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BIOLOGICAL SCIENCES
BUMBLEBEES (INSECTA, HYMENOPTERA, APIDAE, BOMBUS) OF THE FOREST BELT OF
AZERBAIJAN
Aliyev Kh.A.,
Doctor of biological sciences,
Institute of Zoology NAS of Azerbaijan
Huseynzade G.A.
PhD, Institute of Zoology NAS of Azerbaijan
Abstract
As a result of the research (1980-2017), 48 species of bumblebees (38 species of Bombus, 10 species of
Psithyrus) were established in Azerbaijan in total. 36 spacies of Bombus and 8 spacies of Psithyrus live in a forest
zone in different high-rise and landscape belts. In the foothill, partially lowland forest-steppe belt (900-1200 m),
11 species, in the lowland forest belt (1000-1300 m) 17 species, in the middle mountain belt (1300-1800 m) there
are 21 species of bumblebees. The food specialization of bumblebees of the genus Bombus have been studied. As
a result of the research in different height and landscape zones in the forest zone of Azerbaijan, a bumblebee visit
in the investigated region marked about 227 plant species from 27 botanical families. The most visited are plants
from families: Asteraceae, Rosaceae, Lamiaceae, Fabaceae, Apiaceae, Ranunculaceae и Caprifoliaceae.
Keywords: Bumblebees, high altitude zones, landscape belts, trophic relationships.
Introduction. Bumblebees (Hymenoptera, Apidae) are mainly a boreal group of insects, they are distributed almost throughout Eurasia and North America
(except for hot deserts), are active pollinators of entomophilous plants and are found in all plant ecosystems,
especially play a large role in boreal and mountainous
cenoses. They are quite cold-resistant and polytrophic
animals, therefore during the whole period of family
development (from April to October) they use the pollen and nectar as fully as possible, thereby providing
pollination. With pleasure they use both cultural and ornamental plants. The study of food specialization has
both practical (pollination of agricultural plants) and
theoretical (for understanding the processes of co-evolution of entomophilous plants and pollinators).
Azerbaijan occupies the southern part of the Caucasian mountainous country, here there are almost all
the natural and climatic zones inherent in the Caucasus
as a whole. A comprehensive study of bumblebees in
the Greater Caucasus has not been carried out up to the
present date.

The purpose of these studies was to study the distribution of the height and landscape zones, and trophic
relationships of bumblebees in the forest zone of Azerbaijan.
Material and Methods. Material is built in 19762016 from different natural regions and biocenoses of
Greater Caucasus within Azerbaijan. Collecting and
processing of materials was carried out by the standard
technique in entomology. The relative abundance paid
off according to the scheme: 1 point – very rare species
(a share in collecting 0.5% and less); 2 points – rare
species (a share from 0.51 to 2%); 3 points – usual types
(from 2.01 to 5%); 4 points – mass (5.01% and more).
Discussion. As a result of the research (19802017), 48 species of bumblebees (38 species of Bombus, 10 species of Psithyrus) were established in Azerbaijan in total. They are distributed approximately
equally in natural areas: in the Greater Caucasus 39 species, in the Minor Caucasus - 36, and in Talysh - 25.
Their tropic relationships were studied.
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Distribution of bumblebees in the natural areas of
Azerbaijan

25

39

Greater Caucasus
Minor Caucasus
Talysh

36
36 spacies of Bombus and 8 spacies of Psithyrus live in a forest zone in different high-rise and landscape belts.

The spread of bumblebees in high-altitude zones

11
24
lowland forest-steppe
lowland forest
17

In the foothill, partially lowland forest-steppe
belt (900-1200 m), 11 species inhabit (Bombus
muscorum, B.zonatus, B.argillaceus, B.hortorum,
B.alboluteus, B.lucorum, B.terrestris, B.soroensis,
B.apollineus, B.eriophorus caucasicus , B.haematurus).
Here bumblebees are caught on different types of
genera
Salvia,
Onobrychuis,Onopordon,
Cirsium,Trifolium,Leomurus, Centaurea, Echinops,
Rosa, Eleagnus, Cytusus, Echium.
There are 17 species in the lowland forest belt
(1000-1300 m) - B.laesus,B.daghestanicus, B.
muscorum,
B.silvarum,B.tristis
inspidus,
B.zonatus,B.rehbinderi,B. alboluteus B.agrillaceus,
B.armeniacus,B.subterraneus, B.lucorum, B.terrestris,
B.verticosus,
B.brodmannicus,
B.haematurus,
B.pratorum). As part of this fauna, mainly species with
a wide range, but there are already the first alpine
species (B.brodmannicus). Common with the previous
belt are 6 species. At this height, bumblebees feed on

middle mountain belt

different species of the Trifolium, Tilia, Salvia,
Brunella, Phlemis, Leonurus, Betonica, Veronica,
Vicia, Melilotus, Leontodon, Tanacetum, Echium.
In the middle mountain belt (1300-1800 m)
there are 21 species of bumblebees. The fauna of
bumblebees in this belt consists mainly of species of the
previous belt with the addition of several endemic
species (B.portschinski, B.apollineus, B.cazurroi,
B.mlokosiewtzi,
B.simulatilis,
B.velox,
B.albopauperatus, B.alagesianus). In this belt,
bumblebees
feed
on
flowers
Rubus,Malus,Pyrus,Cytusus,Onagra,
Hyssopus,
Nigella,Borago, Nepeta,Tilia.
The species richness of bumblebees in the forest
zone of bumblebees is determined primarily by the
diversity of biotopes and vegetation cover (meadows in
glades, steppe meadows, steppes, forest trees and
shrubs, post-growing vegetation, etc.).
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Distribution of bumblebees in various forest landscapes
Alpine meadow-forest
landscape
12

9
32

12

Middle-mountain deciduous
forests
Broad-leaved lowland forests
Forest-steppe landscape of
lowlands

16
23

Foothill arid light forests
Tugai forests lowlands

Alpine meadow-forest landscape . This type of
habitat is distinguished by a particularly large variety
of bumblebee specie due to the favorable climatic conditions and vegetation where bumblebees feed. In these
landscapes, 26 species of bumblebees and 6 species of
cuckoo bumblebees have been identified:
Bombus alagesianus, alboluteus, alpigenus, apollineus,
argillacens,
cazurroi,
daghestanicus,
eriophanus, caucasicus, fragrans, hortorum, incertus,
lucorum, melanurus, mlokosiewitzi, niveatus, persicus,
portschinskii, ehbinderi, simulatilis, silvarum, soroensis, tristis insipidus, velox, vorticosus, zonatus apicalis,
Psithyrus barbutellus, bohemicus, ampestris, quadricolor, rupestris, sylvestris.
Middle-mountain deciduous forests - Bombus
aboluteus, argillacens, armeniacus, daghestanicus,
eriophorus, caucasicus, haematurus, hortorum,
lucorum, mlokosewitzi, portschinskii, pratorum,
rehbinderi, silvarum, soraensis, terrestris, tristis,
insipidus, vorticosus, zonatus, apicalis, Psithyrus
bohemicus, campestris, vestalis.
Broad-leaved lowland forests - Bombus
argillaeus, daghestanicus, haematurus, hortorum,
hypnorum, jonellus, lucorum, muscorum, niveatus,
rehbinderi, silvarum, terrestris, tristis inspidus,
vorticosus, zonatus apicalis, Psithyrus quadricolor

Forest-steppe landscape of lowlands - Bombus
apollineus, argillacens, daghestanicus, hortorum,
lucorum, muscorum, rehbinderi, simulatilis, soroensis,
terrestris, tristis insipidus,eriophorus caucasicus
Foothill arid light forests - Bombus lucorum.
Tugai forests lowlands - Bombus zonatus apicalis, Psithyrus maxillosus.
The food chans of bumblebees of the genus Bombus have been studied. As a result of the research in
different height and landscape zones in the forest zone
of Azerbaijan, 38 species of bumblebees and 8 species
of bumblebee were found. Their trophic relationships
were studied. A bumblebee visit in the investigated region marked about 227 plant species from 27 botanical
families: Ranunculaceae (15), Rosaceae (23) , Crossulariaceae (1), Fabaceae (21), Malvaceae (6) , Rhamnaceae (2), Apiaceae (21), Berberidasceae (2) , Adoxaceae (3), Caprifoliaceae (12), Boraginaceae (11),
Scrophulariaceae (13), Plantaginaceae (1), Orobanchaceae (1), Lamiaceae (24), Asteraceae (26), Urticaceae (1), Melanthiacea (1), Amaryllidaceae (1), Zygophyllaceae (1), Asphodelaceae (1), Tiliaceae (5), Brassicaceae (2), Valerianaceae (2) , Acaciaceae (1) ,
Capparidaceae (1), Liliaceae (13). The most visited are
plants from families: Asteraceae, Rosaceae, Lamiaceae, Fabaceae, Apiaceae, Ranunculaceae и Caprifoliaceae.
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№

Species of bumblebees

1

Bombus terrestris (Linnaeus, 1758)

2

B.lucorum (Linnaeus, 1761)

3

B.soroensis (Fabricius, 1776)

4

B.hortorum (Linnaeus, 1761)

5

B.argillaceus (Scopoli, 1763)

6

B.portchinskii Radoszkovski, 1883

7

B.zonatus apicalis Scorikov, 1935

8

B.silvarum (Linnaeus, 1761)

9

B.daghestanicus Radoszkovski, 1877

10

B.simulatilis Radoszkovski, 1888

11

B.tristis insipidus Skorikov, 1922

12

B.armeniacus Radoszkovski, 1877

13
14
15
16

B.alboluteus Pallas, 1771
B.vorticosus (Gerstaeckhert, 1872)
B.muscorum (Linnaeus, 1758)
B.mloкosiewitzi Radoszkovski, 1877

17

B.rehbinderi Vogt, 1909

18

B.persicus Radoszovski, 1881

19

B.fragrans (Pallas, 1771)

20

B.melanurus Lepeletier, 1836

22
23

B.eriophorus caucasicus Radoszkovski, 1881
B.alagesianus Skorikov, 1922
B.apollineus Scorikov, 1910

24

B.haematurus Kriechbaumer, 1870

25

B.subterraneus latreillellus Kirby,
1802

26

B.incertus Morawitz, 1881

27

B.velox Scorikov, 1914

28

B.alpigenus Morawitz, 1874

21
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Plant families
Ranunculaceae, Rosaceae, Crossulariaceae , Fabaceae, Malvaceae, Rhamnaceae,Apiaceae, Berberidasceae, Adoxaceae,
Caprifoliaceae, Boraginaceae, Scrophulariaceae,Plantaginaceae, Orobanchaceae, Lamiaceae, Asteraceae, Urticaceae,
Melanthiaceae, Amaryllidaceae, Zygophyllaceae, Asphodelaceae, Tiliaceae, Brassicaceae, Valerianaceae, Acaciaceae
Ranunculaceae,
Rosaceae,
Fabaceae,
Malvaceae,
Apiaceae,Adoxaceae, Boraginaceae, Plantaginaceae,
Scrophulariaceae, Orobanchaceae, Lamiaceae, Crucifera,
Asteraceae, Amaryllaceae
Apiaceae, Lamiaceae, Fabaceae , AAsteraceae, Amarylliaceae, Caprifoliacea
Ranunculaceae, Rosaceae, Fabaceae, Malvaceae, CAprifoliaceae, Boraginaceae, Valerianaceae, Plantaginaceae, Orobanchaceae, Lamiaceae, Asteraceae, Asphedodelaceae, amaryllidaceae, Tiliaceae
Ranunculaceae, Rosaceae, Fabaceae, Adoxaceae, Boraginaceae, Lamiaceae, Plantoginaceae, Orobanchaceae,
Lamiaceae, Asretaceae
Rosaceae , Fabacaeaae, Malvaceae, Valerianaceae, Caprifoliaceae, Boraginaceae, Scrophulariaceae,
Plantoginaceae, Orobanchaceae, Lamiaceae, Crusifera(Brassicaceae), Asteraceae, Apiaceae
Apiaceae, Lamiaceae, Asteraceae
Rosaceae, Apiaceae, CAprifoliaceae, Asteraceae, Amaryllidaceae, Lamiaceae, Fabaceae
Ranunculaceae, Rosaceae, Apiaceae, Lamiaceae, Plantaginaceae, Urticaceae, Boraginaceae, Asteraceae
Rosaceae, Apiaceae, Lamiacaeae, Asteraceae, Ranunculaceae,
Caprifoliaceae
Ranunculaceae, Rosaceae, Malvaceae, Apiaceae, Lamiaceae,
Asteraceae, Amaryllidaceae
Apiaceae, Lamiaceae, Valerianaceae, Asteraceae
Rosaceae,Fabaceae, Apiaceae, Asteraceae
Berberidaceaae,Plantaginaceae,Caprifoliaceae,Apiaceae
Rosaceae, Apiaceae, Lamiaceae, Asteraceae
Ranunculaceaea, Rosaceae,Fabaceae,Adoxaceae, Caprifoliaceae,Valerianaceae,Boraginaceae, Plantaginaceae, Orobanchaceae, Lamiaceae, Brasicaceae, Asteraceae, Asohodelaceae,
Melanthiaceae, Amaryllidaceae
Rosaceae, Fabaceae, Apiaceae, Valerianaceae, Plantaginaceae, Boraginaceae, Lamiaceae, Urticaceae,
Asteraceae, Melanthiaceae
Ranunculaceae, Rosaceae, Fabaceae
Ranunculaceae, Rosaceae, Fabaceae , Apiaceae, Valerianaceae, Boraginaceae, Plantaginaceae. Orobanchaceae, Lamiaceae, Asteraceae
Ranunculaceae, Rosaceae, Fabaceae, Boraginaceae, Lamiaceae, Asteraceae, Apiaceae, Amarylliaceae
Ranunculaceae, Rosaceae, Apiaceae, Asteraceae
Ranunculaceae, Apiaceae, Asteraceae, Caprifoliaceae.
Rosaceae, Fabaceae, Apiaceae, Boraginaceae, Plantaginaceaeygophyllaceae
Apiaceae, Lamiaceae, Asteraceae, Boraginaceae
Ranunculaceae,
Rosaceae,
Fabaceae,
Apiaceae,
Caprifoliaceae, Boraginaceae, Scrophulariaceae,
Plantaginaceae, Orobancaceae, Lamiaceae, Asteraceae
Ranunculaceae, Rosaceae, Fabaceae, Orobanchaceae, Lamiaceae, Asteraceae
Ranunculaceae, Rosaceae, Fabaceae
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29 B.brodmannicus Vogt, 1909
30 B.pranotum
31 B.cazurroi
32 B.albopauperatus
33 B.hypnorum Linnaeus, 1758
34 B.jonellus Kirby, 1802
35 B.laesus Morawitz, 1875
36 B.niveatus Kriechbaumer, 1870
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Rosaceae

Ranunculaceae
Apiacaeae
Ranunculaceae
Lamiaceae
Lamiaceae

Conservation of bumblebees. As a result of anthropogenic impact, especially in agriculture, natural
and artificial ecosystems have changed dramatically.
Therefore, the protection of bumblebees is very relevant now. The anthropogenic factors include illegal
logging for the purpose of outbuildings, grazing, forest
fires, the use of pesticides. A rather prosperous state of
the population of bumblebees is observed in reserves
and in the most remote and deserted high-mountainous
areas. One of the ways to preserve and enrich the bumblebee fauna is the creation of micro reserves.
References
1. Aliyev KH.A. To the fauna and zoogeography
of Bumblebees (Hymenoptera, Apoidea, Bombus) of

the Minor Caucasus in the territory of Azerbaijan. Bull
Moscov. Society of nature testers, Moscow, 1984,
vol.8, vol.6, p.35-40
2. Aliyev KH.A. Bumblebees (Insecta, Hymenoptera, Bombus) landscapes of Azerbaijan. International Conference dedicated to the International Year of
Mountains "Problems of Sustainable Development of
Mountain Regions", Tbilisi, 2002, p. 87-88
3. Aliyev KH.A.,Hasanova J.Sh. Peculiarities of
foraging activity of Bombus of the genus Bombus (Hymenoptera, Apoidea, Apidae) on the southern slopes
Greater Caucasus. Proceedings of the Society of Zoologists of Azerbaijan Baku, 2016, volume 8, number 1,
p. 113-122.

