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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
Hula S.A.
Postgraduate Student
of the Institute of the History of Ukraine
of the National Academy of Sciences of Ukraine
Гула С.А.
аспірант Інституту історії України
НАН України
SOCIO-PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF THE SOVIET STATE SECURITY BODIES
OFFICERIN PODILLIA (1920-1930)
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ СПІВРОБІТНИКА РАДЯНСЬКИХ ОРГАНІВ
ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПОДІЛЛІ (1920-1930-Х РР.)
Summary: The article focuses on the socio-psychological portrait of the Soviet State Security Bodies officer
from the periphery made by the author. Data of 44 Chekists, who worked on leading positions in the DPU-NKVS
bodies in Podilliaduring the period of 1928-1938, were selected for the study.The author used the typical biographical information and a record of the special services officersfor the analysis, as well as the materials of their professional attestations, encouragement, awards and penalties, the characteristics of Party and Soviet bodies, information about the marital status, health, personal and household qualities, etc.
The objective of the article: to create a typical image of the Soviet State Security officer in Podilliaon the
basis of published biographical and professional information and unknown archival materials from the personal
files of former Chekists.
As a result of the study, the author achieved the goal. The process of forming a professional and psychological
type of Chekist was quite universal, despite the individual characteristics of the analyzed figures. This fact can be
explained by several factors: firstly, by the specifics of the environment of the DPU-NKVSbodies, in which, there
was a regular structure of the relationship among colleagues and authorities along with the established model of
individual behavior of every employee, and secondly, the presence of party-oligarchic control overState Security
bodies, which contributed to the formation of a universal officer, from the point of view of public administration
in the totalitarian system, the executor of thedefinite political tasks; thirdly, the similarity of the future Chekists’
life circumstances and personal characteristics, such as: the marginalization of the traditional way of life, the formation of a person in extreme conditions, low level of education and moral qualities, etc.
Keywords: socio-psychological portrait, officer, DPU-NKVS, Podillia.
Анотація: У статті автор змалював соціально-психологічний портрет співробітника радянських органів державної безпеки на периферії. Для дослідження було відібрано постаті 44 чекістів, які впродовж
1928-1938 рр. працювали на керівних посадах в органах ДПУ-НКВС на Поділлі. З метою всебічного
аналізу автор використав не тільки типову біографічну інформацію та послужний список співробітників
спецслужб, а також матеріали їх професійних атестацій, заохочення, нагородження та стягнення, характеристики партійно-радянських органів, відомості про сімейний стан, здоров’я, особистісно-побутові якості
тощо.
Мета статті: на основі опублікованих біографічних і професійних відомостей та невідомих раніше
архівних матеріалів з особових справ колишніх чекістів створити узагальнений образ співробітника кадрового складу радянських спецслужб на Поділлі.
У результаті проведеного дослідження автор досяг поставленої мети. Не зважаючи на індивідуальні
характеристики аналізованих постатей, процес формування професійного та психологічного типу чекіста
був доволі універсальним. Це можна пояснити кількома факторами: по-перше, специфікою середовища
органів ДПУ-НКВС, у яких поряд з усталеною моделлю поведінки окремого співробітника закономірно
існувала структура взаємовідносин між колегами та начальством; по-друге, наявністю партійно-олігархічного контролю за спецслужбами, що сприяло формуванню універсального, з точки зору державного управління в тоталітарній системі, виконавця поставлених політичних завдань; по-третє – схожістю між майбутніми чекістами їх життєвих обставин та персональних характеристик як то: маргіналізація традиційного способу життя, формування особистості в екстремальних умовах, низький рівень освіти та
моральних якостей тощо.
Ключові слова: соціально-психологічний портрет, співробітник, органи ДПУ-НКВС, Поділля.
Постановка проблеми. Актуальність дослідження проблеми функціонування радянських
органів державної безпеки спонукає істориків поглянути на діяльність цих репресивних структур через аналіз постатей їх співробітників. Для глибшого

осмислення процесів карального механізму необхідно з’ясувати, чим керувався співробітник радянських спецслужб і якою була його мотивація, коли
він складав, наприклад, «альбомні» списки майбутніх репресованих, силою вибивав фальшиві
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зізнання чи безпосередньо тиснув на гачок, викону- р. залишилися лише Проскурівський і Вінницький;
ючи смертний вирок.
згодом територією Вінницької області, що утворена
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 27 лютого 1932 р. [30, с. 24], а після 22 вересня 1937
Варто зазначити, що у напрямку дослідження по- р. ще й територією новоутвореної Кам’янецьстатей співробітників органів держбезпеки зроб- Подільської та частини Житомирської областей, до
лено уже чимало. Загальносоюзний аспект складу яких відійшла значна кількість районів Вінвисвітлений у працях російських дослідників ницької області [30, с. 25].
Н. Петрова, К. Сорокіна [1]. В Україні вперше
Об’єктом дослідницької уваги стали 44
біографічні відомості чекістів були представлені у співробітники територіальних органів ДПУ-НКВС
колективній праці «ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: на Поділлі, які працювали у період 1928-1938 рр. на
особи, факти, документи» [2]. На окрему увагу за- керівних посадах. Серед них: начальник Вінницьслуговують дослідження В. Золотарьова, який кого окружного відділу (далі – окрвідділу) ДПУ
провів біоргафічно-статистичний аналіз персоналій УСРР (05.1927 – 30.01.1930) Корнєв М. Б.; начальвищого рангу системи ДПУ-НКВС середини 1930- ник Вінницького окрвідділу ДПУ УСРР (30.01.1930
х рр. та доби «Великого терору» [3-4].
– 01.07.1930) Балябін М. Д.; начальник економічРегіональний вимір таких досліджень репре- ного відділу (далі – ЕКВ) Вінницького окрвідділу
зентований меншою мірою [5-8]. Тому, особливу ДПУ УСРР (15.11.1928 – 01.03.1929) Беренс
увагу в цьому контексті варто звернути на працю (Мінке) Е. Г.; начальник Тульчинського окрвідділу
В. Васильєва та Р. Подкура, які ґрунтовно до- ДПУ УСРР (22.11.1927 – 16.03.1929) Рубінштейн Н.
слідили функціонування НКВС на Поділлі в добу Л.; начальник 24 Могилів-Подільського прикор«Великого терору» крізь призму «радянських кара- донного загону ОДПУ та Могилів-Подільського
телів» – виконавців злочинів комуністичного ре- окрвідділу ДПУ УСРР (03.11.27 – 05.11.29) Ямніцьжиму [9].
кий М. С.; начальник 24 Могилів-Подільського
Поряд з цим, пропонована нами тема зали- прикордонного загону ОДПУ та Могилів-Подільсьшається неповністю розкрита. До сьогодні на кого окрвідділу ДПУ УСРР (11.1929 – 05.09.1930)
регіональному рівні не з’ясовані принципи підбору Чирський Р. А.; начальник Проскурівського окрчекістських кадрів, їх соціальні та психологічні відділу ДПУ УСРР (7.9.1926 – 22.1.1930) Камінсьякості, професійна підготовка, умови переведення кий Я. З.; начальник Вінницького оперативного
та підвищення по кар’єрній драбині тощо.
сектора ДПУ УСРР (05.09.1930 – 01.1932) Грозний
Мета статті – на основі опублікованих ма- (Сафес) О. Г.; начальник Вінницького облвідділу
теріалів та опрацювання раніше невідомих архів- ДПУ УСРР (14.02.32 – 21.09.32) Левоцький В. Я.;
них документів проілюструвати основні риси начальник особливого відділу (далі – ОВ) Вінницьсоціально-психологічного портрету співробітника кого облвідділу ДПУ (1932) Петерс-Здебський А.
радянських органів державної безпеки.
О.; начальник ОВ Вінницького облвідділу ДПУ
Виклад основного матеріалу. Підбір поста- УСРР (10.1932 – 23.03.1934) Леопольд-Ройтман Д.
тей співробітників органів держбезпеки для аналізу С.; начальник Вінницького облвідділу ДПУ УСРР
здійснювався за кількома параметрами. Перший – (21.12.32 – 10.07.34) і начальник Вінницького обнаявність репрезентативних особових даних про ласного Управління (далі – ВОУ) НКВС (15.07.34 –
чекіста. Для аналізу автор використав уже 16.12.36) Соколинський Д. М.; комендант Вінницьопубліковану інформацію про співробітників спец- кого облвідділу ДПУ УСРР (1932 – 1934) і коменслужб в окремих наукових працях та довідниках дант ВОУ НКВС (1934-05.07.1938) Бєльський Л. Н.;
[1,2,10, 11], а також архівні документи, в тому числі заступник начальника Вінницького облвідділу
ті, які до цього часу були не відомі широкому за- ДПУ (20.02. 1932 – 21.11.1932) Рахліс П. М.; загалу і вперше вводяться в науковий обіг [12-29].
ступник начальника Вінницького облвідділу ДПУ
Друга умова – робота чекіста на керівних поса- УСРР (1932 – 1933) Ізвеков М. О.; начальник ЕКВ
дах, до яких ми віднесли такі: начальник окружного Вінницького облвідділу ДПУ УСРР (02.1932 –
відділу (далі – окрвідділу)/обласного відділу (далі – 12.1932) Орлов (Подольський) Д. В.; начальник
облвідділу) ДПУ, начальник відділу/відділення ЕКВ Вінницького облвідділу ДПУ УСРР (02.1932 –
окр/облвідділу ДПУ, начальник відділу / начальник 09.32) Рейхман Л. Й.; начальник секретно-політичоперативного сектору, начальник обласного управ- ного відділу (далі – СПВ) Вінницького облвідділу
ління НКВС (далі – ОУНКВС), заступник/помічник ДПУ УСРР (02.1932-1933) Осинін-Вінницький Г.
начальника
ОУНКВС,
начальник М.; начальник СПВ УДБ ВОУ НКВС (07.1934 –
відділу/відділення ОУНКВС, начальник район- 10.07.1934) Бабич І. Я.; начальник Крижопільсьного/міського відділу/відділення НКВС.
кого районного відділу НКВС (08.1933 –
Третій фактор – перебування конкретного 01.04.1934) Писарівка М. Я.; начальник ЕКВ УДБ
чекіста на керівній посаді в органах управлінської ВОУНКВС (07.1934-11.1934) Єдвабнік Н. Б.;
мережі ДПУ-НКВС Поділля в період 1928-1938 рр. начальник ВОУ НКВС (16.12.1936 – 28.08.1937)
Територіально Поділля автор окреслює межами ко- Тимофєєв М. М.; начальник ВОУ НКВС
лишньої Подільської губернії, яка до 1925 р. скла- (20.07.1937 – 20.08.1937) Грішин (Клюгвант) Г. А.;
далася з 6 округів – Вінницького, Гайсинського, тимчасово виконуючий обов’язки начальника ВОУ
Кам’янецького,
Могилів-Подільського, НКВС (16.08.1937 – 03.03.1938) Морозов Г. Д.;
Проскурівського, Тульчинського, з яких після 1930 начальник ВОУ НКВС (03.03.1938 – 14.01.1939)
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Корабльов І. М.; заступник начальника ВОУНКВС яке по Україні виглядало наступним чином:
(07.1934 – 05.1935) Пан Я. А.; заступник началь- сільське населення – 89, 22%, міське – 10, 78 %, по
ника ВОУ НКВС (03.01.1937 – 21.07.1937) Окруй Поділлю – сільське населення – 94, 66%, міське – 5,
В. І.; начальник 4 відділу УДБ ВОУНКВС (08.1934 34% [31, с. 178-180, 183, 185-187].
– 08.1937) Сімхович А. М.; начальник 4 відділу
За національним складом більше половини
УДБ ВОУНКВС (08.1937 – 05.1938) Надєждін чекістів становили євреї – 23 особи (52,27%), майже
(Хайма) О. М.; заступник начальника 4 відділу УДБ чверть росіяни – 10 (22,72%), українців було 7
ВОУНКВС (05.1938 – 08.1938) Ширін Л. Н; началь- (15,91%), а також 1 (2,27%) поляк, 1 (2,27%) латиш,
ник 6 відділу УДБ ВОУНКВС (01.1937 – 07.1937) 1 (2,27%) молдованин і 1 (2,27%) француз.
Нікельберг Г. М.; заступник начальника ВОУ
Принагідно зауважимо, що станом на 1926 р.
НКВС (01.09.1938 – 07.1939) Пришивцин А. Я.; національна карта України виглядала так: українці
начальник 2 відділу УДБ ВОУНКВС (01.09.1938 – – 80,01%, росіяни – 9,23%, євреї – 5,43%, поляки –
05.1939) Майструк В. Ф.; начальник 5 відділу УДБ 1,64%, німці – 1,36%, молдовани – 0,89%, греки –
ВОУ НКВС (26.07.1937 – 14.02.1938) Міцул О. І.; 0,36%, болгари – 0,32%, білоруси – 0,26%, чехи –
помічник начальника ВОУ НКВС (07.04.1938 – 0,06%, інші національності – 1,12%. Національний
05.10.1939) Бутенко М. С.; начальник 3 відділу УДБ склад населення Поділля був наступним: українці –
ВОУНКВС (03.01.1937 – 04.08.1937) Фішер Й. Б.; 85,29%, євреї – 8,2%, поляки – 4,67%, росіяни – 1,62
начальник 3 відділу УДБ ВОУНКВС (1937 – %,білоруси – 0,06%, німці – 0,06 %, молдовани –
20.05.1938) Толчинський Г. Б.; начальник 3 відділу 0,05%, чехи – 0,02%, інші національності – 0,03%
УДБ ВОУНКВС (08.1938 – 20.10.1938) Запутряєв [32, с. 50-53].
О. М.; начальник 9 відділу УДБ ВОУНКВС
Оскільки більшість чекістів були вихідцями з
(06.1938 – 10.1938) Данилейко Г. П.; начальник міського середовища, тому варто проаналізувати
відділу кадрів ВОУ НКВС (01.07.1935 – 01.07.1937) його національний склад, який на Поділлі він був
Фрідман С. І.; начальник УНКВС Кам’янець- таким: євреї – 43,53%, українці – 34,37%, росіяни –
Подільської області (01.10.1937 – 26.02.1938) При- 15,11%, поляки – 5,14, інші – 1,85% [33, с. 26].
ходько М. Т.; начальник УНКВС Кам’янецьДиспропорції національного складу в органах
Подільської області (26.02.1938 – 17.11.1938) держбезпеки і, зокрема, їх малу репрезентативність
Жабрєв І. А.; начальник відділу кадрів УНКВС українців у них можна пояснити прихованою антиКам’янець-Подільської
області
(09.1938
– українською політикою радянського керівництва.
25.03.1939) Лєлонг В. Є.; начальник 6 відділення Окрім того, припускають, що чимало українських
УДБ УНКВС Кам’янець-Подільської області чекістів записувалися росіянами, аби уникнути зви(07.1938 – 1939) Северин С. М.
нувачень в буржуазному націоналізмі [3, с. 331].
Вік чекістів. Серед аналізованих постатей 3
Соціальне походження. Представниками
(6,82%) співробітники спецслужб народилися у робітничого класу були 11 (25%) чекістів, селян1891 р., 1 (2,27%) – у 1892 р., 4 (9,09%) – у 1894 р., ське походження мали 6 (13,64%), вихідцями із
2 (4,55%) – у 1895, 3 (6,82%) – у 1896, 3 (6,82%) – у сім’ї ремісників були 9 (20,45%), із службовців – 7
1897 р., 2 (4,55%) – у 1898 р., 7 (15,91%) – у 1899 р., (15,91%), із торговців – 6 (13,64%), із міщан 4
2 (4,55%) – у 1900 р., 5 (11,36%) – у 1901, 6(13,64%) (9,09%), невідоме походження 1 (2,27%) особи.
– у 1902 р., 4 (9,09%) – у 1903 р., 1 (2,27%) – у 1905
Спеціальність або фах співробітників органів
р., 1 (2,27%) – у 1908 р.
держбезпеки були різноманітними. Автор клаМісце народження. 30 осіб (або 68,18%) наро- сифікував їх таким чином: робітники – 13 (29,55%)
дилися на території сучасної України: 9 – у Херсо- (з них: 4 слюсарі, 3 монтери, 1 нікелювальник, 1 линській губернії, 6 – у Катеринославській, 4 – у варник, 1 горновий, 1 муляр, 1 токар, робітничу
Подільській, 3 – у Київській, по 2 – у Чернігівській, професію одного (О. Запутряєв) не вдалося з’ясуПолтавській, Таврійській і Волинській. Географія вати); особи без явно визначеної спеціалізації, які
походження інших чекістів виглядала так: 8 працювали на різних роботах та посадах тобто
(18,18%) народжені на території сучасної Росії (по «різноробочі» – 6 (13,64%); службовці – 13
1 з Тверської, Вологодської, Псковської, Тульської, (29,55%) (з яких 3 типографи, 2 розсильних, 2 ділоСанкт-Петербурзької, Калузької, Курської та Яро- води, 1 учитель, 1 писар-рахівник, 1 газетяр, 1 телеславської губерній), а також по 1 із сучасних Азер- графіст, 1 лікпом); ремісники – 4 (9,09%) (1 кондибайджану (м. Баку), Латвії (м. Рига), Польщі (м. Ра- тер, 1 зубний технік, 1 складач друкарні, 1 складач
домль), Білорусі (м. Гомель), Молдови.
тютюну); 1 (2,27%) працював хлопчиком на
З губернських центрів походило 9 (20,45%) лісгоспі. Чітко визначеного фаху, цивільної
осіб, з повітових – 17 (38,64%), з міст та містечок – спеціальності чи основної зайнятості не було у
6 (13,64%), із сільської місцевості – 11 (25%). Місце 1 (2,27%) особи, інформацію про 7 (15,91%) осіб не
народження одного чекіста – Нікельберга Г.М. – не вдалося з’ясувати.
вдалося встановити. Таким чином, пропорція за
Корелюючи відомості про соціальне походсоціальним походженням з міського/сільського се- ження, фах і цивільну зайнятість майбутніх
редовища становила 72,73/25% на користь місь- співробітників спецслужб, стає зрозуміло, що
кого.
значну кількість керівних посад в органах держбезДля порівняння наведемо співвідношення пеки на Поділлі займали чекісти із так званим
сільського і міського населення станом на 1926 р.,
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«соціально-чужим походженням» (службовці, вік вступу співробітника органів держбезпеки старемісники, торговці, вихідці із міщан).
новив 23,5 роки.
Освітній рівень. Вищу освіту здобув лише 1
Двоє співробітників – В. Левоцький і Я. Камін(2,27%) співробітник органів держбезпеки – О. За- ський – до того як стати більшовиками встигли попутряєв (станом на 1940 р.), середню освіту – 6 бувати анархістами. Один чекіст – Й. Фішер був
(13,64%), початкову або як часто зазначалося в осо- виключений з партії за сварку (1921р.), але згодом
бових анкетах «нижчу» – 30 (68,18%), домашню – 1 його членство відновили (1925р.).
(2,27%), самоучка – 1 (2,27%), без освіти – 1
23 (52,27%) співробітники спецслужб всту(2,27%). Не вдалося з’ясувати рівень освіти у 4 пили до партії перш ніж подалися на службу в ор(9,09%) осіб.
гани, 14 (31,82%) стали комуністами будучи уже
Майбутні чекісти здобували освіту в різних чекістами, 6 (13,64%) були прийняті в партійні і канавчальних закладах: 23 (52,27%) особи у міському ральні органи в один і той же рік.
училищі (2-6 класів), яке досить часто не закінчуЦікаво, що чимало чекістів довгий час
вали повністю, один, зокрема, здав 5 класів екстер- працювали в органах держбезпеки без партквитка.
ном, 3 (6,82%) – у народній школі, 2 (4,54%) – у Наприклад, 4 співробітники пропрацювали 1 рік, 1
сільській церковно-приходській школі, 2 (4,54%) – – 5 років, 2 – 6 років, 2 – 7 років, 2 – 9 років, 2 – 12
в єврейському ремісничому училищі, 2 (4,54%) – в років, 1 – 14 років. Це доволі нетипово, оскільки
єврейській релігійній школі, 1 (2,27%) – у торговій важливим аспектом служби чекіста були його
школі, 1 (2,27%) – у медичній профшколі, 1 (2,27%) взаємовідносини з партійно-радянськими орга– домашня освіта, 1 (2,27%) – самоучка. Ті, хто здо- нами. Партія всебічно намагалася контролювати
були середню освіту, після навчання в міському співробітників НК-ДПУ-НКВС. З партійними
училищі вступали до реального училища або гімна- комітетами погоджувалося прийняття чекістів на
зії. Не вдалося встановити місце навчання 8 керівні посади територіальних органів [17, арк. 13].
(18,18%) осіб.
Партійні органи мали право мобілізовувати
Військова служба. 33 (75%) чекісти прохо- працівників на службу в органи і відкликати з такої,
дили військову службу, 6 (13,64%) не служили в надавати характеристики чекістам, нагороджувати
армії, а в 5 (11,36%) армійський досвід з’ясувати не і притягати їх до відповідальності за правопорувдалося. Цікаво, що 7 (15,91%) майбутніх шення [18, арк. 86].
співробітників спецслужб служили як у «старій»
Важливою ознакою «здібного» чекіста була
так і в «червоній» арміях.
належна політична грамотність і вміння орієнтува10 (22,73%) співробітників подільського апа- тися в політичних питаннях, внутрішньопартійних
рату ДПУ-НКВС служили в Російській імпера- «дискусіях» [16, арк. 46]. Цінною рисою співробітторській армії, 8 з яких були рядовими і 2 – унте- ників ДПУ-НКВС вважалася здібність виявляти
рофіцерами; 1 – у арміях Української держави та різні ухили і боротися з ними [28, арк. 9, 13]. Брак
Директорії УНР на посаді писаря.
«політичної освіти» у співробітників затримував
29 (65,91%) співробітників служили в загонах просування по службі, а також унеможливлював
Червоної гвардії або в Робітничо-Селянській Чер- призначення їх на відповідальні посади [27, арк.
воній армії (далі – РСЧА), 19 з яких відслужили ря- 11].
довими, 3 воєнкомами, 2 політкомами, 1 командиРобота до НК-ДПУ-НКВС. 17 (38,64%)
ром дивізії, 1 командиром полку, 1 начальником ба- чекістів рекрутували з лав армії, 6 (13,64%) – з
тальйону, 1 командиром взводу, 1 секретарем партійних органів, 4 (9,09%) – з ремісників і цивільвійськкому.
ної служби, 2 (4,54%) – зі служби в радянських
Партійність. 43 (97,73%) співробітників були установах, 2 (4,54%) – з революційних органів, 5
членами ВКП(б), 1 (2,27%) – Северин С.М. – кан- (11,36%) – з робітничих посад, відомості про 6
дидатом у члени ВКП(б).
(13,64%) осіб відсутні.
Щодо року вступу в партію, то у 1916 р. – встуЧас вступу в органи держбезпеки був таким:
пив 1 чекіст, 1917 р. – 8, 1918 р. – 3, 1919 р. – 7, 1920 у 1918 р. в органи вступило 5 осіб, у 1919 р. – 10,
р. – 9, 1921 р. – 2, 1927 – 5, 1928 – 1, 1931 – 4, 1932 р. 1920 р. – 11, у 1921 р. – 9, у 1922 р. – 2, у 1926 – 1,
– 2. Рік вступу одного чекіста встановити не вда- у 1927 р. – 1, у 1930 р. – 1, у 1931 р. – 2, у 1932 р. –
лося (О. Запутряєв). Таким чином, дореволюційний 1, у 1938 р. – 1. Отже, більшість співробітників
партійний стаж був лише в одного чекіста, а упро- вступили до органів упродовж 1918-1921 рр. – 35
довж 1917-1921 рр. до лав партії вступили 29 (79,55%) осіб.
(65,91%) співробітників, тобто більшість каральНаймолодшому чекісту було 16 років, найстарного відомства.
шому – 35 років, 1 рекрутував до НК у 17 років, 6 –
Вік вступу до партії був таким: 3 особи отри- 18 років, 3 – у 19 років, 4 – у 20 років, 6 – у 21 рік, 2
мали партійний квиток у 17 років, 3 – у 18 років, 3 – у 22 роки, 2 – у 23 роки, 5 – у 24 роки, 3 – у 25
– у 19 років, 6 – у 20 років, 4 – у 21 рік, 3 – у 22 роки, років, 1 – у 26 років, 3 – у 27 років, 4 – у 29 років, 2
1 – у 23 роки, 2 – у 24 роки, 4 – у 25 років, 4 – у 26 – у 30 років. Тож більше половини (23 особи
років, 1 – у 27 років, 2 – у 28 років, 1 – у 29 років, 1 52,27%) майбутніх співробітників подільського
– у 31 рік, 2 – у 32 роки, 1 – у 33 роки, 1 – у 34 роки. ДПУ-НКВС пішли на службу в доволі молодому
Вік одного не з’ясовано (О. Запутряєв). Середній віці – до 22 років. А їх середній вік вступу в органи
НК-ДПУ-НКВС становив 22,89 роки. Оскільки
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соціалізація молоді в ті часи відбувалася набагато (тепер Кропивницький) брав участь у боях із загошвидше, тому, на нашу думку, не дивно, що осіб нами отамана Григор’єва, у 1920 р. воював «проти
юного віку приймали на таку специфічну роботу. Польщі, Петлюри і Махна», у 1921 р. «проти банд
Вагоміше значення мало загальне історичне тло – Тютюнника в районі Житомира» [18, арк. 20, 23]. У
численні війни, революції, що супроводжувалися анкетних відомостях Г. Грішина та А. Петерса віднебаченим до того сплеском насилля. Особистості значено, що вони у складі більшовицьких військ акчекістів формувалися в умовах, коли цінність люд- тивно боролися проти Петлюри [28, арк. 1-2; 16,
ського життя ставала умовною і вижити серед цього арк. 25], а В. Окруй – проти «німців, гетьманців і
насилля можна було через отримання права на його петлюрівців» [17, арк. 64].
здійснення.
Окремі співробітники стояли біля витоків форВік вступу співробітника на керівну посаду мування каральних органів, отримуючи мандати з
в органах держбезпеки Поділля був таким: 1 чекіст широкими повноваженнями, зокрема на оротримав посаду у 28 років, 5 – у 30 років, 3 – у 31 ганізацію революційних комітетів тощо [26, арк. 7рік, 2 – у 32 роки, 4 – у 33 роки, 4 – у 34 роки, 5 – у 9]. Наприклад, Н. Рубінштейн у Києві 1919 р. очо35 років, 1 – у 36 років, 4 – у 37 років, 5 – у 38 років, лював комісію по проведенню червоного терору в
4 – у 39 років, 2 – у 40 років, 2 – у 41 рік, 1 – у 42 Україні, а М. Балябін здійснював його на Поволжі.
роки, 1 – у 43 роки. Середній вік співробітника на Окрім того, вони, не маючи спеціальної освіти,
керівній посаді в територіальних органах ДПУ- працювали на посадах заступника юридичного
НКВС Поділля становив 35,34 роки.
відділу ГубНК, а також здійснювали «правосуддя»:
Чекістський стаж на момент призначення на Н. Рубінштейн був членом Київського губернськерівну посаду виглядав так: 1 співробітник мав до- кого суду, М. Балябін – членом Верховного Суду на
свід роботи в органах держбезпеки 4 роки, 1 – 5 Закавказзі [15, арк. 13, 33; 25, арк. 3].
років, 2 – 6 років, 2 – 7 років, 2 – 8 роки, 2 – 9 років,
Досвід проведення масових репресивних ак3 – 10 років, 4 – 11 років, 1 – 12 років, 7 – 13 років, цій другої половини 1920 – першої половини 1930
2 – 14 років, 1 – 15 років, 6 – 16 років, 2 – 17 років, рр. для співробітників був позитивно складовою
5 – 18 років, 1 – 19 років, 1 – 20 років. Один «чекістського іміджу», який впливав на швидкість
співробітник – В. Лєлонг– не мав жодного досвіду кар’єрного росту. Наприклад, А. Пришивцин брав
чекістської роботи. Отже 33 (75%) співробітники участь у фабрикуванні справ «Промпартії» і «Шахмали досвід роботи в органах більше 10 років. А се- тинського процесу» [18, арк. 12]. Г. Грішин був
редній чекістський стаж (без урахування учасником ліквідації цілого ряду «крупних поВ. Лєлонга) становив 12,74 роки.
встанських організацій» – «УНЦ», «ВійськовоСлід зазначити, що перед призначенням офіцерської організації» [28, арк. 16-17]. В. Даничекістів на керівну посаду органів ДПУ-НКВС лейко та В. Окруй долучилися до розробки та слідПоділля, половина з них у тій чи іншій мірі були ства у справі «Весна» [17, арк. 64].
знайомі з цим регіоном, тобто працювали тут безДля багатьох співробітників спецслужб
посередньо перед призначенням або в інший час до справжнім «випробуванням» на відповідність зайтого.
маній посаді був процес розкуркулення. Адже його
Для 25 (56,82%) співробітників призначення організація і подальше придушення селянського
на керівну посаду в територіальних органах держ- опору проводилися силами ДПУ. В особовій справі
безпеки Поділля можна розглядати як підвищення, А. Петерса зазначено, що на посаді начальника
для 14 (31,82%) чекістів – як рівнозначне переве- Тульчинського окрвідділу ДПУ він провів «колодення. Траплялися випадки, коли переведення на сальну роботу» щодо успішного придушення «курпевну посаду було вимушеним кроком, що спричи- кульських» повстань 1930 р. у ввіреному йому
нений компроматом, конфліктом з партійними ор- окрузі [16, арк. 57]. І. Жабрєв у березні 1930 р. на
ганами, або як основна чи додаткова санкція пока- посаді начальника окрвідділу ДПУ теж справився із
рання.
поставленим завданням – придушив УчпристанУ 14 (31,82%) чекістів був досвід участі у ре- ське «куркульське» повстання [22, арк. 15].
волюційних подіях 1917 р., придушенні антибільСімейний стан. Через брак відомостей, з 44
шовицьких повстань, російській громадянській проаналізованих автором постатей вдалося встановійні та у радянсько-українських війнах 1917-1921 вити сімейний стан лише 16 (36,36%) співробітрр. на стороні більшовиків. 5 (11,36%) з них отри- ників. Усі вони були одружені, з них М. Бутенко і
мали поранення у ході військових сутичок. У 25 В. Окруй – двічі, В. Майструк одружувався тричі. У
(56,82%) бойовий досвід відсутній, а у 5 (11,36%) 13 (29,55%) чекістів були діти, до того ж у 1 – було
випадках його не вдалося з’ясувати.
троє дітей, у 2 – по двоє. У 2 чекістів нащадків не
Наприклад, М. Балябін у складі летючого за- було, наявність дітей ще в одного з’ясувати не вдагону ВНК проводив операції з придушення ан- лося.
тибільшовицьких повстань, здійснював продрозВ органах НКВС «переймалися» сімейним
кладку та керував каральними загонами [25, арк. 3- життям своїх співробітників. Наприклад, в атеста4]. П. Рахліс брав участь у придушенні Куренівсь- ційному листі А. Петерса від 1925 р. вказувалося
кого повстання, боровся з військами Ю.Тютюн- про наявність певних непорозумінь в його сім’ї, які
ника, Зеленого, Денінкіна, Врангеля [2, с. 537]. на час атестації уже зникли [16, арк. 45]. Інколи
С. Фрідман у районах Миколаєва і Єлисаветграда чекісти повідомляли керівництво про своє непросте
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становище. У В. Данилейко рапорт на демо- лютого 1934 р. відзначено напружені відносини з
білізацію з органів НКВС мотивував складними прокуратурою через його зневажливе ставлення.
сімейно-побутовими проблемами: мала площа кім- Також спостерігаємо спроби А. Петерса вислужинати для сім’ї з 4 осіб, дитина з ознаками рахіту, тися перед вищим начальством. У 1935 р., обіймавідсутність можливості відпочинку і саморозвитку. ючи посаду начальника УРСМ Дніпропетровської
У підсумку він резюмував, що через це в сім’ї па- області, до приїзду українського наркома В. Банував пригнічений моральний стан. Але реакція лицького об’їхав усі відділення міліції міста і накабула більше ніж стриманою – у рапорті начальник зав терміново за ніч побілити і прибрати камери, а
завізував, що звільнення з органів В. Данилейка не «для порядку» арештував ряд працівників міліції.
зашкодить роботі відомства [21, арк. 4].
Однак, такі надмірні старання керівника ДніпроСтан здоров’я вдалося з’ясувати у 11 (25%) петровської міліції начальство не оцінило, а
чекістів, з яких різні захворювання (часто два і кваліфікувало як «обурливе, ганебне, нетерпиме в
більше) мали 10 (22,73%) осіб: 6 мали діагноз органах НКВС окозамилювання», яке коштувало
неврастенія, у 3 була різна форма туберкульозу, па- А. Петерсу керівної посади [16, арк. 34, 44, 55].
ралельно у 3 відзначалося анемія (малокрів’я), таНагороди і заохочення були невід’ємною чакож були випадки стенокардії, цирозу печінки, ви- стиною послужного списку співробітника органів
разки шлунка та ревматизму, і лише один зазна- держбезпеки, їх також зазначали в особистій анкеті
чався у документах як здоровий. Зазвичай у чекістів чекіста, професійних та партійних характеристипоєднувалися кілька хвороб чи захворювань.
ках, атестаційних і нагородних листах. Як правило,
Зауважимо, що чимало чекістів працювали по- нагороджували за конкретні оперативні, бойові
наднормово, окремі з них довгий час не отримували «досягнення» – придушення повстань [17, арк. 102],
відпустки. У свою чергу це відображалося на стані розкуркулення, успішні хлібозаготівлі і до річниць
їхнього здоров’я, тому за підсумками атестацій їх створення відомчих силових чи радянських органів
могли перевести у «спокійніший» округ [26, арк. [22, арк. 15 зв.-16, 15, арк. 20]. Автору вдалося
41; 28, арк. 16].
віднайти відомості про нагороди 37 (84,09%)
Моральний стан і психологія поведінки. співробітників.
Важливим реквізитом атестаційних листів на
Однією із найпоширеніших нагород для
співробітників органів держбезпеки був розділ співробітників НК-ДПУ-НКВС був знак «Почесний
«особисті якості/характеристики», де вказувалися співробітник ВНК-ОДПУ», яким в різний час нагоособисті спостереження безпосереднього керів- роджено 30 (68,18%) чекістів. Важливим статусним
ника, який атестував свого підлеглого. Наприклад, елементом чекістського образу була нагородна
в атестації Е. Беренса на посаді уповноваженого зброя, яку отримували переважно за участь у масостатистично облікового відділу Одеського губ- вих каральних операціях чи за «успішні показники»
відділу ДПУ від 1 грудня 1924 р. вказувалося, що в роботі. 14 (31,82%) співробітників спецслужб
він «недостатньо дисциплінований, помилки мали нагородну зброю, 8 (18,18%) з них нагородвизнає неохоче…пристрасний до спиртних напоїв, жені неодноразово, а 8 (18,18%) зброєю не нагородщо негативно відзначається на усій його роботі» жувалися, інформація про інших 22 (50%) чекістів
[26, арк. 57]. Схожі висновки були і в подальшому, відсутня. Серед нагородної зброї, найпопузокрема й на посаді начальника ЕКВ Вінницького лярнішим був пістолет «Маузер», яким були нагоокрвідділу ДПУ [26, арк. 66]. В атестаційних листах роджені 8 із 14 осіб. Серед інших моделей фігуА. Грішина за 1923 р., 1925 р. серед негативних рис рували «Штаєр» і «Парабелум».
відзначалася нервовість, за 1929-1933 рр. – «поСеред інших популярних нагород були годинспішність, гарячковість, несистематичність, зайва ники, які отримали 6 (13,64%) чекістів, 3 з яких –
емоційність, самозакоханість». Навіть у централь- золоті, 2 срібні і один без зазначення цінності.
ному апараті йому робили зауваження за викориНе оминули увагою і виконавців масових рестання в телеграмах зворотів «дуже здивований від- пресій 1937-1938 рр. Так, постановою ЦВК СРСР
сутністю відповіді», «дуже прошу вплинути», від 19 грудня 1937 р. «за взірцеве і самовідважне
«відповідайте» тощо [28, арк. 9, 11, 13].
виконання найважливіших урядових завдань» орА. Петерс за період перебування на різних по- деном Леніна був нагороджений Соколинський
садах по лінії особливого відділу ДПУ упродовж Д.М., орденом Червоної Зірки – Бабич І.Я., Бельсь1923-1927 рр. атестувався як «не завжди стрима- кий Л.М., Жабрєв І.А., Корнєв М.Б., Морозов Г.Д.,
ний», «грубуватий», «не завжди визнає помилки, не Орлов-Подольський Д.В., Пришивцин А.Я., Приробить висновків», «з товаришами замкнений, з ходько М.Т., Рейхман Л.Й., орденом «Знак Попідлеглими – офіційний», щодо вищепоставлених шани» – Корабльов І.М [11].
органів «інколи нетактовний». У січні 1930 р. атеСтягнення. Правопорушення серед чекістів
стований на посаді начальника Тульчинського окр- були звичною практикою у функціонуванні радянвідділу ДПУ як «хороший адміністратор, трішки ських органів держбезпеки. Їх можна класифікугрубуватий» [16, арк. 42, 51].
вати на три типи: 1) порушення або невиконання
Цікаво прослідкувати подальше формування службових обов’язків; 2) правопорушення, скоєні
психотипу цього співробітника поза межами працівниками з корисливих мотивів та грубі дисциПоділля. Наприклад, в характеристиці на посаді плінарні проступки (аморальна та неетична поначальника Одеського облуправління РКМ від 14 ведінка, зловживання службовим становищем), що
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загалом кваліфікувалися як дискредитація органів стати начальником» [18, арк. 20]. Упродовж 1927НКВС; 3) порушення «соціалістичної» або револю- 1932 рр. в атестаціях особливо не відзначався. Чаційної законності, тобто норм радянського кри- сто характеризувався як лінивий та безініціативмінального і процесуального законодавства.
ний, що особисто пояснював власною хвороблиВідомості про притягнення чекістів до відо- вістю [18, арк. 2-6]. Утім упродовж 1936-1937 рр.
мчої чи партійної відповідальності зібрані про 17 успішно збудував свою кар’єру. За результатами
(38,64%) осіб, 14 (31,82%) з яких притягалися, 3 його роботи у 1937 р. в УНКВС по Донецькій об(6,82%) – ні, інформацію про інших 27 (61,36%) ласті по першій категорії було засуджено більше
осіб віднайти не вдалося.
300 осіб. Також відзначено, що А. Пришивцин осоСпектр правопорушень серед чекістів був бисто приймав участь в допитах. У підсумку зазнарізноманітним. Наприклад, Н. Рубінштейн у 1921 р. чено, що за самовіддану роботу він гідний найотримав сувору догану за невиконання доручень вищої нагороди [18, арк. 16]. Такі заслуги не залиголови ВУНК, а згодом арештований на 3 дні з ви- шилися непоміченими. У протоколі допиту від 11
конанням службових обов’язків за недопустимий травня 1939 р. колишній народний комісар
тон і поведінку із секретаріатом колегії ВУНК. внутрішніх справ УРСР Успенський пояснював
М. Бутенко у 1934 р. отримав сувору догану за те, свою мотивацію переведення А. Пришивцина до
що під час здачі «куркулями» посівного матеріалу Вінниці. Визначальним аргументом для наркома
частину здав на завод. У серпні 1935 р. за неприпу- був той факт, що А. Пришивцин, працюючи на постиму халатність у проведенні слідства – звинува- саді СПО УНКВС Сталінської області, зумів «склечення громадянки у злочині, якого вона не вчиняла пати» кілька сфальсифікованих справ. А начальник
– М. Бутенка на посаді начальника Теплицького УНКВС по Сталінській області П. Чістов характерайвідділення НКВС арештовано на 5 діб [34, арк. ризував його як «майстра на всі руки» [18, арк. 32].
50]. У лютому 1936 р. він знову притягувався до
За іронією долі чи за логікою репресивної мадисциплінарної відповідальності за незаконне ут- шини, чекісти, які раніше були вершителями людримання під вартою арештованого без санкції рай- ських життів, згодом самі опинилися за ґратами або
онного прокурора [35, арк. 48]. Проте зазначені під дулом пістолета. На нашу думку, чимало з них
«недоліки» у чекістській роботі не завадили його усвідомлювали можливість такого сценарію для
призначенню у квітні 1938 р. на посаду помічника себе, адже компромат можна було знайти чи не на
начальника ВОУНКВС [36, арк. 34].
кожного другого чекіста. Враховуючи це, дехто саПросування по службі. Позитивна про- мотужки, використовуючи особисті зв’язки або
фесійна атестація для співробітника органів НК- прямі підкупи, намагався вибілити свою біографію,
ДПУ-НКВС була важливим кроком до кар’єрного прикрасити характеристику чи нагородний лист.
росту. В атестаціях кінця 1920 – початку 1930 рр. Однак, значна кількість чекістів «офіційно» слуспостерігається прискіпливість до професійних, жила з наявними компрометуючими відомостями,
адміністративних якостей співробітників. Нега- на який «верхи» воліли дивитися крізь пальці, дотивні відгуки безпосередніх керівників призводили поки такі кадри були потрібні. Розуміючи це,
до «засиджувань» на одній посаді, а в іншому співробітники діяли на випередження, намагалися
випадку спричиняли до переведення на нижчу по- «догодити» керівництву, показати свою лояльність
саду чи в регіон меншого політико-економічного і стійкість до лінії партії або ж додатковий раз пезначення.
рестрахуватися. Саме такі працівники НКВС одні із
З 1935 р. акценти в атестаціях зміщуються з перших вимагали збільшення лімітів на репресоваособистісно-організаційних здібностей і задатків у них, активно «отримували» від арештованих необбік «правильності» розуміння політичного курсу. хідні зізнання, загалом, виконували справу партії як
Як зазначають В.Васильєв та Р.Подкур, негативні могли. І саме на таких працівників партійне керіврезультати атестацій попередніх років не завжди ництво на чолі із Й. Сталіним і керівники центральбули перешкодою для отримання відповідальних них апаратів НКВС робили ставку. Вони були
посад у «ягодівський», «єжовський» або «беріївсь- свідомі того, що їх правильно зрозуміють і виконакий» періоди. Історики доходять до логічного вис- ють відповідні вказівки щодо «покращення роновку про наявність певних «угрупувань», які діяли боти» чи «збільшення темпів» такої.
в системі «патрон-клієнтських» стосунків [9, арк.
Наприклад, одним із таких співробітників
20]. В атестаціях цього періоду увагу акцентували ВОУНКВС був О. Запутряєв, який, працюючи в
на вмінні чекіста викривати різних «ворогів» у Ленінграді, у 1935 р. підозрювався у причетності до
партійно-радянських структурах, установах, ор- троцькістської організації, за що згодом виключеганізаціях. Саме таких досвідчених співробітників ний з партії. Усе ж партійний квиток йому поверпід час кадрових ротацій 1937-1938 рр. шукали нули, але вже у Києві, після переведення до
начальники республіканських і обласних органів України. Зрозуміло, що такий компромат О. ЗаНКВС для успішної реалізації поставлених путряєв згодився перекрити виконанням будь-яких
політичних завдань.
доручень [9, арк. 126].
Цікавим був кар’єрний шлях А. Пришивцина.
Подальші долі співробітників органів ДПУЗокрема, у статусі практиканта в Луганському окр- НКВС склалися по-різному. Переважна більшість
відділі ДПУ він отримав характеристику, в якій од- чекістів завершили свою кар’єру, перебуваючи на
ним із недоліків зазначено його «швидке бажання інших посадах і поза межами Поділля. Наприклад:
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4 співробітників було звільнено у зв’язку з на- спрощеного підходу в доведенні вини підозрюваявністю компрометуючих матеріалів чи дискреди- ного. Впертих арештованих доводилося перекотацією органів НКВС, 1 звільнений у зв’язку з при- нувати у правоті версії слідства різними способами,
родною смертю, 9 – звільнено з органів НКВС з по- в тому числі фізичним примусом. Таким чином, задальшим притягненням до відповідальності, вдання партії виконувалися, а ліміти використочастина з них отримала вироки у вигляді ув’яз- вувалися з виділенням додаткових. За такі зусилля
нення на різний термін [18, арк. 193-200]. 15 окремі «ударники» за свої старання були удостоєні
співробітників упродовж 1937-1940 рр. були репре- почесних урядових нагород і позачергових присовані із застосуванням найвищої міри покарання. своєння звань.
Лише 4 чекісти – не репресовувалися і не звільняОднак, коли прийшов час віднайти винних у
лися, доля 2-х невідома. Додамо, що одні співробіт- численних порушеннях соціалістичної законності, і
ники НКВС були репресовані через чекістські зняти відповідальність з партійних діячів, чимало
чистки, пов’язані з кадровими змінами в централь- чекістів поплатилися за свої попередні старання.
ному апараті НКВС та полюванням на змовників і Хоча система працювала таким чином, щоб
шпигунів у цьому відомстві, а інші – за «порушення мінімізувати втрати. Наприклад, більшість керівсоціалістичної законності» під час масових ре- ного складу ВОУ НКВС, які здійснювали «Великий
пресій 1937-1938 рр.
терор» на Поділлі, так і не понесли належного поВисновки. Вищенаведений матеріал засвід- карання.
чує, що нам вдалося визначити соціально-психологічні риси окремих співробітників, а також ствоДжерела та література
рити узагальнений образ кадрового складу чекістів,
1. Петров Н.В., Сорокин К.В. Кто руководил
який можна охарактеризувати наступним чином.
НКВД, 1934–1941: Справочник / О-во «Мемориал»,
Більшість співробітників народилися в останнє РГАСПИ,ГАРФ; Под. ред. Н.Г.Охотина и А.Б.Родесятиліття ХІХ ст. на території сучасної України, гинского. – М.: Звенья, 1999. – 503 с.
за національністю були євреями або росіянами,
2. Шаповал Ю, Пристайко В., Золотарьов В.
формувалися в міському середовищі, за походжен- ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи
ням – із сім’ї торговців чи ремісників. Мали почат- / Ю.Шаповал, В.Пристайко, В. Золотарьов. – К.:
ковий освітній рівень, закінчивши кілька класів Абрис, 1997. – 608 с.
міського училища. Згодом вступили на військову
3. Золотарьов В.А. Начальницький склад
службу до армії. Там перейняли ідеї більшовизму, НКВС УСРР у середині 30-х рр./ В.А. Золотарьов //
вражені війною і революціями стали прихильни- З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. 2001. № 2. –
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жана, з точки зору партійно-радянського керів6. Золотарев В.А., Степкин В.П. ЧК–ГПУ–
ництва, модель поведінки.
НКВД в Донбассе: люди и документы. 1919–1941 /
Призначали співробітників на керівну посаду в В.А., Золотарев, В.П Степкин. – Донецк, Алекс,
територіальні органи держбезпеки Поділля у віці 35 2010. – 512 с.
років, з чекістським стажем понад 10 років. Для
7. Золотарьов В.А., Бажан О. Г., Тіміряєв Є.Р.
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специфікою роботи в цьому регіоні, що дозволяло
8. Бажан О., Золотарьов В. Керівний склад ЧК–
швидко включитися в роботу і досягати необхідних ГПУ–НКВД Чернігівщини у 1918 – 1941 роках / О.
результатів.
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ПЕРШІ ЗБІРКИ ТА КОЛЕКЦІЇ ВІЙСЬКОВОЇ АТРИБУТИКИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Summary
Based on the research results, the author describes the history of formation of the first assemblies and collections of military memorabilia on the territory of Ukraine. With the account of the study material, the article discloses the process of transforming private collections into museums. It traces the development of the appearance
of military museum affairs on the Ukrainian lands was traced.
Key words: military memorabilia, collection of weapons, private collection.
Анотація
На підставі проведеного дослідження автором викладено історію формування на території України
перших збірок та колекцій військової атрибутики. На основі вивченого матеріалу розкрито процес перетворення приватних збірок та колекцій в музеї. Простежено розвиток зародження військового музейництва
на українських землях.
Keywords: військова атрибутика, колекція зброї, військові реліквії.
Problem Statement. In the times of primitive society, with the advent of property and social inequality,
the first collections of personal and trophy weapons
owned by the leaders of the tribes. These should be considered as the embryos of future collections. With the

