється у рамках співпраці країн 

Європейського Союзу. Для цього було прийнято рі-

шення розробити локальні та союзні стандарти яко-

сті публічних послуг, запровадити принцип змага-

льності між окремими країнами. Зокрема, серед ва-

жливих рекомендацій було створення хартії послуг, 

що визначатиме опис і специфікацію кожної публі-

чної послуги і міститиме чіткі та прозорі стандарти 

обслуговування з можливістю надання громадянам 

можливості подавати скарги та пропозиції щодо по-

ліпшення їх якості. 

Отже, положення деяких законодавств зарубі-

жних країн може слугувати для нашої держави по-

штовхом до створення подібної системи регулю-

вання сфери надання публічних послуг, структури 

та організації органів державної влади. Разом із тим 

слід зазначити, що у разі розв’язання питання щодо 

доцільності впровадження такого досвіду в Україні 

необхідно провести зважений аналіз можливостей 

впровадження цього досвіду в цілому чи частково 

Необхідно констатувати, що зважена імплеме-

нтація принципів та критеріїв оцінювання надання 

публічних послуг у зарубіжних країнах (Німеччині, 

Французькій Республіці, Великобританії тощо) по-

винна передбачати урахування особливостей суспі-

льних відносин, які склались в Україні, а також по-

слідовність впровадження міжнародних норм та ін-

ститутів права, оскільки їх схожість на перший 

погляд може водночас мати суттєві відмінності у 

процесі їх впровадження, що призведе до негатив-

ного результату імплементації, а також до колізій у 

нормативно-правових актах України. 

Для вивчення практики надання публічних по-

слуг (організаційного складника) у Великій Брита-

нії, Французькій Республіці нами було досліджено 

веб-сторінки органів влади цих країн. Зауважимо, 

що такі веб-сторінки функціонують за принципом 

зручності у задоволенні потреб, насамперед, отри-

мувачів послуг. Наприклад, у Канаді за результа-

тами проведеного опитування «Спочатку грома-

дяни» традиційний підхід до послуг з погляду ін-

ституцій, відповідальних за їх надання, було 

змінено на підхід з позиції громадян, які їх отриму-

ють [3, с. 98]. Подібна практика надання таких пос-

луг відбувається й в інших країнах, переважно за 

принципом „єдиного вікна”. 

Надання публічних послуг у ФРН, Французь-

кій Республіці , Фінляндській Республіці, Респуб-

ліці Польща відрізняється тільки національними 

особливостями системи органів влади, а для отри-

мувачів послуг забезпечується максимальна зруч-

ність. 

Так, у Польщі процеси створення єдиної 

централізованої системи надання публічних послуг 

для населення пов'язані з адміністративно-терито-

ріальною реформою, яка проводилася у країні в 

2000-х роках і відповідно до якої організацію на-

дання публічних послуг було покладено на органи 

територіального самоврядування.  

У публічному адмініструванні Республіки 

Польща територіальне самоврядування відіграє ва-

жливу роль та поділяється на місцеве (на рівні 

гміни та повіту) і регіональне (рівень воєводства), 

що не володіють ієрархічною залежністю. Діяль-

ність державної та самоврядної адміністрацій у 

Польщі відзначається діалектичною єдністю. Якщо 

органи виконавчої влади держави характеризу-

ються вертикальним підпорядкуванням, то для ор-

ганів територіального самоврядування на всіх рів-

нях властива незалежність один від одного та від 

державних органів виконавчої влади. Проте незале-

жність між цими органами поєднана з необхідністю 

спільного розв’язання територіальних проблем, що 

зумовлює міцну співпрацю між ними. До провідних 

завдань органів територіального самоврядування 

належить організація належного надання публіч-

них послуг населенню. Серед пропонованих для на-

селення послуг можна виокремити комунальні (ка-

налізація та водопостачання, енергія, утримання зе-

лених насаджень та доріг, транспорт тощо), 

соціальні (питання ринку праці, культура, безпека, 

соціальна допомога, охорона здоров'я, навчання 

тощо) та адміністративні. Організація надання пос-

луг мешканцям покладена на органи самовряду-

вання, проте вони не зобов'язані надавати ці пос-

луги самостійно. Зазвичай, з цією метою уклада-

ються угоди неурядовими організаціями, з 

суб'єктами господарювання [6, с. 73]. 

Отже, кожна країна на основі власних націона-

льних особливостей розробляє власну систему за-

конодавства та відповідну систему надання публіч-

них послуг. Однак спільним для всіх розглянутих 

країн є прагнення держав покращити співпрацю з 

громадянами. На виконання цього впроваджено на-

дання послуг через Інтернет, водночас не відкида-

ються й інші способи комунікації – поштою та за 

особистим зверненням осіб до органів влади.  

Водночас, як доводять результати дослідження 

О. Петрук, у країнах ЄС не існує єдиного підходу 

до механізмів регулювання земельних відносин, – у 

багатьох державах Європи, зокрема, продовжують 

функціонувати законодавчі норми у сфері земель-

них відносин, сформовані ще задовго до утворення 

ЄС, головним пріоритетом яких є чітке виконання 
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принципів екологічного землекористування: попе-

редження шкоди, „забруднювач платить” та невід-

воротність відповідальності [8, c. 199]. 

Доцільним для України є вивчення позитив-

ного світового досвіду формування ефективних зе-

мельних відносин та високорозвиненого ринку 

сільськогосподарських земель. Кожна з держав у 

світі має власне історичне минуле. Землю в Україні 

було націоналізовано, її обіг обмежувався та жорс-

тко контролювався, а тому подолання негативних 

наслідків радянського правління зумовлює необ-

хідність вироблення ефективних рішень [1, с. 21].  

Успішним прикладом вдалого запровадження 

приватної власності на землю та формування рин-

кового обігу земельних ресурсів є Польща. Оскі-

льки землю в цій державі націоналізовано не було, 

сучасний ринок землі досить ефективно й активно 

функціонує [7]. Вітчизняна правова модель регулю-

вання ринку сільськогосподарських земель є ком-

плексом законодавчих засобів впливу на суб’єктів 

(учасників) земельних відносин, до якої входять: 

забезпечення використання земельних ділянок за 

цільовим призначенням; проведення нормування 

розмірів земельних ділянок; надання переважного 

права на набуття у власність сільськогосподарсь-

ких земель середнім і малим сільськогосподарсь-

ким підприємствам, фермерським господарствам; 

диференційоване оподаткування отриманих від ві-

дчуження земельних ділянок доходів; запрова-

дження відповідних організаційно-правових форм 

для можливості отримання та використання окре-

мих видів земель сільськогосподарського призна-

чення; проведення державного контролю стану 

якості сільськогосподарських земель [4, с.16]. 

Отже, для ефективного перетворення землі на 

товар, необхідне вироблення чітких гарантій та 

прозорої процедури, що, у свою чергу, унеможли-

вить накопичення чималих обсягів земельних ресу-

рсів в одних руках, сприятиме подоланню інших 

значущих суспільних та економічних проблем. 

Сьогодні в Україні ще й досі не вироблено органі-

заційно-технічних, соціально-економічних та пра-

вових передумов запровадження повноцінного ри-

нку земель. До того, як будуть сформовані елеме-

нти контрольованого державою ефективного ринку 

землі, що якісно регулюватиметься на законодав-

чому рівні, необхідно стимулювати та вдосконалю-

вати земельно-орендні відносини, що є одним зі 

способів сприяння руху землі до найбільш ефекти-

вного господаря. 

За результатами компаративного аналізу дер-

жавного регулювання земельних відносин, прове-

деного Г. Шариєм, правова доктрина зарубіжних 

країн має декілька підходів до побудови організа-

ційно-правового механізму земельних відносин з 

боку держави [11, с. 12]. Так, перший підхід прита-

манний країнам Західної Європи, в яких функціо-

нує розвинений ринок земель і визначено конкретні 

важелі регуляторної земельної політики держави. У 

законодавствах країн Східної Європи закріплено 

другий підхід. Третій підхід до вибудування дієвого 

правового механізмів регулювання державою земе-

льних відносин втілюється в законодавстві Китаю, 

в якому було легалізовано роздачу землі селянсь-

ким господарствам. Четвертий підхід відображено 

в законодавчих актах країн Латинської Америки, де 

було здійснено зміну форм власності та господарю-

вання у сільській місцевості. Зокрема, після прове-

дення земельних реформ у Болівії, цивільний ко-

декс цієї країни налічує 1570 статей, а земельна вла-

сність визначається одним із видів нерухомого 

майна, для регулювання котрого сформульовано 

спеціальні приписи щодо його цивільно-правового 

режиму та доступу до землі. США ж відзначається 

побудовою організаційно-правових механізмів дер-

жавного регулювання земельних відносин за 

п’ятим підходом. 

Завершуючи узагальнений огляд передового 

зарубіжного досвіду у сфері надання адміністрати-

вних послуг слід підсумувати, що практика надання 

адміністративних послуг в розвинених державах, як 

правило, ґрунтується на таких базових складових 

як:  

- «принцип єдиного вікна», зокрема центри, 

універсами адміністративних послуг тощо (надзви-

чайно корисним для запозичення є досвід Федера-

тивної Республіки Німеччина та Королівства Ніде-

рландів);  

- наявність досконалого режиму «електрон-

ного спілкування» заявника та органу юрисдикції 

за допомогою функціонування Інтернет-порталів 

адміністративних послуг та інтегрованих у них ін-

формаційних систем окремих суб’єктів, які нада-

ють адміністративні послуги (досвід Французької 

Республіки, Канади та органів місцевого самовря-

дування Латвійської Республіки та Великобрита-

нії);  

- високі вимоги щодо якості послуг (досвід 

держав  членів Європейського Союзу);  

- прозорі критерії та прості способи їх оціню-

вання (Великобританія, Фінляндія та інші дер-

жави). 