О СОВРЕМЕННОМ ЭКОЛОГО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ Р. КУРЫ
Салманов М.А.,
Доктор биологических наук, академик,
Институт Микробиологии НАНА
Гусейнов А.Т.,
кандидат биологичесих наук,
Институт Микробиологии НАНА
Ансарова А.Г.
кандидат биологичесих наук,
Азербайджанский Медицинский Университет
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Аннотация
Рассмотрены и обобщены результаты многолетних сезонных (1956-2015 гг.) исследований санитарногидробиологического состояния и микробиологического режима вод и грунтов реки Куры по всему ее течению от начала до впадения в Каспии, на территории 3-х государств (Турция, Грузия и Азербайджан).
Сравнение полученных многопрофильных результатов дали возможность оценить экологического состояния реки по участкам течения на территории указанных государств. Установлено, что река Кура в своих
верхних участках (Турция) экологически стабильна и она подвергается первоначально загрязнению в пределах территории в Грузии, а после по всему течению в нижнем участке в Азербайджане.
Abstract
It was studied Kura River and its main arm – Araks from the beginning till inflow to Caspian Sea – in Turkey,
Armenia, Georgia, IIR and in Azerbaijan every season. The physical-chemical parameters of water, soil, microbiological regime, sanitary-hydrobiological condition, rate of water’s saprobity, sources of domestic waste, industrial and technical wastes, elements of water toxicology, self-clearing ability of water, value of geographic-climatic
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factors in stability of ecosystem river basin. It was collected large statistical material of over-year monitoring
results and detected ecological situation by each area of river along the territory of governments. It was exactly
established that started from the mountain massif of Anatoly east part (Allahakpar-Gargabazar), Kura River is
ecologically stable from its up flow on the territory of Turkey Republic. Started from Georgia’s boarders previous
pollution of Kura River is occurred in the range of Akhalackhi – Borzhomi and near Gory city and became nonconvertible.
Ключевые слова: бассейн р. Куры, антропогенное воздействие, степень сапробности, экологическая
стабильность, сапрофитные, колиформные бактерии, поллютанты, аллохтонные вещества бесспоровая
форма выросших колоний.
Keywords: basin river of Kura, anthropogenic impact, degree of saprobity, environmental stability, saprophytic, coliform bacteria, pollutants, allochthonous substances are undisputed form of grown colonies.
Введение
Бассейн реки Куры и десятки ее рукавов, имеющих связи с территорией 5 государств (Турция,
ИИР, Грузия, Армения и Азербайджан) с давних
времен подвергается по всему течению в различной
степени антропогенным воздействиям. В тоже
время ни в одном из государств р. Кура не является
главным источником пресной воды, как в Азербайджане (более 80% населения). Исходя из жизненной важности, бассейн р. Куры изучается нами с
1956 года и продолжается по сей день в многолетне-сезонном аспекте[1; 4; 7; 10]. Характерно,
что р. Кура, как указано выше, исследована от
начала до впадения в Каспийское море – в Турции,
Грузии и Азербайджане.
Материал и методы
Для взятия проб воды и донных отложений в р.
Куре и ведения наблюдений на ней назначались 52
станции: 21 – на территории Турции, 13 – Грузии и
18 – Азербайджане. Образцы воды отбирались с помощью бутылочного батометра Ю.И.Сорокина
[13], а грунта – малым дночерпателем Петерсона.
Общее число микроорганизмов воды и грунта определено методами А.С.Разумова [6] и С.Н.Виноградского [3]. Сапрофитные, физиологические и колиформные бактерии выделялись посевом на соответствующих элективных сред, состав которых
указаны в методических руководствах В.И.Романенко, С.И.Кузнецова [8] и А.Г.Родиной [7]. Изучены физико-химические показатели воды, грунта,
микробиологический режим, санитарно-гидробиологическое состояние, степени сапробности воды,

Пункт
Шанкая
Геле
Ардахан
Пософ
Среднее

источники бытового, промышленно-технического
загрязнения, элементы водной токсикологии, самоочищающая способность воды, значение географоклиматических факторов в функционировании экосистемы рек бассейна в целом. Накоплен огромный
статматериал многолетне-мониторингового характера, который позволяет определить экологическую ситуацию по участкам реки на территории
государств.
Полученные результаты и их обсуждение
Четко установлено: берущая начало с горных
массивов Восточной Анадолии (Аллахакпар-Гаргабазар) р. Кура в своем верхнем течении по территории Турецкой Республики экологически стабильна[12]. В связи с отсутствием промышленноразвитых городов и крупных населенных пунктов
на водосборной площади Куры, общая численность
сапрофитных микроорганизмов воды не превышает
9 тыс/мл, что свойственно чистым природно-открытым водоисточникам (табл. 1).
Для сравнения можно напомнить, что эти показатели в Среднем (Грузия) и Нижнем течении
Куры (Азербайджан) составляют 460; 330 тыс/мл
соответственно (табл. 2). В тоже время и в верхнем
участке р. Куры отмечены случаи локального загрязнения воды бытовыми стоками у таких небольших населенных пунктов, как Ардахан, Геле, Пософ. Также выяснено, что на участках ниже по течению на расстоянии 18-20 км стабильность
экосистемы реки полностью восстанавливается.

Таблица 1
Количество сапрофитных и колиформных бактерий в воде
Куры на территории Турции (тыс/мл, летом)
Сапрофитные
Колиформные
2008
2015
2008
2015
6
5,8
0,09
0,10
5
6,5
0,09
0,11
6
5,8
0,07
0,10
9
9,0
0,09
0,10
6,5
6,8
0,08
0,10
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Участки
Боржоми
Гори
Мцхети
Тбилиси
Рустави
Храмчай
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Таблица 2

Изменение количества сапрофитных и колиформных бактерий воды
р. Куры на территории Грузии (тыс/мл, лето)
Сапрофитные бактерии
Колиформные бактерии
УвелиУвели1964
1975
1989
2004
2015
чено,
1964
1984
2004
чено,
раз
раз
13,2
52,0
124,0
176,0
210,0
16
0,06
0,90
2,10
35
48,0
78,0
236,0
380,0
368,0
8
0,08
1,60
2,30
29
90,0
290,0
311,0
376,0
400,0
4,5
3,0
18,0
28,00
9,3
153
210,0
388,0
400,0
440,0
3
11,0
25,40
39,40
3,6
128
185,0
227,0
420,0
460,0
4
9,8
34,00
41,30
4,5
30,0
140,0
300,0
310,0
376,0
13
7,8
16,30
30,60
4,3

Исследование р. Куры от первоисточника до
впадения в Каспийское море дало возможность
оценить ее экологическое состояние по всему течению. Результаты такого сравнения представлены в
табл. 3, из которой видно, что число сапрофитных
и колиформных бактерий в воде р. Куры на территории Турции, в среднем, в 160-200 раз меньше таковых в Азербайджанском и Грузинском участках
реки соответственно.

Результаты многолетних повторных исследований показывают, что лишь коммунально-бытовое, не говоря о технико-промышленном загрязнении воды Куры в своем среднем течении, относящегося к территории Грузии возрастает из года в
год (см. табл. 2).

Таблица 3
Сравнение численности сапрофитных и колиформных бактерий (тыс/мл) в воде р. Куры летом в
пределах Турции, Грузии и Азербайджана
Сапрофитные бактеКолиформные бактеСтрана
Пункт
рии
рии
Шанкая
7,3
0,11
Геле
6,4
0,13
Турция
Ардахан
7,7
0,19
2008-2014
Пософ
11,0
0,20
Среднее
8,1
0,15
Боржоми
180
5,4
Гори
310
5,6
Мцхети
370
30,0
Грузия
2003-2009
Тбилиси
490
55,0
Рустави
440
67,0
Среднее
358
32,6
Мингячевир
190
14,0
Евлах
290
21,0
Сабирабад
260
27,0
Азербайджан
2005-2015
Ширван
310
31,0
Салян
360
36,0
Среднее
282
25,8
Почти за последние 40 лет, если обогащение
воды аллохтонной органикой здесь увеличено, в
Среднем 6-8 раз, то колиформные за это время
стали больше – в 16 раз. Как видно, при наличии
такой высокой численности условно патогенных

бактерий в воде, не трудно дать экологическую ее
оценку. Более того, загрязнение р. Куры за пределами Азербайджана происходит с возрастанием из
года в год и стоками большинства ее притоками
(табл. 4).
Таблица 4
Возрастание численности сапрофитных и колиформных бактерий (тыс/мл)
в воде некоторых рукавов р. Куры
Сапрофитные бактерии
Колиформные бактерии
Кратн.
Кратн.
Реки
увелич.
увелич.
1974
1984
1994 2004
1974 1984 1994
2004
Алазань
24
62
120
134
6
0,3
2,4
3,8
4,3
14
Иора
11
22
53
68
6
0,3
1,9
2,8
3,1
10
Храми
16
33
136
180
11
1,4
2,7
3,6
4,9
4
Акстафачай
12
35
90
130
11
5,3
18,4
36,3
46,8
9
(Армения)
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Рис. Число сапрофитных (1) и колиформных (2) бактерий в воде
р. Куры на территории государств по течению.
Наконец, чтоб представить себе степени сапробности р. Куры по течению на территории трех
государств, сравнительные результаты даны на
рис., из которого видно, что Кура пересекает пределы Турции в весьма стабильном состоянии и полисапробной становится в своем среднем и нижнем
течении. Изменение стабилности физико-химических и гидробиологических свойств воды р. Куры
продолжается в различной степени после создания
на среднем участке ее каскад водохранилищ. Если
до 1982 года поток аллохтонных веществ и терригенных-твердых наносов, приносимые рр. Куры,
Ганых и Габырры разгружались, переработались,
седиментировались в Мингячевирском водохранилище, то после создания Шамкирского на Куре
(Азербайджан) и Тбилисского на Габырры (Грузия)
водохранилищ в нижний бьеф поступает более
светлая, осветвленная вода. Поэтому в нижерасположенных водохранилищах, при избытке биогенных элементов, умеренной прозрачности, температуры, интенсивно развивается фито-бактериопланктон,
происходит
антропогенное
эвтрофирование. Таким образом, по всему течению
р. Куры на территории Азербайджана (900 км) вода
становится загрязненной аллохтонно-автохтонного
происхождения органическими веществами, продуктами промежуточного распада веществ [5; 10].
Особое беспокойство вызывает тяжелое экологическое состояние Нижней Куры. Нельзя забыть того,
что в Азербайджане Куринская вода больше и широко используется в бассейне ее нижнего течения и

к сожалению до сих пор не решена проблема санитарной охраны реки и прекращение сброса неочищенных сточных вод городов, населенных пунктов
и местных аграрно-промышленных предприятий.
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Аннотация
В работе представлена серия экспериментов с сорбентом КРШ (карбонизованная рисовая шелуха),
доказаны адсорбирующие свойства в отношении условно-патогенных и патогенных бактерий. КРШ эффективно сорбирует на своей поверхности клетки энтеробактера, шигелл, сальмонелл, протеи и в меньшей
степени, бифидобактерий, лактобацилл, стафилококков, энтерококков. В связи с этим КРШ может применяться для разработки разделительных колонок, осуществляющих фракционирование грамположительных и грамотрицательных бактерий. Подобным образом КРШ может работать в системе живого организма, осуществляя специфическую сорбцию грамотрицательных бактерий в медицине.
Abstract
In this article are presents the series of experiments with the KRH sorbent (carbonized rice husk) adsorbing
properties against opportunistic and pathogenic bacteria have been proved. KRH effectively absorbs Enterobacter,
Shigella, Salmonella, Protea and Bifidobacteria, Lactobacilli, Staphylococcus, Enterococci cells on its surface. In
this regard, KRH can be used to develop separation columns that carry out the fractionation of Gram-positive and
Gram-negative bacteria. Similarly, KRH can work in the system of a living organism, carrying out specific sorption
of gram-negative bacteria in medicine.
Ключевые слова: Антагонизм, сорбция, сорбент, Карбонизованная рисовая шелуха, условнопатогенные бактерии, патогенные бактерии.
Keywords: Antagonism, sorption, sorbent, Carbonized rice husk, conditionally pathogenic bacteria, pathogenic bacteria.
На сегодняшний день универсальным направлением в терапии и профилактике желудочно-кишечных заболеваний является использование энтеросорбентов различной химической природы, обладающих высокой сорбционной активностью и
потому способных связывать инфекционные
агенты и патологические продукты обмена, обеспечивая тем самым дезинтоксикационный эффект.
Адсорбирующие, дезинтоксикационные, антидиарейные препараты широко используются в медицинской практике, поэтому получение их новых