development of society and the accumulation of wealth,
these collections are greatly expanded and grow into
separate collections. Collecting is becoming more focused, and the collections themselves are replenished
with skillfully crafted and precious weapon materials.
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On the territory of Ukraine, these processes date the Koshevyi, he held it in his right hand during the milback to the IX century, when collecting in the Kievan itary councils. So the Ukrainian proverb appeared: "The
Rus became widespread. Various values were collected head needs the mace". The flag, or the standard, was
not only by the princes, but also by the boyars, the war- given to all the troops, but was worn by her ensign; the
riors, the clergy. Peculiar repository museums were the staff - was given to Koshovyi, but was worn by
temples of Kievan Rus - the centers of contemporary "bunchuznyi" that held him during a campaign over the
culture and education. The temples preserved valuable head of an ataman to give a sign to the Cossacks as their
documents, valuable gifts, and best art works - icons, leader was leading them into a battle; military seal was
precious weapons, gold and silverware, and the like. given to a military judge; a kurin (of a unit) or palanFor example, according to the Tale of Past Years, in the kova (of an area) stamp was given to the unit`s ataman
Tithing Church (the temple of the X century) - the vic- or palankovy colonel; a digger or a rod - to the colonel,
torious banners, weapons, and the dress of the first who carried it in his belt, and sometimes handed it to a
princes were kept [1, S. 23].
traveler traveling through the Zaporozhian steppes for
Thus, in this period the objects of collecting were his complete safety on the road; kettledrums - for all the
not only values and artistic works, but also things re- military, but in particular, for "dovbysh" or "polytavlated to the military past and military leaders, which rnyk"; badges - for all thirty-eight Zapoorizkyy kurins,
strengthened the military power of Kievan Rus.
but the person in charge was a military gunman. These
The Purpose of the Article. The author, on the kleinods, with the exception of sticks that went with
basis of available information, seeks to give an integral kettledrums and military guns, were stored in the Cosand systematic vision of the first collections of military sacks' Pokrovsky Church, or in the military treasury.
memorabilia in Ukraine. In order to achieve the goal of They were handed over only by a special order of the
the article, the author will reveal the peculiarity of the ataman to the general or separate council. Sticks to the
ancient practice of collecting military relics and organ- kettledrums were always kept in the kurin of the miliizing the collection of combat trophies.
tary dovbysh, and all the guns - in the artillery arsenal,
Key Findings. Kievan Rus significantly strength- or gun storage room, under the care of a special
ened its power with the Grand Duke Svyatoslav Igo- starshyna ("pushkar") [4].
revich (years of reign 957-972), one of the prominent
According to the tradition that existed at that time,
statesmen and commanders of that period. It was with when the person ruling the throne on the Russian
Svyatoslav I that the first official mention was made of throne, the Zaporozhian Army swore to the monarch for
the collection and storage of valuable weapons. In the loyalty. The emperor then gave the Cossacks new
chronicles it was said that Sviatoslav treated with dis- kleinods. [5, p. 8]. This was the case during the coronadain various magnificent gifts of the Greeks, but highly tion of Catherine II, who entered the throne of 1762.
valued gifts of "swords and other weapons" [2, p. 30]. For some reason, she did not like the candidacy of the
It was from the X century that the process of collecting cadre of ataman Peter Kalnyshevsky, and she ordered
various weapons, clothing and military life, relics of him to be replaced by Gregory Lantuch. So, according
combat campaigns became a constant spread and the to the royal decree of July 21, 1763, the ataman Gregbackground of military traditions of Ukrainians.
ory Lantuch in Moscow was given military kleinods: a
At that time, weapons together with military am- mace, a banner, a staff, a seal, a feather, kettledrums,
munition were equated with elements of the contempo- four badges and a reed that he had to bring to Glukhov
rary culture and included in collections, which were and get it from the hands of Hetman Kirill Rozumovsky
kept together with valuable documents and the best ar- [6, S. 48].
tistic works. Such collections were in St. Sophia CatheLarge collections of Cossack weapons, paintings,
dral in Kiev, built in the Yaroslav the Wise times in the handwritten books, chronicles, icons, jewelry, historiXI century. In the cathedral, the first Rus library was cal documents were in the property of representatives
created which appeared prior to many well-known of the Cossack starshyna. As an example, from the inWestern European bookshops. In addition to books and formation available to the author, in 1896 in the tribal
military paraphernalia, in the St. Sophia Cathedral there estate of Skoropadsky in Trostyanets (Poltava region)
were valuable collections of icons, church utensils, rugs the main pride was the Museum of Cossack Glory. The
and other things. In times of calamity (wars, hostile in- unique collection of portraits of Hetman and Cossack
vasions), these collections were lost, and we know starshyna, ancient weapons, utensils and furniture, rare
about them only from short memoirs in the chronicles. books and manuscripts was collected by the grandfaLarge collections of values, including military ones, ther of Pavlo Petrovich - Hetman Ivan Skoropadsky, to
were also in the Kyiv-Pechersk Lavra, in the temples of whom his friend Taras Shevchenko went to study docChernihiv and other cities of Kyiv Rus [3, pp. 271-273]. uments [7, p. 38].
The Kleinods (regalia) of the Cossack state were:
At the beginning of the nineteenth century, the
regimental flags, hundreds of badges, staffs of hetman; military past and its mythologization became the object
military musical instruments - kettledrums. The sym- of attention of the imperial authorities. The armed
bols of the power of the Cossack starshynas were the power and steadfastness of the autocracy had to be
maces of hetmans, flanged maces of colonels, reeds of demonstrated at all times, especially on the national
military judges, ink tanks of scribes, and others. boundaries. Part of the ideological concepts of the state
Kleinod belonged only to a certain person from the Za- was the glorification of wars, victorious for the empire.
porizhzhya starshyna (seniors). The mace was given to
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The Orthodox Church was also involved in this pro- France with his own foreword and commentary. In
cess. Usual events during the first half of the nineteenth 1900, the "Register" was re-published in Poland. Based
century were worships devoted to the Battle of Poltava, on it, one can see a picture of the interests of the princes
the Franco-Russian War of 1812, and others. During Ostrozky. The description mentions pictures of mostly
their conduct, a respectful attitude towards the emperor, European artists, icons, weapons, jewels, and much
his family, the imperial army was formed as one of the more. The same collections were owned by the princes
foundations for the existence of autocracy. The temples of Zaslavsky, Zbarazki, Czartoryski, Vyshnevetsky and
were equipped with original museum exhibits, which by many other powerful Ukrainian dynastic families
were to remind believers of the victorious military past [11].
[8, p. 38]. For example, in 1814, in the Savior TransfigIn aristocratic circles it was considered a good
uration Cathedral in Chernihiv, flags of the Chernigov tone to collect weapons, antique utensils, household
regiments which participated in the Franco-Russian items, paintings, and the like. The collection of antiquiWar, were stationed. On June 25, 1829, during the visit ties facilitated the formation of private collections into Kyiv, Nicholas I received a message about the cap- herited by descendants. Not the last place in the register
ture of the Silistrian fortress by Russian troops. The of antiquities was taken by things derived from archaenext day the king ordered to take some of the captured ological excavations, or occasional findings (firearms
enemy`s flags to be taken to Kyiv and placed in the St. and cold weapons, ceramic products, ornaments, etc.).
Sophia Cathedral [9, p. 167].
In the city of Lviv in the early 1920s, based on the
In 1847 the idea of a combination of the temple private collection of Henry Lyubomirsky, the Luboand the memorial was formulated by a special decree of mirski Museum was created. It contained precious cold
Tsar Nicholas I [10, S. 46]. He reported that in all the and firearms, royal letters, icons, paintings, coins, and
regimental churches it was necessary to install bronze more. The collection of weapons consisted of 600 explaques bearing the names of the officers who served in hibits. The collection was supplemented by various ranthe regiments and died in past wars. Subsequently, tem- dom archaeological finds [12, p. 2].
ples began to store memorable awards, documents and
The Lubomirski Museum consisted of five departphotographs of deceased officers and soldiers. Mu- ments, in which the exhibits were placed chronologiseumization of the temple and its transformation into a cally. The fourth department exhibited exclusively cold
pantheon became a prerequisite for the emergence of and firearms (sabers, yatagans, collections of muskets
regimental museums. For military units that had a per- and pistols) from the private collection of the Lyubomanent location, the temples became one of the muse- mirsky family [13, p. 11]. In 1826 and 1828 the muum's premises, which contained a part of the exposition seum was filled with interesting archaeological exhib[8, p. 38].
its. The first of these was a unique finding of a warrior's
Note that the concept of "assembly" and "collec- armament set, which was discovered in 1826 during the
tion" have key differences, which are based on the atti- laying of the Kolomyia-Kamianka Velyka road. Antude of the person to the artefact. So, the collector al- other finding that had a remarkable museum value was
ways looks for and finds something that has long been the large double-edged bronze ritual knife that came
forgotten, something that is considered lost, unex- from a mound near Galich and became a museum's
amined to him / her. That is, the collector is first and property in 1828 [14, pp. 407-428].
foremost a researcher. And the researcher should have
After the defeat of the uprising of 1863, the Lyua certain theme (direction). Everyone chooses it on their bomirsky people began to receive personal arms of the
own, but it should be the main thing in one`s work. The participants of the uprising. In 1863 the collection was
person who assembles, however, is indifferent to the transferred to Ossolineum, a scientific institution in
very subject of assembling, for him or her the most im- Lviv, and became part of the newly established Muportant is the value and quantity. For the collector, of seum of the Lyubomyrsky Princes [15, p. 43-54]. The
primary importance is the understanding of what he/she collection was partially exhibited at an exhibition for
collects, knowledge of the issue and those related to it public viewing opened in 1870. According to the muat the expert level. Not every person who assembles seum guidebook, starting in 1909, the main collection
something is able to become a collector, and quantity of weapons was located in the Zbrojownia hall [16, p.
does not grow into quality here. Unlike collecting, 54]. In the middle of the nineteenth century, the Lubwhich is characterized by the desire to systematize the chirskii Museum received a chain mail (inv. No. 458),
accumulated material, among the objects of assembling found along the river Styr in Volyn [16, p. 71], donated
is the widest range of objects of material culture and by Edmund Livskywhich; it is currently held on the recnatural history, created by man and nature throughout ord of the Lviv Historical Museum.
the world history [11].
Note that at the end of September 1939, after the
One of the striking examples is the collection of arrival of the Moscow troops in Lviv, the Museum of
princes of Ostrozky in the Dubno castle, which we Lyubomyrsky received a large number of ancient
know from the "Register of treasures of the castle of the weapons due to the prohibition of keeping arms by priprinces of Ostrozky in Dubno, compiled in 1616". This vate individuals. At the same time, as a deposit, the mudocument was found by Prince Josef Tadeusz Lubo- seum received a part of the collections of the famous
mirski in the nineteenth century and published in Tarnovsky1 family from Dzikova (now - in the city of
1

The Tarnovsky families were Ukrainian landlords, owners
of large land holdings in the Chernihiv, Poltava and Kiev

provinces in the XVIII - early XX centuries. They were
descendants from the Cossack starshyna. Vasyl Vasilievich
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Tarnobedzhe in Poland) - a sword and Hetman Tar- in December 1911, 15 samples of the old weapons of
novsky's mace.
the fifteenth and nineteenth centuries and 33 samples of
It can be assumed that a significant part of the weapons of the seventeenth and nineteenth centuries
modern collection of swords of the X-XV century (23 were procured. And in 1914, the museum was replenitems), which today are stored in the stock group ished with monuments from the collection of Vladislav
"Weapons" of the Lviv Historical Museum, mainly Lozynsky, a famous historian of Lviv and art critic who
originates from the collection of Lyubomyrsky. Of bequeathed his collections (including weapons) to Lviv
these, two belong to the X-XII century, six to the thir- [17, pp. 23-27].
teenth and fourteenth centuries, and the rest to the fourIn 1915, the famous collector Boleslaw
teenth and fifteenth centuries. The valuable exhibits of Ozhekhovich4 transferred his collections to the Muthe "Zbrojowni" were the weapons of excavation of the seum, among which was a collection of weapons [21,
local ethnographer B. Shanyavsky in Plisnesk. Also in pp. 3-13]. Prior to the beginning of the First World War,
the burial mounds on Vasyl Tolochka's field in 1874 B. Ozhekhovych's collection was in the estate of the
was found the oldest of the sabres known in the Gali- Ozhehovichi in the village of Kalniki, Mostyskogo
cian-Volhynian lands [17, p. 23-27].
povitu (region). During the onset of Russian troops in
In the collection of the museum named after the 1915, the Ozhekhovichi estate was in Przemysl in the
princes Lubomirski was also a cast bronze mace in the area of hostilities. Great efforts to save the
form of a flattened bullet dating from the 11th-12th cen- Ozhekhovichi collection were made by the Director of
turies (now - in the stock group "Weapons" of the Lviv the Archives and National Museum named after King
Historical Museum). A similar bronze mace acquired in Jana III Alexander Cholovsky, who delivered the col1909 from the Lviv antique collector Hameides by the lection to Lviv. In 1919 Boleslaw Ozhehovich signed
Yan III Museum [18, pp. 13-19]. The King Yan III Mu- an agreement with the city authorities on the transfer of
seum (Lviv) was located in the stone building "kamian- his collection to the city's municipality5 [22, p. 120]. At
ytsia"2 (now Rynok Square, 6), which in the second half the request of the donator, Alexander Cholovsky [17,
of the seventeenth century belonged to King Jan III pp. 23-27] was to take direct oversight and leadership
Sobieski, and at the beginning of the twentieth century over the collection.
was owned by the princes Lubomirski, who in 1908 left
The collection was so large in number and imit to the city [19, pp. 3-19].
portant in value that was exhibited separately, with a
Oleksandr Cholovsky3, who presented the King special status [18, p. 13-19]. Under one of the terms of
Jan III Museum with 150 samples of weapons and mil- the agreement between Boleslav Ozhekhovich and the
itary armor of different times became the driving force Lviv city administration the entire collection should
for the museum's collecting activity [17, pp. 23-27].
forever be kept and exhibited as a single and indivisiSignificant collections of weapons contained pri- ble, and be called the "Collection of Boleslaw Ozhehovate assemblies/collections: of Vladislav Lozynsky vich" [17, pp. 23-27]. In addition, to monitor the proper
(apart from weapons, one could see the equipment of a implementation of the terms of the agreement between
rider and a horse of the XVI-VIII centuries) as well as Boleslaw Ozhekhovich and the municipality of Lviv, a
of professor V. Lukashevich (residing on Krashevsky special curator was appointed, which consisted of five
Street, 1/5) [20, p. 530 ]
members. And the donator himself preserved the right
Subsequently, the collection of the museum was to participate in the discussions of the board of curators
quickly replenished at the expense of purchases from and the right to vote on its decisions [17, pp. 23-27].
private individuals, as well as gifts and donations of paAt the time of the transfer, the collection contained
trons, citizens and organizations of Lviv. In particular, 998 items of antiquities, among which - 454 weapon
(Older) [June 14 (26), 1810-November 04 (16), 1866] was
acquainted with M. V. Gogol, T. H. Shevchenko. His son Vasily Vasilievich (Junior) [1837 - July 13 (25),1899]
exchanged letters with T. H. Shevchenko. Such well-known
figures as M. T. Vovchok, I. Y. Repin, M. M. Ge, and other
representatives of Ukrainian and Russian culture visited the
estate of Tarnovsky in Kachanivtsi. Grigory Stepanovich
[1788 - November 8 (20),1853]. Uncle of Vasil Vasilyevich
Senior was acquainted with M. V. Gogol, M. I. Glinka, S. S.
Gulak-Artemovsky, M. O. Maksymovych and other figures
of science and culture. His estates in Kachanivka in 1843 as
well as in the village of Potik in 1845 were visited by T. H.
Shevchenko (now belonging to Myroniv district, Kyiv
region). In the story entitled "Musician", Taras Shevchenko
embodied the character as a land and serf-owner Arnovskii.
As of now, a silver commemorative coin of 10 hryvnias
denominated in circulation on February 10, 2010 and issued
by the National Bank of Ukraine has been dedicated to this
outstanding Ukrainian Cossack starshyna family.
2 The stone building was built at the expense of the Greek
merchant Konstantin Kornyakta in 1580, as evidenced by an
inscription over the door on Bljayarskaya Street. The

construction of this building was carried out under the
direction of Lviv architect Peter Barbon.
3
Alexander Sos Cholovsky (February 27, 1865,
Baconchitsy, near Przemysl - July 7, 1944, Lviv) - Polish
Galician historian, archivist. From 1891 he was the head of
the archives of the city of Lviv. In 1906-1939 - Director of
City Museums.
4 Boleslaw Ozhehovich, Doctor of Legal Studies at the
University of Lviv, a well-known traveler, collector, Polish
philanthropist of the late XIX - early XX centuries who
devoted about 30 years of his life to collecting paintings,
drawings, miniatures, coins, weapons and furniture. When in
1914 Russian troops took his mansion in Kalknyk, he
appealed to the Lviv Magistrate to rescue his assemblies from
possible robbery. Thus, 15 carts of valuable things were taken
to Lviv and preserved for descendants.
5 Hmina, also the gmina (Polish: gmina) is the smallest
administrative unit in Poland, a city, a village or a group of
villages and cities. The name comes from him. Gemeinde community, community. In fact, Gmina is a self-governing
community of inhabitants of a certain territory
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items. However, Boleslav Ozhehovich continued to re- Ekaterinoslav, with an integral part of it being the colplenish the collection until the end of his life [22, p. lection of Cossack antiquities and military memorabilia
120]. Boleslav Ozhehovich`s collection included vari- of Cossack history. A significant part of the exhibits of
ous samples of cold weapons and firearms of various the History Department of the Zaporizhzhya Cossacks
periods, places of manufacture and purposes. Conse- in the Dnipropetrovsk Historical Museum (Hall Two)
quently, this collection of weapons clearly demon- is a military memorabilia from the collection of O. M.
strates the skills of the armorers of many epochs and Pole.
peoples [22, p. 121-122].
Consequently, the first private assemblies and colTo date, most of the samples of ancient weapons lections of military artifacts and memorabilia, in the
derived from the collection of Boleslaw Ozhekhovich vast majority, occupied an honorable place in museums
are stored and exhibited at the Lviv Historical Museum named after the owners of private assemblies and coland in its branch – the Arsenal Museum. Among the lections.
cold weapons there are swords here (the fifteenth-cenConclusions. Considering the history of the first
tury side sword made by the armorers of the city of Pas- assemblies and collections of military memorabilia in
sau in Bavaria; the large two-handed flamberg sword Ukraine, it has been established that their existence
made in Italy at the end of the XV - the beginning of gave an important impetus to the creation of new muthe XVI century), sables, court swords (court swords of seum institutions, as well as helped to accumulate, prethe XVI and XVII centuries), broad swords, battle axes, serve and exhibit a large number of artefacts and memhand axes, knives and kindjals (kindgals from Iran of orabilia of the military-historical past to the general
the XVIII century, kindjals from Eastern India from the public. The period from the second half of the XIX cenXVIII century, kindjal from Indonesia of XVIII cen- tury to the beginning of the XX century was marked by
tury), helmets, chain armor, plate armor, spears, cross- active museum construction works primarily due to the
bows, etc. also firearms - pistols (revolver of the Mari- active engagement of public figures, ethnographers,
ette system; pistol by Johan Andreas I Kuchenreiter; a philanthropists and museologists.
pair of duel pistols by F. Hristian Schilling), rifles, guns
[22, pages 119-126].
References
Zaporizhzhya Cossack antiquities were in the pri1. Cherny V .D. Art of Medieval Russia. M .:
vate collection of Alexander Nikolaevich Pole6. Being Gumanit. ed. center VLADOS, 1997. P. 23.
the descendant of Hetman P. Polubotko on the maternal
2. Complete Collection of Russian Chronicles:
line, O. M. Pole paid special attention to the collection 38 vol. St. Petersburg, 1913. Vol. 20. P. 30.
of Cossack relics, remnants of Cossack history. Cos3. Mashtalir V. V. Formation of Militarysack weaponry items, clothes, outfit, kleinods, pipes, a Historical Museums on the Territory of Ukraine / V. V.
variety of utensils were of utmost importance among Mashtalir // Materials of the 14th All-Ukrainian
other memorabilia and exhibits in his museum. In 1887 Scientific Conference "Essential Issues of the History
his collection served as a foundation for developing a of Science and Technology" (Lviv, October 8-10,
private archaeological museum in Ekaterinoslav (in 2015) / Center for the Study of National Science of
Dnipropetrovsk, in 1926; now – the City of Dnipro). Ukraine and UTOPIK. K .; 2015. pages 271-273.
Most of the collection of O. M. Pole was a collection of
4. Kuibida V.V. Symbols of Kleinods: Historical
subjects related to the history of the Zaporozhian Sich. Retrospective / V.V. Kuibida, L.V. Shapoval. // History
Some of them were inherited from their ancestors, who of Science and Biography Studies, 2017. No. 2. Mode
belonged to the famous Cossack noble families (Pole- of
accessу:
tiky, Polubotki, Savychi, Malami). Most of the objects http://nbuv.gov.ua/UJRN/INB_Title_2017_2_7
of Zaporozhye antiquity O.M. Pole found during ar5. Sity I. Kleinod of the Last Ukrainian Hetman
chaeological excavations or acquired by purchasing Kirill Rozumovsky / I. Sytyi // Sign [Bulletin of the
them. The area of finds can be outlined within the Ukrainian Heraldry Society], 2001. Ch. 24. P. 8.
bounds of Ekaterinoslav and Kiev provinces: villages
6. Karpov V.V. Formation and Development of
of Volosko, Divka, Zvonetsk, cities of Kaniv, Ekateri- Military Symbols of Ukraine. 1991 - 2012: Monograph.
noslav, villages of Ihren, Kapulivka, Mikhailovna, Kyiv: NACCK, 2014. 232 pages.
Mishourin Rig, cities of Nikopol, Novomoskovsk, vil7. The Beloved Wife of Hetman Skoropadsky
lages of Perevalochna, Stari Kodaky, Old Kiev, was Born // The Segodnya Newspaper, 2018, May 17.
Khortytsia island. Not for the sake of his own benefit P. 38.
or landlord's whim, O. M. Pole was creating a collec8. Ivanyuk Oleg. Regimental Museums in the
tion of antiquities. Characteristic feature of the archae- Naddnipranska Ukraine in the XIX and early XX
ological studies of A. M. Pole was that he was not going Centuries. / Oleg Ivanyuk // Kiev Historical Studies.
to use the found artefacts only for his own use. During Scientific Journal No. 2 (5), 2017. P. 38
his lifetime, he sent several exhibits to the Hermitage
9. Lebedyntsev A. Russian Sovereigns in Kiev
Museum and the Museum of the Odessa Society of His- (1706-1885). K: Type-Lit. High Ratified Association of
tory and Antiquities. In 1905, the Regional Museum I.N. Nushnerev and Co., 1896. P. 167.
(now Dnipropetrovsk Historical Museum) opened in
10. Isakova E.V. Temples-Monuments of Russian
Military Valor. M.: Knowledge, 1991. P. 46.
6

Oleksandr Mykolayovich Pole (08/20/1832 - 07/26/1890)
- Ukrainian researcher-archaeologist of Ukrainian-German

origin, Verchnodniprovskyi landowner, gentry, ethnographer
and entrepreneur, philanthropist and public figure.

Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) #10(38), 2018
17
11. Benduk M. From the Private Assembly to the
16. Muzeum Narodowe imienia krola Jana III.
Museum (about the History of Collecting in Ukraine) / Przewodnik tymczasowy. Lwow, 1908. 31 p.
M.
Bendyuk
//
Electronic
Resource:
17. Petryk N.R. The Beginnings of Formation of
www.kulturolog.org.ua.
Access
mode: Collections of Military-Historical Monuments by
http://kulturolog.org.ua/publications/-p-article/394Museums of Lviv (2nd half of XIX - the beginning of
bendiuk.html
XX cent.) / N. R. Petryk // Bulletin of the National
12. Lubomirskich Museum Catalogue, 1877. University "Lviv Polytechnic". State and Army 2014.
Lwów. 158 pages.
No. 809. P. 23-27.
13. Repertoryum zabytków przedhistorycznych
18. Tersky S.V. Medieval Weapons in the Lviv
na obszarze szesnastu powiatów Galicji Wschodniej. Museum Collections of Pre-War Time: Origin and
1906, Lwów, 77 pages.
Composition // Bulletin of the National University
14. Bulik N. Archaeological Collections in the "Lviv Polytechnic". No. 555: State and Army. L., 2006.
Museums of Lviv (1823-1914) / N. Bulyk // Materials P. 13-19.
and Research on Archeology of the Carpathians and
19. Krutous A. From the Past Lviv Historical
Volhyn. Issue No. 12, 2008, pages 407-428.
Museum // NZ LIM. L., 1996. Issue No. 5. pages 3-19.
15. Tersky S. V. From the History of Collecting
20. Orłowicz M. Ilustrowany przewodnik po
Archaeological Artefacts by the Lviv scientific and Lwowie. Lwów; Warszawa, 1925. 275 p.
museum centers in the XIX-1st half of the XX century
21. Krutous A. Lviv Museums and Oleksandr
(on archival materials and collections of the Lviv Cholovsky // NZ LIM. L., 1997. Issue No. 6, pages 3historical museum) // Historical Monuments of Galicia: 13.
materials of the 3rd Scientific Cultural Conference
22. Prokip A. Collection of Weapons by Boleslav
(November 19, 2004). Lviv: National University of Ozhekhovich (on the Materials of the Collection of the
Ivan Franko, 2005, pages 43-54.
Lviv Historical Museum) // NZ LIM. Lviv: New time,
2006, Issue No. 11. P. 120.
Prokopov Vadim
Postgraduate student of the Department of History of Ukraine
Oles Honchar Dnipro National University
Researcher at the Institute for Social Studies
(Dnipro, Ukraine)
Прокопов Вадим
Аспірант кафедри історії України
Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара
Науковий співробітник Інституту суспільних досліджень
(м. Дніпро, Україна)

THE BATTLE WOUNDS OF THE UKRAINIAN INSURGENTS OF ZAKERZONNIA AND
THEIR TREATMENT (1943-1947)
БОЙОВІ ПОРАНЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПОВСТАНЦІВ ЗАКЕРЗОННЯ ТА ЇХ ЛІКУВАННЯ
(1943-1947 рр.)
У статті на основі наративних та документальних джерел досліджено бойові поранення, яких зазнавали учасники ОУН і УПА на Закерзонні. Головною метою статті є аналіз повсякденних практик українських повстанців і підпільників по відношенню до травм. Також аналізується робота та умови медичних
працівників в УПА. Автор звернув увагу на аспект бойового стресу в підпільно-партизанській війні. Дослідження зроблене з використанням методі історичної антропології та підходів її воєнно-історичного розділу.
Ключові слова: УПА, ОУН, Закерзоння, повсякдення, поранення, медицина, лікування, історична антропологія
The author investigates the wounds wounded by members of the OUN and the UPA in Zakerzonnia. The
article based on narrative and documentary sources. The main objective of the article is to analyze the everyday
life practices of Ukrainian insurgents and underground members in relation to injuries. The work and conditions
of medical staff in the UPA are analyzed also. The author pays attention to the aspect of combat stress in underground guerrilla warfare. The research is done using the method of historical anthropology and approaches of its
military-historical section.
Key words: UPA, OUN, Zakerzonnia, everyday life, medicine, battle wounds, treatment, historical anthropology
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Будь-які військові дії завжди супроводжу- кого підпілля; практик поведінки повстанців в таються травмами та пораненнями учасників – комба- ких ситуаціях у повсякденному вимірі; варіанти літантів. В залежності від стану матеріального забез- кування у бойових умовах та прихисток поранених.
печення воюючих армій, обставин та кліматичних
Метою статті є аналіз повсякденних практик
умов, в яких ведеться війна, вояки піддаються різ- українських повстанців і підпільників по відноним небезпекам для життя та здоров’я. Одними з шенню до поранень. Розглянемо різноманіття бойоголовних складових повсякдення вояка на війні є вих уражень, яких зазнавали учасники визвольного
бойові поранення, їх лікування та переживання, які руху на Закерзонні від перебування в екстремальній
в екстремальних умовах стають чи не найважливі- ситуації – бою, втечі, переховуванні. Подивимось,
шими проблемами виживання.
якою була робота та умови санітарів УПА.
В сучасній ситуації військового конфлікту на
Джерела. Основним джерелом у дослідженні є
Сході України для української армії, суспільства, его-документи – денники сотень, спогади та мемувлади стає як ніколи актуальним досвід у бойових ари. Незважаючи на поширену думку про наративні
діях поколінь минулої доби. Належне вивчення та джерела як про менш достовірні, другорядні, ми
висвітлення досвіду вояків УПА дозволить уник- звертаємо увагу на їх незамінність при вивченні понути проблем, з якими стикалися партизани 1940- всякдення. Так само, вони першочергово важливі в
вих рр., краще зрозуміти, в першу чергу, психологі- описі такого явища як психологія комбатанта – лючний стан сьогоднішнього вояка. І, врешті, бути го- дини, що бере участь у бойових діях. Документатовим до викликів війни.
льні джерела – офіційні звіти, інструкції будь-якої з
Аналіз досліджень Тема медичного забезпе- воюючих сторін не ілюструють внутрішній світ лючення в УПА вже ставала темою досліджень. Од- дини, її переживання на полі бою, а часто залишанак, зазвичай дослідники вивчають її зовнішній, ча- ються байдужими до повсякденних турбот та приксто формальний бік – формування медично-саніта- ростей комбатанта – поранень, обморожень, нерворної справи, організація медичної допомоги. вих та психічних виснажень. Матеріали допитів
Найбільш глибоко це питання дослідив Аретій Кра- арештованих повстанців урядовими органами безвець, висвітлюючи становлення і розвиток Україн- пеки також не демонструють цих явищ, і часто є виського Червоного хреста та служби здоров’я. Його кривленими самими підозрюваними.
робота є чи не єдиною монографією з тематики [23,
Бойові поранення в УПА.
с.177]. На проблемах організації медичної служби в
Воєнні дії, як відомо, спричиняють появу велиУПА також зосередила свою увагу Галина Старо- кої кількості поранених, евакуація та догляд за
дубець [41, 199-202]. У її монографії подана роз- якими є одним з показників ефективності воюючої
лога інформація щодо організації медично-санітар- армії. Партизанська війна створює свої особливі
ної роботи, особливо на Волині та Галичині. Вона умови для уражених, часом своєрідним є й саме статакож звернула увагу на проблеми з медперсоналом влення до поранень членів іррегулярних військових
та ліками в УПА [42, с. 258-280]. Окрім офіційних з’єднань.
фактів повсякденні аспекти медичного обслуговуВояк УПА мав бути психологічно готовим до
вання згадані у роботі Марії Срібної, вона описала важких умов повстанського життя. Отримати пораумови життя в санітарних криївках, раціон харчу- нення означало наражати на підвищену небезпеку
вання хворих [40]. Специфіка догляду жінками-са- не лише себе, але й побратимів та простих людей, в
нітарками за хворими коротко зачеплена у статті яких він перебував. Однак, старшини, санітари та
Ольги Бежук [6, 217-225]. Наразі найбільш антро- прості вояки намагались докласти усіх можливих
пологічною є лише стаття Я. Антонюка [2], в якій з зусиль для порятунку своїх уражених соратників.
точки зору повсякденної історії поданий нарис про
Командири УПА під час різноманітних інструповстанських дантистів, проблему хворих зубів та ктажів нагадували воякам, що вони не сміють здаїх лікування у воїнів УПА і ОУН. У нашій статті ватися в полон та залишати поранених на полі бою
про хвороби, їх лікування в життя вояків УПА по- [30, с. 318; 38, с.673]. На практиці після битви повданий антропологізований нарис проблематики станцям приходилось нести своїх поранених до укхвороб та уражень в УПА і ОУН на Закерзонні [38]. риття. Це, звичайно, уповільнювало партизанський
Застосовуючи методи міждисциплінарності, марш. За спогадами вояки та сотенні санітари допоми не можемо не звернутися до робіт з воєнної пси- магали смертельно раненим до останньої хвилини,
хології. У цій статті ми використовували наукові та не погоджувались на прохання їх дострелити [21,
практичні підходи до розуміння бойового стресу та с.45-46, 168].
виснаження в історичній ретроспективі[7; 45; 46;
Зазвичай, одразу після бою вояки надавали по47] та на прикладах сучасної війни на Сході Укра- братимам першу допомогу – обмивали та пеїни [34; 24].
рев’язували рани, а пізніше відправляли до шпитаЯк бачимо, повсякденні аспекти вивчення ме- лів у криївках чи селах. Щоб легше перевозити подичної служби є досі невідомими та мало вивче- ранених, повстанці могли взяти вози у селах і везти
ними. Перспективними напрямками досліджень є поранених до збірного пункту сотні [13, с.97, 105;
антропологізація історії, розгляд внутрішніх пере- 8, с. 136-138, 161; 43, с. 169; 30, с. 235; 37, с. 8; 26,
живань через поранення, травми людей українсь- с. 24].
У порятунку вояків під час бою великою була
роль санітарів, які виносили поранених на своїх
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плечах під ворожим обстрілом [30, с. 286, 13, с. 95- ще дужче притулився до землі та почав відкочува96; 46, с. 73]. Досить виразно описав подібну ситу- тись в кущі, при чому дуже вразив собі руку, так що
ацію повстанський санітар Євстахій Кметь почали кості вилазити. Потиху, щоб не шелеснути,
«Сойка»: «Хоча цей бій, його клекіт спершу я подався глибше в ліс, де напомацки розбандажуcпаралізував мої думки, і я якийсь час лежав на зе- вав руку і знову забандажував. Напився води і пімлі, не знаючи чи піднести голову, але всі скажено шов далі. Гарячка мені докучала, але я йшов, щоб
бігли вперед і це підірвало мене, і я знайшовся в пе- зорієнтуватись, де перебуваю» [30, с. 338-339 ].
ршій лінії бою. Почав припадати біля поранених,
Отримати поранення повстанці могли й випаддопомагав їм, роззував, перев'язував шнурами, щоб ково – використання зброї несе в собі небезпеку незупинити кровотечу. Біля тяжко поранених затри- щасних випадків через необережність. Так бойовик
мувався довше, чекав поки їх підберуть інші і почу- Цяпка, щоб знешкодити полоненого поляка, який
вав себе хоробро. Підняв чийсь автомат під час на- раптово кинувся на нього, машинально пустив
ступу, стріляючи на ходу, де розсипаючи іскри, чергу з автомата, забувши при цьому, що іншою рускреготіли зубами ворожі скоростріли» [21, с. 67]. кою тримався за передній отвір зброї [47, с.105].
Особливо важливим є надати пораненим першу доНе всі люди, які потрапляли в підпілля вміли
помогу, від якої залежить їх виживання. На цей ас- поводитись з бойовими засобами. Закерзонський
пект звертали увагу у посібниках для санітарів [10]. пропагандист «Орелець», «Уманець» або «ПрофеДеякі вояки були доволі важкими для транспо- сор», як його називали повстанці, представився виртування, або переносити їх не було можливості. кладачем київського університету, був людиною
Тоді їх доводилось ховати в густій рослинності, або далекою від військових справ, і не наважувався коу найближчій криївці, поки вороги не підуть з те- ристуватись зброєю. Однак попросив гранату, яку
рену. Пораненому ж залишався лише пістоль з носив у задній кишені штанів. Одного разу, забуостаннім набоєм та сподівання кращої долі, що вши про неї, через необережність призвів до детойого не знайдуть супротивники [14, с.60-61]. Трап- нації – від вибуху йому сильно пошкодило стегно
лялось, що дуже ослаблений вояк втрачав надію, та руку. Співробітникам УЧХ вдалось прилаштущо побратими його заберуть і, не дочекавшись, вко- вати його в міський шпиталь Перемишля, адже у пірочував собі віку [21, с.88-89].
дпіллі б його не вилікували. Після цього не міг ноПісля бою поранених повстанців могли підіб- рмально ходити [9, с. 57-58; 28, с. 155-156]. А деякі
рати місцеві селяни та надати першу допомогу. Або бойові травми повстанців були дуже важкі – прож спочатку лікували обізнані підпільники та сані- стрілена голова, після яких, на диво, виживали [47,
тари, а потім приходив фаховий лікар, якому дово- с. 154; 13, с.161; 46, с. 75 ]
дилось обходити всю округу [30, с.128-130; 25, с.
В українському підпільно-повстанському се128-129; 8, с. 218-219]. Підпільник міг відлежува- редовищі частими були випадки бойового самогубтися у стодолі більш довший час, доки рана не за- ства у безвихідній ситуації – при тяжкому порагоїться [14, с. 183]. Під час тривалого рейду «Рена» ненні, загрозі неминучого полону. Вояки самочерез фронтову німецько-радянську лінію хворих стійно вкорочували собі віку «останнім» набоєм чи
та поранених залишали у селах на опіку місцевим гранатою, або благали про це своїх соратників [21,
мешканцям та підпільній мережі [47, с. 51].
с. 116; 13, с.45; 30, с. 284; 29, с.103; 27, с. 123Доволі часто бойова ситуація вимагала від по- 124,139]. Так, наприклад, важко поранений розриввстанців не зважати на поранення і продовжувати ними кулями вояк “Терка” з сотні “Громенка” протримати вогневий контакт з ворогом. Особливо ва- сив побратимів його застрелити, що після вагань
жливо було бути в строю, незважаючи ні на що, ста- було виконано: «то була трагічна хвилина. Всі від
ршинам, підстаршинам і вістовим відділів УПА, які тієї сцени відступили, бо не можна було дивитись»
тримали зв’язок між різними групами бойових від- [19, с.193].
ділів [30, с. 249-250, 338; 21, с. 67].
Стрілець “Моряк” прохав друзів себе застреДосвідчені військові знали про тонкощі воєн- лити через важку рану, але вони не погодились і
них дій та їх наслідки. Так командири могли строго сховали під час бою його в криївці-ямі на одну
заборонити що-небудь їсти перед боєм, адже споді- особу. Згодом перевели пораненого в більшу криївались жорстких боїв – та багатьох поранених. По- вку і приводили до нього сільського лікаря, який і
вний живіт ще неперетравленої їжі міг ускладнити поставив вояка на ноги [22, с.160-162].
першу допомогу [14, с. 222].
Тема бойового самогубства членів українсьДосить цікавими є описи особистого досвіду кого визвольного руху варта окремого воєнно-псипоранення окремими стрільцями. У розпалі бою хологічного дослідження.
вояк спочатку не помічав пошкоджень, але невдовзі
Бойове виснаження.
давалось взнаки ослаблення організму – і втрата
На війні, коли організм людини перебуває у
свідомості. У такій ситуації свої могли сприйняти постійній напрузі, наступає небезпечний момент
пораненого за мертвого і під натиском ворога не за- психологічного виснаження та апатії. Для запобібрати його з поля битви. У результаті травмований гання таким ситуаціям в регулярній армії передбавояк залишався на самоті – доводилось перев’язу- чена ротація для відпочинку та відновлення нормавати себе самому, а до того ж і відбиватись від во- льного стану. В підпільно-партизанських умовах
рогів. «… посипався на мене барабанний вогонь. Я ротація унеможливлювалася. Вірогідною була
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лише зміна постою – село, ліс, криївка. Для учасни- звільняли від обов’язків повстанця та відпускали
ків визвольного руху на Закерзонні навантаження «шукати кращої долі» [14, с. 357].
посилювалося постійним очікуванням зустрічі з неПісля безперервних боїв та маневрів навеснівидимим ворогом, розкриттям сховку, боєм, перес- влітку 1947 р. кожен вояк УПА «перевтомлений
лідуванням, страхом перед діями ворожої агентури. так, що ледве на ногах держиться» [26, с. 47]. До
Стресовий синдром підвищувався також через всього додавались також моральне пригнічення з
втрату товаришів, страждання та загибель знайо- причин бойових невдач та втрат [26, с. 60]. Під час
мих цивільних людей від ворожого насилля та ви- одного з тимчасових постоїв вояки сотні “Бурлаки”
селення зі своїх земель, що особливо було поши- спали, незважаючи на обстріл польського війська.
рено на Закерзонні.
«Стріляли майже до ранку…розривні кулі розриваПісля кількох втеч від облав та днів без норма- ються прямо над нашими головами. На правду
льної їжі підпільники відчували велику втому та не- треба партизанських нервів та стану перемучення
рвове виснаження. «У певному моменті я відчув ди- (в якому ми знаходимося), щоб спати під час цього.
вну, цілковиту байдужість». У всіх членів боївки Однак, багато хто спить смачно – аж ліс гуде» [21,
з’явилась апатія до всього, що відбувається довкола с. 64].
[32, с.249].
Такий стан вояків УПА підтверджують і польНадмірне фізичне перенапруження призво- ські звіти. Захоплені урядовими силами повстанці
дило до підвищення нервовості бійців, виникненню весною 1947 р. «переважно виснажені фізично та
конфліктів «на рівному місці», коли вояки могли у завошивлені» [1, с.67].
гніві схопитися за зброю [13, с. 199-200; 15, с. 264Цікаво, що боєць УПА Петро Потічний в осо265; 21, с. 142].
бистому інтерв’ю автору на питання про випадки
Нічний двадцятикілометровий марш сильно бойового стресу, психологічного та фізичного видіяв на вояків: «кожний був вимучений, аж страх снаження відповів: «усе це, звичайно, було, але побуло дивитися» [13, с. 159, 166; 21, с. 148] Стом- трібну увагу до цих проблем приділяють щойно телення та натерті до кривавих ран ноги від постійної пер. Тоді усі стралися це терпіти і до цього привиходьби та неналежного стану взуття забирали у во- кати» [1].
яків останні сили як фізичні, так і психічні, і деякі
Лікування поранень та побут лікарів.
відмовлялись йти далі [13, с. 112; 14, с. 353; 21, с.
В боях вояки УПА, як ми бачили, зазнавали рі65-66 ]. До втоми додавався брак харчів, повстанці зних бойових поранень, тому лікарям доводилось
ставали байдужими до всього. «На короткому від- одразу їх оперувати. Велика відповідальність лепочинку декотрі стрільці лягали на землю і не хо- жала на лікарях та санітарах, які мали працювати
тіли далі рухатись. Їм було вже все одно, де вмерти» швидко та ефективно, а головне холоднокровно.
[21, с.120].
М. Боднаренко-Ріпецька згадувала, що в 1944
Траплялися випадки, коли від психічного та р. у селі Жогатин поблизу Бірчі, німецька військова
нервового виснаження вояк, який був усім відомий частина атакувала відділ УПА, в результаті чого
як безстрашний, а скоріш за все, насправді, тамував два стрільці були поранені. «Коли я підійшла до
в собі свою напругу, вмер від серцевого нападу під нього (стрільця “Підкови”), побачила, що його цічас бою, не зазнавши поранень [14, с. 131-132].
лий правий бік був сильно пошкоджений розривом
Сильна втома і виснаження наступали від пов- гранати. Нога була покалічена, на стегні червоніла
станських умов життя – спеки, холоду, голодних кривава глибока рана; важко була покалічена ліва
днів, зневоднення. Давалися взнаки також особли- рука й посередині рани висіла частина відірваного
вості партизанської війни. В УПА намагались нести м’яза. Це зворушило мене до глибини. Міцний застільки зброї, скільки можна, адже було не відомо, пах крові захитав мою рівновагу і, здавалося, впаду
скільки зустрінеться ворогів і де можна буде попов- біля раненого, але його благальні очі отверезили
нити арсенал та амуніцію [44, с.184-202]. Трапля- мене. Я зупинила кровотечу, стерильну газу налось, що стрілець, навантажений кулеметним спо- клала на звислий м’яз, легко пальцями поставила
рядженням, від бігу відчував запаморочення [14, с. його на місце і наклала стискальну пов’язку» [27, с.
51; 21, с.150].
287].
Війна накладає свій відбиток на психіку бійців,
Інший випадок описує Модест Ріпецький-“Гощо виражається у підсвідомості. Так колишні вояки рислав”: «в одного відірвані обидві ноги нижче коармій можуть гостро переживати своє воєнне су- лін, другого пошматована одна нога, в третього вічасне та минуле навіть у снах – голосно «ходячи в дірвана рука, сильно пошкоджене обличчя та одне
бій» не прокидаючись [13, с. 56, 246].
око» [27, с.122-123]. Оперували вражених по жиПід час операції «Вісла» повстанці були зму- вому без наркозу [14, с. 265]. Всі три поранені були
шені проходити з боями до 45 кілометрів щоденно. при тямі й мали єдине прохання не допустити, щоб
«Усі були втомлені до краю, у подертих мундирах і їх живими залишили більшовикам. «Ми працюємо
чоботах, шкіра й кості, тільки очі світилися якимось швидко, бо на протилежному кінці села вже є більблудним вогнем». По недовгому відпочинку знову шовики. Зв’язкові від сотенних “Бурлаки” та “Бувирушали в похід [14, с. 352]. В таких умовах почо- рого” підганяють нас, бо сотні мусять чим скоріше
рнілі вояки просили командирів про відпочинок. відходити в ліс» [27, с.122-123]. Особливістю парНадто втомлених та фізично знесилених сотники тизанської війни була відсутність глибокого та на-
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дійного запілля, де можна розташовувати поране- 29, с. 123]. Брак спирту, який також використовуних та лікувати їх. Першу допомогу доводилось на- вали комплексно, вмілі підпільники компенсували
давати безпосередньо в бою та швидко пересува- власним виробом на основі картоплі та хмеля. Сатись під натиском ворога.
могонну апаратуру діставали у селян [5, с. 144-145;
Санітарка УПА Г. Мартинюк “Ганя” згаду- 32, с. . 184-187, 191-192, 193-194; 18].
вала: «Найбільше моє горе було тоді, коли я була
Підпілля мало торгівельні зв’язки з населебезрадна й не могла помогти хворому. Мала я й та- ними пунктами Польщі, в яких закупалися ліки та
ких, що були смертельно ранені…серед ночі мене потрібні матеріали. За господарськими та фінансопокликали до тяжко раненого в живіт повстанця. На вими звітами видно, що великі суми грошей витратаку рану потрібно було негайної операції й то, хто- чались на медикаменти для сотень [33, с. 231, 238,
зна, чи це його врятувало б. Багато я йому помогти 240-241, 707, 717, 735]. Як це не дивно, ми знахоне могла. Дала я йому укол на притишення болів, димо свідоцтва, що з купівлею ліків допомагали й
прочистила й зав’язала рани. Тоді я накрила його цивільні поляки, які подекуди допомагають навіть
коцом і сіла біля нього, щоб його трохи підбадьо- більше за «своїх» – українців. Цивільні польські
рити… я ще хвилину з ним посиділа, тоді змірила симпатики ОУН їздили до Сянока, Кракова, Лодзя,
пульс та закрила очі. Його вже з нами не було» [27, Варшави за медикаментами та іншими потрібними
с. 221].
речами [14, с. 258]. Допомагали підпіллю з ліками
Поважною проблемою, як ми бачимо, було те, та доглядом за пораненими й монахині католицьщо в медперсоналу УПА не було всього існуючого ких монастирів [12, с. 110].
лікарського знаряддя, яким оперують регулярні арВже пізніше на Закерзонні траплялись промії. Часто повстанські лікарі бували безпорадними блеми з придбанням ліків. У великих містах Сяноці
перед складними пораненнями[27, с.140] Нестача або Ліську повстанці не могли відправити своїх люліків супроводжувала повстанців майже увесь час дей за медикаментами чи бинтами, бо польська
боротьби [31, с. 365, 383, 425; 29, с. 155; 46, с. 59]. влада контролювала такі закупки і покупців могли
Навесні 1947 р. сотня “Громенка” потерпала через одразу арештувати. В цій ситуації підпілля поклабрак ліків та бандажів, які скінчились, бо вояки не далось на контрабандистів – «пачкарів», які закухотіли йти до санітарних криївок після захоплення пали товар у Польщі та везли в Словаччину. З їх дополяками декількох взимку [19, с. 162-163]. Лише помогою можна було налагодити постачання потрііноді кількість медикаментів була задовільною [31, бних речей і, навіть, листування з родичами
с. 287; 4, с. 76, 89]. Так, до прикладу В. Галаса зга- закордоном [30, с. 288].
дував, що в 1944 р. на Закерзоння прибув хворий на
Частими були випадки спеціальних операцій в
нирки П. Миколенко-“Байда”. Причиною прибуття містах і містечках Закерзоння для заготівлі медикабули кращі умови для лікування, ніж в Україні [9, ментів [13, с. 331-332; 29; с. 221; 12, с. 124] Загалом
с. 54].
під час будь-яких бойових зіткнень у населених пуДефіцит ліків підпілля компенсувало по-різ- нктах повстанці намагались здобути якомога біному. Сотенні санітари застосовували народні ме- льше лікарських засобів [8, с. 123; 15, с. 261]
тоди та гірські трави, – «це часом помагало» [29, с.
Під час таких нападів на лікарні (наприклад у
132; 30, с. 171]. Санітарки УЧХ вчились збирати та м. Любачеві) могли захопити у полон головного лівикористовувати природні ліки. Які зілля для цього каря [39, с. 771-772]. «“Калинович” без бою блискагодяться, дізнавались з підручника Юрія Липи вично увійшов у місто, розставив кулеметні за«Ліки під ногами». Закерзонський лікар УПА Б. стави, зайняв шпиталь, з поспіхом зорганізував баКрук-“Мелодія” видав власний практичний посіб- гато
потрібних
ліків,
забрав
операційні
ник по природним лікам [43, с. 95].
інструменти, віднайшов доктора Ліщинського і з
Під час постоїв сотні санітари збирали інгреді- тим усім відступив у поблизькі ліси». Лікар перебуєнти для ліків: «Я взявся до роботи: виготовив мазь вав у повстанців близько тижня, допомагаючи усім
з бджолиного воску з домішками смерекової жи- пораненим та хворим в окрузі, хоча деяким допомовиці і масла, з додатком спирту. Тим мазали відмо- гти не міг навіть він. Опісля його доставили назад у
рожені частини тіла... Другі ліки, для гоєння ран, місто [46, с. 73]. А коли серйозне поранення отриробили з лісової рослини „видлак". В червні ця ро- мав сотник «Громенко», підпілля викрало доктора
слина випускала кремові пучки. Пил базюк, збира- поляка з м. Лісько, який робив командиру операний через місцевих людей і уживаний був для заси- цію. «Дивувався потім дуже, що «бандеровце» його
плювання незагноєних ран. По кількох таких заси- не вбили й взагалі чесно з ним обійшлися» [14, с.
пках рани почали присихати, і людина почувала 320].
себе краще» [21, с.154].
Про підготовку лікарів і санітарів в УПА вже
За відсутності польської влади підпілля органі- написано немало дослідницьких робіт. Ми зазназовувало у селах виробництво ліків та бандажів для чимо, що до цієї справи повстанці підходили з
перев’язки ран [13, с. 110; 21, с. 156, 34; 29, с. 155- усією ретельністю, окресливши Закерзонський від156; 30, с.170-171, 292]. У воєнний час при різних тинок Українського Червоного Хреста, або як його
ранах та виразках застосовували порох, як популя- ще називали – Служби Здоров’я.
рний засіб «від усього». Або ж таким універсальПочинаючи з 1944 р. ми бачимо загальні інним засобом ставав якийсь тип ліків, що був у ная- струкції Проводу ОУН і командування УПА по підвності, зокрема як «порошок від голови» [13, с.23;
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готовці військових шпиталів. На початках санітар- рали, або були приреченими. Так вояки сотні “Криною працею мали опікуватись жінки нарівні з чоло- лача” без належної допомоги наступного дня після
віками для заготівлі медикаментів і підтримання бою померли, інших відіслали до санітарного пунзв’язку з провідниками медичної служби. До того ж кту у селі [26, с. 24].
у кожному селі мало існувати щонайменше дві криПрацівники Українського Червоного Хреста (а
ївки для поранених [36, с. 46].
після його ліквідації Служби Здоров’я УПА) [11]
Санітарна мережа проводила час від часу ви- називали себе напівіронічно «катакомбниками ХХ
школи для свої працівників під проводом лікарів з ст.» з причин постійного перебування в земляних
освітою і досвідом [29, с. 125-127]. Випускники та сховках. Найщасливішими в житті лікарів і санітавипускниці таких курсів ставали санітарками по рів уважався той час, коли вони відвідували манд"кущах" та санітарних пунктах, де лікувалися ра- рівні або місцеві сотні УПА в місцях їхнього поснені вояки УПА, боївок СКВ та ОУН, чоловіки ча- тою [27, с.158]. Життя повстанських лікарів і саністіше ставали санітарами при сотнях [30, с. 171]. тарів також було фізично важким, адже вони
Криївки-шпиталі були наповнені медикаментами й мусили обходити десятки кілометрів щоб відвідати
запасами харчів – в основному сухарями та макаро- ранених і хворих вояків [30, с. 249-250].
нами [20, с. 58] чим опікувались також місцеві госВ УПА на Закерзонні фахові лікарі були рідкіподарчі працівники [37, с. 5-6; 17; 16]. Сотня могла стю. Більшість медперсоналу складали санітари та
мати у терені оперування шпиталі для окремих медсестри, що пройшли короткотривалі курси.
своїх підрозділів – чот чи роїв, якими опікувались Іноді траплялися курйозні ситуації, коли людина
сотенні санітари [46, с. 62].
представлялась лікарем чи, її так сприймали, однак
Польські урядові донесення свідчать, що ОУН такою не була. Такий випадок стався на Перемидійсно має в терені розгалужену мережу підземних щині з лікарем «Вуйком», який насправді лікарем
шпиталів з медичним персоналом, які важко ви- не був і декілька разів проявляв свою некомпетентявити [1, с. 241]. У захопленому шпиталі першого ність, інколи навіть шкодячи ще більше здоров’ю
району надрайону «Холодного Яру» поляки ви- вояків. Його шарлатанство врешті було розкрите
явили 25 чоловік персоналу та поранених. Тут було [47, с. 216]. Хоча, сотенний «Хрін» згадує цей визосереджено велику кількість лікарських засобів та падок трохи інакше, відмічаючи, що «Вуйко», натоінструментів, зброї, амуніції, горючого та 6-ти мі- мість, був здібним організатором медичної справи
сячний запас харчів. При штурмі криївки ніхто не в підпіллі [30, с. 181]. Інші повстанці з цього терену
здався живим [1, с. 94, 40-48].
згадують, як «Вуйко» робив вдалі операції одразу
Коли поранені розміщувались у селі багато за- після бою [14, с.265].
лежало від прихильного населення, яке в разі наМедпрацівникам у підпіллі дозволяли більше
скоку польського війська мусило ретельно ховати ніж іншим учасникам партизанки. На Лемківщині
сліди повстанців, а також відволікати їх від хат чи працював санітар «Гром», який часом любив виприміщень де сховані хворі вояки. В таких випад- пити і втрачав контроль над собою, творячи п’яні
ках стрільців ховали у сіні, льохах, криївках та ма- дебоші з використанням зброї. Безкарність такої
скували у жіноче вбрання [30, с. 128-130; 35, с. 46- поведінки сотенний «Хрін» пояснював винятковою
47]. Але, як буває на війні, не завжди вдавалось професійністю «Грома» як санітара та організатора
уникнути облави, траплялись і втрати серед саніта- медичної служби, особливо з огляду на нестачу кварів та поранених, яких наздоганяли на сільських ліфікованого персоналу в УПА. Однак, врешті, під
квартирах [30, с. 287]. Бойове лікування та термі- час чергової стрілянини у своїх, інший повстанець
нові операції так само могли проводитись у сільсь- обороняючись, застрелив п’яного вояка [30, с. 178ких хатах: «Доктор відрізував повстанцеві ногу в 179]
Зоськи на столі» [35, с. 40].
Ситуацією з дефіцитом медичних кадрів кориДеякі підпільники під час хвороб переховува- стувались й ворожі агентури. На початку 1945 року
лись у лісі в колибах та землянках, маючи одного на Перемищині з’явилась санітарка «Галя», що хоч
чи декількох доглядальників-охоронців [14, с. 49]. нібито «жертовно» допомагала хворим та поранеПеребування в таких непевних сховках також було ним, однак, чомусь різноманітні бої і сутички з вонебезпечним, адже разі виявлення невеликого шпи- рожим військом якось її обминали, та навіть з її відталю ворог легко міг захопити усіх присутніх [14, ходом з відділу починались. Невдовзі її «щасливою
с. 60-61].
долею» зацікавилось СБ і виявилось, що вона спеХоч поранені й виліковувались, але не завжди ціально підісланий агент НКВС [14, с. 180].
остаточно. Командир “Умань”, колишній сотенний
Висновок. Отже, в УПА, як і у будь-якій армії,
відділу “Месники-I”, був поранений розривом ґра- було багато бойових травм з якими намагались бонати взимку 1946 року. Хоч він лікувався впродовж ротися усіма доступними методами. Дуже важлизими і літа, але почував себе погано, бо уламки гра- вою була перша допомога санітарів під час бою та
нати залишалися в його легенях, а операція була не- одразу після нього. Підготовці медиків у підпільможлива. Але все одно “Умань” збирався пряму- ному середовищі приділяли значну увагу, однак за
вати на Схід – в УРСР [22, с. 135].
браком фахівців траплялись і випадки зловживань.
На війні певні поранення стають фатальними, Окрім фізичних уражень воїни УПА страждали від
без фахової терапії у перші хвилини бійці поми- психо-фізіологічного перевантаження організму.
Хоча повстанці не надавали цьому великої уваги, зі
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ГРАЖДАНИН ГОРОДА N VS МЕЩАНИН РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
В статье анализируется содержание терминов, отражающих социально-правовую структуру населения городов России в конце XVIII в. В основе исследования – текст Городового положения Екатерины II
и его проекты, а также делопроизводственная документация городских учреждений Тверской губернии.
Автор приходит к выводу о том, что гражданами того или иного города являлось население, положенное
в оклад по данному городу, рассматривает гражданские общества городов как территориальные объединения мещан Российской империи.
Ключевые слова: мещанин, купечество, гражданин, общество купцов и мещан, ревизская сказка, подушная подать, законодательство Екатерины II, обывательские книги городов.
The article analyzes the content of the terms that reflect social and legal structure of the urban population of
Russia in the late XVIII century. The study is based on the text of the City Regulation provision of Catherine II
and its projects, as well as the clerical documentation of municipal offices of Tver province. The author concludes
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that the population of a city that were registered as taxpayers were considered citizens of the city, the author
considers civil city communities as territorial unions of bourgeois of the Russian Empire.
Key words: a bourgeois, merchant class, citizen, merchant and bourgeois association, census record, capitation tax, legislation of Catherine II, townsmen registers.
ДО настоящего времени в историографии нет
однозначного и четкого ответа на содержание ряда
терминов, определяющих структуру населения городов Российской империи после издания Жалованной грамоты городам Екатерины II. И поныне
ученые используют выводы историков и правоведов, полученные на основе изучения нормативных
актов еще в XIX в.В данной статье предпринята попытка посмотреть содержание значимых терминов
не только на основе, законодательных актов последней четверти XVIII в., но также на основе делопроизводственных материалов городских учреждений, возникших в период проведения в России четвертой ревизии населения.на содержание понятия
городского гражданства и структуру городского
населения.
Для понимания поставленных вопросов использованы текст Жалованной грамоты городам
(1785), наброски к ней и черновые варианты текста
(в изложении А.А. Кизеветтера), а также делопроизводственные материалы городских учреждений
Тверской губернии, отложившиеся в Государственном архиве Тверской области. Последние, на наш
взгляд, позволяют более точно интерпретировать
нормы законов и позволяют понять их толкование
горожанами и городскими властями.
Жалованная грамота городам (далее – ЖГГ)
является важнейшим законодательным актом Екатерины Второй[1]. Она привлекала и продолжает
привлекать внимание историков и правоведов. В
историографии существуют различные точки зрения на содержание ряда ее статей и основополагающих терминов: «посадские», «мещане», «городовые обыватели», «граждане», «городское общество».
Л.О. Плошинский, автор одного из самых ранний исследований проблемы городского гражданства в России, при изложении статей ЖГГ произвольно, без каких-либо комментариев, заменял термины
«мещане»
на
термин
«городовые
обыватели»[2, С. 256, 260]. Это, несомненно, свидетельствует об отождествлении им указанных понятий. Другой крупный знаток законодательства о
городах и горожанах, И.И. Дитятин, исследовал историю управления городами России и в ходе изложения своего вопроса рассматривал содержание
терминов ЖГГ, известной также как Городовое положение Екатерины II. Пытаясь понять смысл, который вкладывала в них великая императрица, он в
одной работе отождествляет городское общество и
граждан города с городскими обывателями [3? C/
418], т.е. всеми горожанами а в другой – лишь с той
частью горожан, которые владеют недвижимостью
в городе[4? C.120]. Основательный анализ терминов, связанных с проблемой городского гражданства, дан А.А. Кизеветтером в крупнейшей источ-