Переходячи безпосередньо до огляду сучасних 

світових організаційно-правових практик надання 

адміністративних послуг у сфері земельних відно-

син варто підкреслити, що переважна більшість єв-

ропейських держав вже давно використовує так 

звані публічні кадастрові карти, за допомогою яких 

здійснюється надання переважної більшості адміні-

стративних послуг кадастровими службами дер-

жав-членів Європейського Союзу. Геодезисти ма-

ють можливість подавати в електронному вигляді 

кадастрові дані, а нова система діловодства об’єд-

нує в інтегрованих геоінформаційних системах те-

кстові реєстри та індексні кадастрові карти, що 

сприяє значному спрощенню адміністрування земе-

льних відносин та процедуру надання окремих ад-

міністративних послуг. У більшості європейських 

держав кадастр містить інформацію не тільки про 

власність і вартість землі, а й про землекористу-

вання, юридичні обмеження, правила землекорис-

тування, а також реєстр об’єктів, в тому числі 

об’єктів інфраструктури, таких як комунальні ме-

режі. У міру підвищення вимог до європейських на-

ціональних картографічних і кадастрових агентств 
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та збільшення сфери їх діяльності зростає і фунда-

ментальна роль і значення технології геоінформа-

ційних систем. Такі системи дозволяють кадастро-

вим агентствам не лише ефективно розв’язувати 

провідні завдання щодо ведення національного ка-

дастру, а й інтегрувати кадастр з іншими інформа-

ційними тематичними ресурсами національної ін-

фраструктури просторових даних. Кадастрові слу-

жби держав світу завдяки цьому мають можливість 

виконати відповідні вимоги до географічної та зе-

мельної інформації, що сприяє забезпеченню ста-

лого розвитку та ефективному управлінню земель-

ними ресурсами. Багатьма європейськими служ-

бами в якості базової основи обирається технологія 

платформи геоінформаційної системи Esri. У той 

же час слід зазначити, що в різних державах Євро-

пейського Союзу системи земельного кадастру і ре-

єстрації земельних ділянок мають свою специфіку, 

відображаючи відмінності в історії, культурі, ос-

нови законодавства і організаційних моделях. 

Завершуючи огляд зарубіжного досвіду на-

дання адміністративних послуг у сфері земельних 

відносин, слід підкреслити, що для України суттєве 

значення має позитивний досвід у цій сфері таких 

держав як: Литовська Республіка (у частині викори-

стання технології ArcGIS Server для отримання ад-

міністративних послуг з приводу інформації з када-

стру та реєстрів нерухомого майна про адреси 

об’єктів і зони оцінки шляхом пошуку за унікаль-

ним ідентифікатором, адресою або географічним 

розташуванням, а також окремих послуг з оподат-

кування нерухомості); Королівство Швеція (у час-

тині впровадження системи діловодства, яка об’єд-

нує всю інформацію про нерухомість – текстові ре-

єстри та індексні кадастрові карти – в інтегрованій 

геоінформаційній системі, за допомогою якої біль-

шість клієнтів можуть автоматично одержувати ці-

лий комплекс адміністративних послуг одночасно з 

істотною економією матеріальних ресурсів і часу) 

[12, с. 96]. 

В Україні доцільним було б затвердження пе-

реліку таких стандартів надання адміністративних 

послуг у земельній сфері, зокрема:  

1) Результативність. Про наслідки розгляду 

„замовлення” заявника йому надсилається на елек-

тронну пошту лист з інформацією про відповідні 

результати адміністративної процедури. Це може 

бути як повідомлення про виконання послуги і не-

обхідність одержання її результатів у найближчому 

ЦНАПі так і автоматичне одержання послуги за до-

помогою Публічної кадастрової карти України. Пі-

дстава для негативної оцінки – ненадання адмініст-

ративної послуги або незаконна відмова від її вико-

нання (у випадку законності вимог її заявника).  

Також про якість послуги свідчить стабіль-

ність роботи інтегрованих інформаційних систем 

Єдиного державного порталу адміністративних по-

слуг органів держави, місцевого самоврядування.  

2) Своєчасність. Якісно наданою вважається та 

послуга, яка надана своєчасно. Цей критерій тісно 

пов’язаний із результативністю послуг і залежить 

від коректності роботи відповідних порталів та ін-

формаційних систем, адже послуга може бути на-

дана із запізненням у зв’язку з недосконалістю ад-

міністрування інформаційної системи або порталу, 

так званих хакерських атак тощо. Підстава для не-

гативної оцінки – несвоєчасне надання земельної 

адміністративної послуги.  

3) Доступність. Цей критерій є комплексним і 

залежить від цілої низки чинників, зокрема не лише 

від технічної можливості адміністраторів Єдиного 

державного порталу адміністративних послуг та 

Держгеокадастру України, але й від рівня розвитку 

в державі інформаційних технологій, інформацій-

ного розвитку в суспільстві тощо. Інший аспект до-

сягнення доступності полягає в остаточному запро-

вадженні можливостей ІD-банкінгу та електрон-

ного цифрового підпису, що суттєво полегшить 

доступ громадян до безконтактних адміністратив-

них послуг, котрі можна отримати через мережу Ін-

тернет.  

4) Зрозумілість та зручність. Вказаний стан-

дарт якості передбачає, що для заявника має бути 

максимально зрозумілим увесь алгоритм одер-

жання адміністративної послуги та окремі його 

етапи – від подання заяви та оплати послуги до її 

одержання. Зручність земельної послуги залежить 

від рівня професійної підготовки розробників інте-

грованих електронних інформаційних систем та ко-

ректної роботи відповідних Інтернет-порталів, а та-

кож наскільки враховуються потреби та інтереси 

споживачів послуг при їх організації конкретним 

органом.  

5) Відкритість. Під вказаним критерієм розумі-

ється наявність якомога повної інформації, необхід-

ної для одержання електронної адміністративної 

послуги (перелік необхідних документів, строк ро-

згляду, розміри плати (збору), відповідальна 

особа); можливість отримувати консультативну до-

помогу тощо. Підстава для негативної оцінки – ни-

зький рівень інформаційного забезпечення про по-

слугу, ускладнений механізм одержання інформації 

про послугу (зокрема, наявність банкетних поси-

лань на інші інформаційні джерела тощо). 

Висновки. Таким чином, узагальнення зарубі-

жного досвіду надання адміністративних послуг у 

сфері земельних відносин дає можливість зробити 

наступні висновки. Зокрема, встановлено, що прак-

тика надання адміністративних послуг у земельній 

сфері в розвинених державах, як правило, ґрунту-

ється на таких базових складових як: „принцип єди-

ного вікна”, зокрема центри, універсами адмініст-

ративних послуг тощо (надзвичайно корисним для 

запозичення є досвід Королівства Нідерландів та 

Федеративної Республіки Німеччина); досконалий 

режим „електронного спілкування” заявника та 

юрисдикційного органу за допомогою функціону-

вання Інтернет-порталів адміністративних послуг 

та інтегрованих у них інформаційних систем окре-

мих суб’єктів-надавачів адміністративних послуг 

(показовим та таким, що потребує ґрунтовної уваги 

з боку вітчизняних надавачів земельних адміністра-

тивних послуг є досвід Французької Республіки, 

Канади та органів місцевого самоврядування Лат-

війської Республіки та Сполученого Королівства 
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Великої Британії та Північної Ірландії); високі ви-

моги щодо якості послуг (досвід держав  членів 

ЄС); прозорі критерії та прості способи їх оціню-

вання  (Сполучене Королівство Великої Британії 

та Північної Ірландії, Фінляндська Республіка та 

інші держави). 

Для покращення вітчизняної процедури на-

дання земельних адміністративних послуг потребує 

запозичення досвід таких держав як: Литовська Ре-

спубліка (у частині використання технології 

ArcGIS Server для одержання адміністративних по-

слуг з приводу інформації з кадастру та реєстрів не-

рухомого майна про адреси об’єктів і зони оцінки 

через пошук за адресою, географічним розташуван-

ням, або унікальним ідентифікатором, а також ок-

ремих послуг з оподаткування нерухомості); Коро-

лівство Швеція (у частині впровадження системи 

діловодства, яка об’єднує всю інформацію про не-

рухомість – текстові реєстри та індексні кадастрові 

карти – в інтегрованій геоінформаційній системі, за 

допомогою якої більшість клієнтів мають можли-

вість автоматично отримувати цілий комплекс ад-

міністративних послуг одночасно з істотною еконо-

мією часу та матеріальних ресурсів). 
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CONCEPTUAL-TERMINOLOGICAL APPARATUS IN THE FIELD OF CORPORATE 

CONFLICTS 

ПОНЯТТЄВО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ У СФЕРІ КОРПОРАТИВНИХ КОНФЛІКТІВ 

 

Abstract.  

This article analyzes the terms used in corporate conflicts. The following categories are defined in the article: 

«interest», «corporate interest», «conflict situation», «conflict incident», «conflict of interest», «conflict of inter-

ests in economic partnership», «conflict of corporate interests», «corporate dispute», «corporate warfare», «civil 

conflict» and «corporate conflict». These categories were comparing with the notion of corporate conflict and 

hover differences. 

Keywords: «corporate interest», «conflict situation», «conflict incident», «conflict of interest», «corporate 

dispute», «corporate warfare», «civil conflict», «corporate conflict». 

Анотація.  

Стаття присвячена аналізу термінів, які використовуються у сфері корпоративних конфліктів. У статті 

визначені наступні категорії: «інтерес», «корпоративний інтерес», «конфліктна ситуація», «конфліктний 
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інцидент», «конфлікт інтересів», «конфлікт інтересів у господарському товаристві», «конфлікт корпора-

тивних інтересів», «корпоративний спір», «корпоративна війна», «цивільно-правовий конфлікт» та «кор-

поративний конфлікт». Вказані категорії були співставленні з поняттям корпоративний конфлікт та наве-

денні їх відмінності. 

Ключові слова: «корпоративний інтерес», «конфліктна ситуація», «конфліктний інцидент», «конф-

лікт інтересів», «корпоративний спір», «корпоративна війна», «цивільно-правовий конфлікт», «корпора-

тивний конфлікт». 