эффективных форм является актуальной проблемой медицины[1].
При нарушении нормальной микрофлоры и
развитии дисбиоза кишечника происходит снижение протективной роли облигатных микроорганизмов и, вследствие этого, наблюдается увеличение
титра условно-патогенных грамотрицательных бактерий в просвете кишки. На фоне измененной реактивности макроорганизма и нарушения барьерных
функций кишечника при развившихся дисбактери-
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рование проводили в течение 8 часов в термостатируемом шейкере, после чего определяли количество жизнеспособных клеток (% к контролю).
Для определения эффективности сорбции грамотрицательных и грамположительных бактерий
проводили совместную инкубацию при 37 0 С в течение 2х часов 1 г сорбента с 9 мл культуральной
среды, содержащей бактерии в концентрации 109
КОЕ/мл. Количество адсорбированных клеток
определяли по разности концентрации клеток исследуемых штаммов в исходной среде и надосадке
по результатам высева на агаризованные среды после инкубации с сорбентом.
Результаты и их обсуждение. Избирательное
действие сорбента на грамотрицательную флору
представляется достаточно перспективным, поскольку большинство кишечных патогенов является грамнегативными. Кроме того, наиболее типичным микробиологическим проявлением кишечного дисбактериоза, является избыточный рост
грамотрицательных бактерий [8]. В связи с этим,
исследовали влияние исследуемых сорбентов на
штаммы энтеробактерий, относящихся к четырем
видам: Enterobacter, Shigella, Salmonella и Proteus.
Кроме того, исследовано влияние сорбентов на
штаммы грамположительных бактерий, являющихся кишечными комменсалами: бифидобактерии, лактобактерии, энтерококки, стафилококки.
Эти результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Влияние сорбентов на выживаемость штаммов грамположительных
и грамотрицательных бактерий
Количество жизнеспособных клеток, %
Штаммы
КРШ
АУ
Лактобактерии
L. plantarum AB-5
88±4,6
83±4,8
L. brevis AB-4
72±4,7
75±6,3
L. casei AK-9
82±3,2
72±4,9
L. fermentum AK-9
75±5,6
85±9,2
Бифидобактерии
B. bifidum C-16
84±5,1
82±4,6
B. bifidum791
78±7,0
84±7,4
B. longum P-58
82±5,8
77±4,9
B. adolescentis N-11
80±7,6
86±9,5
Стафилококки
S. aureus S60
72±4,3
83±8,9
S. еpidermidis S1
75±6,4
77±6,9
S. saprophyticus S5
81±2,7
86±9,3
Энтерококки
E. faecium12
83±5,2
79±3,7
E. faecalis 755
68±2,6
72±5,8
P. vulgaris 177
38±2,6
72±4,9
P. mirabilis A8
33±1,4
88±6,8
E. cloacae 12
29±3,0
78±5,7
E. cloacae A22
35±1,6
75±5,2
S. sonnei 157
39±1,5
74±3,6
S. sonnei 177б
30±4,1
70±7,3
S. sonnei 158
37±3,7
82±4,8
S. typhimurium Т1
32±2,6
78±3,1
S. typhimurium T2
28±1,4
84±6,6
Пр и м еча н и е: КРШ – карбонизованная рисовая шелуха;
АУ – активированный уголь.
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озах создаются условия для транслокации этих бактерий из просвета кишечника в лимфоузлы и поступления ЛПС в кровяное русло, которое сопровождается развитием системной эндотоксинемии
[2]. Коррекция и профилактика некоторых патологических состояний, обусловленных нарушением
эндоэкологии, традиционно связана с применением
энтеросорбентов [3]. Перспективы развития методов сорбционной терапии связаны с использованием селективных сорбентов [4]. Новый сорбент –
карбонизованная рисовая шелуха (КРШ), который
способен эффективно связывать условно-патогенные и патогенные бактерий, входящие в состав
мембран грамотрицательных бактерий[5].
В связи с этим, целью работы является исследование селективной сорбции энтеробактерий на
КРШ.
Материалы и методы исследования. В работе
использован новый сорбент с наноструктурированной поверхностью - КРШ, полученный высокотемпературной (650-8000) карбонизацией рисовой шелухи в Институте проблем горения КазНУ им.альФараби [7]. Для сравнения использовали классический энтеросорбент – активированный уголь (АУ).
Для определения влияния КРШ и АУ на жизнеспособность тест-организмов, сорбенты вносили
в питательную среду для культивирования бактерий (1 мг сорбента на мл микробной культуры, содержащей 107 жизнеспособных клеток). Культиви-
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Оказалось, что КРШ значительно эффективней
ингибирует развитие грамотрицательных бактерий,
нежели грамположительных. В то же время, уровень негативного действия АУ на две сравниваемые
группы бактерий одинаков. Следовательно, судя по
полученным данным, КРШ обладает выраженным
бактериостатическим действием по отношению к
грамотрицательным бактериям, не оказывая негативного влияния на представителей пробиотической флоры – бифидобактерии и лактобациллы.
Одной из возможных причин наблюдаемого
избирательного ингибирования грамнегативных
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бактерий может быть их специфическая адсорбция
на поверхности ЗРШ. Селективные адсорбирующие свойства ЗРШ в отношении грамотрицательных микроорганизмов были подтверждены экспериментально (табл.2).
Изучение эффективности сорбции микроорганизмов показало, что, во-первых, КРШ обладает
более высокими сорбционными характеристиками
в отношении микробных клеток, нежели АУ. Вовторых, что особенно важно, емкость сорбции клеток грамнегативных бактерий на КРШ на порядок
выше, чем грампозитивных.

Таблица 2
Эффективность сорбции клеток грамотрицательных и грамположительных бактерий на зауглероженной рисовой шелухе и активированном угле
Емкость сорбции клеток (в 108 на 1 г сорбента)
Исходная концентрация клеШтаммы
9
ток х10
КРШ
АУ
Грамположителлные бактерии
L. plantarum AB-5
1,3±0,04
6,1±0,6
5,6±0,2
L. brevis AB-4
2,4±0,6
8,6±0,3
9,1±0,8
B. bifidum C-16
1,7±0,2
9,9±0,4
7,7±0,1
S. aureus S60
1,8±0,2
9,2±0,3
7,5±0,1
Грамотрицательные бактерии
S. sonnei 158
2,5±0,4
62,1±0,7
8,5±0,4
S. typhimurium Т1
2,0±0,3
73,4±0,5
9,4±0,6
E. cloacae 12
2,3±0,08
84,1±0,08
9,9±0,9
Пр и м еча н и е: КРШ – карбонизованная рисовая шелуха;
АУ – активированный уголь.
Адгезивный эффект сорбента обеспечивается
как его физико-химическими свойствами, так и поверхностными свойствами сорбата, которым в данном случае являлись бактериальные клетки. ЛПС
формирует поверхность грамотрицательных бактерий как основной компонент внешнего лепестка
наружной мембраны и участвует во взаимоотношениях бактериальной клетки с внешней средой, одним из которых является их адгезия к твердым поверхностям [9]. В связи с этим, одной из возможных
причин наблюдаемой специфической адсорбции
грамотрицательных бактерий на КРШ может быть
взаимодействие ЛПС с ее поверхностными структурами. Это предположение нашло подтверждение
в экспериментах, в которых исследовали сорбцию
штаммов S. typhimurium Т1 (с нормальной клеточной стенкой) и мутантных штаммов S. typhimurium
TA 1535, ТА 1537, TA 1538, в наружной мембране
которых отсутствует ЛПС [10] (табл.3).
Бактериальные клетки мутантов S. typhimurium
TA 1535, ТА 1537, TA 1538 с дефектной клеточной
стенкой значительно хуже сорбировались на ЗРШ
(12-29 %), чем клетки штамма, имеющего нормальную внешнюю мембрану (55 %). В то же время, не
обнаружено статистически значимых различий
(р>0,05) между эффективностью сорбции клеток
нормального и мутантных штаммов на АУ.
Таким образом, в этой серии экспериментов
получены убедительные данные об адсорбирующих свойствах КРШ в отношении грамотрицательных бактерий. ЗРШ эффективно сорбирует на своей

поверхности клетки энтеробактера, шигелл, сальмонелл, протеи и в меньшей степени, бифидобактерий, лактобацилл, стафилококков, энтерококков. В
связи с этим КРШ может применяться для разработки разделительных колонок, осуществляющих
фракционирование грамположительных и грамотрицательных бактерий. Подобным образом КРШ
может работать в системе живого организма, осуществляя специфическую сорбцию грамотрицательных бактерий.
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Анотація
В статті представлено обґрунтування важливості державно-приватного партнерства як чинника формування інноваційного середовища в сучасній інноваційній економіці на основі інтеграційної взаємодії
державного та приватного секторів, взаємодоповнення їх переваг та компенсації недоліків у процесі реалізації спільних партнерських проектів. Визначено, що взаємодія держави та приватного сектору в процесі
реалізації проектів на основі державно-приватного партнерства в Україні сприятиме покращенню використання ресурсної бази економічних суб’єктів країни та переваг від концентрації капіталу; втіленню потенціалу синергії державної та приватної сфери, створення атмосфери довіри та співпраці між ними.
Abstract
The article presents the justification of the importance of public-private partnership as a factor in the formation of an innovative environment in a modern innovative economy based on the integration of the interaction
of the state and private sectors, the complementarity of their advantages and the compensation of weak points in
the process of implementing joint partnership projects. It is determined that interaction of state and private sector
in the process of realization of projects on the basis of public-private partnership in Ukraine will promote improvement of use of resource base of economic entities of the country and advantages of concentration of capital; implementation of the potential of synergy between the state and private sectors, creating an atmosphere of trust and
cooperation between them.
Ключові слова: інновації, інноваційне середовище, інноваційний розвиток, інноваційна економіка,
взаємодія, держава, приватний сектор, партнерство, інноваційний проект.
Keywords: innovation, innovative environment, innovative development, innovative economy, interaction,
state, private sector, partnership, innovative project.
Постановка проблеми. Формування інноваційного середовища національної економіки являє
собою динамічний процес, що передбачає створення і підтримку певних конкурентних переваг
економічних субʼєктів країни на основі сприяння
створенню, впровадженню та поширенню інновацій, забезпечення сталих позицій національного
уряду (центральної та місцевої влади) у стосунках з
іншими суб'єктами економіки всередині та зовні
країни. Саме ці стосунки за сучасних умов стають
все більш розвиненими, створюючи основу для формування мережевого типу звʼязків субʼєктів сучасної інноваційної економіки [5]. В цьому контексті,
формування ефективної національної інноваційної
системи потребує узгодження дій окремих
суб’єктів економіки з державою з метою отримання
оптимальної комбінації конкурентних переваг, що
найбільшою мірою сприятиме реалізації національної стратегії інноваційного розвитку.
Одним із напрямків покращення використання
ресурсної бази економічних суб’єктів країни та переваг від її концентрації, що формують джерела розвитку інноваційної економіки за сучасних умов, є

проекти, що створюються та реалізуються внаслідок розуміння високого потенціалу синергії державної та приватної сфери, їх поєднання, створення
атмосфери довіри та співпраці, – проекти, створені
на основі державно-приватного партнерства (далі –
ДПП).
В умовах зростаючих потреб інвестування розвитку інноваційного середовища сучасної економіки, дослідження взаємодії між державою (органами місцевого самоврядування) та приватними
структурами є важливим науковим завданням, від
вирішення якого залежить в значній мірі досягнення цілей інноваційного розвитку як окремих регіонів, економічних суб’єктів, так і країни в цілому.
Саме тому проблематика даної статті є актуальною,
а результати представленого в ній дослідження –
важливим для науки та практики управління інноваціями на макрорівні.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Основоположник теорії інновацій Йосип Шумпетер пов’язував розуміння інновацій з впровадженням істотних змін у виробництві [16]. Проте, в умо-
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вах глобального капіталізму та формування інноваційної економіки, обмеження сутності інновацій
сферою виробництва необґрунтоване, – інновації є
основою технічного та науково-технологічного
прогресу і розвитку високотехнологічної промисловості, але, водночас, зачіпають і інші сфери людської діяльності: суспільну, політичну, духовну,
охорону здоров’я, екологію, споживання тощо.
Теоретичні засади сучасного державно-приватного партнерства закладено теорією "X" (X-ефективність),
розробленою
Лейбенштайном
у
1966 році [13]. Дана теорія привернула увагу до наслідків бюрократичного способу втручання державних установ у діяльність бізнесу. Згідно з цією теорією, інститут державно-приватного партнерства
є необхідним для того, щоб обмежити невдачі громадських організацій, пристосовувати їх діяльність
до діяльності в умовах ринку та підвищити їх конкурентоспроможність.
Сучасні дослідники розглядають в якості
суб’єктів, від дій яких залежить інноваційний розвиток країни, державу, підприємства, установи
освіти та науки [4; 7], в цілому досить предметно
розкриваючи теоретико-методологічні засади та
практичні проблеми державно-приватного партнерства, як форми взаємодії суб’єктів національної
інноваційної системи, зокрема, у роботах Варнавського В. Г. [1], Гриценка Л. Л. [2], Грищенко С. [3],
Павлюкa К.В. [8], Пашинської К. С. [9], Судариковa
А. Л. [13], Хєди С. [14], Чоу Дж. [17], Осей-Кей Р.
[19] та Пертері Дж. [20]. Водночас, потребують подальшого розвитку та доопрацювання обґрунтування взаємовпливу та взаємодоповнення дій означених суб’єктів в процесі реалізації інноваційних
ідей, рішень, стратегій, зокрема, стосовно взаємодії
таких суб’єктів національної інноваційної системи
як держава та бізнес у межах проектів, створених на
засадах державно-приватного партнерства.
Зважаючи на це, дане дослідження зосереджується на збагаченні наукового розуміння процесів
стимулювання розвитку інноваційного середовища
в країні шляхом теоретичного обґрунтування та
концептуальної розробки проблематики взаємодії
державного та приватного секторів економіки у рамках державно-приватного партнерства.
Метою статті є обґрунтування ролі державноприватного партнерства як чинника формування
інноваційного середовища в сучасній інноваційній
економіці на основі інтеграційної взаємодії державного та приватного секторів, взаємодоповнення їх
переваг та компенсації недоліків у процесі реалізації спільних партнерських проектів.
Виклад основного матеріалу дослідження. В
процесі здійснення інноваційної діяльності економічні суб’єкти - представники приватного бізнесу,
користуються державною макроекономічною інфраструктурою, реалізуючи, водночас, власні (корпоративні) інфраструктурні рішення, які сприяють
створенню, реалізації на практиці та поширенню
інновацій, як власних, так і інших економічних
суб’єктів. І в цьому сенсі інноваційне середовище
можна трактувати як своєрідну «надбудову», суку-
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пність умов для успішної реалізації інновацій у певній країні. Як наслідок, удосконалюються форми
проінноваційного підприємництва та створюються
сприятливі умови для його розвитку.
Одним із напрямків збільшення використання
державних ресурсів та переваг від їх концентрації,
є проекти на основі ДПП [14; 15].
Хоча історичні приклади реалізації проектів,
заснованих на державній та приватній власності
можна фіксувати вже у вісімнадцятому столітті
(Франція), активне застосування принципів державно-приватного партнерства у країнах з розвиненою економікою на практиці почалося у 70-х-80-х
роках минулого століття. На європейському ринку
піонером у сфері формування партнерських ініціатив є Велика Британія [12]. На початку 80-х років,
у відповідь на недоліки громадських організацій,
було створено концепт «Нове державне управління», метою якого було запровадження у державному управлінні правил функціонування приватних
підприємств. Реалізація проектів на базі даного
концепту було обумовлене необхідністю: обмежувати державні витрати; подолати неефективність
розподілу публічних ресурсів; виправити недоліки
управлінських навичок фахівців громадських / державних установ.
Вжиті за остання тридцять років заходи щодо
поширення взаємодії між державою та бізнесом
суттєво сприяли розвитку ініціатив ДПП [13]. Протягом багатьох років уряди окремих країн все частіше стали сприймати ДПП як альтернативний та
допоміжний засіб фінансування та управління складними інфраструктурними проектами [11]. Проекти на основі ДПП дали змогу заповнити існуючий
розрив між тим, що може робити уряд, потенціалом
приватного бізнесу, а також тим, що чекає суспільство.
Ідея ДПП ґрунтується на передумові, що ефективні дії для вирішення місцевих проблем вимагає
співпраці між представниками державного сектору
та бізнесу, а також забезпечення ефективності цієї
співпраці за допомогою інструментів впливу на
процеси [20]. Практика реалізації проектів ДПП показує, що державні органи в країнах з розвиненою
національною інноваційною системою більш схильні брати участь у цих проектах, і що ініціативи
ДПП більш поширені в політично стабільних країнах з відповідальними урядами [17-19]. Інтерес до
подібної взаємодії, як правило, ініціюється та моделюється державою [13].
Інституційні засади, сформовані державою, зокрема – юридичні норми та стандарти, здатні максимально полегшувати та створювати механізми,
що стимулюють державу та приватний бізнес працювати в такому партнерстві [6].
Інновації в умовах інноваційної економіки є
наслідком зусиль та взаємодії багатьох суб'єктів,
тому їх дослідження вимагає комплексного підходу, який би представляв рух у створенні, впровадженні у практику та поширенні інновацій; від
інноваційних систем окремих фірм, через регіональні інноваційні системи, до національної іннова-
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ційної системи та глобального інноваційного середовища. Конфігурація такої взаємодії не може бути
охарактеризованою та змодельованою однозначно,
тому що кожен раз, створення та функціонування
проектів на її основі обумовлюється місцевими
умовами і специфікою вирішення конкретних проблем. Водночас. можна сформулювати загальну
мету подібної взаємодії, що на практиці може реалізовуватись у формі ДПП – підвищення ефективності процесу виробництва суспільних благ.
У такому партнерстві сторонами співробітництва є два типи суб'єктів [8; 15]: 1) державний партнер, у формі суб'єкта, що має юридичне зобов'язання виконувати конкретне завдання, наприклад,
надавати державні послуги, розпоряджатись державними ресурсами тощо; 2) приватні структури-партнери, які, реалізуючи свободу дій, можуть за контрактом виконувати ня покладені на них державним партнером, або залучати державного партнера
до виконання спільної діяльності.
Партнерство забезпечується через інститут довіри до приватного партнера, що ризикує грошима
та репутацією, а також шляхом надання обґрунтування витрачання державних ресурсів для реалізації конкретного проекту. Довіра обмежує ризики в
господарській діяльності партнерів [2]. У контексті
потенціалу реалізації інноваційних проектів в межах ДПП довіра є предметом особливої ваги з декількох обставин:

1. Інновації часто визначають необхідність
створення нових контактів: довіра знижує вартість
збору інформації про потенційних контрагентів.
2. Інновації часто потребують здійснення нових видів взаємодії, інституціональне оформлення
яких через систему права часто відбувається уже за
фактом, або може навіть взагалі базуватись лише на
неформальних засадах, тобто –кодифіковане право
часто не має пріоритету в часі перед неформальною
взаємодією на основі довіри.
3. Елементом кооперації у рамках інноваційного процесу є обмін знаннями та інформацією. Відсутність довіри для того, щоб таке співробітництво реалізувати, вимагає заміщення ринкових стосунків на такі, шо мають характер внутрішніх
операцій, що знижує ефективність процесів і обмежує швидкість дифузії інновацій.
Модель ДПП реалізує можливості, які часто
набагато більші, ніж, наприклад, приватизація державної чи муніципальної власності. У цій формі
співробітництва можливо об'єднати найбільш важливі елементи, що характеризують державний та
приватний сектори економіки: фінансові, методи і
технології приватного сектора з наявними у розпорядженні держави ресурсами, потенціалом державної політики управління та її цілями, спрямованими
на захист інтересів суспільства.
Таким чином, ключовими концептами-складовими побудови моделі ефективного ДПП є: довіра,
партнерство, мета, переваги та ризики. Водночас,
слід особливо зауважити, що партнерство означає
рівність. З одного боку, партнерами є уряд та ор-
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гани місцевого самоврядування, а з іншого – приватний бізнес. Така рівність пов'язана зі значною відмовою від владної або адміністративно-правової
функції, яку найчастіше виконують органи державної влади та місцевого самоврядування. Партнерство є моделлю відносин між партнерами, включаючи співпрацю, рівність прав та обов'язків, повагу
до автономії, толерантність.
Отже, партнерство не означає, що мова йде
лише про розподіл витрат, ризиків або участь у вигодах; в такій ситуації можна було говорити лише
про участь у бізнесі різних суб’єктів в певній мірі.
Партнерство означає дещо більше, – різноманіття
цілей та потенціалів партнерів не є достатнім чинником, що забезпечує ефективність, важливою є довіра, здатність всіх учасників ДПП співпрацювати
та розробляти конструктивні рішення, завдяки збільшенню доступу до інформації та інших ресурсів,
покращенню їх обігу.
Намагаючись узагальнити та взаємоповʼязати
представлені аспекти, автор даної роботи формулює наступне поняття: державно-приватним партнерством є угода між двома або більше сторонами
(принаймні одна з яких представляє державний сектор і яка погодилася співпрацювати для здійснення спільних інвестицій із використанням спільних фондів), які погоджуються на взаємну відповідальність та ризик, а також на участь у розподілі
досягненого результату на основі рівності прав сторін угоди. Така співпраця базується на взаємних
знаннях кожного партнера, різноманітності їх ресурсів, як матеріальних, так і, особливо в інноваційній
сфері, – нематеріальних, та розподілі повноважень.
ДПП є формою організації спільних дій державних (муніципальних) структур та приватного бізнесу, що дозволяє досягти багатьох різних цілей
внаслідок використання переваг, основними з яких
є [10; 14]:
1) Для органів державної (муніципальної)
влади – вигоди від здійснення функцій державної
влади і можливостей розпоряджатися процесами
видачі ліцензій, дозволів, прийняття адміністративних рішень, використання податкових пільг, що характеризується високою стабільністю та визначеністю рівня доходу, широкі можливості залучення
публічних ресурсів для фінансування інноваційних
проектів;
2) Для приватного бізнесу – організованість
та ефективність ведення бізнесу, можливість передати свій досвід, навички, знання в процесі участі у
ДПП. Цей партнер, як правило, характеризується
перевагами, що відкривають широкий потенціал
для реалізації саме інноваційних проектів, з точки
зору ефективності операційної діяльності, безумовно більшої технологічної мобільності, реального
доступу до актуальних знань та нових технологій та
їх поглинання на практиці. Приватний бізнес вже є
досвідченим учасником ринкової гри і здатен працювати на висококонкурентному ринку високотехнологічної продукції.
ДПП спрямоване на отримання фінансування,
а також унікальних ноу-хау з приватного сектора
для виконання суспільних завдань таким чином, що
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дозволяє скоротити фінансові зобов'язання приватного партнера. В рамках такої співпраці партнери
взаємно доповнюють один одного у частини виконання спільно важливих завдань. На практиці реалізація ДПП здійснюється [9; 18]:

– на основі довгострокової угоди, укладеної
між органами державної влади/місцевого самоврядування і бізнес-структурами, в якій визначаються
обов'язки сторін в межах чинного законодавства;
– на основі взаємного поділу ризиків за проектом, що можливо лише шляхом укладання контракту між двома партнерами, що є рівноправними
(без домінування позиції держави), на основі принципу якщо ризик стає певним, ним буде легше керувати.
Виходячи з цього, можна стверджувати, що
таке співробітництво є комерційним, а партнери беруть участь у розподілі вигід від нього (прибуток,
суспільні блага тощо) та спільно відповідають за
процес та результати реалізації проекту. Варто підкреслити, що у значній кількості випадків ефективність ДПП визначається здатністю активно реагувати на вплив наступних груп чинників [1; 3]:
1) Чинники навколишнього середовища, адаптація бізнесу до місцевих умов і можливостей.
2) Взаємодія з зовнішніми (по відношенню до
членів ДПП) організаціями, або наявність можливостей налагодження зовнішнього партнерства.
3) Внутрішні (відносно конкретного ДПП)
чинники: характер діяльності, можливості та базові
ресурси партнерів, додаткові ресурси тощо.
Можливості ефективної реалізації потенціалу
ДПП є дуже значними, тому її форми можуть бути
дуже різноманітними. Вони можуть мати форму контрактів на обслуговування, договорів, регульованих комерційним правом, в тому числі стосовно:
– модернізації та розвитку інноваційної інфраструктури;
– фінансування інвестицій у створення/впровадження/поширення інновацій;
– оренди та лізингу або управління договорами і контрактами.
У зарубіжній практиці співпраця між державним та приватним секторами здійснюється у багатьох формах залежно від інтенсивності залучення
кожної зі сторін до певної ініціативи як в організаційній, так і у фінансовій сфері [9; 14]. У разі інвестиційної форми ДПП може також змінюватися в залежності від суб'єкта (приватні або державні інвестиції). Застосування вищевказаних форм, звичайно,
залежить від характеру ДПП, фінансових і організаційних можливостей його учасників, а також очікувань щодо прав та обов'язків приватних структур
та державних органів – учасників проекту після завершення проекту.
Стосовно умов ефективної реалізації проектів
ДПП в Україні, різних масштабів та форм організації, на думку автора, важливо акцентувати увагу на
тому, що державна власність як елемент гарантій
безпеки та стабільності інноваційного бізнесу, заснованому на ДПП, є одним з чинників успіху на
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турбулентному вітчизняному ринку, особливо у випадках, коли державний сектор має великий вплив
на функціонування конкретних ринків та сфер діяльності. Водночас. ефективність ДПП забезпечується передусім за умови, якщо це забезпечує відчутне скорочення витрат за проектом, підвищує інноваційність та / або вдосконалює систему
управління в процесі та після реалізації проекту.
Основною ж умовою функціонування таких проектів є існування взаємної, економічно вигідної перспективи для учасників проекту, пропри те, що вони
можуть належати до абсолютно різних фінансових
та організаційних сфер.
Між тим, ДПП має потенціал створення багатьох переваг, що сприяють розвитку інноваційного
середовища України. Результати емпіричних досліджень вказують на те, що більшість інвестицій у
ДПП завершуються за менших витрат, ніж очікувалося та раніше, ніж прогнозувалось [14; 18].
Переваги активізації ДПП як чинника формування ефективного інноваційного середовища в Україні, на думку автора, можна загалом сформулювати наступним чином:
1) деполітизація управління місцевими службами (комунальними, транспортними тощо) та демонополізація їх статусу, можливість на цій основі
надавати інноваційні послуги та створювати конкурентне середовище інноваційних пропозицій від
приватного бізнесу, державних служб та спільних
державно-приватних проектів;
2) у випадку інвестицій в інфраструктуру –
розвиток інфраструктури, яку може використовувати для пропозиції інноваційних послуг як приватний бізнес, так і державні структури та служби;
3) впровадження нових технологій на основі
концентрації та акумулювання державно-приватних ресурсів, що забезпечує більш масштабну ресурсно-організаційну підтримку створенню, впровадженню та поширенню інновацій;
4) більша мобілізація сил, що спрямовує учасників на швидке та ефективне виконання робіт за
проектами ДПП, передусім через те, що бізнес-партнер додатково отримуватиме капітальні фонди та
прибуток лише після втілення проекту, так само як
і суспільство отримає соціальний ефект після реалізації спільних дій держави та приватного бізнесу в
межах ДПП;
5) нижчі сукупні витрати: приватний сектор
більш вмотивований зменшити витрати за проектом, крім того, простіше зменшити витрати саме у
приватному секторі, оскільки він не діє з правилами
державного бюджетування, які характерні для державного сектору, більш мобільний та здатний до
адаптації в умовах зміни ринкової кон’юнктури;
6) кращий розподіл ризиків: основним елементом ДПП є передача ризику на сторону, яка буде
нести її за меншу вартість;
7) посилення стимулів до дії: приватний сектор, як той, хто несе фінансовий ризик, більш рішуче налаштований працювати ефективніше;
8) вища якість послуг: міжнародний досвід
свідчить про вищу якість послуг, що надаються в
результаті державно-приватного партнерства;
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9) створення потоку додаткових доходів: приватний партнер може отримати додаткові доходи
від третіх сторін за рахунок використання додаткових ресурсів;
10) посилення ефективності та масштабів державного управління, шляхом передачі відповідальності за реалізацію суспільно важливої продукції
(надання суспільних послуг) державний сектор зосереджується на ролі регулятора та контролера, а не
на поточному управлінні.
Партнерство забезпечує інтенсивну співпрацю
у реалізації проектів шляхом такого розподілу завдань та ризиків, який найкращим чином використовує сильні сторони кожного з учасників.
Дії держави у напрямку стимулювання формування в Україні інноваційного середовища на основі ДПП, на думку автора, доцільно активізовувати за наступними напрямками (рис. 1, розроблено
автором).
Держава повинна чітко визначати свої потреби, залишаючись в постійному діалозі з предста-
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вниками наукового і бізнес- середовища, які як виконавці пропонують високотехнологічні рішення.
Держава може мати можливість впливу на дослідження, стимулювати (прямо чи опосередковано)
розвиток ініціатив, які мають шанси на втілення у
дійсно переломні технології.
Таким чином, держава стимулює попит на
інновації, для чого, на думку автора, вона повинна
стимулювати стосовно інноваційного середовища
України:
– створення зв'язного інституціонально-регулювального оточення високотехнологічної промисловості;
– реформування інституції нагляду і контролю ринку – активна форма контрольних дій, впорядкування сфери нагляду за ринком, а також збільшення їх ефективності через об'єднання в одне
ціле компетенцій;
– підвищення рівня кваліфікації державних
службовців у сфері роботи з ринком високих технологій;

Напрямки державного втручання в економічні, що активізують ДПП у
сфері створення, впровадження та поширення інновацій
організаційно-фінансова підтримка дослідних і бізнес-проектів
ДПП, що реалізовуються через державних господарських суб'єктів
у межах державно-приватного партнерства
підтримка створення нових продуктів і послуг, заснованих на високотехнологічних рішеннях, особливо в сфері телекомунікацій, інформаційних технологій в межах ДПП, як основа модернізації і
прискорення розвитку інформаційної складової інноваційної інфраструктури
розробка системи підтримки активності інноваційних підприємців
і наукових структур на міжнародній арені через ДПП
комплексна підтримка кластеризації діяльності високотехнологічних підприємств за участю держави
підтримка проектів ДПП, орієнтованих на зменшення енергоємності і поліпшення енергетичної ефективності промисловості, зменшення ресурсо- та матеріалоємності промислових процесів
підтримка проектів ДПП, орієнтованих на екологізацію промислового виробництва та впровадження екологічно-безпечних технологій
Рис. 1. Напрямки державного втручання в економічні процеси, що активізують ДПП у сфері створення,
впровадження та поширення інновацій в Україні
–