никоведческой монографии, специально посвященной анализу Городового положения Екатерины II[5]. Она построена на изучении целого комплекса источников. Помимо самого текста ЖГГ
ученый рассматривает черновые его варианты, проекты отдельных лиц по преобразованию городского
общества, а также делопроизводственные материалы городских учреждений. Особенно пристальное
внимание А.А. Кизеветтер уделяет исследованию
содержания терминов «мещанство» и «посадские»,
настаивая на их тождественности. Ученый считает,
что положения Жалованной грамоты противоречат
друг другу. Эта противоречивость, по его мнению,
является следствием стремления законодателя согласовать новое «со старыми действующими узаконениями», «ограничить личные преимущества мещанского состояния», приблизить мещан по положению к крестьянам, провести как можно более
четкую границу между мещанством и дворянством,
закрепить за дворянами особое, привилегированное
положение в структуре русского общества[8C. 43] .
В советской историографии достаточно прочноукрепилось мнение о консервативном характере
екатерининского законодательства о городах и горожанах[6, С. 119; 7. С, 52-53; 8, С. 160]
Но наиболее прочно укрепилось мнение,вполне четко сформулированное А, А. Кизеветтером, что по положениям Жалованной грамоты городам городовые обыватели – люди, внесенные в
городовую обывательскую книгу, они являлись
гражданами города и составляли «общество градское» [5]. Главным доводом в пользу такого отождествления для ученых являются статьи 55 и 56 Жалованной грамоты городам, посвященные деталям
составления городовой обывательской книги. Статья 55 гласит: «В городовой обывательской книге
вписать имя и прозвание всякого гражданина в том
городе дом или строение или землю имеющего, или
в гильдии или в цехи записанного или мещанским
промыслом промышляющего». Статья 56 предупреждает: «Буде кто не вписан в городовую обывательскую книгу того города, тот не только не принадлежит к гражданству того города, но да не пользуется мещанскою выгодою того города». Эти две
статьи в соединении с началом статьи 53, предписывающей «в городе составить городовую обывательскую книгу, в коей вписать обывателей того города» позволяли и позволяют многим исследователям отождествлять граждан города с обывателями,
а запись в обывательскую книгу – с вступлением в
городское общество[10 ст. 53, 55, 56].
Между тем, делопроизводственные документы
городских учреждений Тверской губернии последней четверти XVIII в. свидетельствуют, что в городах в течение многих лет в состоянии непричастно-
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сти к гражданству и городскому обществу жили не- уведомляли, что они не в силах платить двойные
которые купцы и ремесленники, крестьяне, военно- оклады – по крестьянству и по купечеству и прослужащие.
сили разрешить им «вступить в купечество (выдеЧто касается крестьян, то их непричастность к ление мое – Н.С.) без объявления капитала». Полугражданам городов прослеживается в документах чив отказ, и не желая переселяться, крестьяне выочень отчетливо. Это выражается даже в составе нуждены были объявить минимум необходимого
документов архивных дел о причислении крестьян для вступления в 3-ю гильдию капитала, что сок какой-либо категории городского населения. В ставляло 500 руб. Годовой налоговой сбор с объявних отсутствует приговор общества купцов и ме- ленной суммы составлял 5 руб., в то время как пощан о приеме крестьян в свой состав. Наличие та- душная подать горожанина, включая сборы за занякого приговора, как свидетельствуют ранее прове- тия ремеслом и промыслом, составляла 1 руб.20
денные исследования автора , является наиболее яр- коп. Тексты подписок, данных крестьянами в магиким признаком зачисления именно в состав страте, свидетельствуют о шаткости их положения
городского общества[11, С.97-101 ].
в городе и реальной угрозе возвращения в крестьянТакая практика в отношении крестьян сложи- ское состояние в случае, если они не смогут выполлась после издания указа от 26 июля 1777 г.[12] , за- нять условия ожидаемого закона [14] .
крепилась в ходе проведения четвертой ревизии
Ожидаемым законом стала Жалованная гра(1782 г.), а затем и в положениях Жалованной гра- мота городам. Вскоре после ее издания 46 крестьян
моты городам. Ссылку на указ от 26 июля 1777 г. Перетрясовской слободы снова подали прошение в
можно найти практически во всех делах, связанных магистрат. На этот раз они просили зачислить их в
с зачислением крестьян в какую-либо категорию посад (выделение мое – Н.С.) города и обещали
городского населения. В одном из дел, датирован- платить сборы как по городу так и по крестьянству.
ных 1782 г., нам удалось найти его интерпретацию Власти дали согласие. Любопытно, что в указе
чиновниками Тверского наместнического правле- Тверского наместнического правления, который
ния. Адресован он был зубцовскому городничему, предписывал магистрату записать крестьян Перекоторый просил пояснить, можно ли записать в трясовской слободы в Кашинский посад, в качестве
ходе ревизии крестьянина дворцового ведомства в законодательного основания для этого давалась
купечество с одновременной записью «в подавае- ссылка на указ Сената от 26 июля 1777 г. и на
мой к нынешней четвертой ревизии о здешнем пункт 139 Городового положения[15, Л, 5-8] .
гражданстве сказки». Подобные запросы видимо
По сути, крестьяне получили то, о чем просили
часто поступали с мест, так как ответ зубцовскому тремя годами раньше, и в чем им было отказано тогородничему был оформлен в виде указа наместни- гда: они были записаны в купечество без объявлеческого правления во все города не только город- ния капитала. С финансовой стороны для них это
ничим, но также в магистраты и в нижние земские было, как показано выше, более выгодно, чем
суды. В изложении служащих Тверского наместни- вступление в купечество. Соединение властями поческого правления закон «не дает никому права пе- ложений двух законов в единое целое и доброжелаременять свое состояние, а потому и проситель дол- тельное отношение крестьян к новым условиям
жен остаться в прежнем звании и окладе с тем, что оформления их жизни в городе, наводят на очень
если имеет капитал или же знает какое ремесло, то интересные размышления. Замена обязательной заможет записаться в купечество или цех, но и тогда писи в купечество с объявлением капитала записью
по ревизии в той же вотчине записан быть должен в «посад» видимо отвечала интересам многих креи платить сверх процентов с капитала или же с по- стьян. Это предоставляло им дополнительные возложенного с цеховых сбора все подати по крестьян- можности в расширении сферы своих занятий, исству». Копию этого указа автор статьи обнаружил в точников дохода, для многих появлялась возможфонде новоторжского магистрата. Помета, сделан- ность приобщиться к городскому образу жизни и к
ная служащими магистрата по его поводу, заслужи- городской культуре. Возникала перспектива перевает внимания. Она представляет содержание этого мены состояния в ходе следующей ревизии. Появуказа как указа «о не записывании крестьян в ме- лялась возможность выбора, а это само по себе явщане»[13. Л.8, 14] .
ляется показателем определенной степени свободы
Жалованная грамота городам внесла некото- личности. Но, записываясь в посад города, крестьрые коррективы в положение крестьян в городе. яне не приобретали прав городских граждан. Чтобы
Эти перемены хорошо видны при изучении двух выяснить, в чем состояла особенность записи в подел, обнаруженных нами в фонде Кашинского ма- сад, обратимся к тексту ЖГГ и наброскам к ней[1].
гистрата. Они связаны с припиской к городу КаОсновной текст раздела о посадских людях отшину крестьян Перетрясовской слободы экономи- крывает статья 138. Она объявляет, что «не запреческого ведомства. Одно дело велось в делопроиз- щается никому записаться в посад города». Следуводстве магистрата в 1783 г., другое – в 1786. В ющая статья добавляет, что крестьяне экономиченачале 80-х годов в связи с отводом территории Пе- ского ведомства должны, записываясь в посад,
ретрясовской слободы городу Кашину перед кре- платить двойную подать до новой ревизии. Эта стастьянами встала дилемма: записываться ли в купе- тья многие годы является поводом для упреков в
чество города или переселятся на пашенные земли. адрес Екатерины II со стороны историков. Но на
В прошении, поданном городничему, крестьяне
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нее, как и на стакан воды наполненный водой напо- она «породы нижней», и детям. Мещанам предоловину, можно посмотреть по-разному. Оптимист, ставлялось право судиться в своем сословном суде,
как известно, говорит, что стакан наполовину они могли создавать городское общество, участвонаполнен, а пессимист – что он наполовину пуст. вать в выборах и др. Эти права распространялись на
Для А.А. Кизеветтера эта статья стала поводом для всех мещан. Те из них, кто имел капитал
мысли о низведении прав горожан до прав кре- свыше500 руб., получали дополнительные права и
стьян[5, c. 43]. Для П.Г. Рындзюнского, Ю.Р. Клок- льготы: освобождались от рекрутских наборов, от
мана и других историков она является основанием телесных наказаний и некоторых казенных служб,
для суждений о консервативном характере екатери- имели возможность совершать значительные торнинского законодательства в области крестьянской говые операции, заводить фабрики и заводы и др.[1
торговли и перспектив для крестьян перейти в cт 80,101,118]
число горожан[6, С.119;7 С. 52-53.] . Я полагаю, что
Формулировки в разделе М о посадских, скона эти статьи Жалованной грамоты можно посмот- рее напоминают перечень возможных сфер прилореть более оптимистично.
жения их сил в городе, чем указывают на объем
Сравним их с черновыми вариантами статей прав этой категории горожан. Кроме права произЖалованной грамоты раздела о посадских. Черно- водить всякого рода рукоделия, посадским было
вики устанавливали два варианта записи в посад: также дозволено иметь в доме, где живут, лавку «с
навсегда и на время. Последний был рассчитан на собственным рукоделием или мелочью», содержать
крестьян. С момента записывания в посад кресть- и иметь трактиры, бани, харчевни и постоялые
яне должны были платить двойную подать: по по- дворы»; «вступать в казенные подряды и откупа»;
саду – посадскую и по крестьянству – подушную. В продавать плоды, овощи и другую мелочь[] . Как
наброске не было указания на категорию крестьян, видим, все записывающиеся в посад получали возречь шла о крестьянах вообще. Ничего не говори- можность активного участия в торгово-промышлось и о времени, в течение которого крестьяне ленной деятельности, но не обязательно приобредолжны были платить эту, так называемую «двой- тали при этом мещанские права.
ную подать»[5,c 73] . Набросок не предусматривал
Из приведенных рассуждений можно было бы
прекращения переходного состояния ни для одной сделать вывод о том, что все остальные категории
категории крестьян, все они подлежали записи в по- горожан, помимо крестьян, относились к мещансад на время. В сравнении с этим проектом, окон- ству и могли входить в состав городского общества.
чательный текст статьи 139 Городового положения Но сохранившиеся делопроизводственные докууже не кажется столь консервативным, поскольку в менты не подтверждают возможность существованей возможность перехода в число мещан в ходе ния такой ситуации.
следующей ревизии предусматривалась хотя бы
Купеческий сын Иван Крюков в начале 1791 г.
для одной категории крестьян.
был отпущен из Торопца в Бежецк по паспорту. ВеТакая установка ЖГГ не может рассматри- роятно, он нашел там благоприятные для развития
ваться как консервативная еще по одной причине. торговли условия и поэтому в конце года подал
В черновых вариантах Жалованной грамоты посад- прошение о записке его в «бежецкое городское обские люди отождествлялись с мещанством, запись щество с капиталом 1010 ублей», т.е. на правах
в посад – с записью в мещанство. Мещанство, в купца. Магистрат, рассмотрев просьбу Крюкова,
свою очередь, – с городовыми обывателями, у ко- ссылаясь на статьи 92 и 93 Жалованной грамоты готорых капитал был менее 500 руб.[]. В таком кон- родам, постановил принять его «в бежецкого купетексте предполагавшаяся запись крестьян в посад чества в 3-ю гильдию», и записать его во 2-ю часть
на время была очень логичной, и по сути лишь фор- городовой обывательской книги «но, однако, не
мула «на время» отражала разницу в положении причисляя его к здешнему гражданству» (выдемежду горожанами и проживающими в городе кре- лено мною, – Н.С.). Как видим, магистрат, санкцистьянами. Окончательный вариант Жалованной онировав прием Крюкова в купечество города, отграмоты городам вводил более четкое размежева- казал ему в просьбе о записке в Бежецкое городское
ние между крестьянами, записанными в посад, и общество[16. Л. 2 об.]
мещанами – людьми среднего рода, полноправНельзя не отметить дело о записке в бежецкое
ными горожанами. Если сравнить текст раздела М городское общество Ивана Логунова. Свою
– о посадских с текстом раздела Д – «О личных вы- просьбу он мотивировал следующим образом: «по
годах городовых обывателей среднего рода людей записании в здешней живописного художества
или мещан вообще», то увидим, что лишь одна из управе как ремесло отправляю, так, по имению собдвенадцати статей раздела Д посвящена деятельно- ственного моего дома и жительствую в здешнем гости мещан в сфере производства (ст. 90). Все роде, почему и в городовой города Бежецка обываостальные статьи этого раздела освещают правовые тельской книге записан»[17,л.1]. Прошение И. Лопреимущества мещан, вытекающие из факта при- гунова представляет чрезвычайный интерес,
надлежности к этой категории населения. Закон поскольку свидетельствует о том, что в прежние
обеспечивал защиту чести и имущества мещан и годы он не являлся членом гражданского общества,
членов их семьи, предусматривал передачу этого несмотря на то, что был записан в городовую обызвания и следующих за ним прав жене, даже если вательскую книгу и один из цехов города
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О неправомерности отождествления город- новились гражданами данного города, когда и поского общества со всеми городовыми обывателями душную подать и посадскую (или процентные
свидетельствуют не только делопроизводственные деньги по купечеству) начинали платить по дандокументы, но и сам текст ЖГГ. Статья 29 разре- ному городу. Они при этом исключались из оклада
шает городовым обывателям «составить общество по своему старому месту жительства и включались
градское», что само по себе предполагает, что в это в оклад по новому месту жительства .
общество могли входить не все обыватели. СтаИз этого следует, что между терминами «метья 52 разрешает исключать из городского обще- щанин» и «гражданин» существует серьезное разства гражданина, который опорочен судом, но ни- личие. Однако. При этомОтечественным исслЕДочего не говорит о его выселении из города, значит, вателям видимо следует принять во внимание точку
он мог жить в городе, не являясь его гражданином. зрения Д. Гриффитса о том, что Принадлежность к
Из этой статьи, а также из статьи 49, предупрежда- мещанству обозначала принадлежность к опредеющей, что не взыщется на обществе городском лич- ленному «состоянию» или категории населения
ное преступление гражданина, следует, что в это Российской империи, имеющей определенные праобщество должны были входить лишь граждане го- вовые преимущества по сравнению с крестьянрода.
ством, но уступающей в объеме прав дворянам[18
Об ограниченности круга лиц, составляющих с. 267]. Мещанство России с правовой точки зрения
общество города, свидетельствуют также ста- полностью отвечало определению «среднего рода
тьи 49-51. Они отождествляют его состав с мещан- людей», занимая промежуточное, между крестьянством данного города (выделено мной – Н.С.). Из ством и дворянством, положение в русском общених следует, что все взрослые мещане имеют право стве.
посещать собрания городского общества, хотя не
Термин «гражданин» обозначал принадлежвсе имеют право голоса, право сидеть и быть из- ность мещанина к городскому обществу определенбранными на городские должности. В статье 35 го- ного города, что фиксировалось положением его в
родское общество также ассоциируется с мещан- оклад по данному городу. Именно поэтому в делоством. Она позволяет собираться городскому обще- производстве городских учреждений встречаются
ству по частям города в случае, если «выбор всего дела с просьбами о записывании мещан одного гомещанства по балам продолжителен и неудобен рода в городское общество другого города.
окажется». То обстоятельство, что в ряде статей
Объем статьи не позволяет рассмотреть вопрос
ЖГГ городское общество отождествляется с граж- о том, как следует трактовать знаменитые 55 и 56
данством, а в других – с мещанством, позволяет статьи ЖГГ об обывательских книгах и правилах их
предположить, что термин «мещанство» по за- составления.Однако, На взгляд автор очевидно, что
мыслу законодателя является синонимом термина Жалованная грамота городам создала в России осо«гражданство». Текстологический анализ докумен- бую категорию людей – «мещанство», обеспечила
тов городских учреждений Тверской губернии, ей определенные правовые привилегии. Мещанпроведенный автором, показал, что в практике де- ство в значительной степени оправдывало определопроизводства эти термины также использовались ление «людей среднего рода» как промежуточного
как синонимы. Вместо них обоих иногда использо- правового состояния между крестьянством и двовались обороты «купцы и мещане», «общество куп- рянством, в этом смысле автор статьи совершенно
цов и мещан», «городское общество»[] . Но есть согласен с Д. Гриффитс[18, с.267] .
факты, не позволяющие принять эти, казалось бы,
Однако следует отметить, что одновременно
очевидные аналогии, в том числе случаи с И. Логу- ЖГГ закрепила существование в России территориновым и И. Крюковым, о которых уже говорилось.
альных образований – городских гражданских обИзучение делопроизводственной документа- ществ, которые ведут свою историю от Петра I. С
ции городских учреждений Тверской губернии поз- момента издания Жалованной грамоты городам
волило выявить основной критерий принадлежно- они становились территориальными объединенисти к городскому обществу. Член городского обще- ями мещан. В основе принадлежности к городства – гражданин города должен был быть внесен в скому обществу, как и при Петре I, являлось полоревизскую сказку данного города как по основному жение в оклад по данному городу. Принадлежность
месту своего жительства с уплатой именно по дан- к мещанскому состоянию обеспечивала лишь приному городу подушной подати. Следует напом- надлежность к гражданству того города, где челонить, что собственно подушная подать состав- век был положен в оклад, т.е. вписан в ревизскую
ляла 70 коп., еще 50 коп. горожане платили за право сказку. Переезжая в другой город, мещанин оказызаниматься торгово-предпринимательской деятель- вался некоторое время в положении маргинала. В
ностью, Это была так называемая посадская подать. гражданство по месту нового жительства он мог
Крестьяне, поселившиеся в городе, должны были быть включен лишь в ходе ревизии.
подушную подать платить по месту основного жиЭкономические крестьяне, а также крестьяне,
тельства, а в городе доплачивать сборы за занятие получившие вольную, военные, вышедшие в отторгово-промышленной деятельностью – 50 коп. ставку, иммигранты, так называемые «выходцы из
Иногородцы, которые переселялись в какой-либо Польши», поселившиеся в том или ином городе в
город для занятий своим бизнесом, лишь тогда ста- промежутке между ревизиями оказывались в аналогичном положении[]. Лишь в ходе следующей
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после переселения в город ревизии они могли полу7. Рындзюнский П.Г. Городское гражданство
чить права гражданина того города, где пожелали России. М., 1958.
жить. Одновременно с этим они изменяли и свое со8. Кафенгауз Б.Б. ; . Город и городская рефостояние – становились мещанами Российской им- рма 1785 г. // Очерки истории СССР. Период феоперии со всеми вытекающими отсюда правами и дализма. Россия во второй половине XVIII в. М.,
обязанностями. Исследование делопроизводствен- 1956.
ной документации в комплексе с анализом текста
9. КИзеветтерАА. Городовое положение ЕкаЖГГ позволяет говорить о том, что мещанство Рос- терины II 1785 г.: Опыт исторического комментасии объединялось в территориальные корпорации, рия. М., 1909.
известные из источников как «городские обще10. Полное собрание законов Российской
ства», «общества купцов и мещан», «гражданство». империи. соБр. 1-е. СПб., 1830. Т XXII № 16158.
11. Середа Н.В. К изучению терминов «гражданство», «мещанство», « купечество» ( по докумеСписок литературы
1.Полное собрание законов Российской импе- нтам магистратов Тверской губернии) //Мир источрии. сОбрание 1-е. СПб 1830. Т, XXII № 1615.
никоведения. М.-Пенза, 1994.
2. Плошинский Л.О. Городское или среднее
12. Полное собрание законов Российской
состояние русского народа в его историческом раз- империи. Собр. 1-е. СПб. 1830. Т, XX. № 14632.
витии от начала Руси до новейшего времени. СПБ.
13. Государственный архив Тверской области
1852.
(ГАТО). Ф, 172. ОП. 2. Д. 649….
3. 3.Дитятин И.И. Дитятин И. И. Устройство
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Анотація. Досліджено історіографію церкви Адвентистів сьомого дня в міжвоєнний період на Галичині та Волині. З’ясовано, що вперше історією адвентистської церкви займалися державні православні
службовці з метою з’ясування політичного та теологічного напрямку нової конфесійної течії. Проаналізовано перелік внутрішньо-церковної літератури та з’ясовано основну тематику їх змісту.
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HISTORIOGRAPHY OF THE CHURCH OF ADVISERS OF THE DAY (1920-1939)
Abstract. The historiography of the Seventh-day Adventist Church in the interwar period in Galicia and
Volhynia is researched. It was clarified that for the first time in the history of the Adventist Church government
officials were engaged in Orthodox service in order to find out the political and theological direction of the new
confessional flow. The list of internal church literature is analyzed and the main themes of their content are
clarified.
Key words: historiography of the Adventist Church, interwar period, II Rzeczpospolita.
Постановка проблеми. Дослідження історії
адвентистів у міжвоєнний період на Волині і Галичині з огляду на минулу їх приналежність до двох
різних імперій – Російської і Австро-Угорської, в
часи панування яких і виникає адвентизм на їх територіях, вимагає опису історичних джерел, які

описують причини виникнення секти та аналізу її
доктрин. Ця необхідність зумовлена тим, що вплив
російської політики на протестантські конфесії був
настільки великим, що навіть у міжвоєнний ІІ Річ
Посполита продовжувала користуватися російсь-
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кими шаблонами щодо ідентифікації статусу релі- на початку ХХ ст. не складав потужного релігійгійних сект, які в минулому належали Росії. Зазна- ного руху, висвітлення його в офіційній історичній
чена ситуація щодо сект діяла на Галичині, терито- літературі було відсутнім.
рія якої належала Польщі у міжвоєнний період.
ІІ. Серед історико-релігійних наукових робіт
Ідентифікувати особистості, які є важливими для польських дослідників другої половини ХХ ст. вацеркви АСД та хронологічного розсортувати істо- рто зазначити Б. Турека, Б. Козірога, З. Лико, які
ричні події міжвоєнного періоду та факти пов’язані займалися ґенезою та догматикою адвентиської тез розвитком та становленням адвентистської цер- чії. Наукові пошуки перших двох істориків висвіткви неможливо без детального дослідження історі- люють досить вузьке коло церковних проблем, які
ографії зазначеного періоду.
не мають прямого відношення до адвентистських
Виклад основного матеріалу. Історіографію з церков на Галичині і Волині.
історії адвентизму в Україні, на нашу думку, слід
Праця Захаріуша Лико «Sуtuacja prawna
ділити на три періоди:
kościola adwentzstzcynego w Polsce miedzywojennej
І. Твори часу існування Російської і Авсро- 1918-1939» («Правова ситуація адвентиської церУгорської імперії в період до Першої світової кви в Польці у міжвоєнний період 1918-1939»)
війни.
більш широко описує правовий статус та міжконII. Праці радянських та польських істориків 60- фесійні відносини адвентистської церкви у міжво80 років ХІХ ст..
єнний період. Автор наводить багато архівних доIII. Сучасні історичні та релігієзнавчі дослі- кументів, в котрих показує проблематику стосунків
дження.
церкви і державної влади, а також тривалу безуспіПерші розробки по історії адвентизму в Росії шну боротьбу за здобуття статусу офіційної органіприпадають на початок 20-го століття і належить зації. Науковий доробок відкриває різноманітні
державним православним чиновникам, адже вони сфери церковної діяльності, такі як освіта, благобули зобов'язані дати свій політичний і теологічний дійність, видавництво релігійної літератури та
аналіз новій секті з метою опрацювання методів бо- інше, проте його єдиний недолік в тому, що він анаротьби з нею. У своїй праці такі дослідники як В. лізує релігійні процеси лише в центральних і керівТерлецький, С. Маргарітова, В. Ясевич-Бородаєв- них ланках адвентистської церкви, не зупиняючись
ська давали загальну характеристику історію появи на переферійних і віддалених від центру районів,
адвентистів, описували особливості їх релігійного куди, наприклад, входила поліська Волинь.
навчання.
Радянська історіографія не висвітлювала діяПершим повним дослідженням адвентистської льність адвентистів Західної України у міжвоєнний
проблематики в Росії є праця С.Д. Бондара «Адвен- період, оскільки вони знаходилися на території ідетизм сьомого дня», видана у 1911 році. Цей навча- ологічно ворожій їй Польщі. З цієї причини ми не
льний посібник для відповідних урядових структур будемо розглядати радянську історіографію адвенбув розробкою історії адвентистів на теренах Росії, тизму, оскільки вона не має прямого відношення до
в якому автор торкнувся питань опису зародження нашої теми.
адвентизму в Америці, Європи, а потім і Росії. ДоІІІ. З часу відновлення незалежності України у
сить систематично в книзі описується організа- 1991 р. науковцями було опубліковано ряд важлиційна структура секти, функції посадових осіб ор- вих збірників документів, книг та статей про діяльганізації та наводиться статистичний зріз за період ність протестантських церков. У 1995 році з’яви20 років.
лася перша праця з історії протестантизму в УкраВіровчення адвентистів С. Бондар описує де- їні, автором якої була В. Любащенко. Дослідниця
тально з притаманною йому скрупульозністю, на- простежила еволюцію адвентистського віровчення,
водячи численні пророчі «ланцюги», віровчення та ввела в історичний обіг термінологію, що характебогослужебні практики. Порівнюючи працю С. Бо- ризують найважливіші періоди історії конфесії, виндаря з книгами по історії АСД на початку 20-го значила головні концептуальні напрямки вивчення
століття, не важко зрозуміти, що автор майже дос- адвентизму в Україні. У сучасній українській істолівно переписував із них або консультувався з кері- ріографії автор зробила спробу систематизувати
вництвом АСД – І. Львовим. Взагалі праця напи- весь фактичний матеріал про розвиток адвентистсьсана загальнодоступним викладом, позбавлена кри- кої конфесії в Україні від часу її появи і до кінця 90тики і упередженості, незважаючи на посаду і х років XX століття. І хоча інформації про розвиток
релігійну приналежність автора С. Бондар факти- адвентизму в досліджуваний нами період небагато,
чно започаткував методологію вивчення цієї про- зроблені автором висновки є важливими.
блеми.
Останнім часом вийшли праці присвячені виСтавлення російської влади до протестантів вченню пізніх протестантських конфесій в Україні,
було представлено у працях В. Бонч-Бруєвича. У організовані колективом авторів Відділення: релігіних здійснено огляд законодавства щодо баптистів єзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди
і штундистів до 1904 року, а також наводяться чис- НАН України (м. Київ), шоста книга якого присвяленні приклади його застосування, факти утисків чена адвентизму. У дослідженні більшість матеріащодо «сектантів». Оскільки адвентизм на теренах лів присвячені історії церкви за період радянської
Галичини, що входила у склад Австро-Угорщини доби і сьогодення. З вітчизняних релігійних дослідників особливу увагу привертає праця Миколи
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Жукалюка «Крізь бурі, шторми, лихоліття», де авПід постійним прискіпливим наглядом держатор стисло описує діяльність адвентистської церкви вних органів влади були видання та розповсюу міжвоєнний період. Автор наголошує, що адвен- дження активістами різних протестантських релітизм на теренах Західної України має свої характе- гійних течій друкованої продукції. Через архівні
рні відмінності, набуті за час існування на цій тери- справи, на сторінках яких подано переліки книжкоторії польської влади.
вих друків, брошур та часописів, їх аналіз, ми маЦікавою для вивчення документів міжвоєн- ємо можливість ознайомитись зі значною частиною
ного періода є книга польского автора Марека Вал- протестантських видань, з’ясувати їх приналежтера «Dzieje kościoła Adwentystów dnia siódmego na ність тій чи іншій конфесії. Висновки після досліkresach wschodnich w latach 1888–1945», видана в дження окремих протестантських друкованих
2015 році у Варшаві. У книзі зібрані різноманітні праць - дозвіл чи заборона на їх розповсюдження,
історичні документи і фотографії, отримані із цер- подані у відповідних справах, досить красномовно
ковних періодичних видань і архівів. Матеріал сис- ілюструють ставлення урядовців не лише до безпотематизований по списку існуючих в той час релі- середніх предметів розгляду, а й до самих протесгійних громад. Недолік видання в тому, що в книзі тантів загалом. Однак, при роботі з архівними доне здійснюється аналізу документів, не надаються кументами треба враховувати, що дані, які місвисновки, тому книга є цікавою лише як джерельна тяться у ряді спостережних справ, збиралися у різні
база, а не як наукова робота. Серед зарубіжних ав- роки і охоплюють різні хронологічні межі, а через
торів, які займаються історією адвентистської цер- те немає можливості їх систематизації з метою покви, згадаємо німецького дослідника Д. Хейнца, рівняльної характеристики. У багатьох документах
який також збирає документи з історії адвентизму в присутня значна доля суб’єктивізму. Через брак
Росії й безпосередньо в Україні. Відзначимо також обізнаності, як церковні, так і державні діячі досить
працю О. Опаріна. Його перу належить багато мо- часто подавали недостовірні, викривлені факти.
нографій, в яких висвітлено історію громад адвен- Тому використання цих документів у ролі джерел
тистів та життєві шляхи їх членів від початку XX і вимагає додаткового аналізу на предмет їх об’єктидо початку XXI століть. Стисло О. Опарін торка- вності.
ється також опису історії нами досліджуваного пеДо другої групи джерельних документів для
ріоду.
дослідження проблематики міжвоєнного адвентиКрім того суттєву джерельну базу дослідження зму на території Східної Галичини і Волині налерозвитку адвентизму у міжвоєнний період склада- жать матеріали періодичної преси як світської, так
ють документи і матеріали, які в залежності від їх і конфесійної. Необхідність залучення періодичних
походження і призначення поділяються на декілька видань до даного дослідження зумовлюється наявгруп. До першої групи джерельних документів слід ністю в них різноманітних відомостей про конкревіднести архівні документи, використання яких тні події церковного життя, хоча оцінки та коменсприяло всебічному розгляду досліджуваної про- тарі, що висловлюються з приводу цих подій, залеблеми – це опубліковані і неопубліковані докуме- жать, головним чином, від характеру видання та
нти державних архівів Івано-Франківської області позиції авторів публікацій.
(ДАІФО), Державного Архіву Волинської області
Початок і тривалість їх видання співпадає по
(ДАВО), Державного Архіву Львівської області часу з досліджуваним періодом і містить джерельну
(ДАЛО), Державного Архіву Рівненської області базу про початки формування різних церковних
(ДАРО) та Варшавського Архіву Актів Нових структур, утворення громад, протокольні записи
(ААN), основну частину яких склали: поліцейські звітно – виборних з’їздів, ординації церковних діязвіти, обвинувачувальні доноси та судові вердикти. чів. Інформація про приватне життя, така як оголоОсобливо серед архівних джерел велику цін- шення щодо продажу речей, пошуку роботи, а таність представляють матеріали архіву ААN, в яких кож некрологи надають джерелам приземленого
надаються інформація офіційних державних орга- характеру, де можна побачити пересічного громанів влади: закони, циркуляри, звіти, огляди про ре- дянина.
лігійну ситуацію, листування між різними відомЗагалом в дисертації використано матеріали
ствами щодо діяльності протестантських релігій- восьми світських та п’ятнадцять конфесійних періних течій в країні, доноси інформаторів про одичних видань. Сюди можна віднести офіційні ухдіяльність їх діячів. І хоча ці матеріали мають від- вали уряду («Інформатор Волинського воєводсбиток політичної та ідеологічної кон'юнктури часу тва»), програмні документи протестантських органаписання, їх виклад подає дослідникові простір нізацій, які виходили друком окремими виданнями.
для аналізу.
У цій групі можна згадати і тексти двох конституКрім того, архівні справи є потужним джере- цій Другої Речі Посполитої, аналізуючи які можна
лом різноманітного фактажу, особливо щодо персо- зробити висновок про демократичність державного
налій та регіонального розвитку громад. Тому осно- устрою.
вний зміст нашого дослідження написаний саме на
Серед усіх періодичних видань важливо скаоснові архівних документів, переважна більшість зати про щомісячник «Sluga zboru». На території Заяких уводиться в науковий обіг уперше.
хідної Україні в міжвоєнний період церква Адвентистів сьомого дня стрімко зросла кількісно, незважаючи на те, що в часи правління ІІ Речі
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Посполитої не користувалися усіма правами офі- матеріали, ми можемо оцінити рівень викладання
ційно визнаних конфесій. Відповідно з появою но- біблійних уроків у громадах, а також зрозуміти
вих громад у середовищі адвентистів виникла пот- яким чином сприймали матеріал діти і дорослі. Руреба в друкованій періодичній літературі. Такою брика «Внутрішня місія» в основному спрямовуперіодикою став часопис «Sługa Zboru».
вала віруючих на різноманітні місіонерські ініціаДля дослідників історії церкви адвентистів в тиви з метою розширення їх духовного впливу на
міжвоєнний період часопиc «Sługa Zboru» є уніка- оточуючих [6, с. 1-5].
льним джерелом історичної інформації про становДруга тематична частина часопису з історичлення та розвиток церкви АСД на Галичині та Во- ної точки зору є особливо цінним джерелом з
лині. Часопис друкувався польською мовою і регу- огляду на інформацію, яка тут подається. Назва
лярно виходив кожного місяця в період з 1928 до рубрик цього розділу таких як «Теологічна школа»,
1939 роки. Загалом на сьогоднішній день представ- «Колполтерство», «Відомості з полів», «Інформалено 1601 сторінок друкованого тексту «Sługa ція з’їздів», «Статистика», «Сторінки історії»,
Zboru».
«Оголошення», «Некрологи», «Різне» промовисто
Крім часопису адвентисти з 1921 року друку- свідчать про історичний характер цього матеріалу,
вали квартальники, такі як: «Lekcje Biblijne» , «Stróż який був передруком церковних протоколів, рішень
Syonu», півторамісячник «Znaki Czasu», «Głos звітно-виборних з'їздів, офіційних звітів та свідчень
Prawdy», «Radosna wieść» [1, с. 238], проте до 1928 очевидців живих подій [7, с. 5]. Насамперед, особроку не мали власного періодичного щомісячника, ливо цінним історичним матеріалом є статистичні
у якому б могли висвітлюватися поточні події гро- та фінансової звіти різноманітних церковних віддімад та плани церковної діяльності АСД. Причиною лів. Вказаною звітністю адвентисти відомі у протевідсутності щомісячної періодичної літератури стантському світі, а саме за їх точність та регулярбули: слабке функціонування церковної організації ність. Зокрема ми маємо у «Sługa Zboru» повний сета невелика мережа розташування громад. Ситуація кретарський статистичний звіт про кожну громаду
змінюється з 1928 року після третього з'їзду поль- Польського союзу за 1931 і 1932 роки, в яких місського союзу громад, на якому були утворені нові титься інформація про кількість членів церкви, кіоб'єднання громад та відмічений факт збільшення лькість хрещених по кварталах, детальний звіт про
членів церкви [2, с. 25-26]. Перший номер «Sługa місіонерську діяльність, куди входять такі пункти
Zboru» вийшов у січні 1928 року і містив 16 сторі- як кількість розповсюджених книг, надіслані місіонок [3, с. 3]. Керівник польського об'єднання Тео- нерські листівки, кількість гуманітарних контактів
дор Вілл у зверненні до читачів зазначив, що часо- з приятелями [8, c. 7]. Окрім статистичних звітів в
пис має служити: членам церкви, керівникам відді- часописі «Sługa Zboru» подаються звіти суботньої
лів, зовнішній місії, молоді та приятелям та має школи, молодіжного відділу там відділу розповсюбути цікавим, повчальним і практичним з оглядом дження літератури. Подібні статистичні звіти надана різні точки зору [4, с. 1].
ють можливість з точністю встановити число гроУ перші три роки часопис «Sługa Zboru» вихо- мад та їх чисельність, а також географію їх локалідив 4 рази на рік, як щоквартальник, а від липня зації.
1931 року – щомісячно [3, с. 3]. Кожен номер в заНаступною цінною інформацією по історії цележності від кількості матеріалу нараховував від 8 ркви є рубрики «Відомості з полів» та «Інформація
до 32 сторінок. Відповідальними за випуск часо- з’їздів». Звітно-виборні з’їзди в об'єднаннях прохопису були: редактор Teodor Will, Ferdynand Dzik, дили регулярно кожного року. У часописі відобраWilhelm Chembor та Stanisław Kwieciński. Вказані жалася усі прийняті рішення, подавався перелік
редактори змінювали один одного з 1929 по 1931 штату духовних кадрів, як пасторів так і колполтероки [1, с. 241]. Ціна одного екземпляра часопису рів, визначалися наступні кроки по стратегічному
була 50 грош. На початок 30 років керівництво плануванню. Такі звіти є певною базою для відновПольського союзу планувало отримати 1200 абоне- лення історії кадрової політики та аналізу планументів на замовлення «Sługa Zboru».
вання місіонерської діяльності [9, c. 16]. «Відомості
Тематична структура часопису складалася з з полів» містять детальну інформацію про життя
двох частин. Перша – це рубрики, статті та тексти, кожної громади зокрема, або окремих її прихожан
присвячені винятково релігійним роздумам, духов- в розрізі політично релігійних стосунків.
ним інструкціям, закликам, а друга частина – це інПочинаючи з 1937 року в часописі з'являється
формація, що стосується щоденного життя громад, також рубрика, як: «Сторінки історії». На прохання
їх діяльності і звітності. В першій частині редак- керівників польського уніону, кожна громада потори розташовували рубрики, такі як: «Служба і винна була зібрати інформацію про зародження і
жертва», «Родина і дім», «Виховання і молодь», розвиток адвентизму на її території та подати зіб«Внутрішня місія», «Суботня школа» [5, с. 5]. Руб- рану інформацію для друку в часописі [10, c. 6]. Рурика «Служба і жертва» в основному присвячена брика «Cторінки історії» є неймовірно цікавою з тонавчанню лідерів громад, таких, як: диякони і пре- чки зору відтворення минулої історії, як побудосвітери і подає важливу інформацію щодо внутріш- вана на свідченні живих очевидців.
нього устрою громад, а також ступеню конфліктноЗ 1930 року в часописі з'являється рубрика
сті в стосунках між прихожанами. Особливо ціка- «Некролог». Його поява на шпальтах часопису повою є рубрика «Суботня школа». Досліджуючи її
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яснюється фінансовою кризою видавничого від- 1936 році. Описи та порядок проведення різноманіділу, який запропонував друк некрологів за незна- тних служб у громаді були передбачені для облегчну оплату в сумі 50 грош. Як правило, в цій руб- шення і покращення служіння пресвітерів чи старриці подавалася коротка інформація про особу, ду- ших громади, а також для більш ефективного слуховний стаж, особливості християнського життя, а жіння дияконів.
також описувалися обставини церемонії похорон та
Церква АСД у своїй релігійній діяльності
пастора, який звершував цей обряд [11, c. 12]. По- практикує здоровий спосіб життя, що виражається
дібно до вище вказаного була платна рубрика «Ого- у відмові від тютюнопаління, алкоголю та не вжилошеннях», в якій друкувалася інформація щодо вання «нечистої їжі». В журналі «Zycie i zdrowie»,
продажу та придбання різних речей, заяви про по- який почав виходити з 1939 року можна простешук робочих місць із зазначенням заявника та місця жити основні напрямки «санітарної реформи» церпроживання. Все це відтворює реальні потреби та кви. Російсько мовний журнал «Церковный вестпобут адвентистських родин [12, c. 16].
ник», який друкувався з 1933 по 1938 роки у ВарЧасопис «Sługa Zboru» в адвентистських колах шаві для дослідника також є цінним джерелом,
користувався авторитетом і серед інших періодич- адже там окрім духовних роздумів наводилися маних видань був одним із найавторитетніших. У свій теріали звітно-виборних та статистичні дані про кіювілей десятиліття в 1937 році на сторінках часо- лькість членів церкви у громаді.
пису була розміщена спеціальна стаття, присвячена
В числі історичних матеріалів у дослідженні
цій події [3, c. 3]. У післявоєнний період «Sługa використовуються і опозиційні до церкви друкоZboru» продовжував свою інформативну діяльність вані матеріали, такі як «Zwiastun Adwentowy»,
серед громад Польської народної республіки.
«Łącznik Zborowy». Розкольницький релігійний рух
Отже, адвентиський щомісячник «Sługa в АСД був спровокований Альфредом Кубою у
Zboru» є культурною та історичною спадщиною це- 1934 році, що призвело до великої схизми в рядах
ркви Адвентистів сьомого дня, котрий містить істо- адвентистів. Опозиція своїм духовним рупором обричні та соціальні факти про життя та діяльність ад- рала вище згадану друковану літературу, огляд якої
вентиської церкви в міжвоєнний період на терито- допомагає подивитися на ситуацію чужими очима.
ріях Галичини та Волині в добу ІІ Речі Посполитої.
Цінну інформацію також містять поодинокі
Іншим важливим документом для дослідження видання критично налаштованих авторів-сучаснивказанного періоду є щомісячник «Organ ків досліджуваних подій таких як ілюстрований
Kolporterów spolecznosci polskiej ADS», який спеці- церковно-народний календар «Добрий Сіяч» на
ально був створений для працівників колполтер- 1928рік та інші. Особливістю більшості творів, приського відділу в липні 1929 року. В даному щоміся- свячених критиці протестантського руху, є відмітки
чному виданні друкувалася внутрішня інформація, про дозвіл видання, зроблені проводом греко-катояка містила фінансові звіти кожного діючого колпо- ликої Церкви. Тим самим греко-католицька митролтера поіменно, де вказувалася загальна кількість полія підтверджувала своє негативне ставлення до
днів праці і годин, кількість реалізованих книг та «єресі». Цінність даних публікацій для нашого досброшур із зазначеною грошовою сумою.
лідження полягає саме в ідейному навантаженні,
Інші церковні видання німецькою мовою, як яке допомагає досліднику краще з’ясувати характер
«Zions Wachter», «Der Adventbote» надзвичайно то- та глибину релігійного протистояння.
чно передають інформацію про церковне життя як
У дослідженні використано також інформацію
громад, так і заходів духовного проводу релігійної здобуту в довідкових джерелах, що утворюють
організації. Видавалися вони у місті Фріденсау, в третю групу. До них відносяться ряд релігієзнавчих
європейському духовному центрі адвентизму і при- словників серед яких «Adwentyzm» польського укзначалися для прихожан німецької національності. ладача, Анджея Токарчика, який детально вивчав
Характерною ознакою цих журналів була німецька минуле і сьогодення церкви АСД.
точність і наявність в них щоквартальних статистиОсобливе місце серед довідників у досліджені
чних звітів щодо кількості членів церкви в грома- теми посідає «Yearbook», що почав щорічно виходах в тому числі і на території Волині і Галичини.
дити з 1883 року. Його укладач секретаріат ГенераІнформація у журналі «Stroz Syony» (1913- льної конференції церкви АСД щорічно збирає ін1923 роки видання) передає атмосферу внутріш- формацію про всіх служителів всесвітньої церкви,
нього життя християнської спільноти і допомагає про місце знаходження різних адміністративних
відтворити дух того часу. Історична цінність цього центрів та управлінь. Подібна інформація надає дожурналу полягає тому, що на його шпальтах пере- сліднику можливість проаналізувати ріст церковраховуються основні пункти віровчення АСД, що в них структур, їх склад, а також кількість членів цепорівняні з іншими подібними джерелами пізні- ркви в різних куточках світу.
шого періоду, допомагає простежити еволюцію віДо четвертої групи дослідження джерел відровчення церкви.
носяться церковні книги громад, що звершували
Надзвичайно цікавим для дослідження релі- свою діяльність у міжвоєнний період. Сьогодні у
гійних обрядів в церкві адвентистів сього дня та ро- автора в особистому архіві в наявності є три таких
зуміння філософії ритуалів послуговує журнал оригінальних книги, які належать трьом різним гро«Urzednik Zboru» , який почав виходити у світ в мадам Волині. У них записувалися протоколи рішень, що приймалися на членських зборах, а також
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список усіх членів церкви. У списку фіксувалися не ності адвентистської церкви у даний історичний пелище прізвище та імя прихожанина, але і дата наро- ріод і дають можливість досягти поставленої мети
дження, дата хрещення, освіта та місце наро- та розв’язання завдань дослідження, які ставлять
дження. У випадку смерті, переїзду чи вилучення із перед істориками, що досліджують міжвоєнну істочленів громади у книзі вносилилися відповідні за- рію адвентистської церкви.
писи, що давало можливість побачити усі зміни в
житті членів.
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО МЕХАНІЗМУ
Abstract. The article deals with questions of the effectiveness of the tax mechanism in Ukraine. The influence
of the tax mechanism on the process of regulation of economic processes is determined, in particular, on the basis
of analysis of tax potential, efficiency and productivity of the most significant taxes: profit tax, personal income
tax and VAT. An overview of the functioning of tax systems in economically developed countries was conducted.
The problems of providing tax privileges are investigated. The synthesis of the results of the analysis of domestic
practice allowed formulating the main directions of improvement of the tax mechanism in Ukraine.
Key words: tax mechanism, fiscal efficiency, potential, productivity, privileges, budget losses.
Анотація. У статті розглядаються питання дієвості податкового механізму в Україні. Визначено
вплив податкового механізму на процес регулювання економічних процесів, зокрема, на основі аналізу
податкового потенціалу, ефективності та продуктивності з найбільш вагомих податків: податку на прибуток, ПДФО і ПДВ. Проведений огляд функціонування податкових систем у економічно розвинутих країнах. Досліджено проблеми надання податкових пільг. Узагальнення результатів аналізу вітчизняної практики дозволило сформулювати основні напрями вдосконалення податкового механізму в Україні.
Ключові слова: податковий механізм, фіскальна ефективність, потенціал, продуктивність, пільги,
втрати бюджету.
Постановка проблеми. Економічна політика
держави спирається на наявні фінансові ресурси, у
формуванні яких значну роль відіграють податки.
Податки можуть виступати ефективним фіскальним інститутом лише за умови досягнення в
державі певної стадії економічного розвитку,
коли суб’єкти податкових відносин матимуть достатньо можливостей для одержання як доходів,
так і нарощування обсягів виробництва. При цьому
темпи зростання таких доходів і обсягів виробництва повинні суттєво перевищувати темпи зростання
податкового навантаження. Але успішна реалізація
функцій податків можлива лише за умови добре налагодженого податкового механізму, кінцевими результатами функціонування якого повинно бути
підвищення обсягу та ефективності використання
фінансових ресурсів. Особливої уваги у наукових
та практично орієнтованих дослідженнях привертає дієвість податкового механізму в умовах фінансової нестабільності, наслідками якої є не тільки
суттєві коливання у економічних процесах, але й
фінансові кризи. Характерною особливістю сучасних перетворень у системах оподаткування майже
в усіх економічно розвинутих країн світу є пошук
та впровадження ефективного податкового механізму.
Можливість комбінування не тільки різних видів податків, а й використовування різних податкових методів, прийомів і важелів робить податковий
механізм більш гнучким та більш придатним до мінливих умов господарювання. Завдяки такому підходу створюються нові форми функціонування податкового механізму, що підвищує його ефективність. Наприклад, врахування екологічних податків