 

 Постановка проблеми. Належне правове регу-

лювання корпоративних відносин та попередження 

корпоративних конфліктів неможливе без аналізу 

та визначення категорій, які використовуються у 

досліджуваній сфері. До таких категорій можна ві-

днести наступні: «інтерес», «корпоративний інте-

рес», «конфліктна ситуація», «конфліктний інци-

дент», «конфлікт інтересів», «конфлікт інтересів у 

господарському товаристві», «конфлікт корпорати-

вних інтересів», «корпоративний спір», «корпора-

тивна війна», «цивільно-правовий конфлікт» та 

«корпоративний конфлікт». З метою повного дослі-

дження корпоративних конфліктів, важливим є ана-

ліз вищезазначених категорій та зіставлення їх з ка-

тегорією «корпоративний конфлікт», що буде усу-

вати неузгодженість у використанні термінів та 

сприяти правовій визначеності. 

Метою статті є визначення категорій «інте-

рес», «корпоративний інтерес», «конфліктна ситуа-

ція», «конфліктний інцидент», «конфлікт інтере-

сів», «конфлікт інтересів у господарському товари-

стві», «конфлікт корпоративних інтересів», 

«корпоративний спір», «корпоративна війна», «ци-

вільно-правовий конфлікт» та «корпоративний кон-

флікт». 

У правовій літературі існує ряд визначень ко-

рпоративного конфлікту. Так, П. С. Борцевич ко-

рпоративні конфлікти визначає як конфлікти, які 

виникають між учасниками корпоративних відно-

син, безпосередньо пов’язані з корпоративними ін-

тересами, та такі, що спричиняють негативні нас-

лідки, як для самого підприємства, так і для його 

учасників або створює реальну загрозу їх настання 

[1; 245]. 

Е. О. Юрій та М. В. Карвацький вважають ви-

никнення корпоративного конфлікту наслідком по-

рушення балансу інтересів учасників товариства та 

визначають корпоративний конфлікт, як наявність 

істотних розбіжностей, що виникають усередині 

товариства між його учасниками, а також між уча-

сниками і самим товариством в особі його органів 

управління. Дослідники вважають, що економічна 

основа будь-якого корпоративного конфлікту ви-

пливає з природи власності в товаристві, метою 

якої є привласнення частини матеріальних благ на 

частку корпоративних прав у вигляді дивідендів, 

частки прибутку та зростання ринкової вартості ча-

стки [2; 208]. 

О. М. Вінник вважає, що корпоративні конфлі-

кти є одним із різновидів конфлікту інтересів [3; 

407], та вважає, що корпоративним конфліктом слід 

визнати такий конфлікт інтересів, що виникає між 

суб’єктами корпоративних відносин щодо корпора-

тивних благ, спричиняючи для них (котрогось з 

учасників відносин) негативні наслідки або ство-

рюючи реальну загрозу їх настання, в тому числі 

порушення їх прав та законних інтересів (насампе-

ред, корпоративних), або створюючи загрозу такого 

порушення [3; 412]. 

Н. Я. Кунтій зазначає, що для аналізу проявів 

протистояння в середовищі підприємства застосо-

вуються поняття корпоративного конфлікту або 

конфлікту інтересів. На її думку, конфлікт інтересів 

(корпоративний конфлікт) – це суперечності в пог-

лядах учасників корпоративних відносин щодо 

стратегічних та поточних питань функціонування 

товариства, а також дисгармонія між їхніми особи-

стими інтересами та адміністративними, службо-

вими повноваженнями. Часто виникають ситуації, 

коли окремі учасники корпоративних відносин (чи 

їх група) використовують свої владні функції для 

досягнення особистих цілей і задоволення власних 

потреб та інтересів за рахунок ресурсів компанії, 

що в свою чергу викликає незадоволення інших 

учасників і в підсумку веде до конфлікту [4;46]. 

Інші дослідники розуміють корпоративні кон-

флікти у їх вузькому значенні, а саме, як супереч-

ності відповідного ступеня гостроти між засновни-

ками, учасниками корпорації, у тому числі потен-

ційними, її посадовими особами, органами 

управління та самою корпорацією щодо набуття і 

здійснення корпоративного контролю, викорис-

тання пов'язаних з ним благ, майнових та інших мо-

жливостей корпорації (інформації, ділових зв'язків 

тощо) [5; 92]. 

В. В. Холод та Л. С. Резнікова визначають ко-

рпоративні конфлікти як істотні розбіжності між 

учасниками і самим товариством в особі його орга-

нів управління та посадових осіб, а також між уча-

сниками щодо питань фінансово-господарської дія-

льності, корпоративного управління товариством, 

викликані різним розумінням учасниками і посадо-

вими особами окремих положень корпоративного 

законодавства України [6]. 

О. Б. Денис корпоративні конфлікти розуміє як 

результати дій учасників корпоративних відносин, 

що має юридичні підстави виникнення та зазначає, 

що корпоративний конфлікт є соціальним явищем, 

що виникає в економічних відносинах. Як соціа-

льне явище корпоративний конфлікт є результатом 

дій, що виникають унаслідок загострення протиріч 

суб’єктів суспільних відносин, які володіють різ-

ними інтересами та владою, у ситуаціях, коли одно-

часне задоволення інтересів сторін є взаємовиклю-

чним [7; 12]. 

Вивчаючи поняття «корпоративний конфлікт» 

О. А. Лаговська та І. І. Шайдецька дійшли висновку 

про можливість виокремлення трьох основних груп 

щодо розуміння вказаного терміну: 
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- це істотні розбіжності між учасниками то-

вариства і самим товариством в особі його органів 

управління та посадових осіб, а також між учасни-

ками товариства; 

- порушення норм чинного законодавства, 

статуту чи внутрішніх документів товариства, прав 

учасників чи групи учасників, позови до товарис-

тва, його органів управління чи по суті рішень, які 

вони ухвалювали; 

- боротьба суб’єктів корпоративних відно-

син за матеріальні та нематеріальні ресурси товари-

ства із використанням усіх наявних у них інструме-

нтів та методів впливу [8; 172]. 

Узагальнюючи основні погляди вчених, на ду-

мку вчених О. А. Лаговської та І. Г. Шайдецької, 

корпоративний конфлікт – це конфлікт інтересів 

між суб’єктами корпоративних відносин, що мають 

прямий вплив на бізнес, та зацікавленими особами, 

які мають опосередкований вплив на бізнес, за ма-

теріальні та нематеріальні ресурси підприємства, 

що спричинено різними групами корпоративних ін-

тересів, які в результаті призводять до зміни діяль-

ності підприємств [8; 173]. 

Ю. М. Жорнокуй вважає, що існуючі підходи 

до розуміння корпоративного конфлікту як компле-

ксу корпоративних правовідносин або триваючих 

розбіжностей, або спору не відповідають сучас-

ному стану правозастосовної діяльності й розвитку 

наукової думки і потребують пропозиції та обґрун-

тування його правової природи[9; 47]. Вчений за-

значає, що взаємодія численних суб’єктів корпора-

тивних відносин, при здійсненні ними суб’єктив-

них корпоративних прав та виконання обов’язків, 

та, в окремих випадках, порушення (створення за-

грози порушення) відповідних прав та інтересів по-

роджує корпоративні конфлікти [9; 52]. 

Протиріччя, протилежності, відмінності – це 

необхідні, але недостатні умови конфлікту. Проти-

річчя і протилежності перетворюються на конфлікт 

лише тоді, коли починають діяти суб’єкти, які є їх 

носіями(порушувати або створювати загрозу пору-

шення прав та/або інтересів інших учасників конк-

ретного правового зв’язку) [9; 57]. 

Ю. М. Жорнокуєм були проаналізовані наукові 

підходи з приводу категорії «корпоративний конф-

лікт», які зводяться до того, що корпоративний кон-

флікт – це: 

1)комплекс корпоративних відносин, або три-

ваючі розбіжності, або спір; 

2) суб’єктами таких відносин є учасники кор-

порації, посадові особи її органів управління, ор-

гани, підпорядковані їм апаратом управління і тру-

довий колектив товариства, члени колегіальних ор-

ганів управління, а також юридична особа в цілому, 

органи державної влади, контрольні і наглядові 

структури (правоохоронні, антимонопольні та інші 

органи, регулятори корпоративних відносин), кре-

дитори і дебітори компанії, інші її значущі контра-

генти; 

3) такі відносини супроводжуються конфлік-

том інтересів або порушенням прав акціонерів 

та/або інтересів товариства; 

4) відповідний конфлікт інтересів призводить 

або може призвести до позовів стосовно товарис-

тва, контролюючого учасника або менеджерів по 

суті рішень, що приймаються ними, дострокового 

припинення повноважень органів управління, істо-

тної зміни у складі учасників; 

5) об’єктом корпоративного конфлікту є кор-

поративний контроль, або благо, або сама корпора-

ція та її інтереси, а також права, надані у зв’язку з 

участю в корпорації, або системна оцінка якості та 

ефективності корпоративного управління або права 

спільного володіння бізнесом компанії [9; 61-63]. 

Вчений наголошує на акцентуванні уваги при 

дослідженні корпоративних конфліктів на право-

вих зв’язках сторін конфліктної ситуації та зазна-

чає, що корпоративний конфлікт як правовідно-

шення має цивільно-правову природу та розглядає 

його як охоронне корпоративне правовідношення 

[9; 64]. Ю. М. Жорнокуй визначає корпоративний 

конфлікт, як врегульоване нормами корпоратив-

ного права охоронне цивільне правовідношення, 

що виникає або припиняється між суб’єктами кор-

поративних відносин в межах одного товариства, з 

приводу визнання та/або відновлення порушених їх 

суб’єктивних корпоративних прав та/або захисту 

корпоративних інтересів [9; 80].  

Проаналізувавши основні підходи вчених до 

визначення корпоративного конфлікту, вбачається 

за доцільне зазначити наступне. Погоджуючись з 

тим, що конфлікти є предметом дослідження доста-

тньо великої кількості наук, у тому числі соціології, 

психології та інших, вбачається за доцільне правове 

дослідження конфліктів з урахуванням місця дослі-

джуваних відносин у правовій системі. 