інтенсифікацію співробітництва з іншими,
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регіональними, міжнародними, глобальними інституціями ринкового нагляду, наприклад, через обмін
інформацією про випадки порушення правил (охорони конкуренції і споживачів, торгова інспекція,
органи будівельного нагляду, інспекція якості аграрно-споживчих статей, інспекція охорони навколишнього середовища тощо) з метою збільшення ефективності протидії деформаціям ринку та забезпечення безпеки споживачів продукції;
– інноваційно-партнерські публічні замовлення – впровадження моделі управління закупівлями у рамках публічних замовлень.
Реалізація проінноваційних ініціатив ДПП у
випадку окремих проектів може принести відчутну
користь вітчизняному бізнесу та кінцевим одержувачам інноваційної продукції/послуг. Однак слід
мати на увазі, що це завжди залежить від конкретних обставин. Належним чином впроваджене партнерство може, в першу чергу, призвести до більшої
економії ресурсів, пов'язаної з реалізацією інноваційної продукції/послуг у довгостроковій перспективі. В такому партнерстві приватний партнер, усвідомлюючи свою відповідальність та більш вмотивований щодо отримання запланованого кінцевого
результату, зацікавлений у використанні оптимальних рішень (в тому числі новітніх технологій і матеріалів, а також інновацій у управлінні проектами), щоб знизити експлуатаційні витрати.
Для України ДПП за умов реалізації вказаних
дій може стати чинником стимулювання розвитку
інновацій, однією з форм взаємодії економічних
суб’єктів в процесі створення, передусім, високоякісної публічної інфраструктури та фінансування
цього створення.
Висновки з цього дослідження і перспективи
подальших розвідок. Ключовими концептами-складовими побудови моделі ефективного державноприватного партнерства є: довіра, партнерство,
мета, переваги та ризики. З цих позицій поняття
«державно -приватного партнерства» доцільно
представити як угоду між двома або більше сторонами (принаймні одна з яких представляє державний сектор і яка погодилася співпрацювати для
здійснення спільних інвестицій із використанням
спільних фондів), які погоджуються на взаємну відповідальність та ризик, а також на участь у розподілі досягненого результату на основі рівності прав
сторін угоди. Така співпраця базується на взаємних
знаннях кожного партнера, різноманітності їх ресурсів, як матеріальних, так і, особливо в інноваційній
сфері, – нематеріальних, та розподілі повноважень.
Для того, щоб ДПП розвивалось вільно та стимулювало створення проінноваційного середовища
в Україні, необхідно забезпечити кілька ключових
умов, які включають: створення стабільної системи
місцевого самоврядування; забезпечення рівності
правового захисту приватного та державного секторів; стабільність на фінансових ринках країни; стабільно здоровий стан місцевих фінансів та ресурсної бази приватного партнера; наявність довіри між
партнерами. Дії української держави повинні зосереджуватись передусім на створенні сприятливих
для реалізації інноваційних рішень умов. Для цього
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державі слід підтримувати розвиток і ширше використання нових інноваційних продуктів і технології, поряд із реалізацією стимулюючих дій, спрямованих на розвиток конкретних високотехнологічних
секторів/технологій,
що
уможливить
використання наявних вмінь, знання і ресурсів а також отримання суспільно важливих вигід.
У макроекономічній перспективі розвиток
ДПП в Україні сприятиме збільшенню кількості та
обсягів інвестицій в інновації, що відобразиться на
динаміці інноваційного розвитку країни, підвищенню ефективності функціонування національної
інноваційної системи, що базуватиметься на апробованих та базованих на довірі між суб’єктами
інноваційної діяльності інституціях, підвищенню
рівня якості державних послуг. Зрештою, все це
прямо відбиватиметься на динаміці економічного
розвитку країни та покращенні рівня життя її громадян.
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Аннотация
В статье на основе выделения важнейших признаков внутреннего контроля, авторами сформулирована собственная точка зрения на его организационно-экономическую сущность. Рассмотрена возможность задействования внутренним контролем институциональной теории и ее важнейшего элемента –
нормы. В этой связи авторами изложена собственная точка зрения на наполнение содержания нормы.
Обоснована возможность проявления нормы во внутреннем контроле с позиций полезности, отношений
между субъектами и законности, что позволило выделить критерии нормальной системы внутреннего контроля. В рамках функционирования внутреннего контроля выделена возможность присутствия формальных и неформальных норм.
Abstract
In the article, on the basis of the most important signs of internal control, the authors formulated their own
point of view on its organizational and economic essence. The possibility of using the institutional theory and its
most important element – the norm by internal control is considered. In this regard, the authors set out their own
point of view on the content of the norm. The possibility of manifestation of the norms of internal control from the
standpoint of utility, the relationship between the subjects and the rule of law that has allowed to allocate criteria
of the normal system of internal control. Within the framework of internal control functioning, the possibility of
the presence of formal and informal norms is highlighted.
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Во все времена при всех формах общественного производства главной целью коммерческого
предприятия являлось получение прибыли, в том
числе за счет постоянного совершенствования
внутренней хозяйственной деятельности на всех
этапах её управления. Достижение такого совершенства немыслимо без наличия эффективной системы внутреннего контроля, которая призвана помогать организациям достигать важных целей, а
также сохранять и повышать показатели свой деятельности.
Становление и развитие теории внутреннего
контроля рассматривалось как отечественными, так
и зарубежными учеными (Риполь-Сарагоси Ф.Б.,

И.А. Белобжецкий, Данилевский Ю.А., Шеремет
А.Д., Суйц В.П., Родионова В.М., Шлейников В.И.,
Крамаровский Л.М., Химичева Н.И., Сотникова
Л.В., Бычкова С.М., Газарян А.В., Воропаев Ю.Н.,
Орлова О.Е., Мишучкова Ю.Г., Макаренко С.А.,
Мельник М.В., Пантелеева А.С., Звездина А.Л.,
В.В. Бурцев и другими). Анализ научных взглядов
показал, что авторы в целом сходятся во мнении и
обозначают внутренний контроль как одну из
функций управления. При этом представленные дефиниции указывают сразу на несколько важных
моментов, позволяющих понять назначение и отличительные черты внутреннего контроля (табл. 1).
Таблица 1.

Назначение и отличительные черты внутреннего контроля
№
п/п

Признак

Характеристика

1

Операционный
аспект

2

Системность

3

Информационная
составляющая

4

Коммуникативная
ценность

5

Прогностическая
ценность

6

Гибкость

7

Постоянство

Как процесс, организованный менеджментом, призванный дать ему разумную степень уверенности в том, что кризисная ситуация не наступит
В виде совокупность взаимосвязанных элементов, взаимодействие которых
друг с другом направлено на повышение устойчивости компании
Предназначен для формирования адекватной, своевременной с учетом постоянно меняющимся условиям хозяйствования, системы информационного
обеспечения всех уровней управления
Как атрибут любых связей между субъектами, основанными на властных
полномочиях, он способен обеспечить слаженную и четкую работу подразделений организации, выступая средством организации и регулирования процессов
Выявляя слабые стороны, помогает своевременно обнаруживать недостатки
в деятельности предприятия и вовремя предпринять меры по их недопущению в будущем
Способность адаптироваться к структуре организации
В зависимости от времени проведения внутренний контроль подразделятся
на предварительный, текущий и последующий

В научной литературе можно встретить следующее определение внутреннего контроля. «Внутренний контроль – это система наблюдения и проверки процесса функционирования и фактического
состояния управляемого объекта, осуществляемой
для оценки обоснованности и эффективности принятых управленческих решений и результатов их
выполнения; выявления отклонений от требований
этих решений и нарушений принципов законности,
достоверности и целесообразности операций и процессов деятельности управляемого объекта; вскрытия факторов, причин и условий возникновения неблагоприятных явлений и их устранения» [3]. Это
определение безусловно является широким. В тоже
время, именно такой взгляд на внутренний контроль является наиболее предпочтительным в рамках исследования.
Как видно, основная цель функционирования
внутреннего контроля заключается в выявлении
несоответствий на любом временном отрезке во

всех сферах управления предприятием. Говоря о
несоответствиях, речь идет об отклонении (∆), возникающего при наличии разницы между тем «как
должно быть» и тем «как сложилось», т.е. иначе
сказанное можно выразить следующей формулой:
∆ = Nплан – Nфакт
где ∆ - отклонение;
Nплан – идеальное положение дел, которое
могло сложиться в случае соблюдения закрепленного стандартом, нормативным документом, требования;
Nфакт – фактически сложившееся, существующее положение дел.
Вполне очевидно, что Nплан и Nфакт соответствуют теории институционализма, которая рассматривает современные процессы комплексно и
всесторонне, исследует явления, которые могут выходить за пределы рыночного хозяйства. В центре
анализа этой теории находятся институты, т.е. создаваемые людьми рамки, которые структурируют
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взаимодействие между ними. В этой связи большое
значение приобретают сложившиеся в обществе
нормы и правила поведения людей.
Понятие «норма» является основополагающим
в системе категорий институциональной экономики. Существует множество определений нормы:
«регулярность в поведении индивидов, опирающаяся на санкции» или «отражение элемента долженствования в поведении». В контексте исследования
предпочтительным видится определение нормы,
данное А.Н. Олейником, как предписания определенного поведения, обязательное для выполнения и
имеющее своей функцией поддержание порядка в
системе взаимодействий. Вместе с тем, хотелось
отметить, что реальная жизнь гораздо богаче этого
определения, поскольку нормы постоянно возникают, изменяются и отмирают, а не находятся в застывшем состоянии, а значит всегда являются актуальными для исследования.
Любая институциональная среда может быть
рассмотрена как совокупность норм, или правил,
предопределяющих ее функционирование. С этой
точки зрения, система внутреннего контроля не является исключением. Ввиду сложности и разветвленности системы внутреннего контроля, норму
следует рассматривать не как ограничитель некоторых показателей ее существования, а как часть институциональной среды, в которой индивиды осуществляют свой выбор. При этом норма будет
иметь определенную структуру и различаться по
составу элементов. Экономическая теория институционализма рассматривает нормы с позиции присутствующих в ней таких составляющих как атрибуты, фактор долженствования, цель, условия и
санкции.
Атрибуты определяют группу людей, на которых распространяется норма. Прежде всего, необходимо определиться с участниками, или субъектами системы внутреннего контроля организации.
Наиболее полно содержание дефиниции раскрывает В.В. Бурцев. Он считает субъектами внутреннего контроля работников или владельцев организации, совершающих контрольные действия при
исполнении возложенных на них обязанностей в
соответствии с положениями структурных подразделений, должностными инструкциями, регламентами либо только на основании соответствующих
прав [1].
Функционирование внутреннего контроля
предполагает многосубъектность (собственники,
администрация, персонал), в тоже время в этой системе можно выделить главных участников. Это
субъекты, в чьи функциональные обязанности входит только осуществление контроля, например, сотрудники службы внутреннего контроля и корпоративной защиты, отдела внутреннего аудита, члены
ревизионной комиссии, сотрудники отделов входного, технического контроля и строительного контроля, охраны труда и окружающей природной
среды. Вместе с тем, во многих организациях отсутствуют специально-созданные контрольные подразделения, в таком случае контроль должен осуществляться по функциональной направленности в
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соответствии с должностными обязанностями работников (например, финансово-экономический,
бухгалтерский, налоговый, правовой, технологический, кадровой, административный, технический
контроли).
Также очевидно, необходимо раскрыть содержание понятия объекта внутреннего контроля. Объект внутреннего контроля организации – это управляемое звено системы управления организацией,
воспринимающее контрольное воздействие [1].
Принято считать, что объектами внутреннего контроля организации являются бизнес-процессы, происходящие в организации и результаты их функционирования, принимаемые владельцами и участников этих процессов управленческие решения, а
также все виды используемых ресурсов (человеческие, финансовые, материальные, нематериальные,
информационные).
Факторами долженствования выступают
своеобразные направляющие механизма функционирования внутреннего контроля, которые ограничивают и одновременно указывают направление
развития системы, регламентируют действия участников системы, не давая им возможности отклониться от намеченной конечной цели (может, должен или не должен).
Общими факторами долженствования системы
внутреннего контроля являются:
1) ответственность каждого субъекта и объекта
контроля за ненадлежащее выполнение своих
функций;
2) своевременное доведение информации об
отклонениях до лиц, принимающих управленческие решения;
3) корреляция внутреннего контроля с другими элементами в едином контуре процесса управления организацией;
4) соответствие контролирующей и контролируемой систем;
5) соотношения затрат и результатов при установлении инструментов внутреннего контроля с целью исключения избыточного контроля;
6) осуществление контроля на постоянной основе.
Говоря о внутреннем контроле, важно помнить, что его возможности имеют свои пределы, так
наличие механизма функционирования внутреннего контроля способно помочь организации:
- достичь поставленных целей, заданных показателей деятельности и требуемого уровня прибыли, избегая при этом потери ресурсов;
- обеспечить подготовку и представление достоверной финансовой отчетности;
- добиться соблюдения соответствующих законов и нормативных актов.
При этом внутренний контроль не следует пропагандировать как абсолютную гарантию обеспечения достижения хозяйствующим субъектом поставленных целей в области операционной деятельности, подготовки финансовой отчетности и
нормативно-правового соответствия. Деятельность
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в области внутреннего контроля имеет свои пределы, связанные с ошибочными действиями людей
или принятием неправильных решений.
Цель – это идеальный результат функционирования внутреннего контроля, и то к чему стремятся
субъекты и объекты контроля (атрибуты нормы) в
ходе выполнения своих обязанностей. В широком
смысле слова, цель функционирования внутреннего контроля – получение информации о степени
управляемости объекта контроля для возможности
принятия эффективных решений. В узком смысле
слова функционирование внутреннего контроля
можно разбить на три категории целей, которые
позволяют организациям сосредотачиваться на различных аспектах внутреннего контроля:
- операционные цели – относятся к результативности и эффективности операционной детальности организации, включая цели по достижению
операционных и финансовых результатов, а также
обеспечению сохранности активов;
- цели в области подготовки отчетности – относятся к подготовке внутренней и внешней финансовой и нефинансовой отчетности и могут включать задачи по обеспечению ее достоверности,
своевременности и прозрачности или соответствия
другим требованиям, предъявляемым регуляторами, органами, устанавливающими стандарты,
или политикам организации;
- цели комплаенс – относятся к соблюдению
требований законов и нормативных актов, регламентирующих деятельности организации.
Условия действия нормы есть разброс состояний функционирования системы, вблизи которых
достигается поставленная цель. Основой для осуществления внутреннего контроля во всей организации является контрольная среда. Она задает атмосферу в организации, влияя на контрольное сознание своего персонала. Понятие контрольной среды
включает в себя целостность, этические ценности,
стиль работы руководства, систему делегирования
полномочий, строгий контроль показателей деятельности. Сформированная в итоге контрольная
среда оказывает всеобъемлющее воздействие на систему внутреннего контроля.
Условием существования системы внутреннего контроля на предприятии является ее функционирование, основанное на принципах контроля в
целом, подчиняющееся отношениям и правилам,
складывающимся в ее рамках. В публикации COSO
«Концептуальные основы внутреннего контроля»
[6] выделены принципы, посредством применения
каждого из которых можно создать эффективный
механизм функционирования внутреннего контроля:
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- совет директоров демонстрирует независимость от менеджмента и осуществляет надзор за созданием и функционированием внутреннего контроля;
- менеджмент определяет структуру организации, линии подчиненности, а также соответствующие полномочия, обязанности и ответственность
сотрудников;
- коллектив организации подтверждает приверженность принципу порядочности и этическим
ценностям;
- организация демонстрирует стремление к
привлечению, развитию и удержанию компетентных сотрудников;
- в случае невыполнения своих обязанностей
сотрудники привлекаются к ответственности.
Сообразно последнему из представленных
принципов, внутренний контроль немыслим без
еще одного элемента нормы – санкции, которые
представляют собой меры принудительного воздействия по отношению к нарушителям правил
нормального ведения хозяйственной и финансовой
деятельности. Санкции бывают юридическими,
фиксируемыми в нормах права, и социальными, основанными на остракизме. Они выступают ограничителями, призванными пресечь отклонения, возникающие в процессе управления организацией.
Санкции являются своеобразной границей нормы,
не дающей ей «разрастаться в ширь». В тоже время
слишком жесткие наказания могут иметь негативные последствия, так не желая попадать под действия санкции объекты контроля стремятся изменить норму, в результате чего норма может «перерождаться». С другой стороны, слабые санкции не
дают необходимого уровня контроля, норма становится неуправляемой, нестабильной, разветвленной, ее структура преобразуется. Как следствие,
норма не способна регулировать бизнес-процессы.
Необходимо следить за тем, чтобы санкции не были
слишком строгими, как «смирительная рубашка», и
слишком мягкими, а обеспечивали функционирование нормы и являлись важной частью общей деятельности предприятия. Таким образом, необходимо следить, что санкции обеспечивали наиболее
эффективное функционирование нормы. Так, в
рамках механизма функционирования внутреннего
контроля предусмотрена санкция в виде дисциплинарной ответственности, установленной трудовым
законодательством, наступление которой влечет
один из следующих видов воздействия: замечание,
выговор, увольнение.
Таким образом, на основании рассмотренных
выше элементов нормы (атрибуты, фактор долженствования, цель, условия и санкции) можно представить с позиций теории институционализма
наполнение общей нормы внутреннего контроля
(рис. 1).