(модель Нордхауса - нобелевського лауреата з економічних наук 2018 р.) тепер широко застосовується у дослідженнях взаємовпливу економіки і клімату [1].
Податковий механізм є віддзеркаленням податкової політики. Приналежність того чи іншого податку до системи оподаткування та реалізація ним
цілей податкової політики визначається за допомогою податкового механізму, що є одним з важелів
урядового регулювання економічних процесів.
Саме тому особливої актуальності набувають питання оцінювання функціонування податкового механізму та визначення напрямів його вдосконалення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблемним питанням щодо реформування податкової системи, вдосконалення податкової політики
присвячена значна кількість праць науковців і практиків. Зокрема, такі дослідження торкаються оцінки фіскальної ефективності того чи іншого податку, його впливу на економічний або (і) соціальний
розвиток. Як правило, українськими вченими досліджуються такі податки як податок на прибуток
підприємств, ПДВ, акцизний збір. Дослідниками
Серебрянським Д.М. [2], Дахновой О.Є., Білик
М.Ю. [3] опубліковано низку праць присвячених
оцінці фіскальної ефективності ПДВ. Конструювання податкового механізму регулювання економіки досліджено у праці Дубінецької П.П.[4], елементам його вдосконалення присвячено праці Каламбет С.В. [5] , Майбурова І.А. [6], Іванова Ю.Б.
[7]. Значний внесок у дослідження податкового механізму та його ролі у регулюванні економіки здійснено Крисоватим А.І. [8].

36

Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) #10(38), 2018
Виділення невирішених раніше частин зага- змі передує поглиблений аналіз його дієвості. Зальної проблеми. Незважаючи на значну кількість значимо, що на сьогодні немає єдиного підходу до
публікацій з даної проблематики, залишається ни- тлумачення категорії «податковий механізм». У дазка питань, від вирішення яких залежить економі- ному дослідженні під податковим механізмом бучне зростання у країні. До таких питань ми відно- демо розуміти систему методів, прийомів, важелів
симо комплексний аналіз дієвості податного меха- та систему законодавчого, організаційного, інфорнізму з метою визначення основних тенденцій у маційного забезпечення, дія яких спрямована на гафункціонуванні податкової системи. Важливим за- рмонізацію інтересів суспільства, держави,
вданням в умовах кризових коливань є системати- суб’єктів господарювання через реалізацію функзація напрямів вдосконалення податкового механі- цій податку. Вважаємо за доцільне підкреслити, що
зму.
податковий механізм необхідно розглядати як сисМета статті полягає у визначенні напрямів тему, а не як сукупність (у більшості досліджень)
вдосконалення податкового механізму на основі методів, важелів, прийомів. Саме в межах системи
аналізу дієвості його функціонування у сучасних з’являється можливість узгодження дій окремих
умовах України.
складових податкового механізму.
Виклад основного матеріалу. Податковий
На підставі систематизації методичних підхомеханізм є невід’ємним елементом податкової сис- дів щодо оцінювання дієвості податкового механітеми разом з податками, законодавчою базою та ін- зму, зокрема, податкового механізму мобілізації
шими складовими. Завдяки податковому механізму доходів та податкового механізму пільг, використовідбувається реалізація податкової політики, реалі- вуючи статистичні дані Державної служби статисзується вектор розвитку економіки. Тому вдоскона- тики та Державної казначейської служби були
ленню податкового механізму у першу чергу приді- отримані наступні результати. За період 2004-2017
ляється значна увага. Процеси щодо вдосконалення рр. темпи росту податкових надходжень перевищуподаткового механізму відбуваються постійно у ють темпи росту ВВП, а відповідно, податковий
всіх країнах. Аналіз податкової політики в зарубіж- тиск має схильність до збільшення (рис.1). Тобто існих країнах дозволив визначити основні тенденції нуючий податковий механізм має негативний
у змінах механізмів податкового регулювання [9]. вплив на розвиток економіки. Такий висновок підЦе зниження загальної ставки оподаткування та ча- тверджує аналіз податкового потенціалу з найбільш
сових витрат на дотримання норм податкового за- вагомих податків: податку на прибуток, ПДФО і
конодавства, зменшення кількості податкових пла- ПДВ.
тежів, запровадження систем електронного деклаТак, за податком на прибуток за період дії Порування та сплати податкових зобов’язань, даткового кодексу податковий потенціал у середньрозробка механізмів протидії розмиванню оподат- ому використовується на 56% (рис.2). Опосередкоковуваної бази і виведення прибутків із під оподат- вано це підтверджується висновками багатьох віткування. Слід зазначити, що відбувається не тільки чизняних вчених та закордонних організацій про
зменшення кількості податків, але застосовується високий рівень тіньової економіки в Україні, а знапрактика введення нових податків, перш за все та- чить фіскальна функція даного податку повністю
ких, які сприяють проведенню екоподаткових ре- не реалізована.
форм. Впровадженню змін у податковому механі-

Рис.1. Темпи росту ВВП та податкових надходжень у Зведений бюджет України, 2004-2017 рр. [10, 11]
Співвідношення податку на доходи фізичних
осіб з ВВП за період, що досліджується, майже не
зазнало суттєвих коливань, що пов’язано, по-перше, зі стабільним зростанням мінімальної та середньої заробітної плати, по-друге, зі зменшенням на-

рахувань на заробітну плату. Разом з тим, й тут податковий потенціал даного податку значно не реалізований. За оцінками Міжнародної організації
праці (МОП), рівень тіньової зайнятості в Україні
становить близько 9%.
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Рис.2. Індекс використання податкового потенціалу з податку на прибуток
За даними Інституту економіки і прогнозування у 2012 р. частка працюючих в тіні складала
16,61% від усіх працюючих. За підрахунками профспілок, обсяг тіньової зарплати в Україні складає
орієнтовано 200 млрд. грн., а за оцінками податківців — 170 млрд. грн. щорічно. Якщо оцінювати цей
обсяг на основі зіставлення статистичних даних по
доходам населення і роздрібному товарообігу, рівень тіньових доходів домогосподарств може сягати 40-45%. Орієнтовні втрати бюджету оцінюються на рівні понад 46 млрд. гривень, а недоотримані соціальні внески складають більш ніж 97 млрд.
гривень на рік [12].
За нашими розрахунками індекс використання
податкового потенціалу ПДФО склав від 48% до
49%, при позитивній тенденції зростання потенційного ПДФО (рис.3).
Аналіз індикаторів ефективності та продуктивності ПДВ (їх зростання) та фіскальної значимості

ПДВ з вироблених у країні товарів у доходах бюджету та ввезених товарах та послуг унеможливлює
висновок щодо активізації економіки країни: зростання ПДВ йде не за рахунок зростання виробництва, а за рахунок імпорту. Значний обсяг втрат бюджетних надходжень від ПДВ обумовлений мінімізацією бази оподаткування ПДВ, обсяги якої
набули критичних масштабів. Найпоширенішими
способами мінімізації податкових зобов’язань з
ПДВ є: штучне формування податкового кредиту за
допомогою використання фіктивних банкрутів, фальшивих накладних діючих підприємств і накладних попередніх податкових періодів; здійснення віртуальних фінансово-господарських операцій; реалізація продукції через спрощену систему
оподаткування; здійснення операцій фіктивного експорту.

Рис.3. Динаміка фактичного та потенційного ПДФО в Україні
Таким чином, в умовах наявності законодавчих прогалин та високого рівня корупції органи
державної фіскальної служби попереджують лише
частину подібних операцій. Враховуючи значну питому вагу ПДВ у доходах бюджету та розмір тіньової економіки, втрати можуть складати від 23,8
млрд. грн. до 194,4 млрд. грн. Підсумовуючи, можна казати, що податковий механізм мобілізації доходів не в повній мірі реалізує завдання, які покла-

дені на нього. Застосовані методи та прийоми забезпечують находження до бюджету до 50% від можливого. Тому необхідним стає їх перегляд та/або
вдосконалення.
Огляд світового досвіду щодо підвищення
ефективності та продуктивності оподаткування свідчить, що світові тенденції у цій сфері характеризуються наступними процесами:
- запровадження нових податків на використання природних ресурсів. В цьому напрямку варто
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говорити як про застосування таких податків як поСтан економіки, соціальні процеси, які відбудаток на енергію, податок на електроенергію, пода- ваються в Україні, потребують вирішення комплеток на ядерне паливо, податок на автотранспорт, на ксу проблем, у тому числі підвищення дієвості поавіаквитки, так й про надання суттєвих пільг з опо- даткового механізму. Зокрема, необхідним є:
даткування. Прикладом такого стану є податкові
- побудова ефективних механізмів оподаткусистеми Норвегії , Швеції та Фінляндії, де звільня- вання операцій в цифровій економіці. Активний пеються від мережевих податків на електроенергію рехід багатьох економік на технології блок-чейн випри використанні сонячних електростанцій, компа- магають зміни у визначенні об’єктів оподаткунії та муніципалітети отримують субсидії у розмірі вання. Наявність і зростання фрі-лансеров в Україні
від 24% до 40% при інвестуванні у сонячні електро- потребує законодавчого врегулювання ;
станції [13];
- удосконалення правил для контрольованих
- створення глобального правового середо- іноземних компаній. Наприклад, введення податку
вища для аналізу міжнародних операцій з поста- на виведений капітал;
чання послуг та нематеріальних активів. Напри- подальше вдосконалення обмежень в розмиклад, згідно Протоколу про взаємодію митних ванні податкової бази. Тобто стимулювання діяльслужб країн-учасниць СНД у сфері митної статис- ності суб’єктів господарювання, у яких значна частики взаємної торгівлі від 09 червня 2011 року ста- тка доданої вартості у складі ціни продукції (посном на 06.04.2017 р. за напрямком переміщення Ві- луг), за рахунок введення пониженої ставки ПДВ;
рменія - Україна було виявлено, що дані вірменсь- розширення обов’язкових та чітких правил
кої сторони щодо експорту товарів перевищують розкриття інформації про платників податків і
українські дані щодо відповідного йому імпорту на об’єкти оподаткування;
46% за вартістю [14]. Втрати від так званого сірого
- підвищення ефективності механізмів виріімпорту становлять приблизно 3 млрд. дол. на рік. шення податкових спорів;
Йдеться про підміну товару, найменування іншим
- покращання механізмів зміни двосторонніх
кодом, підміна документів або недостовірні відомо- податкових договорів; розробка методики для співсті щодо самого товару - ваги, кількісних, якісних ставного аналізу у випадку зовнішньоекономічної
характеристик тощо [15];
діяльності;
- певне розширення баз оподаткування непря- переорієнтація напрямів застосування пільг.
мими податками. Так, у 2015 р. 11 із 28 країн Євро- Необхідним є застосування пільг не до окремих
пейського Союзу підтримали пропозицію Євроко- платників, або секторів економіки, а створення спемісії про введення податку на фінансові операції.;
ціальних економічних зон або зон податкової кон- активне державне сприяння інтенсивному ро- куренції, де кожен суб’єкт господарської діяльності
звитку митної сфери.
може розвиватися та впроваджувати інноваційні заОкреме питання, яке постає при визначенні ді- ходи.
євості податкового механізму, є питання надання
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF BIOTIC, ABYOOTIC FACTORS ON THE STATE OF
FOREST PLANTINGS OF THE CARPATHIAN REGION IN THE EXAMPLE LVOVSKAYA OBLAST
АНАЛІЗ ВПЛИВУ БІОТИЧНИХ, АБІОТИЧНИХ ЧИННИКІВ НА СТАН ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ
КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Summary: The influence of various factors on the present state of forest plantations in the Carpathian region
(for example, Lviv oblast) is considered. The natural-climatic changes in the region of research, namely, the increase in air temperature, the decrease of precipitation, which led to an increase in dry vegetation during the development of woody plants, was analyzed. It has been found that such climatic changes contribute to the loss of
coniferous and deciduous tree species due to increased areas affected by entomological pests.
Key words: climate change, entomological pests, phytopathological diseases, coniferous and deciduous trees,
lost plantings.
Анотація: Розглянуто вплив різних чинників на сучасний стан лісових насаджень в Карпатському
регіоні (на прикладі Львівської області). Проаналізовано природно-кліматичні зміни в регіоні дослідження, а саме зростання температури повітря, зменшення опадів, що призвело до збільшення по сухості у вегетаційний період розвитку деревних росли. Виявлено, що такі кліматичні зміни сприяють втраті
хвойних та листяних деревних порід через збільшення площ, що постраждали від ентомологічних
шкідників.
Ключові слова: кліматичні зміни, ентомошкідники, фітозахворювання, хвойні та листяні дерева,
втрачені насадження.
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Стрімке збільшення обсягів концентрації ву- лісових насаджень у Карпатського регіону на приглекислого газу в атмосфері Землі внаслідок при- кладі Львівської області.
родних та антропогенних процесів є головним чинНаші дослідження були спрямовані на вивником зміни клімату на планеті. Лісові насадження, чення проблеми безпосередньо лісів Львівської обякі здатні поглинати вуглекислий газ з атмосфери у ласті, що належать до другої групи лісів – експлуапроцесі фотосинтезу чим зменшують концентрацію таційних. Такі дослідники, як П.І. Лакида, С.І. Мипарникових газів, що збільшуються через інду- клуш, Р.Д. Василишин, О.М. Колосок, М.М. Завада
стріальні та транспортні емісії, є одним із головних та ін. звертали особливу увагу на екологічні функції
природних кліматостабілізуючих механізмів.
лісових насаджень, як у регіоні дослідження так і
Однак, через кліматичні зміни спостерігається загалом [1–5].
збільшення площ деревостанів уражених шкідниДля аналізу впливу біотичних, абіотичних та
ками і хворобами лісу (біля 50% насадження), зро- антропогенних чинників на сучасний стан лісових
стання в лісах природної пожежної небезпеки (за насаджень нами було використано дані Державного
останні 30 років спостерігається збільшення пожеж лісового агенства України, Львівської гідрометеоу 2,6 рази), пошкодження насаджень буреломами і рологічної станції, Головного управління стативітровалами, зміни в закономірностях сукцесійної стики Львівської області та Державної служби стадинаміки лісів, деградація лісових екосистем зага- тистики [6, 8].
лом. Через що, знижується продуктивність насаЗгідно даних Державного лісового кадастру заджень і вартість деревини на міжнародному ринку гальна площа лісових ділянок у Львівській області
[7].
становить 671,7 тис. га. Переважаюча більшість
Отже, оцінка впливу антропогенних і біотич- лісових площ належить Державному агентству
них чинників на сучасний стан лісових насаджень є лісових ресурсів 68,8% та Органам місцевого садоволі актуальним завданням, що потребує деталь- моврядування 21,0%, а близько 1,1% належать інного вивчення.
шим міністерствам та відомствам (рис. 1).
Мета наших досліджень полягає проаналізувати вплив різних чинників на сучасний стан

Рисунок 1 – Розподіл площ вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за міністерствами і
відомствами
Загальна площа вкритих лісовою рослинністю
лісових ділянок стиглих дерев серед листяних становить – 46,8 тис. га, а серед хвойних – 32,4 тис. га.
В розрізі адміністративно-територіальних одиниць зауважується, що найбільшу площу вкритих
лісовою рослинністю лісових ділянок, серед

стиглих та перестійних насаджень, займають
листяні та хвойні породи у Соколівському районі,
де площа насаджень під хвойними породами є більшою 4 рази за інші райони дослідження, а площа
під листяними насадженнями у 2 рази (рис. 2).
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Рисунок 2 – Площа вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок під хвойними та листяними деревними
породами в розрізі адміністративно-територіальних одиниць
За показниками гідрометеорологічних станцій
Львівської області проаналізовано природно-кліма-

тичні зміни в регіоні дослідження за останні п’ятдесят шість років, а саме температура повітря та
кількість опадів (рис. 3, 4).

Рисунок 3 – Зміна середньорічної температури повітря в Львівській області за період 1961–2017 рр.
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Рисунок 4 – Середньорічна кількість опадів у Львівській області
за період 1961–2017 рр.
Згідно показників наведених на рисунках 3, 4
спостерігається щорічне зростання температури
повітря, при цьому середньорічна кількість опадів
суттєво не змінюється.
При проведені порівняльного помісячного
аналізу кліматичних змін 1961 р. з 2017 р. встанов-

лено, що за цей період клімат став більш посушливий. Особливі зміни спостерігаються у вегетаційний період розвиток рослин, спостерігається збільшення температури починаючі з травня місяця по
серпень місяці, кількість опадів у цей період досить
незначна (рис. 5).

а)
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б)
Рисунок 5 – Кліматографія Львівської області: а) 1961 р. б) 2017 р.
Зниження кількості опадів та збільшення середньодобової температури в теплі (з ІІІ по ІХ)
місяці року негативно впливають на розвиток деревних насаджень, оскільки саме в цей період
відбувається їх активний вегетативний розвиток.
Такі кліматичні зміни сприяють розвитку ентомошкідників лісу, особливо стовбурових, хвоє- та
листогризучих комах.

Згідно проведено нами аналізу знищених лісових насаджень в наслідок антропогенних (пожежі),
абіотичних (несприятливих погодних умов), та біотичних (фітозахворювання, ентомошкідники) чинників, з’ясовано що за всіма чинниками, окрім пошкоджень насаджень ентомологічними шкідниками
спостерігається зниження показників за роками
(рис. 6).

Рисунок 6 – Площа знищених вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок внаслідок антропогенних,
абіотичних, та біотичних чинників
Хоча більшість насаджень гине внаслідок
фітопатологічних захворювань лісу, але з роками

спостерігається зменшення пошкоджених вкритих
лісовою рослинністю лісових ділянок, натомість
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зростає кількість загиблих насаджень через комахТому, подальші наші подальші дослідження
шкідників лісу.
зосереджено на втраті лісових насаджень через
шкодочинну ентомофауну (рис. 7).

Рисунок 7 – Площа знищених вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок ентомошкідниками
Згідно отриманих результатів аналізу з’ясовано, що починаючи з 2012 р. спостерігається збільшення лісових ділянок знищених ентомошкідниками.
Серед найбільш поширених ентомологічних
шкідників лісових насаджень у Карпатському
регіоні є: травневий хрущ західний (Melolontha
melolontha L.), травневий хрущ східний (Melolontha
hippocastan F.), букова пагонова попелиця (Lachnus
exicator Alt.), листоїд тополевий (Melasoma populi
L.), сосновий шовковпряд (Dendrolimus pini L.),
шовкопряд-черниця (Lуmantria monacha L.), совка
соснова (Panolis flammea Denis & Schiffermüller)
п’ядун сосновий (Bupalus piniarius L.), кільчастий
коконопряд (Malacosoma neustria L.), листовійка
зелена дубова (Totrix viridana L.), непарний шовкопряд (Ocneria dispar L.), золотогуз (Euproctis
chrysorrhoea L.), п’ядун зимовий (Operophtera brumata L.), американський білий метелик (Hyphantria
cunea Drury), велика соснова златка (Chalcophora
mariana L.), пильщик сосновий звичайний (Diprion
pini L.).
Висновки.
Нині проблемам кліматичних змін приділяється значна увага у зв’язку з їх важливістю та
актуальністю. Зміни та коливання температури повітря, кількості опадів та інших метеорологічних
величин значно впливають на життя та діяльність
людей (сільське господарство, транспорт, енергетику та ін.). Очевидно, що зміни клімату відбувалися постійно, але сучасні зміни характеризуються
значними швидкостями та високою повторюваністю несприятливих метеорологічних процесів та явищ. Внаслідок цього створюються нові,
нетипові для Карпатського регіону погодні умови,
що безпосередньо впливають на поширення комахшкідників, та фітозахворювань лісових насаджень.

Нагальною стає потреба в створенні певної моделі взаємозв’язку між проявами абіотичних чинників та станом лісів з метою визначення найбільш
стійких видів деревних порід.
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THE DRAGGING EFFECT OF HOLE BY PHOTONS IN HOLE CONDUCTION TELLURIUM.
ACCOUNTING g-FACTOR OF HOLES
ЭФФЕКТ УВЛЕЧЕНИЯ ДЫРОК ФОТОНАМИ В ТЕЛЛУРЕ ДЫРОЧНОЙ ПРОВОДИМОСТИ.
УЧЕТ g-ФАКТОРА ДЫРОК
Summary. The spectral and temperature dependences of the current of the photon drag effect in the tellurium
of hole conduction are calculated. In this case, the momentum of the photon is taken into account both in the law
of conservation of energy and in the law of conservation of momentum. The calculation of the photocurrent was
carried out in the approximation of the hole momentum relaxation time.
Keywords: semiconductor, polarized light, optical transition, holes, photocurrent, tellurium.
Аннотация. Рассчитана спектральная и температурная зависимость тока эффекта фотонного увлечения в теллуре дырочной проводимости. При этом учтен импульс фотона как в законе сохранения энергии,
так и в законе сохранения импульса. Расчет фототока проведен в приближении времени релаксации импульса дырок.
Ключевые слова: полупроводник, поляризованный свет, оптический переход, дырки, фототок, теллур.
Эффект увлечения фотонами (ЭУФ) в теллуре,
обусловленный передачей импульса фотона к электронной подсистеме, экспериментально был обнаружен в [1,с.2010. 2, с.4601]. Теоретическая интерпретация
экспериментальных
результатов
[1,с.2010. 2, с.4601] проводится в [3, с.1252. 4, с.286.
5, с.6671, 6, с.630.]. Как указывалось в [5,с.667. 6,

с.630. 7,с.34], учет зависимости квадрата матричного элемента оптического перехода от q приводит к дополнительному вкладу в ток ЭУФ.
Поскольку для исследования механизмов эффект фотонного увлечения дырок надо знать энергетический спектр и волновые функции дырок в pTe. Поэтому далее коротко остановимся на структуру валентной зоны Te.
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Известно (см., например, [4, с.286]), что экск базису Y3/ 2 и Y3/ 2 , то  z перейдет в  x ,
тремумы зоны проводимости и валентной зоны теллура расположены в точке М и Р зоны Бриллюэна,
 y в  z и  y в -  y . Будем обозначать в старом
переходящие одна в другую при операции инверсии времени. В базисе М1 базисной функцией явля 0  1
 ) М1 пебазисе инверсии времени ( K̂  
1/ 2
ется функция Y3 / 2  Y 3 / 2 / 2
, а в базисе М2 1 0 



функция

 
Y3 / 2  Y3 / 2  /21 / 2 . С другой стороны

рейдет к М2 , а М2 в (-М1). При унитарном преоб-

 z и  x меняют знаки, а  y
нет, т.е.  z и  x - нечетные к инверсии времени,
а  y - четная. Тогда эффективный гамильтониан
разовании K̂

 M 2 M*2 преобра*
зуется Iˆ и  z , а по представлению Г2= M1xM 2  x и  y , Iˆ - единичная матрица 2x2,
*

по представлению Г2= M1M1

  (  x, y, z )

носителей тока можно записать как

- матрицы Паули. Если унитар-

ным преобразованием

1 1 1 

 перейти
2 1  1

Ŝ 

Hˆ  Hˆ 0   A  
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Здесь в скобках указаны по каким представлениям преобразуются

Ĥ 0

'
M 1,2

и

A и предполагается,

3


1

0

z

z

3


 k 3

, (Г )

(2)

1

2

3


3


2

  0 , т.е. C1  C2 = 2-1  (2   2 k z2 ) 1/ 2 и
содержит  а не |  | , где индекс “2” надо отнести

kz

вещественен, т.е. нет члена, пропор-

к нижней дырочной зоне, а “1” - к верхней. Поэтому, для того чтобы легко и наглядно осуществить переход от М к Р, введем параметр

ционального

k z в Ау, Так можно поступить всегда.

r   / |  | в С2, т.е. C2  r (1   ) / 2 . По-

что фазы функции
циент при

выбраны так, что коэффи-

k  k нетрудно показать, что
константы  ,  ' , C' , A, B,  ,  ' ' ' не
Учитывая K̂

меняют знаки при переходе от М к Р, а
(
 0 ,  , || ,  ' , C,  ' '  меняют

k  k x  iky , k2 | k |2 , 2

- спин-орбиталь-

ное расщепление валентной зоны в точке М(Р) зоны
Бриллюэна).
Волновые функции в верхних валентных зонах
'
'
( M 1 и M 2 ) являются суперпозицией состояний

с проекцией момента количества движения на ось

Z (mz  3 / 2)
M'l 
где

C

m z  3 / 2

(l )
mz

скольку для нижней валентной зоны спектр

 2   2 k z2 поэтому знаки С1 и С2 должны
быть разными, а для электронов валентной зоны
наоборот.
Спектр дырок в валентной зоне имеет вид

EM ©  v    2   2 k z2 

1/2

(3)

C3(1/ )2  C( 23)/ 2  C1  (1   ) / 2 ,

C(13)/ 2  C3( 2/ 2)  C2  (1   ) / 2 ,

  k z (2   2 k z2 ) 1/ 2 . Здесь надо иметь ввиду,
что выбор коэффициентов Сl (l=1,2) соответствует

. (4)

1,2

Здесь

v  Ak 2  Bk z2 , A   2 /2m , B   2 / 2m|| , m
и

m||

-поперечные и продольные эффективные

массы дырок в подзонах

| mz ,

E1 

M'1 и M'2 , равные с

обратным знаком эффективным массам электронов.
На рис. 1 представлен одно-и двухмерный
энергетический спектр дырок в нижней подзоне валентной зоны теллура, где использованы следующие
значения
зонных
параметров
p-Te:

 2  63,15 MeV ,

A
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14
2
Для
этого
разлагая
в
ряд
плотности
тока
ЭУФ
 0,326 10 eV  sm ,

j ), пропорционального к интенсивности света ( I
), по вектору поляризации ( e ) и по волновому век(

A  0,363 1014 eV  sm2 ,

V2  0,6 1015 eV 2  sm2 ,
K0  V e

 / k BT

 2 A  274 n 

1

тору фотона ( q ) имеем следующее соотношение
[4, с. 286]

. Отметим здесь,

j  I  e e* q ,

что нижняя подзона валентной зоны имеет “горбообразную” структуру, где при увеличении значения
поперечной эффективной массы дырок на 16%, тогда глубина горба увеличивается на 9%.
Теперь рассмотрим один из механизмов эффекта фотонного увлечения, обусловленный оптическими переходами между подзонами валентной
зоны и зависящий от g-фактора дырок.