Господарський кодекс у статті 167 визначає, 

що під корпоративними відносинами маються на 

увазі відносини, що виникають, змінюються та при-

пиняються щодо корпоративних прав, якими є 

права особи, частка якої визначається у статутному 

капіталі (майні) господарської організації, що 

включають правомочності на участь цієї особи в 

управлінні господарською організацією, отримання 

певної частки прибутку (дивідендів) даної організа-

ції та активів у разі ліквідації останньої відповідно 

до закону, а також інші правомочності, передбачені 

законом та статутними документами. 

Виходячи з економічної природи корпоратив-

них відносин, безумовним є виникнення корпора-

тивних конфліктів у зв’язку з порушення інтересів 

щодо тих чи інших корпоративних прав та/або інте-

ресів чи наявністю загрози їх порушення.  

Однак, на нашу думку, саме по собі порушення 

ти чи інших корпоративних прав та/або інтересів чи 

загроза їх порушення не ведуть до виникнення кор-

поративного конфлікту. Натомість, підставою для 

виникнення корпоративного конфлікту є активні дії 

особи чиї права та/або інтереси порушені чи існує 

загроза їх порушення з метою захисту своїх прав 

та/або інтересів. Наприклад, неповідомлення учас-

ника товариства про проведення загальних зборів є 

порушення прав учасника. Однак, несприйняття за-

значених дій як порушення своїх прав учасником 

та/або небажання здійснення захисту своїх прав 
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та/або інтересу унеможливлює виникнення корпо-

ративного конфлікту. 

На підставі вищенаведеного, вбачається за до-

цільне надати наступне визначення корпоративних 

конфліктів – як виду корпоративних відносин, що 

виникають у зв’язку з порушенням або створенням 

загрози порушення прав та/або інтересів учасників 

корпоративних відносин, за умови здійснення акти-

вних дій, з боку учасника права та/або інтереси 

якого порушенні або існує загроза їх порушення, з 

метою захисту своїх прав та/або інтересів. 

Передумовою виникнення та основоположною 

категорією для корпоративного конфлікту є «конф-

лікт інтересів».  

За результатом дослідження категорій «інте-

рес» та «корпоративний інтерес», можна прийти до 

наступних висновків: 

1. Під інтересом розуміють увагу по відно-

шенню до кого-небудь або чого-небудь значного, 

важливого, значимого або такого, що видається та-

ким. Інтерес розглядається як бажання особи всту-

пити у відносини для власної вигоди з метою отри-

мання певних матеріальних або нематеріальних 

благ. Наявність інтересу є передумовою виник-

нення, динаміки і припинення правовідносин. 

2. Корпоративні інтереси можна визначити як 

прагнення учасників корпоративних відносин до 

користування певними матеріальним та/або нема-

теріальним корпоративними та пов’язаними з ними 

благами. 

3. Корпоративні інтереси підлягають класи-

фікації за такими критеріями: 1) суб’єкти, які мають 

корпоративний інтерес; 2) етапи виникнення кор-

поративних відносин; 3) правомочності корпорати-

вних прав тощо. 

4. Отримання доходу є основним інтересом 

учасників господарського товариства, який узго-

джується з метою участі в ньому. Економічне зрос-

тання господарського товариства має бути спіль-

ним інтересом для усіх учасників господарського 

товариства, завдяки реалізації вказаної спільної 

мети стане можливим задоволення індивідуальних 

інтересів кожного з учасників господарського това-

риства в отриманні доходу (дивідендів). 

5. Багатоманітність інтересів учасників кор-

поративних відносин є причиною множинності 

форм прояву конфліктів інтересів.  

Наступною категорією, яка потребує деталь-

ного вивчення є «конфлікт інтересів». Конфлікти 

інтересів є перманентним явищем для виникнення 

корпоративного конфлікту та є його вихідною точ-

кою. 

Серед науковців немає єдності з приводу ви-

значення конфлікту інтересів, у тому числі, у гос-

подарському товаристві. Вважаємо за доцільне за-

уважити, що у науковій літературі відсутня одно-

значністю також з приводу визначення передумови 

корпоративних конфліктів. Різні дослідники наво-

дять такі передумови корпоративних конфліктів: 

порушення прав учасників, психологічні відносини 

між учасниками, конфліктогенні факти та умови, 

наявність інтересу тощо. 

На нашу думку, передумову корпоративних 

конфліктів можна визначити, як вихідну точку в 

процесі виникнення корпоративних конфліктів, за 

умови наявності якої уможливлюється їх настання 

та є першочерговою по відношенню до корпорати-

вних конфліктів. Таким чином, передумовою кор-

поративних конфліктів доцільно вважати саме кон-

флікт інтересів. 

Н. Я. Кунтий розглядає конфлікт інтересів як 

суперечності в поглядах учасників корпоративних 

відносин щодо стратегічних та поточних питань 

функціонування товариства, а також дисгармонія 

між їхніми особистими інтересами та адміністрати-

вними, службовими повноваженнями [4; 45]. 

Корпоративний конфлікт і конфлікт інтересів 

співвідносять як правовідношення та підстава його 

виникнення (юридичний факт) [9; 39]. Причиною 

множинності форм прояву конфліктів інтересів є 

багатоманітність інтересів учасників корпоратив-

них відносин та інструментів їх реалізації [15; 150]. 

Необхідним є розроблення ефективних механізмів 

узгодження різноспрямованих інтересів численних 

учасників корпоративних відносин та підпорядку-

вання їх одній спільній меті. 

Конфліктом інтересів визначають ситуацію, 

при якій особа, виконуючи свої посадові обов'язки, 

має приватний інтерес (особисту заінтересова-

ність), який хоча і не обов'язково призводить до 

прийняття неправомірного рішення або вчинення 

неправомірного діяння, але здатний до цього приз-

вести.  

Конфлікт інтересів може, зокрема, виникати, 

якщо посадова особа чи її пов’язана особа є сторо-

ною договору з товариством, бере участь в укла-

денні та виконані договору як представник або по-

середник, отримує винагороду від товариства або 

від особи, яка є стороною договору тощо [9; 84]. 

Е. В. Шимбарева конфліктом інтересів визна-

чає випадки зіткнення інтересів учасників, які ле-

жать в основі корпоративних конфліктів [16]. Крім 

того, конфлікт інтересів визначають як об’єктивно 

існуюче явище в управлінні будь-яким господарсь-

ким товариством, закладене у саму природу такого 

товариства [17; 149].  

Відповідно до Принципів корпоративного уп-

равління, затверджених рішенням Національної ко-

місії з цінних паперів та фондового ринку від 

22.07.2014 року № 955, конфлікт інтересів - це роз-

біжність між особистими інтересами посадової 

особи або її пов'язаних осіб та її посадовими (про-

фесійними) обов'язками діяти у найкращих інтере-

сах товариства. Конфлікт інтересів може, зокрема, 

виникати, якщо посадова особа чи її пов'язана особа 

є стороною договору з товариством, бере участь в 

укладанні та виконанні договору як представник 

або посередник, отримує винагороду від товариства 

або від особи, яка є стороною договору тощо.  

Для розкриття сутності конфлікту інтересів у 

господарському товаристві важливим є визначення 

співвідношення між конфліктом інтересів та корпо-

ративним конфліктом. 
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На відміну від корпоративного конфлікту тер-

мін «конфлікт інтересів» визначають як не ситуа-

цію корпоративного конфлікту, а ситуацію, що має 

високу вірогідність виникнення корпоративного 

конфлікту [18; 171]. Конфлікт інтересів визнача-

ється як ситуація вибору управлінського рішення, 

коли суб'єкт управління має протиріччя між благом 

компанії і своїм вузьким інтересом [19; 36]. 

 Ю. М. Жорнокуй вказує, що корпоративний 

конфлікт і конфлікт інтересів співвідносять як пра-

вовідношення та підстава його виникнення (юриди-

чний факт) [9; 39]. На нашу думку, неправильно 

ототожнювати конфлікт інтересів та корпоратив-

ний конфлікт. Оскільки наявність конфлікту інте-

ресів не призводить автоматично до корпоратив-

ного конфлікту, який супроводжується порушен-

ням прав чи інтересів учасників корпоративних 

відносин. Конфлікт інтересів можливо визначити 

як початковий етап виникнення корпоративних 

конфліктів. 

Таким чином, конфлікт інтересів можна визна-

чити, як суперечність між прагненнями (особистою 

заінтересованістю)різних груп та/або осіб, яка зда-

тна вплинути на виникнення порушень прав осіб, 

зловживання своїми правами та дестабілізацію від-

носин. 

Крім того, вбачається за доцільне розмежу-

вання категорій – конфлікт інтересів у господарсь-

кому товаристві та конфлікт корпоративних інтере-

сів. Вважаємо, що конфлікт інтересів у господарсь-

кому товаристві є ширшою категорією, ніж 

конфлікт корпоративних інтересів та включає кон-

флікт інтересів осіб, що не мають частки у статут-

ному капіталі товариства, наприклад, найманий ме-

неджмент компанії. 

Конфлікт інтересів у господарському товарис-

тві можна визначити к суперечність між прагнен-

нями (особистою заінтересованістю)різних груп 

та/або окремих осіб, що не мають частки у статут-

ному капіталі товариства, однак здійснюють діяль-

ність у господарському товаристві на підставі циві-

льно-правового чи трудового договору та інших 

осіб, які володіють чи не володіють корпоратив-

ними правами, однак пов’язані з товариством циві-

льно-правовим чи трудовим договором, яка здатна 

вплинути на виникнення порушень корпоративних 

прав осіб, зловживання корпоративними правами 

та дестабілізацію відносин у господарському това-

ристві. Натомість, конфлікт корпоративних інтере-

сів – це суперечність між прагненнями (особистою 

заінтересованістю) різних груп та/або окремих уча-

сників корпоративних відносин, яка здатна впли-

нути на виникнення порушень корпоративних прав 

осіб, зловживання корпоративними правами та де-

стабілізацію відносин у господарському товарис-

тві. 