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 12, 2019

25

УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НОРМЫ
ФАКТОРЫ
ДОЛЖЕНСТВОВАНИЯ

АТРИБУТЫ

Обязанности и возможности субъектов и
объектов внутреннего контроля

Субъекты и объекты внутреннего контроля
- собственники бизнеса;
- работники, совершающие контрольные
действия при исполнении возложенных на них
обязанностей либо только на основании
соответствующих прав (внутренние аудиторы,
сотрудники службы безопасности, члены
ревизионной
комиссии,
внутренние
контроллеры, бухгалтеры);
работники,
на
которых
направлена
контрольная деятельность (владельцы бизнеспроцессов, иной наемный персонал);
- ресурсы предприятия.

- ответственность каждого субъекта и объекта
контроля за ненадлежащее выполнение своих
функций;
- своевременное доведение информации об
отклонениях
до
лиц,
принимающих
управленческие решения;
- корреляция внутреннего контроля с другими
элементами в едином контуре процесса
управления организацией;
цель
соответствие
контролирующей
и
контролируемой систем;
- соотношение затрат и результатов при
установлении
инструментов
внутреннего
контроля с целью исключения избыточного
контроля;
- осуществление контроля на постоянной
основе.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ И ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ
КОНТРОЛЯ

ЦЕЛЬ
получение информации о степени
управляемости объекта контроля для
возможности принятия эффективных решений

- стремление системы к развитию и расширению
- санкции, ограничивающие неконтролируемое развитие системы

Рисунок 1. Структура общей нормы внутреннего контроля
Внутренний
контроль
осуществляется
людьми, и в этом плане норма является главным
связующим звеном между уровнями управления
бизнесом, например, между руководителем и подчиненными. Работник, выбирая ту или иную норму
для понимания руководителя и согласования с ним
своих действий, в то же время обеспечивает стабильность системы в целом. Например, система
управления предприятием стабильна и способна к
устойчивому развитию лишь в той мере, в какой работники используют в своем повседневном экономическом поведении те нормы, на которых она основывается. Переход от взаимоотношений между

работниками, преследующими свои частные интересы, к бизнес-процессам предприятия осуществляется через нормы рыночного поведения. В этой
связи норма в рамках системы внутреннего контроля может рассматриваться с нескольких позиций:
- с позиции полезности;
- с позиции отношений между субъектами;
- с позиции законности.
Во-первых, действия работников должны быть
подчинены задаче максимизации прибыльности
бизнеса. Речь идет о так называемом утилитаризме,
проявляемом в двух формах: простом и сложном. В
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первом случае как стремление индивидов увеличить полезность вне связи со своей продуктивностью, а во втором – сумма получаемой прибыли
связывается с их собственной продуктивной деятельностью. С точки зрения функционирования
внутреннего контроля этот элемент нормы проявляется в желании собственников бизнеса увеличить
положительный денежный поток, то есть максимально эффективно организовать и осуществлять
свою деятельность таким образом, чтобы затраты
на осуществление внутреннего контроля были
ниже его результатов в абсолютной денежной и относительной оценке. Наемные работники же,
наоборот, стремятся максимально минимизировать
расходуемые ресурсы (трудовые и интеллектуальные), в некоторых случаях прибегая к мошенническим действиям. Однако, посредством проведения
контрольных процедур достигается максимальная
полезность и собственников бизнеса, и наемного
персонала в точке пересечения общих выгод. Вышеназванное позволяет заключить в качестве первого элемента эффективной системы внутреннего
контроля сложный утилитаризм.
Для осуществления внутреннего контроля
необходима информация, получаемая из внутренних и внешних источников. Распространяемая по
всей организации посредством коммуникации информация позволяет доводить до сведения работников требования менеджмента. В условиях, когда
получение работниками информации связано с высокими издержками по ее сбору, возникает «трение», т.е. запаздывание, которое принимает форму
ошибок, негибкости в приспособлении к изменяющимся условиям. В этой связи менеджменту необходимо обеспечить, чтобы информация определялась, фиксировалась и передавалась в такой форме
и в такие сроки, которые позволяют сотрудникам
выполнять их функциональные обязанности. В достижении поставленных целей действия индивидов
(собственников бизнеса и наемного персонала, или
менеджмента) направлены на решения определенных задач, и в этом смысле их поведение целерационально. Цели задаются советом директоров, либо
любым иным руководящим органом, учрежденным
для исполнения функций корпоративного управления в организации. Непосредственно менеджмент
преобразует стратегические цели в конкретные административные и хозяйственные задачи. Далее
они каскадируются на уровень отделов и функций.
В целом, неважно какую организационную структуру имеет бизнес, самое главное, чтобы подцели
были последовательны и приводили к реализации
миссии компании. Последний аспект позволяет
констатировать в качестве еще одного элемента эффективной системы внутреннего контроля целерациональное действие индивидов, свободных в выборе средств для достижения продуманных целей.
Одна из предпосылок целерационального действия заключается в формировании соответствующих действительности ожиданий относительно поведения предметов окружающего мира и людей, в
предсказуемости деятельности. В условиях взаимозависимости целерациональное действие возможно
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лишь при наличии доверия в качестве компонента
нормы, регулирующей отношения между индивидами. Слаженность, кооперация действий работников, чья деятельность во многом зависит от деятельности других участников бизнес-процесса, становится особенно важной в тех ситуациях, когда
риск принимаемых решений определен их действиями. Например, при формировании плана капитального ремонта работники эксплуатирующей службы
исходят из оговоренных сроков комплектации объекта, на этом основывается их уровень доверия к
снабженцам, однако по причине несвоевременной
поставки запасных частей и материалов существует
риск наступления аварийной ситуации на производстве.
Доверие важно для формирования стабильных
взаимосвязей между участниками системы внутреннего контроля, заключающихся не только в
наличии властных полномочий в системе отношении «проверяемый и проверяющий», но и в благоприятной психологической атмосфере на каждом
этапе взаимодействия в рамках контрольных отношений, поэтому важно повышать уровень корпоративной культуры, совершенствовать философию и
стиль управления, соблюдать этические ценности,
поощрять деятельность по усовершенствованию
систем контроля. Все это в конечном итоге приведет к созданию сильной контрольной среды как
фундамента для дальнейшего развития бизнеса,
обеспечивающего не только его прибыльность, но
и в глобальном масштабе, росту экономики страны
в целом.
Доверие между участниками экономических и
производственных отношений поддерживается менеджментом внутри организации эффективной защитой прав сторон, не допускающей произвола.
Легализм отражает уважение к законам и готовность добровольно подчиняться им. Легализм важен с точки зрения выполнения участниками бизнес-процессов взаимных обязательств по отношению друг к другу, является предпосылкой
соблюдения их экономических интересов и намерений. Особенностью системы внутреннего контроля
является тот факт, что руководство предприятия
выступая одной из сторон контрольных отношений, является «конструктором» совокупности локальных нормативных актов.
Компонент легализма является самой обширной по составу атрибутов, к которым помимо главного субъекта – внутреннего аудита, присоединяются иные участники, так называемые внешние и
внутренние поставщики гарантий, всесторонне
обеспечивающие функционирование внутреннего
контроля. В их число могут входить внешние аудиторы, государственные органы регулирования и
надзора, другие внутренние отделы организации по
предоставлению гарантийных услуг, например, отдел охраны труда и промышленной безопасности,
отдел охраны окружающей среды, служб безопасности, строительного и технического контроля,
бухгалтерия. При этом важно понимать, что легализм – не желание слепо подчиняться закону, а добровольно следовать ему, иными словами, законы
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под действием воли участников могут изменяться и
принимать новые формы, обеспечивающие наилучшую стабильность системы.
Неэффективные законы, в недостаточной степени регулирующие и контролирующие бизнес, как
правило, являются лазейками для корпоративных
мошенников. Поэтому для существования легализма необходима внутренняя среда абсолютной
эффективности законодательства: его непротиворечивости, всеобъемлемости охвата, асимметричности, выражающейся в ограничении прав определенных групп участников и в своеволии других, раздробленности и излишней узконаправленности
нормативных актов, которые вытекают в нагромождении юридических норм, зачастую непонятных и, самое главное, излишних для участников системы. В такой среде легализм достигает своей основной цели – обеспечение добровольного
следования закону и избежание провозглашенного
легализма, что в конечном счете, помогает системе
гармонично развиваться и эффективно работать,
предотвращая опасные состояния и негативные
тенденции. Указанное характеризует легализм в качестве четвертого элемента эффективной системы
внутреннего контроля.
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Подводя итог обсуждению нормы в рамках системы внутреннего контроля с позиций полезности,
отношений между субъектами и законности, можно
судить о необходимости ее соблюдения при осуществлении внутреннего контроля, поскольку
норма призвана поддерживать функционирование
системы в стабильном состоянии и в тоже время
дает некоторую степень свободы для ее изменения,
одновременно сдерживая неконтролируемое развитие и не допуская отрицательные тренды.
Конструкция нормы эффективной СВК представлена на рисунке 2, где определены требования,
предъявляемые к нормальной системе внутреннего
контроля. Нормальной в том смысле, что её функционирование предполагает, чтобы каждый из четырех рассмотренных компонентов нормы имелся
в наличии и работал совместно интегрированным
образом, обеспечивая разумную уверенность в достижении организацией поставленных целей. При
этом в случаях, когда имеется существенный недостаток, касающийся наличия и работы того или
иного элемента либо их совместного интегрированного функционирования, организация не может
считать, что она отвечает требованиям нормальной
системы внутреннего контроля.

•поведение индивидов
свободно, направлено на
достижение продуманных
целей и совпадают с
миссией компании

•стремление индивидов
получить прибыль за счет
собственной деятельности не
в ущерб интересам
организации
Сложный
утилитаризм

Целерациональное
действие

Легализм

Деперсонифицированное
доверие

•индивиды добровольно
следуют принятым нормам

•корпоративные отношения
строятся без привязки к
определенной личности

Рисунок 2. Конструкция нормы нормальной системы внутреннего контроля
В начале статьи говорилось, что норма является рамкой, структурирующей взаимодействие
между людьми. Все это время, речь шла о формальных нормах, документально закрепленных в законе
или иных признаваемых адресатами официальных
документах, опирающиеся на административные
стимулы и персонифицированного гаранта их обеспечения. Например, соблюдение установленного
дресс-кода закреплено в правилах внутреннего трудового распорядка и т.д. Кроме того, существуют
такие рамки поведения, которые не фиксированы в
письменном виде, так называемые неформальные
нормы. Например, такие как поддержание некоторыми работниками определенного, оговоренного
узким кругом лиц, уровня производительности

труда во избежание установления руководством более высоких норм выработки. Винокуров С.С. так
характеризует неформальные нормы. Это нормы,
укоренившиеся в сознании людей, опирающиеся на
моральные стимулы и неперсонифицированного
гаранта их обеспечения [8].
Формальные нормы по определению лучше
поддаются управлению, но само по себе наличие
неформальных норм не всегда является отрицательным моментом, поскольку последние при прочих условиях могут выступать источником развития сообразно философскому закону единства и
борьбы противоположностей. В этом смысле, интересным видится практический аспект, заключаю-
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щийся в выявлении, изучении и описании существующих неформальных норм на конкретном
предприятии, для получения понимания в какой
мере они поддерживают выработанную руководством стратегию организационного развития и способствуют устойчивому целедостижению.
Согласно аксиомам менеджмента, управление
делится на этапы, некоторые ученые вместо этапов
выделяют функции управления, такие как планирование, организация, учет и контроль, анализ. На
каждой выделяемой наукой об управлении стадии
присутствует внутренний контроль. Это проявляется, в частности, в том, что каждый работник в
процессе осуществления своих производственных
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функций контролирует себя сам и является объектом контроля непосредственного руководителя.
Выделенная организационно-экономическая категория «норма» в рамках временного аспекта осуществляется в трех представлениях: стратегическом, тактическом и оперативном. В процессе достижения целей хозяйствующего субъекта,
затрагиваются все функции управления предприятием, и как было отмечено ранее, его функционирование подвергается воздействию как формальных,
так и неформальных норм. В контексте исследования представленный взгляд на роль и значение формальных и неформальных норм в целедостижении
на каждой стадии управления предприятием можно
показать в трехмерном пространстве на рисунке 3.