где



-

тензор

(5)
ЭУФ.

 ,  ,  ,   x, y, z  .

а)

б)
Рис. 1. Двумерный (а) и одномерный (б) энергетический спектр дырок в нижней подзоне ( M 1 )
валентной зоны теллура (численные значения зонных параметров приведены в тексте).
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В дальнейшем рассмотрим теорию линейного симметрии, так и без центра инверсии. Например, в
ЭУФ, возникающего в однородных кристаллах при теллуре при распространении линейно поляризоих освещении линейно поляризованным светом.
ванного света вдоль главной оси C3 z генериТогда   вещественен и имеет ненулевые комруется ток ЭУФ как вдоль главной оси кристалла,
поненты в кристаллах произволньной симметрии. так и в поперечном к С3 направлении
Поэтому ЭФУ возникает в средах, как с центром
(6)
jz  I zzxx qz , jx  I xzxy qz sin 2 , j y  I xzxy qz cos 2 .





Здесь   - угол между плоскостью поляризации света и осью вращения второго порядка,
направленный по оси x.
В микроскопической теории выражение для
тока ЭУФ в приближении времени релаксации
имеет вид

импульса), учитываем и следующий вклад в ток
ЭУФ, связанный с зависимостью вектора напря-

(7)

Здесь A  eAe - вектор-потенциал световой
волны. Тогда имеем следующую дополнительную
слагаемую в эффективном гамильтониане дырок

j  e vnk f nk s  ,
nk

где v - оператор скорости, e - элементарный
 s 
заряд, f nk
- асимметричная (неравновесная)
часть функции распределения дырок в зоне n. В
дальнейшем расчет производим в приближении
времени релаксации  nk и учитываем следующие

диаграммы Келдыша
, где волнистая линия
- фотон, сплошная - дырка.
Наряду с учетом зависимости вероятности оптического перехода от импульса фотона (как в законе сохранения энергии, так в законе сохранения



женности магнитного поля ( H ) электромагнитной
волны от q

H  iA  q  e 

(8)

iqr

H [8, с. 86]
H 



где g – g – фактор дырок,
тон Бора,



 

eA 2

ig   q  e   i 0 g H  (8)
c 2m0



0 

e
– магне2m0c

- матрицы Паули. Далее имеем сле-

дующие, полезные для дальнейших расчетов, соотношения



eA 
l
gq ey  cos  1  2 sin    1  ex cos  ez sin   ,



c
2
l eA
H ll   1 i g
qey 1   2 cos    sin 
c
2m0

l H  l   Hll '  i





где

V

  V kz  22  V2 kz2 

1/2

(10)
(11)

, e  cos cos  ,  sin  ,sin  sin , q  q  sin  ,0,cos   ,

- зонный параметр теллура,

2 2 - энергетический зазор в точке М зоны Бриллюэна. Тогда квадрат
матричного элемента межзонного оптического перехода, зависящего (линейного) от q запишем как
2







2
 eA 
M 2,k  q ;1k    2 V q ezQz  V 1  2  2 Ak z  


c 



2



cos  e e  e2 sin   i  e  e `   cos   1  2  sin  

x z 
z
x

2m0 
где    

A1,2 
в подзонах

 kz  kz `  , Qz

1   


2 1/2

2

A  A2
 
,A 1
 l  l   1, 2  ,
k z `
2

2

2m1,2

M1'

,

'
m1,2
- эффективная масса дырок

и

M 2' . Из (12) видно, что после

углового интегрирования величина, пропорциональная

2

(12)

k z ` M 2,k  q ;1k обращается в ноль, т.е. в Те

не возникает этот дополнительный вклад в линейный ЭУФ, обусловленный невертикальными оптическими переходами, а может возникать только
циркулярный ЭУФ [9, с. 346] и этот вклад В Те исчезает в случае

V k z  2 . Тогда в сферическом

приближении в энергетическом спектре дырок:

Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) #10(38), 2018

Elk   1  2  Al k 2
l
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продольный ток ЭУФ в

Те (без учета g - фактора дырок) определяется как

jz    1 I
l

l 1,2

Al
  22 
2e K q Al  2   ln  l  El 


 ,
1


5  ml* A2  A1  3   ln El
A2  A1 kBT 




(13)

где

K  K e


  
e2 k2 V2 f1k 1  exp  
 
 kBT  

C3   0
3cn 2  A2  A1 

(14)

- коэффициент поглощения света в Те при оптическом переходе дырок между подзонами


f1k  e kBT e

,

k 
2

 A2  A1 

2

 2  A1k2
k BT

, El  El  k  k  , k2      2 2    A2  A1 1 ,

k4  4k2  A2  A1   2
4V2

M1' и M 2'

 
2
0

4V2 k2

2

2

,

.

Для полноты задачи ниже приведем выражение для коэффициента межподзонного поглощения света
при учете "горба" подзоны m` валентной зоны в теллуре, т.е.

Elk  A k z2  A  k x2  k y2    1

l

и при e

 22  V2 k z2

С3 в виде




`2
   2  A k0   2 
e2 kBT V2 k0`
K (, Т ) 
exp 

2 n c  A
kBT




где A , 

(15)

2

2 m ,

,k 
`
0



(16)

   4 22
, m и m - продольная и поперечная эффективные массы ды2V
2

рок.
На рис .2 и 3 представлена спектральная зависимость коэффициента поглощения линейно поляризованного излучения

 K / K0 

 2  63,15 MeV ,

температур, где выбраны следующие значения зонных параметров:

в Те для двух

V2  0,6 1015 eV 2  sm2 , K0  V e / k T  2 A  274 n 
B

Из рис.2 и рис. 3 видно, что с ростом температуры экстремальное значение коэффициента поглощения света в p-Te уменьшается более чем на два
порядка и смещается в сторону меньших частот.
В приближении (15) вклад в ЭУФ за счет учета
(16) описывается тензором (при e

A  0,363 1014 eV  sm2 ,

A  0,326 1014 eV  sm2 ,

C3 )

1

.

l 
 yyzx
  1

l

 kBT  2  g lk0
K`
.
2

m0 V2     4 22 



16 eI

где  - зонный параметр Те.
Из последнего видно, что вклад в ЭУФ в р-Те,
возникающий за счет учета – g фактора, увеличивается с ростом температуры, количественное значение которого зависит от значения  и g-фактора
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Рис.2. Спектральная зависимость коэффициента поглощения света в p-Te при

kBT / 22  0, 2 , где

x   / k BT . Значения зонных параметров приведены в тексте.

Рис.3. Спектральная зависимость коэффициента поглощения света в p-Te при

kBT / 22  2 , где

x   / k BT . Значения зонных параметров приведены в тексте.
Расчеты показывает, что экстремальное значение теоретической спектральной зависимости тока
ЭУФ, в 1,2 раза меньше чем экпериментального [2,
4601]. Это, по-видимому, связано, с пренебрежением анизотропию в энергетическом спектре электронов. Естественно, в этом случае, спектральная и
температурная зависимости тока ЭУФ надо рассчитать численно. Этот случай требует отдельного рассмотрения.
Данная статья частично финансирована грантом ОТ-Ф2-66 ГКНТ РУз.
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ECONOMIC ANALYSIS: COMPANY DEVELOPMENT PROSPECTS
The science of economic analysis is in a state of development. The dynamism of the market economy expands
the scope of economic analysis. An important feature of economic analysis is not only the search for trends and
patterns of the functioning and development of the organization, reserves, missed opportunities, but also the development of practical proposals and recommendations for improving their work. What should be emphasized in
the development of economic analysis in the near future?
Keywords: economic analysis, development, problems, approaches, role
In recent years, radical economic changes have
changed the nature of the functioning of Russian
enterprises. Having received almost complete
economic independence, thereby, the movement of
prices and goods increasingly begins to obey the market
requirements, as well as creating a market
infrastructure in the monetary and financial sphere. A
large part of the enterprises were withdrawn from state
ownership. The domestic producer has the opportunity
to venture boldly into foreign markets. Now the role of
economic analysis is growing rapidly both at the level
of the socio-economic formation, at the national level
of the national economy and its individual sectors, and
specifically economic analysis at the micro level.
The most used tool for analyzing the economic
activity of cultural organizations in modern conditions
is economic analysis, which is primarily due to a
decrease in budget financing and effective demand of
consumers of cultural goods. In accordance with this,
there is a need for methodological tools for a deep
analysis of available economic resources that determine
the financial and economic sustainability of cultural
organizations. The classic phrase of the English
philosopher Francis Bacon, who compared the method
with a lamp that illuminates a wayfarer in the dark:
"even a lame, slowly walking along the road, ahead of
one who runs without a road" shows that the
importance of these tools is great. From the content and
practical side of its use, when used in the analysis of the
economy of cultural organizations, is the method of
economic analysis. At the same time, there is no single
approach to the meaningful definition of the Economic
Analysis Method, which leads to alternative
methodological approaches to its use by cultural
organizations, a decrease in the quality of evaluation of
their
economic
activities
and,
accordingly,
management decisions taken to increase the
effectiveness of cultural organizations . Translated
from the Greek language, the word "method" means
"research, the path to the goal, the path to anything." In
modern scientific literature, there are many definitions
of this concept, according to which the "method" is: a
system of conscious, consistent human actions leading
to the achievement of a result that corresponds to the
intended goal; the way, the way to achieve certain
results in cognition and practice; the acceptance of a
theoretical study or practical implementation of

something, proceeding from the knowledge of the laws
governing the development of objective reality and the
object under study, the phenomenon, the process; the
way of cognition, the way through which the subject of
science is cognized; reception, method or mode of
action; way of achieving the goal, a certain orderly
activity; a set of methods or operations of practical or
theoretical assimilation of reality, subordinate to the
solution of a specific task, a set of mental or physical
operations carried out in the course of scientific
research; it contains the procedures necessary to obtain
new knowledge. Under the method of science is
traditionally understood as a way of penetrating the
content of its subject. Economic analysis as a science
has also developed its own method. By analogy with
the concept of "method", several definitions of the
concept "method of economic analysis" are known.
Here are some of them. According to Sarah
Bentsionnovna Bargol'ts, the legend of the Russian
analytical science, one of the first domestic experts in
the field of economic analysis, the method of economic
analysis is a "method of systematic, comprehensive
study, measurement and generalization of the influence
of individual factors on the implementation of
economic plans and the dynamics of economic
development, carried out by processing special
indicators of the indicators of the plan, accounting,
reporting and other sources of information. "
Dembinsky under the method of economic analysis
understood "a comprehensive, organically interrelated
study of the activities of enterprises, organizations,
associations with a view to improving management
effectiveness based on an objective assessment of the
results of this activity, the level of technical,
organizational and economic development of the
enterprise, identifying and
maximizing the
mobilization of available on-farm reserves." V.D.
Gerasimova points out that "the method of economic
analysis is based on dialectical materialism, which
means the study of materialistic dialectics in the unity
of analysis and synthesis, deduction and induction, in
the interconnection and development of phenomena, in
revealing the contradictions of economic life and ways
to overcome them." A somewhat different definition of
the concept of "method of economic analysis" can be
found by referring to the research of A.V. Penygalova:
"The method of economic analysis is a method of
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systemic complex study, measurement and
In economic analysis, it is always necessary to regeneralization of the influence of various factors on the late individual sections to each other, to analyze the inresults of economic activity of an economic entity, terconnection and mutual conditioning of these sections
carried out by various methods and methods." Kovalev and determine the effectiveness. It is always necessary
and ON Volkova define the method of economic to take into account the correspondence of manifestaanalysis as "a system of cognitive categories, scientific tions of economic life, international politics, as well as
tools and regulatory principles for the study of the socio-economic policies, the state and legislation. At
processes of functioning of economic entities, as a way this time, the science of economic analysis is successof cognizing the economic entity, which consists of a fully developing. Constant researches in the field of
series of successive actions
more global application of mathematical methods, perThe main prospects for the development of analy- sonal computers which will allow to optimize adminissis of economic activity in the theoretical direction are trative decisions are spent. There is a process of introvery closely related to the development of related sci- ducing theoretical achievements of domestic and forences such as mathematics, statistics, accounting and eign science into practice. Now there are some
others. In addition, the development of analysis also de- problems that are related to economic analysis. For expends on the requirements of practice. For example, as ample, such as underestimation of the role of analysis
regards the prospects of an applied nature, a compre- and its non-application in enterprise management, there
hensive economic analysis of economic activity in- is no necessary reliable information for the analysis,
creasingly takes a leading position in the management weak elaboration of all processes that take into account
system. This is mainly due to changes in our society. industry specific features and so on.
The improvement of the economic mechanism through
Increasingly, the question arises, what should we
the transition to a market, the competition of enterprises look for in the development of economic analysis in the
and other forms of ownership will undoubtedly pro- near future?
mote the growth of interest in the development of this
First of all, attention should be paid to strengthenscience and the application of its success in the practice ing the role and importance of operational analysis and
of management
management. The dynamics of the development of ecoEnterprises and organizations always need to ob- nomic processes at the present stage requires regular
jectively assess their business, as well as forecast all fi- operational knowledge of the situation of the external
nancial and economic indicators; to take into account and internal environment, mandatory adoption at the
the causes and consequences of all actions that were right time of measures that will help achieve tactical
carried out as a result of economic activity; it is neces- and strategic goals and minimize risks of non-producsary to manage assets and other resources productively; tive losses. From the minuses of operational analysis, it
use all possible ways to get financial benefits. Let us is necessary to consider the relative inaccuracy due to
single out all the requirements that relate to economic the lack of certain data and time.
analysis. This is objectivity, planning, dynamism, effiSecondly, we should pay special attention to the
ciency, scientific character, subject approach, system, development of long-term and strategic analysis. Straefficiency, and also the state approach.
tegic analysis helps to make decisions that are aimed at
Nowadays a subject approach is often used, in long-term strategic goals. The minus of the standard
which the object for analysis is an existing product. It models of strategic analysis is the non-acceptance of inshould be borne in mind that the product is improved ternal and external analysis in interaction. In the interby further development after marketing research, anal- nal environment, the enterprise must assess whether inysis of scientific and technological progress in this area, ternal forces can seize opportunities and what internal
comments and suggestions of buyers, so designers are weaknesses can complicate future problems that are retasked to achieve the main quality indicators of world lated to external hazards. Strategic analysis can only
level. But you should know that this approach has two provide a qualitative description of the state to which
drawbacks. The first disadvantage is that the designers the company should go in the future. A forward-lookthemselves do not have the desire to conduct a wide and ing analysis has to do with the evaluation of the exdeep analysis of the world market in order not to create pected results of economic activity in the future. One of
difficult tasks for themselves. The world level of needs the main problems with the use of perspective analysis
at the time of use of the goods from the buyer can pre- is associated with the lack of the possibility of fully acdict not only the designers, but also marketers. The sec- counting for all the factors that determine a given indiond disadvantage of this approach is that, say, the de- cator, as well as new production reserves and opportusigners have tried hard and found the ideal world nities that arise from technological progress, employee
model. But this sample was designed yesterday and has initiatives and other significant factors.
the outdated technical ideas of yesterday. Naturally,
Third, improving the methods for assessing the
technical progress does not stand still, and since more competitiveness of the organization. Now, in order to
time is needed to develop, develop and produce a new ensure the competitiveness of the enterprise, it is necmodel, during this time, world progress in this area is essary to take into account the uneven dynamics of sysmoving ahead swiftly. Consequently, when using the tems development, the probabilistic nature of the prosubject approach, managers are always only catching cesses that occur, the decentralization of management
up with the past day and are unlikely to ever be able to functions, in this connection, analytical tasks are usureach the world level.
ally added. At present, there is still no ideal method for
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an integrated assessment of enterprise competitiveness. to take into account their compliance with state ecoIt should be borne in mind that, as a rule, the object of nomic, social, international policies and legislation;
economic analysis is not only the enterprise itself, but
5) the analysis should be systematic, which inalso the products it produces, the stages of the product volves researching the object as a single whole, a unilife cycle, suppliers, buyers, factors of production, fied system that includes the constituent elements that
competitors, and so on.
are in a certain interaction;
Fourth, this is the dynamics of the development of
6) the analysis should be comprehensive, covering
marketing analysis. Marketing analysis appeared rela- all aspects of the activity of the studied object and all
tively recently, and is an integral part of the system of causal dependencies;
marketing research. This analysis includes assessment,
7) the analysis must be precise, therefore it should
forecasting of processes, explanation, modeling of be based on reliable, verified information that really recommodity market phenomena and own innovation and flects the objective reality, and its conclusions should
trade activity of the enterprise by collecting, recording, be justified by precise analytical calculations.
processing and analyzing data on issues related to the
8) the analysis should be effective, promptly idenmarket of goods, works, services, as well as statistical, tifying shortcomings, miscalculations, omissions in the
econometric and other effective research methods for work and informing the heads of the organization conmaking successful and correct marketing actions.
ducting this analysis about it;
Fifth, consider the growth of socio-economic anal9) the analysis should be systematic and carried
ysis. This type of analysis determines the relationship out according to the plan, and not from case to case;
and interdependence between all economic and social
10) the analysis must be carried out quickly and
phenomena. The main purpose of socio-economic anal- accurately, also promptly, based on the results of the
ysis is to determine the necessary reserves for acceler- analysis, it is necessary to make managerial decisions
ating socio-economic growth and help in improving the and implement them;
economic efficiency of social management. To achieve
11) the analysis should be objective and demothis goal we need only perfect methods of socio-eco- cratic, which is achieved by taking into account the
nomic analysis that would meet all the requirements of wide range of employees, consumers, experts, etc. in
the strategy for accelerating the country's socio-eco- the analysis of opinions;
nomic growth. Also, with the help of them, a reflection
12) the analysis should be effective, i.e. the cost of
of the relationship with the functional-economic, tech- conducting it should give a multiple effect. The sciennical-economic, and also economic-ecological pro- tific instrumentation of analysis is understood as the
cesses of economic activity should be found.
methods, techniques and tools used by the analyst to
Sixth, it is necessary to deepen the differentiation process economic information and achieve the goal.
of economic analysis by industry. The importance of
The scientific toolkit of economic analysis is
sectoral economic analysis is justified by the specifics formed under the influence of its goals and objectives
of different branches of production. Further, it is neces- and must ensure the conduct of all stages of research
sary to make the transition from an analysis of a group
The methodology is the embodiment of the
of industries to the study of individual industries. method in accordance with the purpose, objectives and
Events that occur in the economy and politics, the tran- conditions of the study. The method of economic analsition to international standards often require innova- ysis is a set of analytical methods for studying the ecotions not only in economic analysis, but also in the nomic component of the organization's activities. The
training of analysts. It is necessary to constantly in- method of economic analysis is the central link of the
crease the number of specialists even when they are entire analytical process, and the most important eletrained in various ways, including through the interac- ments of the methodology are methods and techniques
tion of business structures and universities. Analytic of economic analysis. It should be noted that the scienthinking specialist is usually the determining character- tific tools of economic analysis are diverse. Analysts
istic of his skills. But the training of a student oriented widely use a variety of methods and techniques that
on practice can not be without the interaction of em- vary depending on the goals, tasks, the analysis of the
ployers with universities.
available resources, available resources, types of anal1) everything is known in the movement;
ysis, and directly from the analyst's personality. There
2) economic processes and phenomena are studied is no clear regulation about the use of the tool for ecoin interrelation;
nomic analysis. In this case, combinations of various
3) the analysis must have a scientific character, techniques are used most often. The implementation of
that is, when conducting research, the analyst should the method of economic analysis causes the formation
take into account the requirements of economic laws, of its characteristics, which, in A.V. Penyugalova, L.N.
use the achievements of scientific and technological Lentchevitsyna, A.D. Sheremet and a number of other
progress and best practices, the latest methods of eco- authors consist of the following: 1) the use of a system
nomic research;
of certain indicators characterizing the economic activ4) the analysis should be based on the state ap- ity of the object of analysis, 2) the study of the factors
proach when assessing economic phenomena, pro- that affected the change in the results of economic accesses, and economic results; that is, when assessing tivity, 3) the study and measurement of the relationship
certain manifestations of economic life, it is necessary between the elements in the system under study, and 4)
measurement of the relationship between factors and
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MODELING ALGORITHMS THE TRANSFORMATION PROCESS FOLDED SYSTEM Sn.
АЛГОРИТМ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ТРАНСФОРМАЦІЇ СКЛАДЧАСТИХ
ТРАНСФОРМОВАНИХ СИСТЕМ Sn.
Summary: The process of transformation the system Sn folded transformed with a flat state to compact. The
algorithm modeling transformation process based the functions changing angles, radii of the circles size, length of
arc of a circle and moving the vectors system. Investigated the geometric characteristics of the location of tops and
coordinates all polygons line segments, giving a full description of the model in initial position - in the plane X0Y.
Research give perspective to all of the parameters specified coordinates polygons (their peaks and links) in the
process of transformation model in paraleloedr (lens) and the geometric dimensions of lamellar elements, their
faces of the and angles remain unchanged.
Key words: a transformed folded system, modular elements, transformation algorithm, automated design.
Анотація. Досліджено процес трансформації складчастої трансформованої системи Sn з плоского
стану до компактного. Наведено алгоритм моделювання процесу трансформації з урахуванням функцій
зміни кутів, розмірів радіусів окружностей, довжини дуги кола та переміщення векторів системи. Досліджено геометричні характеристики розташування вершин і координат вершин ламаних, що дає повний
опис моделі в початковому положенні - у площині X0Y. Дослідження дає перспективу для знаходження
всіх параметрів, заданих координатами ламаних (їх вершин і ланок) в процесі перетворення моделі з площини, геометричні розміри пластинчастих елементів, їх площа та кути залишаються незмінними.
Ключові слова: трансформована складена система, модульні елементи, алгоритм перетворення, автоматизований дизайн.
Analysis of recent research and publications.
Development and research of the topic involved scholars such as Pritzker A. J. [1], Fesan A. M. [2], Shyhiyev
I.S., Gladysh K. K., Nikitenko A. P., Popov I. S. and
others. In their scientific works developed, studied and
proposed various number of transformed structures and
systems in construction and architecture. On the basis
of work and research method based topic.
Formulation of the problem. International experience shows that the application of spatial constructions of complex geometrical forms provides in most
cases minimum costs of materials, and combined with
progressive method of production allows to get efficient structures and their constructive elements of that
correspond to functional, aesthetic and economic requirements. At present stage of development of spatial
structures clearly proven the technical and economic
efficiency of the construction folded transformed of

systems (FTS). One of the directions that provide the
reduction in of material consumption and construction
cost is improvement space-planning and constructive of
structures and forms of their individual elements. Form
construction that meets the requirements of bearing capacity, determine the technology of manufacturing and
assembly and, hence need for labor force means of labor and their share in total value. Intensively are developing methods of enriching the geometric shaping
modern building by new forms, types of structures. One
of the types such designs is FTS, which can be applied
not only in construction but also in the space sector and
energy efficiency. For the application of the principles
in the design process of transformed of structures necessary to describe their parameters. In the article the of
transformation algorithm fold system, which in the initial state is flat, and the process of transformation is
transformed into a prism. The feature of FTS is in the
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1
process of transformation created wide enough range of
K 2 - {і,1,1…і,1,14…і,1,n},
systems with various forms of delineated surfaces. Is
K 22 - {і,2,1…і,2,14…і,2,n},
well known that the creation of transformed of systems
K 32 - {і,3,1…і, 3,14…і, 3,n},
of modular elements with a minimum number of sizes
K 42 - {і,4,1…і, 4,14…і, 4,n}.
gives significant economic effect in many ways. ThereAny system of Sn contains three main areas rays
fore relevant is the development of such systems and in each subsystem K m
n , by which the transformation of
algorithm bringing their formation and process of trans- the system:
formation for possible further aided design.
- rays kn – diagonals of the system, which originate
Objective. Develop an algorithm modeling the in the tops element S0 (i,1,1), (i,2,1), (i,3,1), (i,4,1);
transformation FTS Sn.
- rays fn – continued each face element S0 to the
Main part. On the basis of the methodology [3] distance multiple of the length of the verge;
partitioning of the plane of an equilateral of a polyhe- rays hn – are perpendicular to the rays fn, that
dron investigate the properties of it’s of transformation originate at a distance which is a multiple facets of.
from the plane in compact polyhedron (paraleloedr,
A closed broken line i,1,1-i,2,1-i,3,1-i,4,1 in the
prism, etc.). The beginning of the of transformation of process of transformation remains unchanged, and the
system is on the definition the vertices position effort coordinates of vertices of the broken line is fixed:
to the lamellar of elements (LE); the next stage is to
i,1,1(Хi,1,1;Yi,1,1); i,2,1(Хi,2,1;Yi,2,1); i,3,1(Хi,3,1;Yi,3,1);
formulate a of the system along the axis 0Z, under the i,4,1(Хi,4,1;Yi,4,1).
force applied to the identified the vertices LE; the final
It is necessary to determine the points of focus to
stage is the process of winding of the system in the the lamellar elements for transformation of the system
plane Х0У. In the study of transformational properties of convex paraleloedr. In general, the top of focus to
of FTS Sn, consider the formation of the original GE shall be the intersection points of rays fn and hn on
model, as geometrically limited area without regard to rays kn, this point of intersection where the maximum
the thickness of plates and seams Δmin1-Δminn.
number of vertices is polygons. At points i,1,3; i,2,3;
Draw in the plane Х0У the system S4, of the four i,3,3; i,4,3 – converges 6 of lines, analysis of which reof subsystems К2 with 5 sectors Р5 (Fig. 1) coordinates duced to indicator of:
of the vertices of the polygons:
(i,1,3)
(i,2,3)
(i,3,3)
(i,4,3)
line 1
(i,1,3- i,1,2)
(i,2,3- i,2,2)
(i,3,3- i,3,2)
(i,4,3- i,4,2)
line 2
(i,1,3- i,1,4)
(i,2,3- i,2,4)
(i,3,3- i,3,4)
(i,4,3- i,4,4)
line 3
(i,1,3- i,1,9)
(i,2,3- i,2,9)
(i,3,3- i,3,9)
(i,4,3- i,4,9)
line 4
(i,1,3- i,1,10)
(i,2,3- i,2,10)
(i,3,3- i,3,10)
(i,4,3- i,4,10)
line 5
(i,1,3- i,4,11)
(i,2,3- i,1,11)
(i,3,3- i,2,11)
(i,4,3- i,3,11)
line 6
(i,1,3- i,4,n)
(i,2,3- i,1,n)
(i,3,3- i,2,n)
(i,4,3- i,3,n)
Thus, from the analysis the geometric model of the
system S4, the top of focus to the lamellar elements
shall be respectively points:
i,1,3(Хi,1,3;Yi,1,3;Z i,1,3);
i,2,3(Хi,2,3;Yi,2,3;Z i,2,3);
i,3,3(Хi,3,3;Yi,3,3;Z i,3,3);
i,4,3(Хi,4,3;Yi,4,3;Z i,4,3).
On the basis of pattern of polygonal elements
shown in Fig. 2, find placement options coordinates of

vertices, which determine the provisions the lines L1-Ln
and determine their minimum permissible length
Ln(min):
Ln(min) = √(𝑋2 − 𝑋1 )2 + (𝑌2 − 𝑌1 )2 , (1)
Coordinates of the endpoints lines L1-Ln will be
the top of focus to of polygonal elements. Then the, the
initial the top provisions line Ln(min) will be the point of
intersection i,S0,n* the diagonals dn the element S04 :
2

d1=√(𝑋𝑖,3,1 − 𝑋𝑖,1,1 ) + (𝑌𝑖,3,1 − 𝑌𝑖,1,1 )²,

(2)

2

d2=√(𝑋𝑖,4,1 − 𝑋𝑖,2,1 ) + (𝑌𝑖,4,1 − 𝑌𝑖,2,1 )²,
where the coordinates of point of intersection of
the diagonals d1 and d2:
𝑋
−𝑋
𝑌
−𝑌
𝑋
−𝑋
𝑌
−𝑌
i,S0,n = ( 𝑖,3,1 𝑖,1,1, 𝑖,3,1 𝑖,1,1 ) = ( 𝑖,4,1 𝑖,2,1; 𝑖,4,1 𝑖,2,1),
2
2
2
2
where n=1,2.
Substituting (3) in (1) we find the minimally permissible length Ln(min):

(3)
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L1(min) = √(𝑋𝑖,1,3 −
L2(min) = √(𝑋𝑖,2,3 −
nL3(min) = √(𝑋𝑖,3,3 −
L4(min) = √(𝑋𝑖,4,3 −

𝑋𝑖,3,1 −𝑋𝑖,1,1
2
𝑋𝑖,3,1 −𝑋𝑖,1,1
2

)² + (𝑌𝑖,2,3 −

𝑋𝑖,3,1 −𝑋𝑖,1,1
2
𝑋𝑖,3,1 −𝑋𝑖,1,1
2

𝑌𝑖,3,1 −𝑌𝑖,1,1

)² + (𝑌𝑖,1,3 −

2
𝑌𝑖,3,1 −𝑌𝑖,1,1

)² + (𝑌𝑖,3,3 −

)² + (𝑌𝑖,4,3 −

2

)²;

)² ;

𝑌𝑖,3,1 −𝑌𝑖,1,1
2
𝑌𝑖,3,1 −𝑌𝑖,1,1
2

(4)
)² ;

)².

Thus been found the coordinates of (Fig.2), that define provisions parameters lines Ln(min):
L1(min) = {(i,1,3);(i,S0,1)};
L2(min) = {(i,2,3);(i,S0,1)};
L3(min) = {(i,3,3);(i,S0,1)};
L4(min) = {(i,4,3);(i,S0,1)}.
Gradual change of position the top (i,S0,1), lines i,S0,n* − for systems with an even number of faces –
L1(min)…Ln(min), along an axis 0Z (Fig. 3) to a height ⃗⃗⃗
𝑟𝑛 d1…dn is found by (2), for systems with an odd number
(Fig. 4) in add the direction, changes the parameters of faces need to find a the middle the corresponding
provisions of coordinate points system lines, are faces i,m(𝑋2−𝑋1; 𝑌2 −𝑌1 ) and spend a median found to
2
2
formed as a result of the angles: αn, βn, γn, φn, θn and μn.
point we substitute in (2).
_______________________________________
_________________________________________

Fig. 1. FTS S4 of the subsystems of К2 that contains 5 sectors (Р5).
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Fig. 2. The tops focus of multifaceted elements.
We will find location coordinates of lines D1…Dn,
which serve as of winding system around the axis 0Z,
that leads model in the end position – paraleloedr
(prism). Each line is Dn originates at a point (i,S0,2).
When the location of the system in a plane the top
(i,S0,1) ≡ (i,S0,2) in the axis x and y, but not on the same
axis z:
i,S0,1( 𝑋𝑖,𝑆₀,1 ; 𝑌𝑖,𝑆₀,1 ), i,S0,2( 𝑋𝑖,𝑆₀,2 ; 𝑌𝑖,𝑆₀,2 ; 𝑍𝑖,𝑆₀,2 ).
Thus, the coordinates that define the beginning of
the line Dn when the system will be located in the plane:
i,S0,2(𝑋𝑖,𝑆₀,2 ; 𝑌𝑖,𝑆₀,2 ; 𝑍𝑖,𝑆₀,2 ), where the coordinates by
𝑍𝑖,𝑆₀,2 = const (const – number that given on the basis
of geometric parameters and system size). It is known
[2], each system formed by the congruent transformation of the subsystems of 𝐾𝑛𝑚 , then we find the end
point of each line D1…Dn the following conditions are:
1) Draw a diagonal qn from the top end of the
beam kn to the first point of the diagonal (i,n,n), which
lies in the far rays hn in the relevant subsystem 𝐾𝑛𝑚 .
2) From the top i,S0,2(𝑋𝑖,𝑆₀,2 ; 𝑌𝑖,𝑆₀,2 ; 𝑍𝑖,𝑆₀,2 ) to
found the diagonal point (i,n,n) to draw the line Dn.
In the system in question (рис. 2), the endpoints of
rays k1,1, k2,1, k3,1, k4,1 shall be the top i,1,5; i,2,5; i,3,5;
i,4,5, of which draw are diagonals q1-q4 to the first diagonal points i,1,7; i,2,7; i,3,7; i,4,7 in the relevant subsystems 𝐾21 , 𝐾22 , 𝐾23 , 𝐾24 .
Thus, the top ends of lines D1−D4 is:

i,1,7(Хi,1,7;Yi,1,7;Z i,1,7);
i,2,7(Хi,2,7;Yi,2,7;Z i,2,7);
i,3,7(Хi,3,7;Yi,3,7;Z i,3,7);
i,4,7(Хi,4,7;Yi,4,7;Z i,4,7).
Putting effort into these points is winding system
about an axis 0Z, appears in the process corner μn.
Research of geometric characteristics the location
coordinates of the endpoints line segments gives a complete description of the model in the initial position – in
the plane X0Y. The research results provide perspective
for all of the parameters specified coordinates broken
(their tops and links) in the process of transformation
model in paraleloedr (prism), whereby the geometric
dimensions of lamellar elements, their faces of the and
angles remain unchanged.
To create a single mechanism of transformation
for all models Sn, need to find parameters change angles: αn, βn, γn, φn, θn and μn from the initial state in
which: αn = 180º, βn = 180º, γn = 180º, φn = 180º, θn =
180º and μn = 180º, to a final position in which: αn = 0,
βn = 0, γn = 0, φn = 0, θn = 0 and μ0 = const (known from
the initial conditions when forming element S0).
As a second condition, consider the position of
system (Fig. 3), that formed as a result application of
effort Fn to specific vertices i,S0,1 and i,S0,2 and in accordance with certain polygon vertices.
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Fig. 3. Shaping the angles αn, βn, γn, φn and θn due to changes in the parameters
of the position coordinates of broken system S4,
when you move the top (i,S0,1) to a height ⃗⃗⃗
𝑟𝑛 .