За результатами дослідження категорій «конф-

лікт інтересів», «конфлікт інтересів у господарсь-

кому товаристві» та «конфлікт корпоративних інте-

ресів» можна зробити наступні висновки: 

1. Конфлікт інтересів можна визначити, як 

суперечність між прагненнями (особистою заінте-

ресованістю)різних груп та/або осіб, яка здатна 

вплинути на виникнення порушень прав осіб, злов-

живання своїми правами та дестабілізацію відно-

син.  

2. Конфлікт інтересів у господарському това-

ристві - суперечність між прагненнями (особистою 

заінтересованістю)різних груп та/або окремих осіб, 

що не мають частки у статутному капіталі товарис-

тва, однак здійснюють діяльність у господарському 

товаристві на підставі цивільно-правового чи тру-

дового договору та інших осіб, які володіють чи не 

володіють корпоративними правами, однак 

пов’язані з товариством цивільно-правовим чи тру-

довим договором, яка здатна вплинути на виник-

нення порушень корпоративних прав осіб, зловжи-

вання корпоративними правами та дестабілізацію 

відносин у господарському товаристві.  

3. Конфлікт корпоративних інтересів – це су-

перечність між прагненнями (особистою заінтере-

сованістю)різних груп та/або окремих учасників 

корпоративних відносин, яка здатна вплинути на 

виникнення порушення корпоративних прав осіб, 

зловживання своїми корпоративними правами та 

дестабілізацію відносин у господарському товарис-

тві. 

4. Корпоративні інтереси можуть підлягати 

класифікації за наступними критеріями: 1) 

суб’єкти, які мають корпоративний інтерес; 2) 

етапи корпоративних відносин; 3) правомочності; 

4) час виникнення; 5) суб’єкти тощо. 

У науковій літературі також використовується 

категорія «конфліктна ситуація». Так, дослідники 

зазначають, що у зв’язку з різним правовим стано-

вищем учасників корпоративних відносин, між 

ними можуть виникати конфліктні ситуації, що 

іноді переростають у корпоративні конфлікти. 

Вони зумовлюються різною спрямованістю інтере-

сів, бажанням збільшити обсяг своїх можливостей 

впливу на корпоративне управління та порушення 

суб’єктивних корпоративних прав та/або інтересів 

[9; 13].  

У науковій літературі першою стадією конфлі-

кту вважають виникнення конфліктної ситуації. На 

цій стадії зароджується протиріччя, яке може ще не 

усвідомлюватись учасниками. 

Конфліктну ситуації визначають як об’єктивну 

основу конфлікту, що фіксує виникнення реальної 

суперечності в інтересах і потребах сторін. По суті, 

це ще не сам конфлікт, оскільки існуюча об’єктивна 

суперечність може деякий час не усвідомлюватися 

учасниками взаємодії. Існування самої лише неак-

туалізованої конфліктної ситуації визнається у кон-

фліктології «латентною стадією» - як час, коли оби-

два опоненти ще не усвідомлюють існування конф-

лікту та відбувається перехід від нормальних 

відносин до конфліктних через виникнення супере-

чностей з приводу певного об'єкту, зростання недо-

віри та напруженості, висування односпрямованих, 

або взаємних претензій, прагнення довести право-

мірність своїх домагань і звинувачення супротив-

ника у небажанні вирішувати спірні питання спра-

ведливими методами, поява упередженості та не-

приязні в емоційній сфері, руйнування нормальної 

взаємодії та ін. Актуалізацію конфлікту, перехід 
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його у відкриті фази (демонстративну, агресивну та 

батальну) спричиняє конфліктний інцидент, тобто - 

подія, внаслідок якої відбувається наголошення 

своєї позиції опонентами та усвідомлення ними на-

явності конфлікту; ситуація взаємодії, що дозволяє 

учасникам усвідомити наявність об’єктивної супе-

речності в інтересах і цілях, формальний мотив, по-

штовх для початку безпосереднього зіткнення сто-

рін [20; 312]. 

Таким чином, конфлікту ситуацію можна ви-

значити як перед конфліктну стадію, під час якої 

суперечності між учасниками носять прихований 

та неусвідомлений характер. 

Крім того, деякі дослідники виділяють таку ка-

тегорію, як «корпоративна війна», коли сторони на-

магаються завдати одна одній якнайбільше шкоди 

не шукаючи порозуміння та використовують усі за-

соби для здобуття безумовної перемоги, не виклю-

чаючи насильства, омани, шантажу тощо [21, 29].  

Таким чином, корпоративну війну можна ви-

значити як найбільш загострений етап корпоратив-

ного конфлікту, під час якого сторони використо-

вують крайні агресивні та руйнівні засоби, з метою 

досягнення власних цілей (наприклад, рейдерські 

захоплення тощо). 

Важливим є дослідження та відмежування ка-

тегорії «корпоративний спір». Спір є наслідком 

конфлікту, який виникає, розгортається і часто на-

віть не припиняється з розв’язанням спору судом. 

Він триває та породжує інші конфлікти, що наша-

ровуються, і торкається не лише тих осіб, які втяг-

нуті у нього, а порушує права майже всіх інвесто-

рів, що вклали свої кошти в корпоративну організа-

цію, а також негативно відбивається на 

корпоративному середовищі та інвестиційному клі-

маті в Україні в цілому[9; 6-7]. 

У науковій літературі дослідники нерідко ото-

тожнюють категорії корпоративний конфлікт та ко-

рпоративний спір. Конфлікт може мати спір як одну 

із конфліктних дій сторін, але при цьому він сам не 

є спором. Спір є більш високою та гострою стадією 

суперечностей, коли його учасники виходять за ра-

мки корпоративного компромісу і для вирішення 

суперечностей та реалізації своїх намірів зверта-

ються до юрисдикційних органів (суд, правоохо-

ронні органи, державні органи управління і т. ін.) 

[9; 96]. 

Ю. М. Жорнокуй вважає, що корпоративний 

конфлікт і корпоративний спір співвідносяться як 

видове та родове поняття. Корпоративний конфлікт 

є родовим поняттям, а корпоративний спір – видо-

вим [9; 97]. Вчений зазначає, що корпоративний 

спір є завершальною стадією корпоративного кон-

флікту та підлягає вирішенню виключно в суді, у 

той час як для завершення корпоративного конфлі-

кту можуть бути використані й інші способи (на-

приклад, альтернативні процедури його вирішення) 

[9; 98]. Корпоративний же конфлікт не обов’язково 

передбачає виникнення судового процесу, оскільки 

порушник може добровільно вчинити дії, яких ви-

магає управомочена особа. Крім того, вирішення 

корпоративного спору далеко не завжди тягне за со-

бою завершення корпоративного конфлікту, оскі-

льки навіть відносно бездоганне з точки зору права 

вирішення корпоративного спору вчиняється без 

урахування позаправових складових конфліктних 

правовідносин і суб’єктивних інтересів сторін, а 

значить, не усуває суперечностей, що лежать в ос-

нові корпоративного конфлікту [9; 101-102]. 

Ю. В. Біляк зазначає, що поняття «корпорати-

вний спір» є складним, оскільки має подвійне сми-

слове навантаження: прикметник «корпоративний» 

визначає суб'єктний склад спірних правовідносин, 

предмет і об'єкт суперечки; іменник «суперечка» 

вказує на процесуальний характер поняття. Суб'єк-

тами корпоративного спору можуть виступати: 

юридична особа, орган управління юридичної 

особи, підприємницькі об'єднання юридичних осіб, 

учасник (засновник) [19; 35]. 

Дослідники зазначають, що більшості дослі-

джень поняття «корпоративний спір» і «корпорати-

вний конфлікт» застосовуються як синоніми, що 

визначають одні і ті ж правовідносини. Однак, «ко-

рпоративний конфлікт» є поняттям більш широ-

ким, що охоплює все коло спорів, що виникають за 

участю або з приводу корпоративних правовідно-

син, в той час «корпоративний спір» є поняттям 

більш вузьким, визначальним коло суперечок під-

відомчих господарському суду, що виникають за 

участю або з приводу корпоративних відносин [22]. 

О. Р. Ковалишин корпоративний спір визначає 

як спір, що виникає з приводу матеріальних пра-

вовідносин між юридично рівними учасниками 

корпоративних відносин щодо набуття, здійснення 

та припинення їх корпоративних прав та інтересів 

[23].  

Законодавець у статті 20 Господарського про-

цесуального кодексу визначає, що господарським 

судам підвідомчі, зокрема, справи у спорах, що ви-

никають з корпоративних відносин, в тому числі у 

спорах між учасниками (засновниками, акціоне-

рами, членами) юридичної особи або між юридич-

ною особою та її учасником (засновником, акціоне-

ром, членом), у тому числі учасником, який вибув, 

пов’язані зі створенням, діяльністю, управлінням 

або припиненням діяльності такої юридичної 

особи, крім трудових спорів. 

З урахуванням вищенаведеного, вбачається за 

доцільне в контексті дослідження корпоративних 

конфлікти розуміти корпоративний спір – як одну 

із можливих стадій вирішення корпоративного кон-

флікту за участю юрисдикційного органу. 

Ю. М. Жорнокуй також наводить розмежу-

вання категорій «корпоративний конфлікт» та «ци-

вільно-правовий конфлікт». Вчений приходить до 

висновку, що юридичний та цивільно-правовий 

конфлікти співвідносяться між собою як загальне і 

спеціальне. Враховуючи, що корпоративні правові-

дносини регулюються, переважно, нормами цивіль-

ного законодавства, дослідник стверджує, що циві-

льно-правовий конфлікт за колом учасників є більш 

широким поняттям, ніж корпоративний конфлікт. 