ЦЕЛИ
Оперативные
Тактические

ФУНКЦИИ
УПРАВЛЕНИЯ

Стратегические
Планирование
Организация

Учет и контроль
Анализ

Рисунок 3.
Инструментарий организационно-экономического механизма функционирования внутреннего контроля
Представленная модель является наглядным
инструментарием организационно-экономического
механизма внутреннего контроля, учитывает все
цели и функции управления предприятием и необходимость учета такого фактора как нормы.
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Анотація
Дана стаття присвячена інформаційним технологіям моделювання складеними динамічними системами (СДС) МІТС. Запропоновані засоби спрямовані на підвищення інтегрованої ефективності процесів
функціонування в зонах міст інтелектуальних транспортних систем. Багатовимірні та багато параметричні
моделі місцевого транспорту для спільного колективного руху забезпечують визначення точних оцінок
якості та відношень в СДС. Безпека екологічного стану у наслідок впливу міських транспортних потоків
ITS була формалізована для інформаційних технологій. Описи виконано як конструктивні математичні
моделі складних часток об’єктів МІТС з застосуванням фрагментів, з розгалуженими траєкторіями. Для
розв’язання оперативних задач безпеки екологічної біосфери міста проаналізовані стратегії та методи ситуативного управління. Лінгвістичні предикативні описи в базисних модельних формах, які призводять до
зменшення обчислювальної вартості ресурсів на формування аналітичних висновків рішення, орієнтовані
на гарантування безпеки та екології при міських застосуваннях для подолання забруднень, ризиків, загроз.
Визначено конструктивні принципи для інформаційних технологій на засадах синергетичної інтеграції техніко-технологічних рішень за результатами моделювання та наступних адекватних процедур синтезу законів оперативного почергового управління , що гарантують точність досягнення цільових термінальних умов реально натурних змін у просторі та часі МІТС.
Abstract
This article is devoted to the development of information technology techniques for complex dynamic systems (CDS). The proposed methods are aimed at increasing the integrated efficiency of the processes functioning
in the zones cities of intelligent transport systems VTS. The multidimensional and many parametric models for
joint collective motion of objects have been used to determine accurate estimates of quality and relationships in
the VTS. Descriptions are executed as constructive mathematical models of motion objects in the form of spherical
neural models and network shapes, or motion of fragments, with ramified trajectories. Strategic and situational
management strategies are analyzed for solving operational safety problems and ecological biosphere of the city.
Technological situations as the conditions for necessary and sufficient acts of alternate and concerted actions that
have a clear physical and informative exemplary meaning are named and indicated. Linguistic predicative descriptions in basic models forms that lead to a reduction in the computational cost of resources for the preparation of
analytical findings of a solution focused on guaranteeing safety and ecology in urban applications to overcome
contamination, risks and threats.
The constructive principles for information technologies are determined on the basis of the synergetic integration of technical and technological decisions based on the results of modeling by the subsequent adequate synthesis of the laws of operational turnaround management, which guarantee the accuracy of the achievement of the
target terminal conditions for real-time changes in space and time.
The article is dedicated to the development of information technology methods for the optimal control of
compound dynamical systems (CDS). The method is devoted to in crease of integration efficiency processes functions in city districts intelligent transportation systems. The multipole and multimodal models of collective motions
traffic object was used to determine Crips values property and relation in CDS. The definition of a compound
dynamic system and branching trajectories in city districts was scientific rally justified. A mathematical models of
the motion objects in the nets form for a branching trajectory was constructed. The strategy and methods situation
control for solving problems city was analyzed. The tech no logical situation conditions for the necessary and
sufficient action that have a clear physical and information meaning samples was called. The consequences in the
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algorithms basic form that leading to a reduction computational costs of analytically prepared decision are oriented
to the safety and ecology city applications.
Ключові слова: система, спрощення, ризики, почергове управління, процеси моделювання, моделі
ситуації.
Keywords: system, simplification, risks, alternate management, modeling processes, models the situation.
вих моделей, що складають цілісну біосистему разом з чисельними ПЕВО, вулично-дорожніми мережами (ВДМ) та транспортно-дорожнім комплексом
(ТДК) державного значення. На початковому етапі
переходу програмно-апаратного комплексу (ПАК)
від мовних завдань та лінгвістичних слів опису
об’єктів до математичних моделей принципово потрібно зняти об’єктивні невизначеності «замовчування» та означити реальні ризики [1-3]. Приклади
у (табл.1) відображують пам’ять ПАК:
Етапи обробки ПАК кількісної та якісної вхідної інформації, для подальшого моделювання, оптимізації та прийняття рішень мають (табл. 1) відповідно різні критерії оцінювання ризиків і невизначеностей відповідної ситуації [4-7].
Взаємодії в сучасному світі швидко і несподівано змінюються [1-2,6]. Тоді виникають стрибкоподібні зміни ситуацій, раптові події, які бажано передбачати. При цьому завжди існує певна множина
можливих варіантів розвитку майбутніх подій, які
типові [8] й тому їх можливо передбачити і спрогнозувати. Експерти для складних динамічних систем (СДС) і ситуацій почали розробляти приблизно
однаково правдоподібні [3], але значимо протилежні варіанти майбутнього розвитку подій і впливів
факторів зовнішнього середовища. За результатами
аналізу [1-8] можливо узагальнити різноманітні методи, що застосовують ПАК для моделювання процесів МІТС.
Таблиця 1
Класифікація типів невизначеності і їх зв’язок з суттєвим ризиком МІТС
Характеристики системної невизначеності
Ризики
№ та тип
Опис межі
Джерела початку
Існують причини
Система не до кінця до- Складність системи, неВідхилення значень клю1
сліджена, можливе пояпередбачувані зовнішні
чових параметрів від заПерспективна
влення невідомих факвпливи. Отримання дапланованих, з негативторів
них неможливість.
ними наслідками
Повна або часткова від- Низька ефективність обКоливання параметрів сисутність даних про по- робки інформації про си2 Ретроспективна
стеми (процесу). Значні віведінку системи в мистему. Втрата даних та
дхилення у часі
нулому
значень
Недостатня точність ін- Неефективність методів
3
Інструментальна неточструментів аналізу та
прогнозування.
Технічна
ність оцінювання
обробки
Суб’єктивність ОПР
Складність системи. НеЙмовірність повної або
Ймовірні відхилення зна4
можливість передбачасткової зміни випадчень ключових параметрів
Ситуаційна
чення змін. Непередбакової ситуації
від запланованих
чувані зовнішні впливи.
5
Стохастичні процеси,
Стохастичні параметри
Схована стохастика у поСтохастична
що досліджуються
системи або процесів
ведінці системи
Складність системи або
Відсутність класифікації
6
Невизначеність складу
процесу. Багатоваріант- та планування. Ризик негаСтруктурна
елементів
ність
тивних наслідків.

1. Вступ.
Взаємодії в природних та штучних (соціотехнічних) системах, що функціонують у конкретному
просторово-часовому континуумі (ПЧК) змінюються у наслідок гетерогенних факторів впливу на
них зовнішнього навколишнього оточуючого середовища (ЗНОС). За нестаціонарних багато факторних впливів ЗНОС відбуваються зміни режимів функціонування складних динамічних систем (СДС).
Власна ієрархічна будова та складені компоненти
на кожному рівні ієрархічної організації СДС з природних так і штучних об’єктів змінює акти взаємодії у єдиному ПЧК. Особливу роль грають поліергатичні виробничі організації (ПЕВО). Вони мають
сучасні засоби інформаційних технологій (ІТ): телекомунікації, імітаційного моделювання, систем
підтримки прийняття рішень (СППР), підсистем гарантованого адаптивного управління (ГАУ). Відповідно до задач, цілей та критеріїв функціонування
СДС повинно бути надійність, якість, ефективність
інженерно-логічного забезпечення взаємодії.
2. Аналіз літературних даних та проблеми.
Безпека життя зараз та у промислових центрах,
майбутніх міста інтелектуальних транспортних систем (МІТС) значно залежить від глобального
впливу ЗНОС на водні, ґрунтові та атмосферні
об’єкти. Результуюча задачна складність об’єктивно для процесів моделювання прогнозних режимів
вимагає адекватної точності відображення частко-

32
7
Критеріальна
8
Природна
9
Конфліктна протидія
10
Конфліктні
цілі

Невизначеність критеріїв по яким приймається рішення
Повне або часткове незнання природних умов
при прийнятті рішень
При двосторонній взаємодії повна або часткова відсутність інформації про наміри сторін
Необхідність врахування декількох цілей,
у тому числі протилежних
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Неефективність системи
Не формалізовано оцінюбагато параметричної об- вання параметрів системи
робки даних. Суб’єктив(процесу). Неоднозначність ОПР
ність умов.
Неможливість контролюЕкологічні та технологічні
вати процеси природного
комулятивні явища.
середовища
Різні типи ризиків антипоРізні цілі учасників. Ак- дні дії: (економічні, еколотивна і пасивна протидія
гічні, технічні, політичні)
та інші.
Наявність багатьох учасРизик зниження ефективників, які мають різні ціності процесу. Ризик недольові вектори. Неузгосягнення цілей СДС.
джені стрибки.

Проблемна задачна система МІТС. В задачах
динамічного планування СДС можливі випадки наявності при формалізацї моделей МІТС групової
або системної невизначеності [9]. Ці випадки
пов’язані з неточними, розпливчастими властивостями гетерогенних процесів. Наприклад, збіг мовних обставин сформовано як невизначеності: інформаційна, ситуаційна і стратегічна. Саме тоді напряму не завжди можливо коректне застосування
існуючих детермінованих методів. Формальний
опис неточних чи ненадійних факторів робиться зокрема на принципах лінгвістичного представлення
відповідних якісних оцінок [1-3].
Відомі методологічні основи інформаційної
технології моделювання [3] і побудови необхідних
динамічних СДС [2] планів представлено на (рис.
1,2). Наведені архітектурні зв’язки на метарівнях ієрархічної взаємодії елементів ПАК дозволяють на

початкових діалогових етапах формалізувати
змінні ситуації у часі та просторі дослідження та
прогнозу майбутніх режимів моделювання життя
МІТС.
3. Мета дослідження.
Мета статті полягає у розробці методологічних
основ моделювання дуже складних динамічних систем класу МІТС, що функціонують в умовах загрозливого впливу гетерогенних факторів ЗНОС але
засобам ГАУ запобігають катастроф і ризиків.
Постановка завдання. Lotfi A. Zadeh розробив апарат fuzzy логіки [5,6] тому на її основі застосовуються моделі для розв’язання задач, вхідні дані
є слабко формалізованими [1-4]. Найбільш ефективними та системними для транспортних задач планування МІТС є fuzzy-ситуаційні моделі [4-6] та
fuzzy - когнітивні моделі [7].

Принципи класифікації ІТ методів моделювання МІТС

Методи моделювання фактографічного аналізу часових рядів

Методи моделювання і базові описи фрагментів

Регресійний аналіз

Когнітивні
карти

Різницеві
оцінки

Ситуаційні мережі

Методи моделювання
систем на основі мереж
Петрі
Часові мережі Петрі

Кольорові мережі
Петрі

ПАК та інформаційно-програмна реалізація методів вирішування задач СДС
Рисунок 1. Базові технології та методи моделювання процесів зміни у СДС
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Природа СДС та ЗНОС
дефазифікація

фазифікація

Галузь людської діяльності ПЕВО
ТДК ВДМ
МІТС

Предикативні NET моделі динаміки процесів перетворення

Галузь людської діяльності Ефекти
показники
оцінки. Цілі
ГАУ життя

Ергатичне моделювання
Рисунок 2. Прикладна концептуальна схема ергатичного моделювання МІТС за технологією L.A. Zadeh
на базі лінгвістичних змінних та множинних функцій зв’язування понять ПАК у сфері прогнозу, моделювання, управління в СДС.
Сукупність ефективних методів ситуаційного
підходу та fuzzy логіки отримала назву fuzzy
situational approach (FSA) [5, 6, 9]. Існують різні методи, що реалізують FSA. Частина з них ґрунтується на представлені ситуацій у вигляді кортежей,
як сукупності значень фіксованого набору ознак.
До даної групи відносяться методи: fuzzy логічного
висновку, fuzzy класифікації, багатокритеріальної
оцінки та вибору, аналізу сукупності ситуацій у вигляді графових структур [8]. Сукупність зазначених
методів дозволяє побудувати СППР на основі fuzzy
ситуаційного підходу для різних складних об'єктів
[3,5,6]. Однак для побудови динамічних планів в
складному транспортному середовищі МІТС потрібно не просто ідентифікувати поточну ситуацію і
прорахувати можливі наслідки відповідної множини керуючих рішень, а й спрогнозувати і визначити послідовні кроки вперед для досягнення цілей
змін ситуацій у життєздатній системі.
4. Матеріали та методи досліджень.
Комплексні завдання завжди потребують залучення додаткових знань, фактів, моделей та методів. ПАК для ситуаційного аналізу на основі fuzzy
situational networks (FSN) [6] ґрунтуються на сукупності типових станів МІТС у вигляді вузлів графа
(гіпермережі), переходи між якими відповідають
керуючим рішенням. При цьому база знань не містить у явному вигляді конкретної робочої продукції, що ставлять у відповідність керуючі рішення
поточній ситуації. Послідовність керуючих техніко-технологічних рішень (ТТР), що переводять
СДС з поточного стану в стан, що описується цільовою ситуацією (найкращою в сенсі обраної системи
оцінок), визначається по мережі шляхом виведення
ГАУ.
СППР на основі FSN можна застосовувати для
прийняття рішень та вирішення окремих завдань
планування [2, 3, 7, 8]. Однак, широке використання ПАК та FSN в задачах управління складними
МІТС обмежено рядом факторів.

По-перше, незважаючи на те, що для широкого
класу моделей розроблені ефективні способи ІТ
зменшення розмірності простору ознак на основі
побудови ієрархії та використання об'єктно-орієнтованого підходу, щодо FSN подібні питання не розглядалися [9].
По-друге, в класичній моделі «ситуація – дія»
зіставляється своя множина допустимих дій, тоді як
в моделях «ситуація – стратегія – планування – дія»,
описуються типові покрокові стани. Вони служать
для СППР вказівкою на цільову застосовність рішень. Тим самим вони дозволяють застосовувати
будь-яке варіативне рішення, що також впливає на
розмірність опису завдання. Доцільним є спільне
застосування даних інфологічних моделей, у явному вигляді. Множину варіантів керуючих ТТР
обмежує кількість можливих фазових переходів в
описах процесів СДС на принципах FSN.
По-третє, відсутність урахування стохастичної
невизначеності, характерна для багатьох задач ситуаційного планування. Якщо розглядати FSN як
аналогію моделі детермінованого автомата [7],
створену для нерегульованого випадку, тоді маємо
відсутній стохастичний автомат для ефективного
ПАК МІТС.
По-четверте, представлення fuzzy ситуації у
вигляді fuzzy множини другого рівня, характерне
для існуючих моделей FSN [6]. Це ускладнює формулювання еталонних ситуацій експертом і вимагає більшої кількості операцій при порівнянні вхідної і даної ситуацій. Зміна ж способу подання fuzzy
[6] ситуації, потребує розробки посилки продукційного правила і нових способів подання керуючих
рішень [3], що відображає ПАК МІТС.
По-п'яте, недостатнє врахування ієрархічних
паралельних відношень чинника часу ∆𝜏 та тривалості реалізації керуючих рішень ∆𝜏 ≪ ∆𝑇 притаманне більшості систем ситуаційного планування
[8,9].
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По-шосте, існує недолік, властивий більшості
моделей, що використовуються в задачах прийняття рішень при вирішенні завдань планування
складними організаційно-технічними системами –
це недостатнє врахування такої сторони складних
систем, як множинність [10] аспектів їх розгляду.
Fuzzy situational networks (FSN) – орієнтований
зважений граф переходів за окремими еталонними
ситуаціями у межах ергатичного моделювання [3].
Стратегії управління – маршрутом в FSN
між поточною та цільовою ситуаціями описує кортеж, як набір управляючих рішень, необхідних для
змін локальної позиції у поточній ситуації, а також
їх послідовність для досягнення цільової ситуації.
Вершини FSN відповідають еталонним ситуаціям.
Дуги зважені керуючими рішеннями, необхідними
для переходу по ситуаціям, і ступенями переваги
цих рішень. Математичний опис моделей, тут

Si (i  I  {1, 2,..., n})
R j ( j  P  {1, 2,..., f })

 ( Si , R j )

–

еталонні

ситуації;

– управляюче рішення;

– ступінь переваги застосування керую-

Збір та аналіз початкових
даних

R

R  ( R1, R2 ,..., R j )

. Ступені переваги керуючих
рішень 𝛼(𝑆𝑖𝑅) або залишаються незмінними у кожній ситуації і визначаються експертним опитуванням, або деяким чином залежать від ситуації і тоді
для їх визначення ПАК використовує як продукційне відношення типу "ситуація-перевага рішення" (С-ПР).
Керуюче рішення, що відповідає поточній ситуації, представляє собою послідовність ланцюг
ТТР, необхідних для переходу від поточної ситуації
до цільової згідно маршруту в FSN. Таким чином,
вивід ПАК рішень в моделі <С-СУ-Д> розбивається
на два етапи: опис цілі (цільової ситуації); побудова
ситуаційної стратегії термінального управління.
Ситуація з можливими в ній керуючими рішеннями
представляє собою продукцію типу <С-Д>. Стратегія управління задає послідовність "перегляду" продукції пари "складена ситуація-комплексна дія". Результат її відповідає оптимальному переводу
об’єкта управління в цільовий стан. На (рис. 2,3) за
допомогою FSN [2, 3, 6] представлено фрагмент технології побудови динамічного плану МІТС.