Fig.4. Parameters change of position of tops (i,S 0,1) and (i,S0,2)
when you move to a height vector ⃗⃗⃗
𝑟𝑛 .
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Change the position of points i,S0,1 and i,S0,2 depends on the parameters of the vectors ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑟𝑚𝑖𝑛 … ⃗⃗⃗
𝑟𝑛 … ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑟𝑚𝑎𝑥 and
𝑟0 (Fig. 4),
⃗⃗⃗
where
2
𝑟⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑚𝑖𝑛 = √𝐿𝑛 − (𝐿𝑆0 )²,
where 𝐿𝑆0 - distance from the point i,S0,1 to the top element S0.
(5)
𝑟𝑚𝑎𝑥 = ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑟𝑚𝑖𝑛 + ⃗⃗⃗
𝑟𝑛 + ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑟𝑛+1 + ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑟𝑛+2 + … + ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑟𝑛+𝑚 ,
𝑟0 =√(𝑋𝑖,𝑆₀,2 − 𝑋𝑖,𝑆₀,1 )² + (𝑌𝑖,𝑆₀,2 − 𝑌𝑖,𝑆₀,1 )² + (𝑍𝑖,𝑆₀,2 − 𝑍𝑖,𝑆₀,1 )²,
⃗⃗⃗
the top provisions i,S0,1 at the end of the vector ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑟𝑚𝑎𝑥 transformation along the axis 0Z expires begins the stage
of winding system about an axis 0Z.
Because we know:
𝑎1 = √(𝑋𝑖,1,7 − 𝑋𝑖,1,6 )² + (𝑌𝑖,1,7 − 𝑌𝑖,1,6 )² + (𝑍𝑖,1,7 − 𝑍𝑖,1,6 )²
⃗⃗⃗⃗

(6)

and
⃗⃗⃗
𝑏1 = √(𝑋𝑖,1,13 − 𝑋𝑖,1,7 )² + (𝑌𝑖,1,13 − 𝑌𝑖,1,7 )² + (𝑍𝑖,1,13 − 𝑍𝑖,1,7 )²,

(7)

then, provided the specified movement vector (𝑟⃗⃗⃗𝑛 ) we find:
𝑐1 = √(𝑋𝑖,1,7 − 𝑋𝑖,1,6 )² + (𝑌𝑖,1,7 − 𝑌𝑖,1,6 )² + (𝑍𝑖,1,7 − 𝑍𝑖,1,6 )² − (𝑟⃗⃗⃗𝑛 )² +
⃗⃗⃗
(8)

+ √(𝑋𝑖,1,13 − 𝑋𝑖,1,7 )² + (𝑌𝑖,1,13 − 𝑌𝑖,1,7 )² + (𝑍𝑖,1,13 − 𝑍𝑖,1,7 )² − (𝑟⃗⃗⃗𝑛 )²,
therefore,
cosα1 =

⃗⃗⃗⃗⃗⃗²−𝑐⃗⃗⃗⃗⃗⃗² ((𝑋𝑖,1,7 −𝑋𝑖,1,6 )²+(𝑌𝑖,1,7 −𝑌𝑖,1,6 )²+(𝑍𝑖,1,7 −𝑍𝑖,1,6 )²) +
⃗⃗⃗⃗⃗
𝑎1 ²+𝑏
1
1
=
⃗⃗⃗⃗⃗⃗1
⃗⃗⃗⃗⃗⃗1 ·𝑏
2·𝑎
2х

+ ((𝑋𝑖,1,13 − 𝑋𝑖,1,7 )² + (𝑌𝑖,1,13 − 𝑌𝑖,1,7 )² + (𝑍𝑖,1,13 − 𝑍𝑖,1,7 )² ) −
x√(𝑋𝑖,1,7 − 𝑋𝑖,1,6 )² + (𝑌𝑖,1,7 − 𝑌𝑖,1,6 )² + (𝑍𝑖,1,7 − 𝑍𝑖,1,6 )² x

(9)

−(√(𝑋𝑖,1,7 − 𝑋𝑖,1,6 )² + (𝑌𝑖,1,7 − 𝑌𝑖,1,6 )² + (𝑍𝑖,1,7 − 𝑍𝑖,1,6 )² − (𝑟⃗⃗⃗𝑛 )² +
х
+ √(𝑋𝑖,1,13 − 𝑋𝑖,1,7 )² + (𝑌𝑖,1,13 − 𝑌𝑖,1,7 )² + (𝑍𝑖,1,13 − 𝑍𝑖,1,7 )² − (𝑟⃗⃗⃗𝑛 )²)²
;
х√(𝑋𝑖,1,13 − 𝑋𝑖,1,7 )² + (𝑌𝑖,1,13 − 𝑌𝑖,1,7 )² + (𝑍𝑖,1,13 − 𝑍𝑖,1,7 )²
According to the conditions (6) – (8), find:
cosβ1=

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗²−𝑐⃗⃗⃗⃗⃗⃗² ((𝑋𝑖,1,13 −𝑋𝑖,1,7 )²+(𝑌𝑖,1,13 −𝑌𝑖,1,7 )²+(𝑍𝑖,1,13 −𝑍𝑖,1,7 )²) +
⃗⃗⃗⃗
𝑏1 ²+𝑎
2
2
=
⃗⃗⃗⃗⃗⃗1 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
2·𝑏
·𝑎2
2х

+ ((𝑋𝑖,1,14 − 𝑋𝑖,1,13 )² + (𝑌𝑖,1,14 − 𝑌𝑖,1,13 )² + (𝑍𝑖,1,14 − 𝑍𝑖,1,13 )² ) −
x√(𝑋𝑖,1,13 − 𝑋𝑖,1,7 )² + (𝑌𝑖,1,13 − 𝑌𝑖,1,7 )² + (𝑍𝑖,1,13 − 𝑍𝑖,1,7 )² x
−(√(𝑋𝑖,1,13 − 𝑋𝑖,1,7 )² + (𝑌𝑖,1,13 − 𝑌𝑖,1,7 )² + (𝑍𝑖,1,13 − 𝑍𝑖,1,7 )² − (𝑟⃗⃗⃗𝑛 )² +

(10)

х
+ √(𝑋𝑖,1,14 − 𝑋𝑖,1,13 )² + (𝑌𝑖,1,14 − 𝑌𝑖,1,13 )² + (𝑍𝑖,1,14 − 𝑍𝑖,1,13 )² − (𝑟⃗⃗⃗𝑛 )²)²
;
х√(𝑋𝑖,1,14 − 𝑋𝑖,1,13 )² + (𝑌𝑖,1,14 − 𝑌𝑖,1,13 )² + (𝑍𝑖,1,14 − 𝑍𝑖,1,13 )²
cosγ1=

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗²−𝑐⃗⃗⃗⃗⃗⃗² ((𝑋𝑖,1,14 −𝑋𝑖,1,13 )²+(𝑌𝑖,1,14 −𝑌𝑖,1,13 )²+(𝑍𝑖,1,14 −𝑍𝑖,1,13 )²) +
⃗⃗⃗⃗⃗
𝑎2 ²+𝑏
2
3
=
⃗⃗⃗⃗⃗⃗2
⃗⃗⃗⃗⃗⃗2 ·𝑏
2·𝑎
2х

+ ((𝑋𝑖,2,5 − 𝑋𝑖,1,14 )² + (𝑌𝑖,2,5 − 𝑌𝑖,1,14 )² + (𝑍𝑖,2,5 − 𝑍𝑖,1,14 )² ) −
x√(𝑋𝑖,1,14 − 𝑋𝑖,1,13 )² + (𝑌𝑖,1,14 − 𝑌𝑖,1,13 )² + (𝑍𝑖,1,14 − 𝑍𝑖,1,13 )² x
−(√(𝑋𝑖,1,14 − 𝑋𝑖,1,13 )² + (𝑌𝑖,1,14 − 𝑌𝑖,1,13 )² + (𝑍𝑖,1,14 − 𝑍𝑖,1,13 )² − (𝑟⃗⃗⃗𝑛 )² +
х

(11)
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+ √(𝑋𝑖,2,5 − 𝑋𝑖,1,14 )² + (𝑌𝑖,2,5 − 𝑌𝑖,1,14 )² + (𝑍𝑖,2,5 − 𝑍𝑖,1,14 )² − (𝑟⃗⃗⃗𝑛 )²)²
.
х√(𝑋𝑖,2,5 − 𝑋𝑖,1,14 )² + (𝑌𝑖,2,5 − 𝑌𝑖,1,14 )² + (𝑍𝑖,2,5 − 𝑍𝑖,1,14 )²
Need to find an angle φ, formed between two planes K12 і K 22 . For its location necessary in two planes, that
his form a hold two additional lines perpendicular to the plane of the intersection. With the above given conditions
known provisions parameters tops і,2,3(Хi,2,3;Yi,2,3;Zi,2,3) and і,2,5 (Хi,2,5;Yi,2,5;Zi,2,5), then the point of intersection
perpendicular straight line to the intersection of planes will point:
𝑋
−𝑋
𝑌
−𝑌
𝑍
−𝑍
i,2,4 = ( 𝑖,2,5 𝑖,2,3, 𝑖,2,5 𝑖,2,3, 𝑖,2,5 𝑖,2,3).
2
2
2
Since the position of a point specified parameters і,1,14 (Хi,1,14;Yi,1,14;Zi,1,14), parameters can find top provisions
і,2,8. To this point we shall set moving і,2,7 vector 𝑝(𝑋𝑝 ,𝑌𝑝 ,𝑍𝑝 ), whose size is we know of the conditions of
formation FTS Sn.
Then the,
і,2,8(Хi,2,8;Yi,2,8;Z i,2,8)=(Хi,2,7-𝑋𝑝 ;Yi,2,7-𝑌𝑝 ;Z i,2,7-𝑍𝑝 ).
Hence,
((𝑋𝑖,2,8 −𝑋𝑖,2,4 )²+(𝑌𝑖,2,8 −𝑌𝑖,2,4 )²+(𝑍𝑖,2,8 −𝑍𝑖,2,4 )²) +

cosφ1 =
2х
+ ((𝑋𝑖,2,4 − 𝑋𝑖,1,14 )² + (𝑌𝑖,2,4 − 𝑌𝑖,1,14 )² + (𝑍𝑖,2,4 − 𝑍𝑖,1,14 )² ) −
x√(𝑋𝑖,2,8 − 𝑋𝑖,2,4 )² + (𝑌𝑖,2,8 − 𝑌𝑖,2,4 )² + (𝑍𝑖,2,8 − 𝑍𝑖,2,4 )² x
−((𝑋𝑖,2,8 − 𝑋𝑖,1,14 )² + (𝑌𝑖,2,8 − 𝑌𝑖,1,14 )² + (𝑍𝑖,2,8 − 𝑍𝑖,1,14 )²)

(12)

.

х √(𝑋𝑖,2,4 − 𝑋𝑖,1,14 )² + (𝑌𝑖,2,4 − 𝑌𝑖,1,14 )² + (𝑍𝑖,2,4 − 𝑍𝑖,1,14 )²
Find the angle θ1:
((𝑋𝑖,1,3 −𝑋𝑖,1,1 )²+(𝑌𝑖,1,3 −𝑌𝑖,1,1 )²+(𝑍𝑖,1,3 −𝑍𝑖,1,1 )²) +

cosθ1 =
2х
+ ((𝑋𝑖,1,5 − 𝑋𝑖,1,3 )² + (𝑌𝑖,1,5 − 𝑌𝑖,1,3 )² + (𝑍𝑖,1,5 − 𝑍𝑖,1,3 )² ) −
(13)

x√(𝑋𝑖,1,3 − 𝑋𝑖,1,1 )² + (𝑌𝑖,1,3 − 𝑌𝑖,1,1 )² + (𝑍𝑖,1,3 − 𝑍𝑖,1,1 )² x
−((𝑋𝑖,1,5 − 𝑋𝑖,1,1 )² + (𝑌𝑖,1,5 − 𝑌𝑖,1,1 )² + (𝑍𝑖,1,5 − 𝑍𝑖,1,1 )²)

,

х √(𝑋𝑖,1,5 − 𝑋𝑖,1,3 )² + (𝑌𝑖,1,5 − 𝑌𝑖,1,3 )² + (𝑍𝑖,1,5 − 𝑍𝑖,1,3 )²

where
√(𝑋𝑖,1,5 − 𝑋𝑖,1,1 )² + (𝑌𝑖,1,5 − 𝑌𝑖,1,1 )² + (𝑍𝑖,1,5 − 𝑍𝑖,1,1 )² =
(14)

= √(𝑋𝑖,1,3 − 𝑋𝑖,1,1 )² + (𝑌𝑖,1,3 − 𝑌𝑖,1,1 )² + (𝑍𝑖,1,3 − 𝑍𝑖,1,1 )² − ⃗⃗⃗
𝑟𝑛 ² +
+√(𝑋𝑖,1,5 − 𝑋𝑖,1,3 )² + (𝑌𝑖,1,5 − 𝑌𝑖,1,3 )² + (𝑍𝑖,1,5 − 𝑍𝑖,1,3 )² − ⃗⃗⃗
𝑟𝑛 ² ,

where ⃗⃗⃗
𝑟𝑛 – displacement vector points i,S0,1.
The first phase of the transformation system Sn along the axis 0Z expires in finding the end of the vector ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑟𝑚𝑎𝑥
and parameters angles αn, βn, γn, φn and θn, change of which sets the position coordinates of the vertices broken the
system.
The second stage of transformation – consider how of winding system around the vector ⃗⃗⃗
𝑟𝑛 (𝑟⃗⃗⃗𝑛 – center of
symmetry of the system, is perpendicular to the horizontal plane of projections). We shall set (Fig. 5) circumference Nn with a radius L1 (L2, L3, L4) and the circumference Mn with a radius D1 (D2, D3, D4). With the change of
parameters of the vectors ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑟𝑚𝑖𝑛 … ⃗⃗⃗
𝑟𝑛 … ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑟𝑚𝑎𝑥 and ⃗⃗⃗
𝑟0 the radius of each circumference varies in plane X0Y:
when ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑟𝑚𝑖𝑛 = 0 →
2

2

→L1 = √(𝑋𝑖,𝑆0 ,1 − 𝑋𝑖,1,3 ) + (𝑌𝑖,𝑆0 ,1 − 𝑌𝑖,1,3 ) or Ln(Nn) =
when ⃗⃗⃗
𝑟0 = const →
2

2

𝑡𝑁₁
2·𝑠𝑖𝑛

180
𝑛

,

2

→ D1=√(𝑋𝑖,𝑆0,2 − 𝑋𝑖,1,7 ) + (𝑌𝑖,𝑆0,2 − 𝑌𝑖,1,7 ) + (𝑍𝑖,𝑆0,2 − 𝑍𝑖,1,7 ) or
Dn(Mn) =

𝑡𝑀₁
2·𝑠𝑖𝑛

180
𝑛

,

(15)

(16)
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where n – number of corners of the polygon FTS Sn,
𝑡𝑁₁ − side polygon inscribed in a circle Nn,
𝑡𝑀₁ − side polygon inscribed in a circle Mn,
Ln – the radius of the circle described Nn,
Dn − the radius of the circle described Mn.
For FTS S4 (Fig.5):

61

𝑡𝑁₁ = √(𝑋𝑖,2,3 − 𝑋𝑖,1,3 )² + (𝑌𝑖,2,3 − 𝑌𝑖,1,3 )² + (𝑍𝑖,2,3 − 𝑍𝑖,1,3 )² =
= √(𝑋𝑖,3,3 − 𝑋𝑖,2,3 )² + (𝑌𝑖,3,3 − 𝑌𝑖,2,3 )² + (𝑍𝑖,3,3 − 𝑍𝑖,2,3 )² =
(17)
= √(𝑋𝑖,3,3 − 𝑋𝑖,4,3 )² + (𝑌𝑖,3,3 − 𝑌𝑖,4,3 )² + (𝑍𝑖,3,3 − 𝑍𝑖,4,3 )² =
= √(𝑋𝑖,4,3 − 𝑋𝑖,1,3 )² + (𝑌𝑖,4,3 − 𝑌𝑖,1,3 )² + (𝑍𝑖,4,3 − 𝑍𝑖,1,3 )² ,
𝑡𝑀₁ = √(𝑋𝑖,2,7 − 𝑋𝑖,1,7 )² + (𝑌𝑖,2,7 − 𝑌𝑖,1,7 )² + (𝑍𝑖,2,7 − 𝑍𝑖,1,7 )² =
= √(𝑋𝑖,3,7 − 𝑋𝑖,2,7 )² + (𝑌𝑖,3,7 − 𝑌𝑖,2,7 )² + (𝑍𝑖,3,7 − 𝑍𝑖,2,7 )² =

(18)

= √(𝑋𝑖,3,7 − 𝑋𝑖,4,7 )² + (𝑌𝑖,3,7 − 𝑌𝑖,4,7 )² + (𝑍𝑖,3,7 − 𝑍𝑖,4,7 )² =
= √(𝑋𝑖,4,7 − 𝑋𝑖,1,7 )² + (𝑌𝑖,4,7 − 𝑌𝑖,1,7 )² + (𝑍𝑖,4,7 − 𝑍𝑖,1,7 )² .
With conditions (15) – (16) find:
Сn(Nn) = 2·π·Ln = 2·π·
Сm(Mm)= 2·π·Dn=2·π·

𝑡𝑁₁

,

(19)

,

(20)

180
𝑛
𝑡𝑀₁
180
2·𝑠𝑖𝑛
𝑛

2·𝑠𝑖𝑛

where, Сn(Nn) – length of arc of a circle Nn,
Сm(Mm) – length of arc of a circle Mn.
With the change of position coordinates i,S0,1 and i,S0,2 are changing radii of the respective circles and arc
length circle FTS Sn from: Ln(max) … Ln(min), Dn(max) … Dn(min), Сn(Nn)(max) … Сn(Nn)(min), Сm(Mm)(max) … Сm(Mm)(min).
Stage changes of radius Ln occurs in order of decreasing arc length corresponding circle Nn and ending on
when coincides the next tops:
i,1,3(Хi,1,3;Yi,1,3;Zi,1,3) ≡ i,3,1(Хi,3,1;Yi,3,1;Zi,3,1);
i,2,3(Хi,2,3;Yi,2,3;Zi,2,3) ≡ i,4,1(Хi,4,1;Yi,4,1;Zi,4,1);
(21)
i,3,3(Хi,3,3;Yi,3,3;Zi,3,3) ≡ i,1,1(Хi,1,1;Yi,1,1;Zi,1,1);
i,4,3(Хi,4,3;Yi,4,3;Zi,4,3) ≡ i,2,1(Хi,2,1;Yi,2,1;Zi,2,1).
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Fig. 5. Circle Nn with a radius L1 (L2, L3, L4) and circle Mn with a radius D1 (D2, D3, D4).
Stage changes of radius Dn system S4 (Fig. 5) occurs in descending order of length of arc corresponding circle
Mn and ending on when coincides the next tops:
i,1,7(Хi,1,7;Yi,1,7;Zi,1,7) ≡ i,2,1(Хi,2,1;Yi,2,1;Zi,2,1) ≡ i,4,3(Хi,4,3;Yi,4,3;Zi,4,3);
i,2,7(Хi,2,7;Yi,2,7;Zi,2,7) ≡ i,3,1(Хi,3,1;Yi,3,1;Zi,3,1) ≡ i,1,3(Хi,1,3;Yi,1,3;Zi,1,3);
i,3,7(Хi,3,7;Yi,3,7;Zi,3,7) ≡ i,4,1(Хi,4,1;Yi,4,1;Zi,4,1) ≡ i,2,3(Хi,2,3;Yi,2,3;Zi,2,3);
i,4,7(Хi,4,7;Yi,4,7;Zi,4,7) ≡ i,1,1(Хi,1,1;Yi,1,1;Zi,1,1) ≡ i,3,3(Хi,3,3;Yi,3,3;Zi,3,3) .

(22)

The provisions of coordinates (22) specify the parameters of the system S 4 with 5 sectors in a compact state.
Change the position of coordinates of vertices polygons in the process of winding system, except arc length and
of radius circumference, given angle system μn. Given the function of changing the angle μn on the example of one
of the broken line:
((𝑋𝑖,1,3 −𝑋𝑖,1,9 )²+(𝑌𝑖,1,3 −𝑌𝑖,1,9 )²+(𝑍𝑖,1,3 −𝑍𝑖,1,9 )²) +

cosμ1 =
2х
+ ((𝑋𝑖,1,9 − 𝑋𝑖,1,8 )² + (𝑌𝑖,1,9 − 𝑌𝑖,1,8 )² + (𝑍𝑖,1,9 − 𝑍𝑖,1,8 )² ) −
x√(𝑋𝑖,1,3 − 𝑋𝑖,1,9 )² + (𝑌𝑖,1,3 − 𝑌𝑖,1,9 )² + (𝑍𝑖,1,3 − 𝑍𝑖,1,9 )² x
−((𝑋𝑖,1,3 − 𝑋𝑖,1,8 )² + (𝑌𝑖,1,3 − 𝑌𝑖,1,8 )² + (𝑍𝑖,1,3 − 𝑍𝑖,1,8 )²)

(23)

,

х √(𝑋𝑖,1,9 − 𝑋𝑖,1,8 )² + (𝑌𝑖,1,9 − 𝑌𝑖,1,8 )² + (𝑍𝑖,1,9 − 𝑍𝑖,1,8 )²
Angle μn is projected life-size onto the plane X0Y, provided when μn = μ0 – transformation systems completed.
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The gradual transformation the two models FTS S4, S5, from the plane to a compact state, depending on the
geometrical parameters, of a given function parameters angles, the size of the radii of circles, the length of the arc
of a circle and moving vectors shown in Fig. 6.
α1=148º
L1,1=69
α1=150º
L1,1=88
β1=148º
D1,1=104
β1=150º
D1,1=125
γ1=148º
С1(Nn)=433
γ1=150º
С1(Nn)=553
φ1=134º
С1(Mm)=653
φ1=145º
С1(Mm)=78
θ1=123º
θ1=148º
5
𝑟1 =20
⃗⃗⃗
μ1=180º
μ1=180º
𝑟1 =20
⃗⃗⃗
𝑟0 =55
⃗⃗⃗
𝑟0 =100
⃗⃗⃗
α2=133º
β2=133º
γ2=133º
φ2=124º
θ2=110º
μ2=170º

L1,2=67
D1,2=100
С2(Nn)=421
С2(Mm)=628
𝑟2 =25
⃗⃗⃗
𝑟0 =55
⃗⃗⃗

α2=145º
β2=145º
γ2=145º
φ2=131º
θ2=135º
μ2=172º

α3=118º
β3=118º
γ3=118º
φ3=109º
θ3=99º
μ3=150º

L1,3=65
D1,3=96
С3(Nn)=408
С3(Mm)=603
𝑟3 =30
⃗⃗⃗
𝑟0 =55
⃗⃗⃗

α3=133º
β3=133º
γ3=133º
φ3=116º
θ3=119º
μ3=161º

α4=101º
β4=101º
γ4=101º
φ4=94º
θ4=85º
μ4=130º

L1,4=60
D1,4=85
С4(Nn)=377
С4(Mm)=534
⃗⃗𝑟⃗4 =35
𝑟0 =55
⃗⃗⃗

α4=120º
β4=120º
γ4=120º
φ4=99º
θ4=103º
μ4=149º

α5=82º
β5=82º
γ5=82º
φ5=78º
θ5=69º
μ5=120º

L1,5=50
D1,5=73
С5(Nn)= 314
С5(Mm)=459
𝑟5 =40
⃗⃗⃗
𝑟0 =55
⃗⃗⃗

α5=106º
β5=106º
γ5=106º
φ5=78º
θ5=85º
μ5=138º

α6=57º
β6=57º
γ6=57º
φ6=10º
θ6=49º
μ6=100º

L1,6=40
D1,6=56
С6(Nn)=251
С6(Mm)=352
𝑟6 =45
⃗⃗⃗
𝑟0 =55
⃗⃗⃗

α6=74º
β6=74º
γ6=74º
φ6=29º
θ6=25º
μ6=125º

L1,6=55
D1,6=71
С6(Nn)=345
С6(Mm)=44
5
𝑟6 =50
⃗⃗⃗
𝑟0 =100
⃗⃗⃗

α7=0
β7=0
γ7=0
φ7=0
θ7=0
μ7=90º

L1,7=12,5
D1,7=12,5
С7(Nn)=78,5
С7(Mm)=78,
5
𝑟7 =50
⃗⃗⃗
𝑟0 =55
⃗⃗⃗

α7=0
β7=0
γ7=0
φ7=0
θ7=0
μ7=108º

L1,7=35
D1,7=35
С7(Nn)=220
С7(Mm)=22
0
𝑟7 =60
⃗⃗⃗
𝑟0 =100
⃗⃗⃗

L1,2=84
D1,2=118
С2(Nn)=528
С2(Mm)=74
1
𝑟2 =25
⃗⃗⃗
𝑟0 =100
⃗⃗⃗
L1,3=80
D1,3=111
С3(Nn)=502
С3(Mm)=69
7
𝑟3 =30
⃗⃗⃗
𝑟0 =100
⃗⃗⃗
L1,4=75
D1,4=103
С4(Nn)=471
С4(Mm)=64
7
⃗⃗𝑟⃗4 =35
𝑟0 =100
⃗⃗⃗
L1,5=69
D1,5=94
С5(Nn)=433
С5(Mm)=59
0
𝑟5 =40
⃗⃗⃗
𝑟0 =100
⃗⃗⃗

Fig. 6. Transformation of geometric models FTS S4 and S5.
Conclusions. The process of transforming the system Sn folded a transformed with a flat state to a compact, which allows the development of software for

graphic reproduction systems. The algorithm modeling
transformation process based features changing angles,
radii of the circles size, the length of the arc of a circle
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and moving vector system in which the calculation can
3. Плоский В. А., Лисун И. С. Методика постbe geometric parameters of the system at any time of роения складчатой трансформированной системы
transformation.
Sn / «Современные проблемы моделирования»
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LINEAR EQUATION OF THE FOURTH ORDER AND NONLINEAR ACCOMPANYING
EQUATION OF THE THIRD ORDER
ЛИНЕЙНОЕ УРАВНЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА И НЕЛИНЕЙНОЕ СОПРОВОЖДАЮЩЕЕ
УРАВНЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА
Summary: It is known that any linear differential equation of the order of the second and higher, with variable
coefficients, has an accompanying nonlinear differential equation per unit of smaller order and contributes to a
decrease in the order of the derivative [1,4]. In particular, a fourth –order linear equation is reduced successively
to the order of the derivative by a sequential reduction of the order of the derivative, and the corresponding accompanying nonlinear third – order equation is reducible to the first order and coincides with the known nonlinear
first – order equation (in particular, with the Riccati equation).
Аннотация: Известно, что любое линейное дифференциальное уравнение порядка второго и выше, с
переменными коэффициентами имеет сопровождающее нелинейное дифференциальное уравнение на единицу меньшего порядка и способствует понижению порядка производной [1,4]. В частности, линейное
уравнение четвертого порядка последовательным понижением порядка производной приводимо к уравнению второго порядка, а соответствующее сопровождающее нелинейное уравнение третьего порядка приводимо к первому порядку и совпадает с известным нелинейным уравнением первого порядка (в частности, с уравнением Риккати).
Keywords: linearity, nonlinearity, identity, feasibility, decreasing order, solution.
Ключевые слова: линейность, нелинейность, тождественность, выполнимость, понижение порядка,
решение.
П.1. Уравнение четвертого порядка.
Названное уравнение в общем виде есть:
𝑦 𝐼𝑉 + 𝐴(𝑥)𝑦 𝐼𝐼𝐼 + 𝐵(𝑥)𝑦 𝐼𝐼 + 𝐶(𝑥)𝑦 𝐼 + 𝐷(𝑥)𝑦 = 𝑓(𝑥), 0 ≤ 𝑥 < ∞. (1.1)
где 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 и 𝑓(𝑥) заданные функции в указанной области; причем 𝐴(𝑥) имеет непрерывные производные до третьего порядка, 𝐵(𝑥) допускает непрерывные производные до второго порядка; 𝐶(𝑥) – дифференцируемая функция, а 𝐷(𝑥) и 𝑓(𝑥) – непрерывны.
Имеет место теорема.
Теорема 1. Если удовлетворяют соотношения
𝐴1 − 𝑙4 = 𝐴,
𝐴1′ − 𝐴1 𝑙4 + 𝐵1 = 𝐵,
{ ′
(1.2)
𝐵1 − 𝐵1 𝑙4 + 𝐶1 = 𝐶,
𝐶1′ − 𝐶1 𝑙4 = 𝐷,
относительно неизвестных 𝐴1 , 𝐵1 , 𝐶1 и 𝑙4 , то уравнение (1.1) допускает понижение порядка производной и переходит к линейному уравнению третьего порядка.
Действительно. Пусть 𝐴1 , 𝐵1 , 𝐶1 и 𝑙4 удовлетворяют системе (1.2). В уравнении (1.1) 𝐴, 𝐵, 𝐶 и 𝐷 коэффициентов заменяем соответственно левыми значениями выражения (1.2).
𝑦 𝐼𝑉 + (𝐴1 − 𝑙4 )𝑦 𝐼𝐼𝐼 + (𝐴1′ − 𝐴1 𝑙4 + 𝐵1 )𝑦 𝐼𝐼 + (𝐵1′ − 𝐵1 𝑙4 + 𝐶1 )𝑦 𝐼 +
+(𝐶1′ − 𝐶1 𝑙4 )𝑦 = 𝑓(𝑥).
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После очевидной группировки равенство, относительно круглых скобок, переходит к линейному неоднородному уравнению первого порядка,
(𝑦 𝐼𝐼𝐼 + 𝐴1 𝑦 𝐼𝐼 + 𝐵1 𝑦 𝐼 + 𝐶1 𝑦)′ − 𝑙4 (𝑦 𝐼𝐼𝐼 + 𝐴1 𝑦 𝐼𝐼 + 𝐵1 𝑦 𝐼 + 𝐶1 𝑦) = 𝑓(𝑥),
из которого для выражения в круглых скобок следует
𝑥

𝑦

𝐼𝐼𝐼

𝐼𝐼

𝐼

+ 𝐴1 𝑦 + 𝐵1 𝑦 + 𝐶1 𝑦 = 𝑒

𝑥

∫0 𝑙4 𝑑𝑥

𝑥

(𝛾1 + ∫ 𝑓(𝑥)𝑒 − ∫0 𝑙4𝑑𝑥 𝑑𝑥) = 𝐹1 (𝑥),

(1.3)

0

где 𝛾1 – постоянная. Если бы 𝐴1 , 𝐵1 , 𝐶1 и 𝑙4 были бы известными функциями, то (1.3) нечто иное как
процесс понижения порядка производной; но поскольку они неизвестны, то процесс понижения порядка
производной прерывается и возвращаемся к (1.2) с целью построения этих неизвестных. Пусть 𝐴1 = 𝑧,
тогда
𝑙4 = 𝑧 − 𝐴, (𝐴1 = 𝑧),
𝐵1 = 𝐵 − 𝑧 ′ + 𝑧 2 − 𝐴𝑧,
{
(1.4)
′
𝐶1 = 𝐶 − (𝐵 − 𝑧 + 𝑧 2 − 𝐴𝑧)′ + (𝑧 − 𝐴)(𝐵 − 𝑧 ′ + 𝑧 2 − 𝐴𝑧),
а последнее равенство переходит к сложному нелинейному уравнению,
[(𝑧 ′ − 𝑧 2 + 𝐴𝑧 − 𝐵)′ + (𝐴 − 𝑧)(𝑧 ′ − 𝑧 2 + 𝐴𝑧 − 𝐵) + 𝐶]′ +
+(𝐴 − 𝑧)[(𝑧 ′ − 𝑧 2 + 𝐴𝑧 − 𝐵)′ + (𝐴 − 𝑧)(𝑧 ′ − 𝑧 2 + 𝐴𝑧 − 𝐵) + 𝐶] = 𝐷
(1.5)
третьего порядка.
Построенная отсюда 𝑧 позволяет определить 𝐴1 , 𝐵1 , 𝐶1 и 𝑙4 коэффициентов согласно равенствам (1.4).
Предположим, что нашли 𝑧 из (1.5). Естественно, сразу будут найдены 𝐴1 , 𝐵1 , 𝐶1 и 𝑙4 неизвестные.
Будет узаконено и равенство (1.3)
𝑦 𝐼𝐼𝐼 + 𝐴1 𝑦 𝐼𝐼 + 𝐵1 𝑦 𝐼 + 𝐶1 𝑦 = 𝐹1 (𝑥),
(1.3)1
Всплывает очередная теорема.
Теорема 2. Если соотношения
𝐴2 − 𝑙3 = 𝐴1 ,
{𝐵2 + 𝐴′2 − 𝐴2 𝑙3 = 𝐵1 ,
(1.6)
𝐵2′ − 𝐵2 𝑙3 = 𝐶1 ,
удовлетворяют относительно неизвестных 𝐴2 , 𝐵2 и 𝑙3 функции, то (1.3)1 допускает понижение порядка производной и переходит к линейному уравнению второго порядка.
Действительно, в уравнении (1.3)1 коэффициентов 𝐴1 , 𝐵1 и 𝐶1 заменяем левыми значениями из (1.6),
𝑦 ′′′ + (𝐴2 − 𝑙3 )𝑦 ′′ + (𝐵2 + 𝐴′2 − 𝐴2 𝑙3 )𝑦 ′ + (𝐵2′ − 𝐵2 𝑙3 )𝑦 = 𝐹1 (𝑥).
Тогда после группировки последнее перейдет в линейное неоднородное уравнение первого порядка,
относительно круглых скобок
(𝑦 ′′ + 𝐴2 𝑦 ′ + 𝐵2 𝑦)′ − 𝑙3 (𝑦 ′′ + 𝐴2 𝑦 ′ + 𝐵2 𝑦) = 𝐹1 (𝑥),
из которого для выражения внутри скобок следует:
𝑥
′′

′

𝑦 + 𝐴2 𝑦 + 𝐵2 𝑦 = 𝑒

𝑥

∫0 𝑙3 𝑑𝑥

𝑥

(𝛾2 + ∫ 𝐹1 (𝑥)𝑒 − ∫0 𝑙3 𝑑𝑥 𝑑𝑥) = 𝐹2 (𝑥),

(1.7)

0

где 𝛾2 – постоянная.
Примем, что 𝐴2 = 𝑧1 : тогда

𝑙 = 𝑧1 − 𝐴1 , (𝐴2 = 𝑧1 ),
{ 3
𝐵2 = 𝐵1 − 𝑧1′ + 𝑧12 − 𝐴1 𝑧1
и с учетом (1.8) третье равенство (1.6) перейдет
(−𝑧1′ + 𝑧12 − 𝐴1 𝑧1 + 𝐵1 )′ + (𝐴1 − 𝑧1 )(−𝑧1′ + 𝑧12 − 𝐴1 𝑧1 + 𝐵1 ) = −𝐶1 . (1.9)
Отсюда определенная 𝑧1 позволяет определить 𝐴2 , 𝑙3 и 𝐵2 коэффициентов из (1.8) и в равенстве (1.7),
в его левой части можно переходить к понижению порядка производной, то есть,
Теорема 3. Если удовлетворяют соотношения
𝑙 + 𝑙1 = 𝐴2 ,
{′
(1.10)
𝑙 + 𝑙𝑙1 = 𝐵2 ,
то равенство
𝑦 ′′ + 𝐴2 𝑦 ′ + 𝐵2 𝑦 = 𝐹2 (𝑥)
(1.7)1
допускает понижение порядка производной и приведем его к линейному неоднородному уравнению
первого порядка. То есть, вместо 𝐴2 и 𝐵2 коэффициентов в (1.7)1 подставим значения левых частей из
(1.10) и сгруппируем; очевидно получим,
(𝑦 ′ + 𝑙𝑦)′ + 𝑙1 (𝑦 ′ + 𝑙𝑦) = 𝐹2 (𝑥),
линейное уравнение первого порядка относительно скобок.
Следовательно, для выражения внутри скобок имеем:
𝑥
′