Крім того, робиться висновок про співвідношення 

категорій як родового та видового значень [9; 104]. 
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Проаналізувавши поняттєво-термінологічний 

апарат у сфері корпоративних конфліктів можна 

зробити наступні висновки: 

1. У сфері корпоративних конфліктів викори-

стовуються наступні категорії «інтерес», «корпора-

тивний інтерес», «конфліктна ситуація», «конфлік-

тний інцидент», «конфлікт інтересів», «конфлікт 

інтересів у господарському товаристві», «конфлікт 

корпоративних інтересів», «корпоративний спір», 

«корпоративна війна», «цивільно-правовий конф-

лікт» та «корпоративний конфлікт». 

2. Корпоративний конфлікт – це вид корпора-

тивних відносин, що виникає у зв’язку з порушен-

ням або створенням загрози порушення прав та/або 

інтересів учасників корпоративних відносин, за 

умови здійснення активних дій з боку учасника, 

права та/або інтереси якого порушенні або існує за-

гроза їх порушення, з метою захисту своїх прав 

та/або інтересів. 

3. Під інтересом розуміють увагу по відно-

шенню до кого-небудь або чого-небудь значного, 

важливого, значимого або такого, що видається та-

ким. Інтерес розглядається як бажання особи всту-

пити у відносини для власної вигоди з метою отри-

мання певних матеріальних або нематеріальних 

благ. Наявність інтересу є передумовою виник-

нення, динаміки і припинення правовідносин 

4. Корпоративні інтереси можна визначити як 

прагнення учасників корпоративних відносин до 

володіння, користування або розпорядження пев-

ними матеріальним та/або нематеріальним корпо-

ративними та пов’язаними з ними благами. 

5. Конфлікт інтересів можна визначити, як 

суперечність між прагненнями (особистою заінте-

ресованістю) різних груп та/або осіб, яка здатна 

вплинути на виникнення порушень прав осіб, злов-

живання своїми правами та дестабілізацію відно-

син.  

6. Конфлікт інтересів у господарському това-

ристві - суперечність між прагненнями (особистою 

заінтересованістю)різних груп та/або окремих осіб, 

що не мають частки у статутному капіталі товарис-

тва, однак здійснюють діяльність у господарському 

товаристві на підставі цивільно-правового чи тру-

дового договору та інших осіб, які володіють чи не 

володіють корпоративними правами, однак 

пов’язані з товариством цивільно-правовим чи тру-

довим договором, яка здатна вплинути на виник-

нення порушень корпоративних прав осіб, зловжи-

вання корпоративними правами та дестабілізацію 

відносин у господарському товаристві.  

7. Конфлікт корпоративних інтересів – це су-

перечність між прагненнями (особистою заінтере-

сованістю)різних груп та/або окремих учасників 

корпоративних відносин, яка здатна вплинути на 

виникнення порушення корпоративних прав осіб, 

зловживання своїми корпоративними правами та 

дестабілізацію відносин у господарському товарис-

тві. 

8. Конфлікту ситуацію (неактуалізований 

конфлікт) можна визначити як перед конфліктну 

стадію, під час якої суперечності між учасниками 

носять прихований та неусвідомлений характер. 

9. Конфліктний інцидент (актуалізація конф-

лікту) - подія, внаслідок якої відбувається вису-

вання своєї позиції опонентами та усвідомлення 

ними наявності конфлікту. 

10. Корпоративну війну можна визначити як 

найбільш загострений етап корпоративного конфлі-

кту, під час якого сторони використовують крайні 

агресивні та руйнівні засоби, з метою досягнення 

власних цілей (наприклад, рейдерські захоплення 

тощо). 

11. В контексті дослідження корпоративних 

конфлікти доцільно розуміти корпоративний спір – 

як одну із можливих стадій вирішення корпоратив-

ного конфлікту за участю юрисдикційного органу. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ 

РЕЖИМОВ ОГРАНИЧИТЕЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

GENERAL CHARACTERISTICS OF CERTAIN TYPES OF ADMINISTRATIVE-LEGAL 

REGIMES OF RESTRICTIVE DIRECTION 

 

В данной научной статье раскрыто понятие и особенности административно-правовых режимов огра-

ничительного направления. Определено, что административно-правовой режим - это совокупность 

средств правового воздействия, основанные на принципах управления, используют уполномоченные субъ-

екты публичной администрации с целью урегулирования общественных отношений. Выделены виды ад-

министративно-правовых режимов ограничительного направления. Охарактеризованы административно-

правовой режим чрезвычайной ситуации ограничительного направления. Раскрыты особенности админи-

стративно-правовой режим военного положения ограничительного направления. 

Ключевые слова: ограничения, правовые ограничения, административно-правовые ограничения, субъ-

ект, запрет. 

In this scientific article the concepts and peculiarities of the administrative-legal regimes of restrictive direc-

tion are disclosed. It is determined that the administrative-legal regime is a set of legal means based on the princi-

ples of governance, which are used by authorized public administration actors in order to regulate social relations. 

The types of administrative-legal regimes of restrictive direction are singled out. The administrative-legal regime 

of the emergency situation of restrictive direction is characterized. The peculiarities of the administrative-legal 

regime of the military state of restrictive orientation are revealed. 

Key words: restrictions, legal restrictions, administrative restrictions, subject, prohibition. 

 

Постановка проблемы. Введение админи-

стративно-правовых режимов ограничительного 

направления продиктовано необходимостью урегу-

лирования общественных отношений, возникаю-

http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/5182/1/309-313.pdf
http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/5182/1/309-313.pdf
http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/5437/1/26-30.pdf.%20–%20c.%2026-30
http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/5437/1/26-30.pdf.%20–%20c.%2026-30
http://www.rusnauka.com/28_PRNT_2011/Pravo/10_94796.doc.htm
http://www.rusnauka.com/28_PRNT_2011/Pravo/10_94796.doc.htm
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apvchzu_2009_21_17.pdf


66 Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) #7(35), 2018  

 

щих в связи с нарушением обычных условий функ-

ционирования общества в государстве на основа-

нии социальных, природных, экологических и дру-

гих факторов путем осуществления соответствую-

щего правового воздействия на поведение 

субъектов административного права. 

Целью статьи является раскрытие отдельных 

видов административно-правовых режимов огра-

ничительного направления. 

Состояние исследования. Вопрос правовых 

ограничений человека и гражданина в свое время 

были предметом исследований П. П. Андрушко, Ю. 

В. Градовой, Я. А. Колинко, С. А. Кузниченко, М.И. 

Матузова, А.В. Малько, П. М. Рабиновича, А. А. 

Савченко, М. В. Савчина, М. Ф. Селивона, М. И. 

Хавронюка. 

Изложение основного материала. Первым 

режимом содержание которого мы раскроем явля-

ется административно-правовой режим чрезвычай-

ной ситуации ограничительного направления. 

В качестве основного элемента режима чрез-

вычайного положения выступает система чрезвы-

чайных мер это совокупность норм и администра-

тивно-организационных действий, осуществляе-

мых органами власти с целью ограничения прав 

граждан и организаций, возложение на них допол-

нительных обязанностей. Закрепляя перечень прав 

и свобод, которые могут быть правомерно ограни-

чены в условиях чрезвычайного положения, зако-

нодатель исходит из следующего: это должно спо-

собствовать нейтрализации, устранения угрозы 

безопасности, и они должны быть соразмерными с 

возможностью их реального ограничения. При 

этом, ряд прав и свобод не подлежит ограничению 

согласно ст. 64 Конституции Украины конституци-

онные права и свободы человека и гражданина не 

могут быть ограничены, кроме случаев, предусмот-

ренных Конституцией Украины. В условиях воен-

ного или чрезвычайного положения могут устанав-

ливаться отдельные ограничения прав и свобод с 

указанием срока действия этих ограничений. Не 

могут быть ограничены права и свободы, преду-

смотренные статьями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 

52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституции 

Украины. 

Админитсративно-правовые ограничения, 

применяемые в период действия чрезвычайного по-

ложения делятся на: 1) общие для режимов соци-

ального и природно-техногенного характера осо-

бый режим въезда и выезда, а также ограничение 

свободы передвижения по территории, на которой 

введено чрезвычайное положение; усиление 

охраны общественного порядка и объектов, обеспе-

чивающих жизнедеятельность населения; запрет на 

проведение собраний, митингов, уличных шествий 

и демонстраций, а также других массовых меропри-

ятий; запрет забастовок, ограничение движения 

транспортных средств и их осмотр; 2) социально-

политические и контркриминогенни комендант-

ский час; запрет цензуры; приостановление дея-

тельности общественных объединений, которые 

препятствуют нормализации обстановки; проверка 

документов в местах скопления людей; ограниче-

ние или запрещение продажи оружия, ядовитых ве-

ществ, спиртных напитков, а также временное изъ-

ятие оружия и боеприпасов, ядовитых и взрывча-

тых веществ; выдворение нарушителей 

общественного порядка, не являющихся жителями 

данной местности, к месту их постоянного прожи-

вания или за пределы территории, на которой вве-

дено чрезвычайное положение, за их счет; 3) при-

родно-техногенные это временное выселение (эва-

куация) граждан из районов, опасных для 

проживания; введение особого порядка распреде-

ления продуктов питания и предметов первой необ-

ходимости; установление карантина и проведение 

других санитарно-противоэпидемических меро-

приятий; мобилизация ресурсов государственных 

предприятий, учреждений и организаций, измене-

ние режима их работы, переориентация на произ-

водство необходимой в чрезвычайных ситуациях 

продукции; отстранение от работы на период чрез-

вычайной ситуации руководителей государствен-

ных организаций при ненадлежащем исполнении 

ими своих обязанностей и назначение временно ис-

полняющими обязанности указанных руководите-

лей других лиц; в исключительных случаях допус-

кается мобилизация трудоспособного населения и 

транспортных средств граждан для проведения не-

отложных аварийно-спасательных работ [1]. 

Режим чрезвычайного положения характери-

зуется применением специфических мер ограничи-

тельного направления, которые применяются вла-

стью и составляют его содержание. 

В соответствии с Законом Украины «О право-

вом режиме чрезвычайного положения» все дей-

ствия власти, применяемые в условиях чрезвычай-

ного положения и образуют его содержание де-

лятся на «мероприятия» и «ограничения». 