𝑦 + 𝑙𝑦 = 𝑒

𝑥

− ∫0 𝑙1 𝑑𝑥

𝑥

(𝛾3 + ∫ 𝐹2 (𝑥)𝑒 ∫0 𝑙1 (𝑥)𝑑𝑥 𝑑𝑥 ) = 𝐹3 (𝑥).
0

(1.11)
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Допуская здесь 𝑙 заданной, для 𝑦 находим:
𝑥

𝑦=𝑒

𝑥

𝑥

− ∫0 𝑙𝑑𝑥

(𝛾4 + ∫ 𝐹3 (𝑥)𝑒 ∫0 𝑙(𝑥)𝑑𝑥 𝑑𝑥 ),

(1.12)

0

причем 𝑙 удовлетворяет уравнению класса Риккати
𝑙 ′ − 𝑙 2 + 𝐴2 𝑙 − 𝐵2 = 0,
(1.13)
𝑙1 = 𝐴2 − 𝑙, а 𝛾4 – постоянная.
Указанным описанием обрисовали схему последовательного понижения порядка производной и
схему построения общего решения для линейного уравнения четвертого порядка (1.1), представленного в
форме (1.12). Нам необходимо вышеописанному придать законную силу.
П.2. Нелинейное уравнение (1.5).
Также, как и само уравнение (1.1), так и уравнение (1.5) вообще не изучено. Оно называется сопровождающим уравнением уравнения (1.1) или соответствующим нелинейным уравнением линейного уравнения (см. [4 c.3]). Будем его решать согласно идее решения уравнения (1.2) П.1 §11 работ [5,1]. То есть,
допускается в (1.5) 𝐷(𝑥) = 0. Тогда его можно представить,
𝑥
[(𝑧0′ − 𝑧02 + 𝐴𝑧0 − 𝐵)′ + (𝐴 − 𝑧0 )(𝑧0′ − 𝑧02 + 𝐴𝑧0 − 𝐵) + 𝐶]𝑒 ∫0 (𝐴−𝑧0)𝑑𝑥 = 𝐶0 , (2.1)
или как нетрудно угадать,
𝑥

′

𝑥

𝑥

𝑥

[−(−𝑧0′ + 𝑧02 − 𝐴𝑧0 + 𝐵)𝑒 − ∫0 𝑧0𝑑𝑥 𝑒 ∫0 𝐴𝑑𝑥 ] + 𝐶(𝑥)𝑒 − ∫0 𝑧0𝑑𝑥 𝑒 ∫0 𝐴𝑑𝑥 = 𝐶0 ,
где 𝐶0 – постоянная, а 𝑧0 – соответствует допущению в (1.5) 𝐷(𝑥) = 0. Квадратные скобки дают производную произведения, которую можно представить:
𝑥

′′

′

𝑥

′

𝑥

[− (𝑒 − ∫0 𝑧0𝑑𝑥 ) − 𝐴 (𝑒 − ∫0 𝑧0𝑑𝑥 ) − 𝐵𝑒 − ∫0 𝑧0𝑑𝑥 ] +
′′

𝑥

′

𝑥

𝑥

𝑥

𝑥

+𝐴 [− (𝑒 − ∫0 𝑧0𝑑𝑥 ) − 𝐴 (𝑒 − ∫0 𝑧0𝑑𝑥 ) − 𝐵𝑒 − ∫0 𝑧0𝑑𝑥 ] + 𝐶𝑒 − ∫0 𝑧0𝑑𝑥 = 𝐶0 𝑒 − ∫0 𝐴𝑑𝑥 .
Или, раскрывая квадратные скобки, произведя группировку и приняв для коэффициентов обозначения, придем относительно экспоненциальной функции к линейному уравнению третьего порядка
′′′
′′
′
𝑥
𝑥
𝑥
𝑥
𝑥
(𝑒 − ∫0 𝑧0𝑑𝑥 ) + 𝐴̅ (𝑒 − ∫0 𝑧0𝑑𝑥 ) + 𝐵̅ (𝑒 − ∫0 𝑧0𝑑𝑥 ) + 𝐶̅ 𝑒 ∫0 𝑧0𝑑𝑥 = −𝐶0 𝑒 − ∫0 𝐴𝑑𝑥 , (2.2)
где
𝐴̅ = 2𝐴; 𝐵̅ = 𝐴′ + 𝐴2 + 𝐵; 𝐶̅ = 𝐵′ + 𝐴𝐵 − 𝐶.
𝑥
Линейное уравнение вида (2.2) нами исследовано в [3,1]; поэтому 𝑒 − ∫0 𝑧0𝑑𝑥 будем считать известной
функцией, обращающей (2.2) в тождество, или удовлетворяющего уравнению (2.1),
𝑥
(𝑧0′ − 𝑧02 + 𝐴𝑧0 − 𝐵)′ + (𝐴 − 𝑧0 )(𝑧0′ − 𝑧02 + 𝐴𝑧0 − 𝐵) + 𝐶 = 𝐶0 𝑒 − ∫0 (𝐴−𝑧0)𝑑𝑥 . (2.3)
Возвращаемся к уравнению (1.5). Чтобы (2.3) удовлетворяло уравнению (1.5) применяем прием называемым вариацией постоянного Лагранжа; то есть, в (2.3) 𝐶0 будем считать функцией: 𝐶0 = 𝐶0 (𝑥) и правую
часть подставим в равенстве (1.5). Относительно 𝐶0 (𝑥) получим:
𝑥

𝐶0 (𝑥) = 𝑒

𝑥

𝑥

− ∫0 (𝑧0 −𝑧)𝑑𝑥

(𝛾1 + ∫ 𝐷𝑒 ∫0 (𝐴−𝑧)𝑑𝑥 𝑑𝑥).
0

Следовательно, (2.3) переходит:
(𝑧0′ − 𝑧02 + 𝐴𝑧0 − 𝐵)′ + (𝐴 − 𝑧0 )(𝑧0′ − 𝑧02 + 𝐴𝑧0 − 𝐵) + 𝐶 =

𝑥

=𝑒

𝑥

− ∫0 (𝐴−𝑧)𝑑𝑥

𝑥

(𝛾1 − ∫ 𝐷𝑒 ∫0 (𝐴−𝑧)𝑑𝑥 𝑑𝑥) . (2.4)
0

При 𝐷(𝑥) = 0 (2.1) выполняется тождественно (см. (2.2) а также [3,4,5].
При 𝐷(𝑥) ≠ 0 правая часть (2.4) удовлетворяет уравнению (1.5). Однако в (2.4) неудобство вызывает
присутствие в правой части неизвестной z, которую будем искать в виде
𝐷(𝑥)
𝑧 = 𝑧0 +
,
(2.5)
𝛼1 (𝑥)
где 𝛼1 (𝑥) – неизвестна. Подставим (2.5) в уравнение (1.5) и в правую часть (2.4).
{[(𝑧0 +

𝐷(𝑥) ′

𝐷(𝑥) 2

𝐷(𝑥)

𝛼1 (𝑥)

𝛼1 (𝑥)

𝛼1 (𝑥)

) − (𝑧0 +

𝐷(𝑥) 2

𝐷(𝑥)

𝛼1 (𝑥)
′

𝛼1 (𝑥)

) + 𝐴 (𝑧0 +

𝐵] + (𝐴 − 𝑧0 − −

) + 𝐴 (𝑧0 +
′

) − 𝐵] + 𝐶} + (𝐴 − 𝑧0 − −

𝐷(𝑥)

) [(𝑧0 +

𝛼1 (𝑥)

′

) − 𝐵] + (𝐴 − 𝑧0 − −
𝐶(𝑥)

) {[(𝑧0 +

𝐷(𝑥) ′

𝛼(𝑥)
𝐷(𝑥) 2

𝛼1 (𝑥)

𝛼1 (𝑥)

) − (𝑧0 +

𝐷(𝑥)

) [(𝑧0 +

𝛼1 (𝑥)

𝐷(𝑥) ′

) − (𝑧0 +

𝛼1 (𝑥)

𝐷(𝑥) ′

𝐷(𝑥) 2

𝐷(𝑥)

𝛼1 (𝑥)

𝛼1 (𝑥)

𝛼1 (𝑥)

) + 𝐴 (𝑧0 +

) − (𝑧0 +

𝐷(𝑥)

) + 𝐴 (𝑧0 +

) − 𝐵] + 𝐶} = 𝐷(𝑥). (2.6)

𝛼1 (𝑥)

(𝑧0′ − 𝑧02 + 𝐴𝑧0 − 𝐵)′ + (𝐴 − 𝑧0 )(𝑧0′ − 𝑧02 + 𝐴𝑧0 − 𝐵) + 𝐶(𝑥) =

)−
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=𝑒

𝐷(𝑥)
𝑥
− ∫0 (𝐴−𝑧0 −
)𝑑𝑥
𝛼1 (𝑥)

𝑥

𝑥

(𝛾1 + ∫ 𝐷𝑒

− ∫0 (𝐴−𝑧0 −
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𝐷(𝑥)
)𝑑𝑥
𝛼1 (𝑥)
𝑑𝑥 ) . (2.7)

0

(2.6) в развернутой форме переходит:
[(𝑧0′ − 𝑧02 + 𝐴𝑧0 − 𝐵)′ + (𝐴 − 𝑧0 )(𝑧0′ − 𝑧02 + 𝐴𝑧0 − 𝐵) + 𝐶]′ +
𝐷(𝑥)
+ (𝐴 − 𝑧0 −
) [(𝑧0′ − 𝑧02 + 𝐴𝑧0 − 𝐵)′ + (𝐴 − 𝑧0 )(𝑧0′ − 𝑧02 + 𝐴𝑧0 − 𝐵) + 𝐶] +
𝛼1 (𝑥)
+ {[(

′

𝐷(𝑥) ′

𝐷(𝑥) 2

𝐷(𝑥)

𝛼1 (𝑥)

𝛼1 (𝑥)

𝛼1 (𝑥)

𝐷(𝑥)
𝛼1 (𝑥)

) −(

) + (𝐴 − 2𝑧0 )
′

(𝑧0′ − 𝑧02 + 𝐴𝑧0 )} + (𝐴 − 𝑧0 − −
𝐷(𝑥)

) [(

𝛼1 (𝑥)

𝐷(𝑥) ′

𝐷(𝑥) 2

𝛼1 (𝑥)

𝛼1 (𝑥)

) −−(
𝑥

Умножив обе части на 𝑒

] + (𝐴 − 𝑧0 −

𝐷(𝑥)

) {[(

𝛼1 (𝑥)

) + (𝐴 − 2𝑧0 )
𝐷(𝑥)

∫0 (𝐴−𝑧0 −𝛼 (𝑥))𝑑𝑥
1
,

𝐷(𝑥)

) [(

𝐷(𝑥) ′

) − −(

𝛼1 (𝑥)

𝐷(𝑥) ′

𝛼1 (𝑥)
𝐷(𝑥) 2

𝛼1 (𝑥)

𝛼1 (𝑥)

) −(

𝐷(𝑥)

]−

𝛼1 (𝑥)

𝐷(𝑥)
𝛼1 (𝑥)

𝐷(𝑥) 2

𝐷(𝑥)

𝛼1

𝛼1

𝛼1

) −(
(𝑥)

(𝐴 − 2𝑧0 )

) + (𝐴 − 2𝑧0 )
(𝑥)

𝐷(𝑥)

]−

𝛼1 (𝑥)

𝐷(𝑥)
𝛼1 (𝑥)

′

𝐷(𝑥)

]−

] + (𝐴 − 𝑧0 −

𝛼1 (𝑥)

(𝑧0′ − 𝑧02 + 𝐴𝑧0 − 𝐵)} = 𝐷(𝑥).

легко удостоверимся, что

𝐷(𝑥) ′

𝐷(𝑥)
𝛼1 (𝑥)

) + (𝐴 − 2𝑧0 )

) + (𝐴 − 2𝑧0 )

([(𝑧0′ − 𝑧02 + 𝐴𝑧0 − 𝐵)′ + (𝐴 − 𝑧0 )(𝑧0′ − 𝑧02 + 𝐴𝑧0 − 𝐵) + 𝐶]𝑒
+ ({[(

𝐷(𝑥) 2
𝛼1 (𝑥)

′

] + (𝐴 − 𝑧0 −
(𝑥)

(𝑧0′ − 𝑧02 + 𝐴𝑧0 − 𝐵)} 𝑒

′
𝐷(𝑥)
𝑥
∫0 (𝐴−𝑧0 −𝛼 (𝑥))𝑑𝑥
1
)

𝐷(𝑥)

) [(
(𝑥)

𝐷(𝑥) ′

) − −(
(𝑥)

𝛼1
𝛼1
′
𝑥
𝐷(𝑥)
∫0 (𝐴−𝑧0 −𝛼 (𝑥))𝑑𝑥
1

+

𝐷(𝑥) 2

) +

𝛼1 (𝑥)

) =

𝑥
𝐷(𝑥)
∫0 (𝐴−𝑧0 −𝛼 (𝑥))𝑑𝑥
1

= 𝐷(𝑥)𝑒
.
Так как 𝛼1 (𝑥) неизвестна, то допускаем, что выражение, заключенное во вторых круглых скобках
равно постоянной,
{[(

𝐷(𝑥) ′

𝐷(𝑥) 2

𝐷(𝑥)

𝛼1 (𝑥)

𝛼1 (𝑥)

𝛼1 (𝑥)

) −(

) + (𝐴 − 2𝑧0 )

′

] + (𝐴 − 𝑧0 −
𝐷(𝑥)
𝛼1 (𝑥)

Тогда оставшееся равенство

𝐷(𝑥)
𝛼1 (𝑥)

) [(

𝐷(𝑥) ′

𝐷(𝑥) 2

𝐷(𝑥)

𝛼1 (𝑥)

𝛼1 (𝑥)

𝛼1 (𝑥)

) − −(

(𝑧0′ − 𝑧02 + 𝐴𝑧0 )} 𝑒

([(𝑧0′ − 𝑧02 + 𝐴𝑧0 − 𝐵)′ + (𝐴 − 𝑧0 )(𝑧0′ − 𝑧02 + 𝐴𝑧0 − 𝐵) + 𝐶]𝑒

) + (𝐴 − 2𝑧0 )

𝑥
𝐷(𝑥)
∫0 (𝐴−𝑧0 −𝛼 (𝑥))𝑑𝑥
1

′
𝐷(𝑥)
𝑥
∫0 (𝐴−𝑧0 −𝛼 (𝑥))𝑑𝑥
1
)
𝑥

]−

= = 𝐶0 . (2.8)

=

∫ (𝐴−𝑧0 −

𝐷(𝑥)

)𝑑𝑥

𝛼1 (𝑥)
= 𝐷(𝑥)𝑒 0
, (2.8)1
будет тождеством. Чтобы убедиться, нужно квадратные скобки заменить правой частью выражения
(2.7).
Равенство (2.8) допускает представление
′
𝐷(𝑥) ′
𝐷(𝑥) 2
𝐷(𝑥) − ∫0𝑥 𝐷(𝑥)
𝑑𝑥 ∫𝑥(𝐴−𝑧 )𝑑𝑥
(𝑥)
0
𝛼
0
1
([(
) −(
) + (𝐴 − 2𝑧0 )
]𝑒
𝑒
) −
𝛼1 (𝑥)
𝛼1 (𝑥)
𝛼1 (𝑥)
𝑥
𝐷(𝑥) − ∫0𝑥 𝐷(𝑥)
𝑑𝑥
−
𝑒 𝛼1(𝑥) (𝑧0′ − 𝑧02 + 𝐴𝑧0 − 𝐵)𝑒 ∫0 (𝐴−𝑧0)𝑑𝑥 = 𝐶0 ,
𝛼1 (𝑥)
которое легко привести к дифференциальному соотношению
𝑥 𝐷(𝑥)

(𝑒

− ∫0

𝛼1 (𝑥)

′′′

𝑑𝑥

)

𝑥 𝐷(𝑥)

+ 𝑀(𝑥) (𝑒

− ∫0

𝑑𝑥
𝛼1 (𝑥) )

′′

𝑥 𝐷(𝑥)

+ 𝑁(𝑥) (𝑒

− ∫0

𝑑𝑥
𝛼1 (𝑥) )

′

=
𝑥

= 𝐶0 𝑒 − ∫0 (𝐴−𝑧0)𝑑𝑥 , (2.9)

где

𝑀(𝑥) = 2𝐴 − 𝑧0 ;
𝑁(𝑥) = (𝐴 − 2𝑧0 )′ + (𝐴 − 2𝑧0 )(𝐴 − 𝑧0 ) − 𝑧0′ + 𝑧02 − 𝐴𝑧0 + 𝐵.
Линейное уравнение вида:
𝑥

𝑊 ′′ + 𝑀(𝑥)𝑊 ′ + 𝑁(𝑥)𝑊 = 𝐶0 𝑒 − ∫0 (𝐴−𝑧0)𝑑𝑥 , (𝑊 = (𝑒

𝑥 𝐷(𝑥)

− ∫0

𝛼1 (𝑥)

′
𝑑𝑥

) ) (2.10)

исследовано нами в работах [2,1,5]. Следовательно, значение 𝛼1 (𝑥) считаем заданным, а вслед сразу
находим z по формуле (2.5), а по (1.4) определяем коэффициенты 𝐴1 , 𝐵1 , 𝐶1 и 𝑙4 . Этим уравнение (1.3)1
станет вполне определенным, а теорема 1 обоснованным. Следует обосновать теорему 2. А для этого из
(1.9) нужно построить 𝑧1 .
П.3. Решение уравнения (1.9).
Пусть в (1.9) 𝐶1 (𝑥) = 0. Равенство допускает себя переписать
𝑥
′
2
(−𝑧10
+ 𝑧10
− 𝐴1 𝑧10 + 𝐵1 )𝑒 ∫0 (𝐴−𝑧10)𝑑𝑥 = 𝐶0 ,
(3.1)
где 𝐶0 – постоянная, а 𝑧10 – соответствует допущению 𝐶1 (𝑥) = 0. Последнее может быть переписано
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′′

𝑥

′

𝑥

𝑥

(𝑒 − ∫0 𝑧10 𝑑𝑥 ) + 𝐴1 (𝑒 − ∫0 𝑧10 𝑑𝑥 ) + 𝐵1 𝑒 − ∫0 𝑧10 𝑑𝑥 =
𝑥

= 𝐶0 𝑒 − ∫0 𝐴1𝑑𝑥 .
(3.2)
Это есть линейное уравнение второго порядка, которое изучено в [1.5]. Следовательно, 𝑧10 считаем
как заданную функцию, удовлетворяющую уравнению
′
2
′
2
(−𝑧10
+ 𝑧10
− 𝐴1 𝑧10 + 𝐵1 )′ + (𝐴1 − 𝑧10 )(−𝑧10
+ 𝑧10
− 𝐴1 𝑧10 + 𝐵1 ) = 0. (3.3)
Вернемся к решению уравнения (1.9) и применяем снова прием вариацией постоянного Лагранжа; то
есть в (3.1) будем считать 𝐶0 = 𝐶0 (𝑥), а решение уравнения (1.9) будем искать:
𝑥
′
2
−𝑧10
+ 𝑧10
− 𝐴1 𝑧10 + 𝐵1 = 𝐶0 (𝑥)𝑒 ∫0 (𝐴−𝑧10)𝑑𝑥 .
(3.1)1
Относительно 𝐶0 (𝑥) получим:
𝑥

𝐶0 (𝑥) = 𝑒

𝑥

− ∫0 (𝑧10−𝑧1 )𝑑𝑥

𝑥

(𝛾1 + ∫ 𝐶1 (𝑥)𝑒 ∫0 (𝐴1−𝑧1)𝑑𝑥 𝑑𝑥),
0

Следовательно, (3.1)1 переходит к виду
′
−𝑧10

+

2
𝑧10

𝑥

− 𝐴1 𝑧10 + 𝐵1 = 𝑒

𝑥

𝑥

∫0 (𝐴1 −𝑧1 )𝑑𝑥

(𝛾1 + ∫ 𝐶1 (𝑥)𝑒 ∫0 (𝐴1 −𝑧1)𝑑𝑥 𝑑𝑥) . (3.4)
0

Напоминаем: если 𝐶1 (𝑥) = 0, то (3.4) обращает (3.3) в тождество. Если 𝐶1 (𝑥) ≠ 0 , то неудобство применения (3.4) вызывает незнание 𝑧1 , которого будем искать в виде
𝐶1 (𝑥)
𝑧1 = 𝑧10 +
.
(3.5)
𝛼(𝑥)
Подставим (3.5) в уравнение (1.9) и в правую часть (3.4). После группировки приходим к равенствам
𝐶1 (𝑥)
′
2
′
2
(−𝑧10
+ 𝑧10
− 𝐴1 𝑧10 + 𝐵1 )′ + (𝐴1 − 𝑧10 −
) (−𝑧10
+ 𝑧10
− 𝐴1 𝑧10 + 𝐵1 ) +
𝛼(𝑥)
′

+ [− (

′

2

𝐶1 (𝑥)
𝐶1 (𝑥)
𝐶1 (𝑥)
) +(
) − (𝐴1 − 2𝑧10 )
] +
𝛼(𝑥)
𝛼(𝑥)
𝛼(𝑥)
′

+ (𝐴1 − 𝑧10 −

2

𝐶1 (𝑥)
𝐶1 (𝑥)
𝐶1 (𝑥)
𝐶1 (𝑥)
) [− (
) +(
) − (𝐴1 − 2𝑧10 )
] = 𝐶1 (𝑥), (3.6)
𝛼(𝑥)
𝛼(𝑥)
𝛼(𝑥)
𝛼(𝑥)
′
2
−𝑧10
+ 𝑧10
− 𝐴1 𝑧10 + 𝐵1 =
=

𝑥
𝐶 (𝑥)
− ∫ (𝐴 −𝑧 − 1
)𝑑𝑥
𝑒 0 1 10 𝛼(𝑥)

𝑥

(𝛾1 + ∫ 𝐶1 (𝑥)𝑒

𝑥
𝐶 (𝑥)
− ∫0 (𝐴1 −𝑧10 − 1
)𝑑𝑥
𝛼(𝑥)
𝑑𝑥 ) . (3.7)

0

Обе части (3.6) умножаем на 𝑒

𝐶 (𝑥)

𝑥

1
)𝑑𝑥
∫0 (𝐴1 −𝑧10 − 𝛼(𝑥)

. Очевидно будем иметь:

′
2
[(−𝑧10
+ 𝑧10
− 𝐴1 𝑧10 + 𝐵1 )𝑒
′

′
𝑥
𝐶 (𝑥)
)𝑑𝑥
∫0 (𝐴1 −𝑧10 − 1
𝛼(𝑥)
]

+
′

2

𝐶1 (𝑥)
𝐶1 (𝑥)
𝐶1 (𝑥) ∫0𝑥(𝐴1−𝑧10−𝐶1(𝑥))𝑑𝑥
𝛼(𝑥)
+ {[− (
) +(
) − (𝐴1 − 2𝑧10 )
]𝑒
} =
𝛼(𝑥)
𝛼(𝑥)
𝛼(𝑥)
𝑥

∫ (𝐴 −𝑧

𝐶 (𝑥)
− 1
)𝑑𝑥

= 𝐶1 (𝑥)𝑒 0 1 10 𝛼(𝑥) .
Так как 𝛼(𝑥) неизвестна, то полагаем:
′
2
𝐶1 (𝑥)
𝐶1 (𝑥)
𝐶1 (𝑥) ∫0𝑥(𝐴1 −𝑧10−𝐶1 (𝑥))𝑑𝑥
𝛼(𝑥)
[− (
) +(
) − (𝐴1 − 2𝑧10 )
]𝑒
= 𝐶0 , (3.7)1
𝛼(𝑥)
𝛼(𝑥)
𝛼(𝑥)
где 𝐶0 – постоянная. Тогда оставшееся равенство,
′
[(−𝑧10

+

2
𝑧10

− 𝐴1 𝑧10 + 𝐵1

′
𝑥
𝐶 (𝑥)
)𝑑𝑥
∫0 (𝐴1 −𝑧10 − 1
𝛼(𝑥)
)𝑒
]

=
𝑥
𝐶 (𝑥)
)𝑑𝑥
∫ (𝐴1 −𝑧10 − 1
𝛼(𝑥)
, (3.8)

= 𝐶1 (𝑥)𝑒 0
будет тождество. Чтобы убедиться, нужно правую часть (3.7) подставить в (3.8).
Равенство (3.7)1 можно записать:
′
𝑥𝐶 (𝑥)
𝑑𝑥
∫ 1
(𝑒 0 𝛼(𝑥) )

= 𝐶0 𝑒

𝑥

− ∫0 (𝐴1 −2𝑧10)𝑑𝑥

𝑥
𝑥

(1 + ∫ 𝑒 − ∫0 𝑧10𝑑𝑥 𝑑𝑥 ),
0

или
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−

𝐶1 (𝑥)
=
𝛼(𝑥)

𝑥
𝑥
𝐶0 𝑒
(1 + ∫0 𝑒 − ∫0 𝑧10𝑑𝑥 𝑑𝑥 )
.
𝑥
𝑥
𝑥
𝛾0 + 𝐶0 𝑒 − ∫0 (𝐴1 −2𝑧10)𝑑𝑥 (1 + ∫0 𝑒 − ∫0 𝑧10𝑑𝑥 𝑑𝑥 )
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𝑥

− ∫0 (𝐴1 −2𝑧10 )𝑑𝑥

(3.8)1

Приняв 𝐶0 = −1, для 𝛼(𝑥) окончательно получим:
𝑥
𝑥
𝑥
𝑥
𝐶1 (𝑥) [𝛾0 − ∫0 𝑒 − ∫0 (𝐴1 −2𝑧10)𝑑𝑥 𝑑𝑥 (1 + ∫0 𝑒 − ∫0 𝑧10𝑑𝑥 𝑑𝑥 )]
𝑥
𝛼(𝑥) =
𝑒 − ∫0 (𝐴1 −2𝑧10)𝑑𝑥 , (3.9)
𝑥 − ∫𝑥 𝑧10 𝑑𝑥
1 + ∫0 𝑒 0
𝑑𝑥
𝛼(0)

где 𝛾0 – постоянная (если х = 0, то 𝛾0 =

𝐶0 (0)

). Таким образом, построили 𝛼(𝑥) и 𝑧1 функции, выра-

женные через (3.9) и (3.5) соответственно. Тем самым, мы определили 𝐴2 , 𝐵2 и 𝑙3 неизвестных через (1.8).
Таким образом, узаконен переход из уравнения (1.3)1 к уравнению (1.7), являющегося линейным
уравнением второго порядка. Теорема 2 доказана.
П.4. Решение уравнения (1.13).
Уравнение (1.13) относится к классу Риккати и допускает представление
−𝐵 ± √𝐵2 − 4𝐴𝐶
𝑙 ′ = (𝑙 − 𝜆1 )(𝑙 − 𝜆2 ), (𝜆 =
),
(4.1)
2𝐴
или
𝑙 ′ (𝑙 − 𝜆2 ) − 𝑙 ′ (𝑙 − 𝜆1 ) = (𝜆1 − 𝜆2 )(𝑙 − 𝜆1 )(𝑙 − 𝜆2 ).
(4.2)
Решение (4.2) будем искать:
𝑥

𝑒

𝑥

∫0 (𝜆1 −ℎ0 )𝑑𝑥

𝑥

(𝐶1 (𝑥) − ∫(𝜆1 − ℎ0 )𝜆1 𝑒 − ∫0 (𝜆1−ℎ0)𝑑𝑥 𝑑𝑥 ) ,
0

когда 𝜆 = 𝜆1 ,

𝑙(𝑥) =

(4.3)

𝑥

𝑒

𝑥
∫0 (𝜆2 −ℎ0 )𝑑𝑥

(𝐶2 (𝑥) − ∫(𝜆2 − ℎ0 )𝜆2 𝑒

𝑥
− ∫0 (𝜆2 −ℎ0 )𝑑𝑥

𝑑𝑥 ) ,

0

{
когда 𝜆 = 𝜆2 ,
где 𝐶1 (𝑥) и 𝐶2 (𝑥) – неизвестные функции, ℎ0 - постоянная.
Из (4.3) замечаем:
𝑥
(𝜆1 − ℎ0 )(𝑙 − 𝜆1 ) + 𝐶1′ (𝑥)𝑒 ∫0 (𝜆1−ℎ0 )𝑑𝑥
когда 𝜆 = 𝜆1 ,
𝑙 ′ (𝑥) =
𝑥
(𝜆2 − ℎ0 )(𝑙 − 𝜆2 ) + 𝐶2′ (𝑥)𝑒 ∫0 (𝜆2 −ℎ0)𝑑𝑥
когда 𝜆 = 𝜆2 ,
{
или
𝑙 ′ (𝑥)(𝑙 − 𝜆2 ) = (𝜆1 − ℎ0 )(𝑙 − 𝜆1 )(𝑙 − 𝜆2 ) +

(4.3)1

𝑥

+(𝑙 − 𝜆2 )𝐶1′ (𝑥)𝑒 ∫0 (𝜆1−ℎ0)𝑑𝑥 , когда 𝜆 = 𝜆1 ,
𝑙 ′ (𝑥)(𝑙 − 𝜆1 ) = (𝜆2 − ℎ0 )(𝑙 − 𝜆1 )(𝑙 − 𝜆2 ) +

(4.4)

𝑥
∫0 (𝜆1 −ℎ0 )𝑑𝑥

, когда 𝜆 = 𝜆2 .
{ +(𝑙 − 𝜆1 )𝐶2′ (𝑥)𝑒
Подставим эти значения в (4.2); будем иметь,
𝑥
𝑥
𝐶1′
𝐶2′
(𝑙 − 𝜆1 )(𝑙 − 𝜆2 )𝑒 ∫0 (𝜆1−ℎ0)𝑑𝑥 =
(𝑙 − 𝜆1 )(𝑙 − 𝜆2 )𝑒 ∫0 (𝜆2−ℎ0 )𝑑𝑥 . (4.5)
𝑙 − 𝜆1
𝑙 − 𝜆2
Так как 𝐶1 (𝑥) и 𝐶2 (𝑥) функции неизвестны, то (4.5) будет тождеством, если
𝑥
𝑥
𝐶1′ (𝑥)
𝐶2′ (𝑥)
= 𝑒 ∫0 𝜆2𝑑𝑥 ;
= 𝑒 ∫0 𝜆1𝑑𝑥 ,
(4.6)
𝑙 − 𝜆1
𝑙 − 𝜆2
или, приняв во внимание (4.3) придем к дифференциальным равенствам:
𝑥
𝐶1′ (𝑥) − 𝑒 ∫0 (𝜆1+𝜆2−ℎ0 )𝑑𝑥 𝐶1 (𝑥) = 𝐻1 (𝑥) ,
{
(4.7)
𝑥
𝐶2′ (𝑥) − 𝑒 ∫0 (𝜆1+𝜆2−ℎ0 )𝑑𝑥 𝐶2 (𝑥) = 𝐻2 (𝑥) ,
где
𝑥

𝑥

𝑥

𝑥

𝐻1 (𝑥) = −𝑒 ∫0 (𝜆1+𝜆2−ℎ0 )𝑑𝑥 ∫0 (𝜆1 − ℎ0 )𝜆1 𝑒 − ∫0 (𝜆1−ℎ0)𝑑𝑥 𝑑𝑥 − 𝜆1 𝑒 ∫0 𝜆2𝑑𝑥 ,
𝑥

𝑥

𝑥

𝑥

𝐻2 (𝑥) = 𝑒 ∫0 (𝜆1+𝜆2−ℎ0 )𝑑𝑥 ∫0 (𝜆2 − ℎ0 )𝜆2 𝑒 − ∫0 (𝜆2−ℎ0)𝑑𝑥 𝑑𝑥 − 𝜆2 𝑒 ∫0 𝜆1 𝑑𝑥 .
Из которых для неизвестных функций 𝐶1 (𝑥) и 𝐶2 (𝑥) следует:
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𝑥 ∫𝑥(𝜆1 +𝜆2 −ℎ0 )𝑑𝑥
0

𝐶1 (𝑥) = 𝑒 ∫0 𝑒
𝑥

𝑑𝑥 ×

𝑥 ∫𝑥(𝜆1 +𝜆2 −ℎ0 )𝑑𝑥
0
𝑑𝑥

× (𝛾0 + ∫ 𝐻1 (𝑥)𝑒 − ∫0 𝑒
0

𝑥 ∫𝑥(𝜆1 +𝜆2 −ℎ0 )𝑑𝑥
0

𝐶2 (𝑥) = 𝑒 ∫0 𝑒
𝑥

𝑑𝑥 ) ,
(4.8)

𝑑𝑥 ×

𝑥 ∫𝑥(𝜆1 +𝜆2 −ℎ0 )𝑑𝑥
0
𝑑𝑥

× (𝛾0 + ∫ 𝐻2 (𝑥)𝑒 − ∫0 𝑒

𝑑𝑥 ) .
{
0
Полученные формулы удовлетворяют соответственно уравнениям (4.7) или что тоже самое, равенствам (4.6). Этим доказана выполнимость равенства (4.2), или (4.1). Согласно (4.8) и (4.3) 𝐶1 (0) = 𝐶2 (0) =
𝛾0 = 𝑙(0). Постоянную ℎ0 ищем из допущения
(𝜆1 (0) − ℎ0 )(𝑙(0) − 𝜆1 (0)) = (𝜆2 (0) − ℎ0 )(𝑙(0) − 𝜆2 (0))
Следовательно, она равна: ℎ0 = 𝜆1 (0) + рять и (2.8)1 . (2.9) есть линейное уравнение второго порядка, которое записали в виде (2.10). Пост𝜆2 (0) − 𝑙(0).
′
𝑥 𝐷(𝑥)
Таким образом, линейное уравнение четвер− ∫0 (𝑥)𝑑𝑥
𝛼1
роив
W
из
равенства
(𝑒
)
=𝑊
того порядка последовательным понижением порядка производной, сведено к линейному уравнесразу определяем 𝛼1 (𝑥).
нию первого порядка (1.11), из которого впослед5. Совершенно аналогичными соображениствии строим искомую функцию 𝑦(𝑥), заданную ями решается уравнение (1.9). Уравнение (3.1)
формулой (1.12). Каждое понижение порядка про- легко привести к линейному уравнению второго
изводной сопровождает решение сопровождаю- порядка. Построив 𝑧10 (см. (3.1) и (3.2)) правая
щего нелинейного уравнения, на единицу мень- часть (3.4) будет удовлетворять уравнению (3.8), а
шего порядка. Не располагая решением сопровож- 𝐶1 (𝑥) будет удовлетворять (3.7) . Этим найдем 𝑧 ,
1
1
𝛼(𝑥)
дающего нелинейного уравнения, невозможно
удовлетворяющую
(1.9).
понижение порядка производной.
6. Конечным барьером служит уравнение
Итак, из вышеописанного можем сделать слеРиккати (4.1), с решением которого уже встречадующее заключение:
1. Если дано решение z нелинейного уравне- лись.
В решении линейного уравнения четвертого
ния третьего порядка (1.5), то 𝐴1 , 𝐵1 , 𝐶1 и 𝑙4 строим
из системы (1.2) и линейное уравнение четвертого порядка основными опорными точками служат пепорядка (1.1) допускает приведение к линейному речисленные шесть пунктов.
уравнению третьего порядка (1.3) или (1.3)1 :
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с
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