К мерам относятся действия, относящиеся к 

усилению охраны правопорядка на территории 

чрезвычайного положения в целом, в частности 

охраны объектов, особо ценных для общества, и 

объектов, обеспечивающих жизнедеятельность 

населения. К мерам следует отнести эвакуацию ма-

териадьних и культурных ценностей в безопасные 

районы в случае, если существует реальная угроза 

их уничтожения или похищения. 

К ограничениям относятся действия власти, 

ограничивающие права и свободы граждан, как 

личные и имущественные, так и политические. 

Например, на территории чрезвычайного положе-

ния комендант вправе установить ограничения на 

свободу передвижения, ввести особый режим 

въезда на указанную территорию и выезда из нее. 

Однако такого рода ограничительные меры оправ-

дываются необходимостью достижения высшей 

цели - устранения ситуаций и факторов, создающих 

непосредственную угрозу жизни и безопасности 

граждан, нормальной деятельности органов госу-

дарственной власти. 

Характеризуя ограничения, применяемые вла-

стью в условиях чрезвычайного положения, важно 

подчеркнуть следующее: в содержание чрезвычай-

ного положения не входит отмены прав и свобод 
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вообще, а их ограничения в тех случаях, когда это 

необходимо для охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности, причем 

ограничения на точно установленный срок. По-

этому в дореволюционной административно-пра-

вовой литературе нередко использовалось выраже-

ние «приостановление гарантий прав и свобод 

граждан» [1, с.168]. 

Также стоит отметить, что в Законе Украины 

«О правовом режиме чрезвычайного положения» 

имеет место дифференцированный подход к по-

рядку введения мер и ограничений в условиях чрез-

вычайного положения, поставленный в зависимо-

сти от характера чрезвычайной ситуации. С этой 

точки зрения все меры и ограничения, предусмот-

ренные Законом и применяются при введении чрез-

вычайного положения, подразделяются на три 

группы: 1) общие меры и временные ограничения, 

применяемые при введении чрезвычайного поло-

жения в условиях возникновения чрезвычайной си-

туации любого характера: ограничение движения 

транспортных средств и осуществление их до-

смотра; установление ограничений на свободу пе-

редвижения по территории чрезвычайного положе-

ния; запрет или ограничение проведения собраний, 

митингов и демонстраций, шествий и пикетирова-

ния, а также иных массовых мероприятий; запрет 

забастовок и иных способов приостановления или 

прекращения деятельности организаций; 2) меры и 

временные ограничения, применяемые в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций: введение 

комендантского часа, то есть запрета в установлен-

ное время суток находиться на улицах и в других 

общественных местах без специально выданных 

пропусков и документов, удостоверяющих лич-

ность граждан; ограничение свободы печати и дру-

гих средств массовой информации путем введения 

предварительной цензуры с указанием условий и 

порядка ее осуществления; проверка документов, 

удостоверяющих личность граждан, личный до-

смотр, досмотр их вещей, жилища и транспортных 

средств; 3) меры и временные ограничения, приме-

няемые в случаях возникновения чрезвычайных си-

туаций техногенного, природного и биологиче-

ского характера (крупные катастрофы, стихийные 

бедствия): временное отселение жителей в безопас-

ные районы с обязательным предоставлением ста-

ционарных или временных жилых помещений; вве-

дение карантина, проведение санитарно-противо-

эпидемических мероприятий; в исключительных 

случаях - мобилизация трудоспособного населения 

и привлечение транспортных средств граждан для 

проведения указанных работ и др. Таким образом, 

данные группы ограничений построены таким об-

разом, что применяются в зависимости от природы, 

вида и сложности чрезвычайной ситуации, является 

основанием введения чрезвычайного положения. 

Следует отметить, что особое место при введе-

нии режима чрезвычайного положения и чрезвы-

чайных ситуаций отводится особым субъектам при-

менения и их силам и средствам органов Нацио-

нальной полиции, в том числе Национальной 

гвардии Украины, Службы безопасности Украины, 

Военной службы правопорядка в Вооруженных Си-

лах Украины в соответствии с их полномочий, уста-

новленных законом. Ведь в условиях применения 

данных режимов растет важность и удельный вес 

именно полицейского принуждения, особенно в 

случаях возникновения чрезвычайных ситуаций ан-

тропогенного характера. Однако и в условиях спе-

циального бедствия, вызванного природными, тех-

ногенными и биологическими факторами, не-

смотря на акценты в предоставлении государством 

помощи пострадавшим гражданам, элемент при-

нуждения в отдельных случаях является довольно 

значительным и жестким, потому что ситуация мо-

жет выйти из-под контроля в результате мародер-

ства, непокорности и паники [4, с.663-665]. 

Таким образом, основанием применения огра-

ничений при введении данного административно-

правового режима является возникновение ситуа-

ций природного, экономического, социального, по-

литического и антропогенного характера. Субъек-

том введения является Президент Украины, а субъ-

ектами применения является Национальная 

полиция, в том числе Национальная гвардия Укра-

ины, Служба безопасности Украины, Военная 

служба правопорядка в Вооруженных Силах Укра-

ины и др. Ограничения, применяемые носят вре-

менный характер (время на которое вводится чрез-

вычайное положение) и связанные непосред-

ственно с правовом свободного передвижения 

лица, организацией и проведением массовых меро-

приятий и тому подобное. 

Административно-правовой режим военного 

положения ограничительного направления. 

Военное положение представляет собой осо-

бый правовой режим, предусматривающий ограни-

чение прав граждан, должностных лиц и организа-

ций, возложение на них дополнительных обязанно-

стей, а также особый порядок деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправле-

ния с целью обеспечения обороны страны и ликви-

дации агрессии против государства. Этот режим 

призван создать правовые, организационные, эко-

номические условия, способствующие отражению 

агрессии или ее предотвращения. Кроме объявле-

ния военного положения в распоряжении государ-

ства также такие средства, как объявление состоя-

ния войны, мобилизация, гражданская и территори-

альная оборона. Они взаимосвязаны, например, 

одновременно с объявлением состояния войны про-

водится мобилизация и вводится военное положе-

ние. 

Во время действия данного режима характерно 

применение таких ограничений: 1) применяются 

меры и ограничения, имеющие место при чрезвы-

чайном положении (усиление охраны обществен-

ного порядка, запрет и ограничение проведения со-

браний, митингов, забастовок); 2) меры и ограниче-

ния, продиктованные обстоятельствами военного 

характера, а именно: запрет военной цензуры за 

почтовыми отправлениями и сообщениями; 3) за-

прещение или ограничение выбора места пребыва-

ния или места жительства; 4) привлечение граждан 
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к выполнению работ для нужд обороны; 5) прину-

дительное привлечение к военной или альтернатив-

ной (невоенной) службы, а также работа или 

служба, выполняемая лицом по приговору или 

иному решению суда или в соответствии с зако-

нами о военном и о чрезвычайном положении и т.д. 

Особенностью введении режима военного по-

ложения является тот факт, что основаниями его 

введения могут быть обстоятельства военного ха-

рактера. Согласно ст. 84 Конституции Украины, 

«объявление по представлению Президента Укра-

ины состояния войны и заключение мира, одобре-

нии решения Президента Украины об использова-

нии Вооруженных Сил Украины и других военных 

формирований в случае вооруженной агрессии про-

тив Украины». Таким образом, только по представ-

лению Президента Украины объявляется данное 

состояние, что в дальнейшем является основанием 

для применения определенных административно-

правовых ограничений. 

Основные функции уполномоченных право-

охранительных органов сводятся к: обеспечение ре-

жима военного положения, органами военного 

управления и воинских формирований; выполне-

ния внутри страны чисто полицейских функций 

(осуществляют охрану общественного порядка и 

обеспечение общественной безопасности; поддер-

живают особый режим въезда на территорию, на 

которой введено военное положение, и выезда с 

нее; осуществляют охрану важных объектов и т.п.); 

возможности внесения необходимых корректив в 

экономическую деятельность организации любой 

формы собственности. С целью производства про-

дукции и оказания услуг для государственных и во-

енных нужд, потребностей населения могут быть 

предусмотрены меры, связанные с введением вре-

менных ограничений на осуществление экономиче-

ской и финансовой деятельности, оборот имуще-

ства, свободное перемещение товаров, услуг и фи-

нансовых средств, временно изменены форма 

собственности организаций, порядок и условия 

процедур банкротства, режим трудовой деятельно-

сти и установлены особенности финансового, нало-

гового, таможенного и банковского регулирования 

как на территории. 

Особенностью данного режима является его 

ограниченный характер во времени и пространстве. 

Так, в Законе Украины «О правовом режиме чрез-

вычайного положения» предусмотрено, что воен-

ное положение устанавливает своим указом Прези-

дент Украины, в котором должны быть опреде-

лены: дата и время, с которых начинает действовать 

военное положение; границы территории, на кото-

рой вводится военное положение. 

Во время данного режима могут быть приме-

нены следующие меры и временные ограничения: 

усиление охраны общественного порядка и объек-

тов, обеспечивающих жизнедеятельность населе-

ния; эвакуация населения; комендантский час; вве-

дение особого порядка въезда и выезда, а также 

ограничение свободы передвижения по террито-

рии, где введено военное положение; приостанов-

ление деятельности общественных объединений; 

запрет или ограничение проведения собраний, ми-

тингов, демонстраций, шествий, забастовок; запрет 

или ограничение продажи оружия, взрывчатых и 

ядовитых веществ; отстранение от должности на 

период военного положения руководителей орга-

нов государственной власти и органов местного са-

моуправления, государственных организаций, рас-

положенных на территории действия военного по-

ложения, при ненадлежащем исполнении ими 

своих служебных обязанностей и назначение вме-

сто них других лиц; ограничение свободы выбора 

места пребывания и жительства; запрет на въезд в 

Украину иностранных граждан и выезд граждан и 

других лиц за границу установление военно-квар-

тирной и военно-транспортной обязанности, при-

влечения трудоспособного населения к выполне-

нию работ оборонного характера; изъятие у граж-

дан и организаций необходимого для нужд 

обороны имущества; военная цензура; запрет ино-

странным гражданам передвижения по территории 

Украины, а также их интернирования в случае, если 

данные об их противоправной деятельности. На 

территории, где введено военное положение созда-

ются органы военной администрации. В период 

действия военного положения деятельность судов 

общей юрисдикции не прекращается и компетен-

ция их не ограничивается. В XIX и в первой поло-

вине XX в. военное положение предусматривало за-

мену деятельности судов общей юрисдикции воен-

ными. Так, Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 22 июня 1941г «О военном положении» 

предусматривал в период действия военного поло-

жения создания военных трибуналов [2]. Н.М. Кор-

кунов, указывал, что военная юрисдикция «пред-

ставляет высшую степень ограничения граждан-

ских свобод» [3, с.566]. Поэтому с середины XX в. 

законодательство многих стран постепенно отказа-

лось от использования военных судов [4, с.672-

674]. 

Таким образом, отличие административно-

правового режима военного положения ограничи-

тельного направления от административно-право-

вого режима чрезвычайного положения ограничи-

тельного направления следует проводить по осно-

ваниям введения особого правового режима, по 

объему устанавливаются правоограничений, по 

глубине изменений в системе органов публичной 

администрации, по характеру сил и средств, при-

влекаемых для поддержания режима. Кроме чрез-

вычайного и военного положения действующее за-

конодательство и административная практика 

предусматривают возможность введения других 

видов особых правовых режимов, связанных с воз-

никновением чрезвычайных ситуаций криминоген-

ного, природного, экологического и техногенного 

характера, получившие условное название «особое 

положение». 

Итак, административно-правовой режим воен-

ного положения влечет возникновение и примене-

ние ряда административно-правовых ограничений. 

Причем, данные ограничения носят строгий и чет-

кий к применению характер. Данные ограничения 

обеспечиваются мероприятием административного 
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принуждения. Субъектами применения является 

правоохранительные органы. Создается специаль-

ный временный орган управления - военные адми-

нистрации. 

Административно-правовой режим противо-

эпидемического ограничительного направления. 

Здравоохранение это система мер, направлен-

ных на обеспечение его сохранности. Эти задачи 

выполняют учреждения охраны здоровья предпри-

ятия, учреждения и организации, путем предостав-

ления медико-санитарной помощи, включая широ-

ким спектром профилактических и лечебных меро-

приятий или услуг медицинского характера, а 

также выполнение других функций на основе про-

фессиональной деятельности медицинских работ-

ников [5, с.60]. 

В целях охраны здоровья населения, обеспече-

ния оптимальных условий пребывания больных в 

учреждениях здравоохранения и нормальных усло-

вий труда медицинских работников государство 

обеспечивает соблюдение надлежащего санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима 

путем введения определенных административных 

ограничений. Ответственность за выполнение са-

нитарных правил возлагается на руководителей 

учреждений здравоохранения. Требования санитар-

ных правил является обязательным для юридиче-

ских и физических лиц субъектов инвестиционной 

деятельности на территории Украины независимо 

от их ведомственного подчинения и форм собствен-

ности. Как пациенты, так и медицинский персонал 

учреждения здравоохранения могут быть источни-

ком возбудителей внутрибольничных инфекций. 

Объектами противоэпидемического режима 

являются: функциональные помещения, операци-

онные, послеоперационные, роддома, палаты ин-

тенсивной терапии физиотерапевтического отделе-

ния, помещениях для хранения сильнодействую-

щих и ядовитых веществ, аптечные склады, 

помещения для приготовления лекарственных 

средств, лаборатории отделений терапевтической 

стоматологии, лаборатории ортопедической стома-

тологии [6 , с.62], а также дошкольные и школьные 

учебные заведения, высшие учебные заведения и 

тому подобное. 

Ограничения, которые могут применяться ка-

саются следующего: 1) температурный режим (оп-

тимальная температура летом 22-24 ° С, зимой - 20-

21ºС, применение центрального отопления); 2) 

определенного технического обеспечения; 3) тре-

бования по вентиляции и кондиоцинування прими-

шення; 4) организация и проведение дезинфекци-

онных мероприятий система мероприятий, направ-

ленных на уничтожение возбудителей болезней и 

создание условий, препятствующих их распростра-

нению в окружающей среде. 

В общей системе мероприятий, направленных 

на локализацию и ликвидацию очагов инфекцион-

ной заболеваемости большое значение принадле-

жит режимно-ограничительным мерам системе гос-

ударственных мероприятий, которая включает ре-

жимные, административно-хозяйственные, 

противоэпидемические, санитарные и лечебно-про-

филактические мероприятия, направленные на ло-

кализацию и ликвидацию эпидемических очагов. 

Противоэпидемические мероприятия это ком-

плекс организационных, медико-санитарных, вете-

ринарных, инженерно-технических, администра-

тивных и других мер, осуществляемых в целях 

предотвращения распространения инфекционных 

болезней, локализации и ликвидации их очагов, 

вспышек и эпидемий. 

Необходимость их проведения зависит от мно-

гих причин. Основными из них могут быть: резкое 

ухудшение санитарно-гигиенического состояния 

территории в результате разрушения коммуналь-

ных объектов (системы водоснабжения и канализа-

ции), химических, нефтеперерабатывающих и дру-

гих промышленных предприятий, наличия трупов 

людей и животных, гниющих продуктов животного 

и растительного происхождения; массовое размно-

жение грызунов, возникновение среди них эпизоо-

тии и активизация природных очагов; интенсивные 

миграции неорганизованных и организованных 

контингентов людей; изменение восприимчивости 

людей к инфекции и тому подобное. 

В случае появления массовых инфекционных 

болезней, то есть, возникновения эпидемии, ком-

плекс противоэпидемических мероприятий, вклю-

чая: • санитарно-эпидемической разведку и наблю-

дение; • организацию режимно-ограничительных 

мероприятий; • экстренную и специфическую про-

филактику; • использование индивидуальных и 

коллективных средств защиты; • лечебно-эвакуаци-

онные мероприятия: обеззараживание (дезинфек-

цию, дезинсекцию, дератизацию) и санитарную об-

работку лиц, находившихся в эпидемическом очаге 

[7]. 

К режимно-ограничительных мероприятий 

противоэпидемического направления относятся ка-

рантин и обсервация. 

Обсервация (от лат. observatio наблюдения), 

система мероприятий по наблюдению за изолиро-

ванными в специальном помещении лицами, выез-

жающими или прибывающих из населенных пунк-

тов и стран, неблагополучных по чуме, оспе, хо-

лере, желтой лихорадке. Обсервация это 

мероприятие, проводимое при санитарной охране 

границ. Продолжительность обсервации устанав-

ливается на срок инкубационного периода (с мо-

мента последнего контакта с больным или выхода 

из очага) [7]. 

В случае выявления факта появления особо 

опасных инфекций, а также при проявлении других 

массовых заразных заболеваний обсервацию заме-

няют карантином. Карантин (от итальянского 

guaraniina - сорок) - это система административных 

и медико-санитарных мер, применяемых для 

предотвращения распространения особо опасных 

инфекционных болезней (чумы, холеры, желтой 

лихорадки).Карантин вводится решением чрезвы-

чайной противоэпидемической комиссии (ЧПК). 

Он вводится в случае возникновения заболеваний 

"карантинные" ( "конвенционные") инфекции 

(чума, холера, оспа натуральная, желтая лихорадка) 
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или в случае появления массовых заболеваний дру-

гие ООИ: мелиоидоз, сап, сибирскую язву, сыпной 

тиф, орнитоз, туляремией, большинство геморраги-

ческих лихорадок и др. Он предусматривает пол-

ную изоляцию района инфекционных заболева-

ний.При карантине проведенные ранее обсерваци-

онные меры усиливаются дополнительными 

режимными мероприятиями. Последние включают: 

вооруженную охрану (окружения) организации, то 

есть всех населенных пунктов и всей зоны каран-

тина; строгий контроль за въездом и выездом насе-

ления, вывозом имущества из зоны карантина; за-

прет проезда через зону карантина автотранспорта 

и остановок железнодорожного и водного транс-

порта в случае транзитного проезда вне специально 

определенными местами; организацию обсервато-

ров и проведения обсервации лиц, находящихся в 

очаге и выбывающих за его пределы; ограничение 

общения между отдельными группами населения; 

установление противоэпидемического режима для 

населения, работы транспорта, торговой сети и 

предприятий общественного питания, объектов 

народного хозяйства в зависимости от эпидемиоло-

гической обстановки, но такого, что обеспечивает 

их непрерывного функционирования обеспечение 

населения продуктами питания и промышленными 

товарами первой необходимости с соблюдением 

требований противоэпидемического режима; уста-

новление строгого противоэпидемического режима 

работы медицинских учреждений; выполнение ме-

роприятий обеззараживания окружающей среды, 

произведенной промышленной продукции и сани-

тарной обработки населения; перевод всех объек-

тов пищевой промышленности на специальный 

технологический режим работы, что гарантирует 

безвредность продукции; осуществление экстрен-

ной и специфической профилактики; скорее актив-

ное выявление инфекционных больных, их изоля-

цию и госпитализацию; контроль за строгим со-

блюдением правил карантина; проведение 

санитарно-просветительской работы; строгое огра-

ничение въезда в центр; рассредоточение поражен-

ных мелкие группы, организации снабжения лиц, 

находящихся на карантине, через обменные пункты 

или воздушным путем, полную изоляцию поражен-

ных в очаге заражения от незараженного населения. 

Выводы. Таким образом, особенностью при-

менения административно-правовых ограничений 

в случае введения данного режима является: 1) 

субъектом введения являются центральные органы 

исполнительной власти; 2) субъектами применения 

есть правоохранительные органы, учреждения 

здравоохранения, предприятия, учреждения и орга-

низации, которые имеют право применять данный 

режим; 3) административно-правовые ограничения 

носят временный характер; 4) данные ограничения 

применяются как к населению, так и животных. 
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