Побудова ситуаційної мережі для проаналізованих
даних

Формування динамічного плану взаємодії

Уточнення параметрів динамічного плану
взаємодії

Періодична перевірка технологічності
плану та порівняння з досвідом

S

чого рішення j в ситуації i у порівнянні з іншими можливими рішеннями із множини

Вивід на мережі. Визначення найкращої послідовності елементів

Повторний аналіз елементів плану, корегування плану

Чи відповідає заданим
критеріям цей варіант
плану?

Формування остаточного цільового рішення
Рисунок 3. Схема технології побудови динамічного плану за допомогою FSN для обґрунтування якості
рішення з безпеки життя МІТС
Покращення моделювання процесів складних
МІТС [9] і синергетичних інтеграційних процесів в
умовах часових обмежень, забезпечує розроблений
метод ситуаційного моделювання на основі FSN з
врахуванням інтегральними значеннями кожного
обмеження.
Гарантоване виконання заданих часових
умов для кожної еталонної ситуації забезпечуємо
застосовуючи відповідний специфічний орієнтова-

ний зважений граф переходів по еталонним ситуаціям FSN з часовими обмеженнями. Часові інтервальні умови, це поточний час від початку однієї ситуації до початку наступної але іншої (next+1) ситуації. Вони заздалегідь визначаються експертом,
або якщо можливо ПАК розраховує автоматично.
(1)
G  (S , R,  , ),
i

i
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S  (S1 , S2 ,...Sn ) - вершини FSN, тут

4. активованої множини

R j керуючих рішень

Si (i  I  {1, 2,..., n}) – еталонні описи ситуації,
 ( Si , R j )
– ступінь пеR j – управляюче рішення,

ГАУ ПЕВО.
5. остаточного варіанту
МІТС.

реваги застосування керуючого рішення

Часові обмеження орієнтують процеси СДС та
зменшують кількість можливих ТТР при вирішенні
прикладних задач та дозволяють більш детально
описати управляючі рішення. Фрагмент FSN з часовими обмеженнями для деякого об‘єкта управління показано на (рис. 4.). Саме такі інфологічні
моделі дозволяють спростити систему ГАУ керування діями і здійснювати більш точне наближення
фактичних станів складних технічних об’єктів СДС
до норматичних стандартів життя МІТС.
Послідовність етапів при побудові лінгвістичної ситуаційної мережі з часовими обмеженнями
представлено на (рис. 5.).
Ступені переваги керуючих рішень або не
змінні в кожній ситуації и визначаються експертом,
або ставляться в залежність від ситуації, і тоді для
їх визначення використовується система типу "ситуація-перевага-рішення" (С-ПР), яка складається з
продукційних правил.

ації

R j в ситу-

Si в порівнянні з другими можливими рішенR  ( R1, R2 ,..., R j )  i

нями з множини
,
- часове
обмеження на існування інтервалу i-у ситуацію, яке
є умовою переходу в наступну ситуацію. Значення
часових обмежень в одиницях виміру часу задаються у пам’яті ПАК.
Метод лінгвістичних описів [3,6] в ПАК складається з наступних кроків визначення.
1. множини типових станів для S n ситуації
МІТС.
2. керуючих r рішень СППР.
3. ступеневих  i і  i часових переваг кожної
ситуації СДС.

G

ситуаційної моделі

Задані ресурси
умови та обмеження

Вихід
Вхід

Рисунок 4. Приклад фрагменту FSN для ТТР стосовно об‘єкта управління
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Визначення головних критеріїв для вирішення типової задачі

Формалізація головних елементів предметної області для обраного лінгвістичного контенту за типом мережі

Побудова НСМ

Побудова системи критеріїв НСМ

Визначення складу характеристик
та відношень в НСМ

Визначення часових критеріїв для кожної
формальної ситуації

Уточнення цілей побудови фрагмента динамічного плану

Встановлення часових обмежень для поточної ситуації

Визначення ієрархічних ситуаційних груп

Побудова НСМ
Остаточне уточнення параметрів

Аналіз множини ознак та критеріїв

Формування інтегрованого шару ситуаційної мережі
Рисунок 5. Послідовність етапів при побудові задачно-орієнтованої ситуаційної мережі з часовими обмеженнями
Модель ситуаційного управління
БОС

БВКВ

БПР
Розподілена телекомунікаційна мережа зв’язку МІТС

Ієрархічний об’єкт управління з наземних засобів (міська інтелектуальна транспортна система промислового центру)
Рисунок 6. Структура ситуаційного управління МІТС
БОС – блок оперативних ситуацій з локальними груповими подіями у ПЧК;
БПР – блок прийняття рішень на закони керування у просторі та часі ГАУ МІТС;
БВКВ – блок відповідних керованих впливів та засоби дистанційного зв’язку.
Закон управління, на базі типових складових
кожного керуючого рішення це узгоджений ПАК
документ, як опис: відповідає поточній ситуації;
представляє собою закономірну послідовність рішень; визначає почерговість кроків; відображує
сутність переходу відповідно заданим часовим обмеженням від поточної ситуації до цільової по гарантованому в FSN маршруту.
Виходячи з представлених вище основоположних концепцій розглянемо на (рис. 6.) уніфіковану
концептуальну модель ситуаційного управління
МІТС.

Нехай

P  { p1 , p2 ,..., pm } – кортеж m ознак,

що описують стан транспортних об’єктно-орієнтованих компонентів сіті-логістичної системи [9] індустріального центру. Кожна поточна ознака pi
розгортається відповідно до лінгвістичної змінної:
(2)
 pi , Ti , Di , i  1, m ,



де Ti  T1i ,T2i ,...,Tmi i

 – терм-множина сутні-

сної лінгвістичної змінної;
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mi – число терм-множин лінгвістичної змінної якісної pi ознаки;

Di – базова множина ознак pi для кожного
типового кортежу.
Терми

Tji ( i 1,2,...,m , j 1,2,...,mi  )

ються з використанням fuzzy множин
задаються

значенням

функції

Aij

опису[5,6], що

приналежності

 Aij  pi  у відповідних базових множинах pi  Di

:





Aij   Aij  pi  / pi , pi  Di .
Реальна fuzzy ситуація
множин другого рівня:

s

 s  p  / p  ,
i

i

s

відображає опис

i  ( 1,2,...,m ),

 

  p 

 Aij i
 , j  ( 1,2,...,m ),
s  pi   
i
i


T
j 



де

A

ij

(3)

(4)

(5)

 p   – значення функції приналежноi

сті при заданому pi значенні ознаки.
5. Результати досліджень.
Приклад формалізації інфологічної моделі. Надійність функціонування МІТС промислового центру
при виникненні відмов {вершини (аварія на перехресті, екологічний стан, затор); фізичної мережі (ДТП
або з дорожнім полотном); ребра логістичної мережі
(комутаційні маніпуляції, неправильна передача, відмова інформаційного потоку)} можна оцінити такими
інтегрованими факторами, як стійкість і ресурс живучості у просторі та часі для аналізу якості реальних
транспортних потоків, що моделюємо по ребрах гіпермережі [9].
Наприклад, ситуація, що описує одне з fuzzy
станів надійності системи на певній ділянці ВДМ
МІТС або ТДК при заданих значеннях ознак {p1 –
стійкість, p2 – ресурс живучості} Буде чисельно
представлена наступним чином.

sk

= {((0,2 / «низька»),(0,5 / «середня»),(0,9 /

«висока» / стійкість));((0,1 / «низька»),(0,7 / «середня»),(0,3 / «висока») / живучість))}.
Кортежі керуючих рішень, необхідних для виведення рішень щодо поточної ситуації, а також їх
послідовність для досягнення цільової ситуації визначають стратегію почергового управління - маршрутом в FSN між поточною і цільовою ситуаціями.
У зв'язку з вище переліченим FSN виглядає наступним чином [9]:
(6)
G  S ,R, ,
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де

S  s1 ,s2 ,...,sw 

– вершини FSN, відпові-

дні еталонним лінгвістично описаним ситуаціям з
типового кортежу ПАК;

R   R1 ,...,R f  – кортеж f дуг (гілок, ребер)

між вершинами, що представляють можливі ресурсно забезпечені для реалізації гарантовані управлінські рішення;

  si ,R j  – ступінь переваги застосування ке-

руючого рішення

Rj

в ситуації si в порівнянні з

іншими керуючими рішеннями згідно типового R
кортежу.
Ступеневі переваги керуючих рішень залежать
від ситуації і визначають ГАУ у просторі та часі.
Тому поточні рішення ПАК в процесі моделювання
МІТС промислового центру залежить від заздалегідь формалізованої моделі.
6. Обговорення результатів.
При моделюванні переходів системи з однієї
ситуації в іншу попередньо виявляють множину
можливих
оперативно
керуючих
рішень

R   R1 ,...,R f  , які задаються у вигляді відносин між



Ti  T1i ,T2i ,...,Tmi i

термами



ознак

P   p1 , p2 ,..., pm  . Для кожної ситуації sk  S

фо-

рмується підмножина ситуацій S  S , в які може
k

перейти система із ситуації

sk

під дією керуючих рі-

шень з множини R. Після цього вершина НСС sk
об’єднується дугами кожною вершиною з S k . Дуги
визначають відповідні рішення і степені їх переваг в
ситуації

sk

. Дана процедура повторюється для всіх

ситуацій з множині S [9].
Нехай терм-множина p ознак {1 – стійкість, 2 –
ресурс живучості} задані наступним чином:
Т1 = {Т11 – «низька», Т21 – «середня», Т31 – «висока»};
Т2 = {Т12 – «низька», Т22 – «середня», Т32 – «висока»}.
Керуючі рішення R1 та R2 задані наступними
ознаками терм-множини:
R1 = {R11 – «сильно підвищити», R21 – «трохи
підвищити», R31 – «не змінювати», R41 – «трохи зменшити», R51 – «сильно зменшити»};
R2 = {R12 – «сильно підвищити», R22 – «трохи
підвищити»,R32 – «не змінювати», R42 – «трохи зменшити», R52 – «сильно зменшити»}.
Так як управлінські рішення задають деякі перетворення значень ознак, то кожному j-му терму
керуючих рішень ставитися у відповідність матриця-модель типу відносин Mij, описує силу впливу
керуючого рішення Rij на значення ознаки pi.
Матриці відносин, що описують вплив керуючих рішень R1 = {R11, R21, R31, R41, R51} на ознаку p1,
виглядають, наприклад, наступним чином:
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T12 T22 T32

T12 T22 T32

1
1
1
2
1
3

1
1
1
2
1
3

T12 T22 T32
1
1
1
2
1
3

T 0,1 0, 2 1
T 0,1 1 0, 2
T 1 0,1 0
1
1
M  T 0 0,1 1 , M 2  T 0 0,1 1 , M 3  T 0 1 0 ,
T 0
0 1
T 0
0
1
T 0 0,1 1
1
1

T12 T22 T32
1
1
1
2
1
3

T 0, 2 0
0
M  T 1 0,1 1 ,
T 0, 2 1 0,1
1
4

T12 T22 T32
1
1
1
2
1
3

T 0,1 0
0
M  T 1 0,1 0 .
T 1 0, 2 0,1
1
5

Рисунок 8. Формальний матричний опис інфологічних взаємовідношень
Tj

M rR  Ti ij , i  I ,

j  J, i  j .

Так як лінгвістичні змінні мають однакові
терм-множини для значень ознак {p1 – стійкість, p2
– живучість}, Матриці відносин, що описують
вплив керуючих рішень R2 ={R12, R22, R32, R42, R52}
на ознаку виглядають так само як і матриці відносин, що описують вплив керуючих рішень R1 =
{R11, R21, R31, R41, R51} на ознаку p1.
Моделювання переходу з поточної ситуації

sk ,

k  1,K у цільову поточну ситуацію sl

під дією керуючих рішень

Ry  R

виконується на

підставі мінімаксної композиції і східного значення
ознаки pi ситуації sk та відношення Mij

j  1,J , що задає рішення Rg конкретній оптимізаційній задачі.



sl  max min  sk ,M ij   .
kK
 jJ


(7)

В результаті ПАК формує поточну у просторі та
часі взаємоузгоджену ситуацію, що відображає стан
ГАУ для ділянки МІТС промислового центру, відповідно до стану екологічних змін в наслідок впливів
ЗНОС. У разі, якщо сформована ситуація не задовольняє логістичним, ресурсним, технологічним поточним
обмеженням й вимогам, що пред'являються до системи транспортних потоків, то моделюється подальший перехід до інших варіантів. Даний процес циклічно повторюється до переходу системи в цільову ситуацію, що задовольняє багато критеріальним
вимогам, за інтегрованим критерієм рівня надійності,
живучості, функціональної стійкості.
7. Висновки.
1. Моделювання СДС з використанням моделі fuzzi situational networks FSN дозволяє в realtime режимі руху отримати ефективні управлінські
рішення по транспортних потоків МІТС реалізації
впливів розосереджених у просторі об’єктів на якості екологічного стану довкілля.
2. Просторово часові зміни, даних про стан на
окремих ділянках транспортної мережі МІТС вимірюються дистанційно, збираються, веріфікуються,
обробляються на підставі апріорних, поточних фактів і почергово надходять на кожному кроці інтег-

рованого узагальнення для прийняття рішень з оперативного управління рухом наземного транспорту.
3. Процеси життєдіяльності МІТС, як СДС,
що відкрита до гетерогенних впливів нестаціонарного середовища, відображаються у вигляді кодованих описів станів та ситуацій стосовно інтегрованих понять статики, кінематики та динаміки у зафіксованій системі координат просторово-часового
континуума життєвих циклів біосфери.
4. Природні гетерогенні процеси природної
та соціальної самоорганізації за умов реакційної
трансформації з участю засобів корегування та оперативного управління під час розв’язання задач моделювання прогнозного функціонування цілісної
СДС відповідно диференціальних та інтегрованих
форм опису конкретних ситуацій відображуються
адекватно, тому параметри змінюються та варіюються ітераційно у межах FSN моделей.
5. Відновлення порядку стосовно рівня безпеки руху транспортних засобів та збереження основ життя біоекологічного різноманіття потребує
упередженого точного прогнозу на кожний наступний майбутній інтервал оперативного швидкого реагування зараз засобами ГАУ з урахуванням результатів вимірювання контрольованих параметрів
у за фактом критичних просторово часових зонах
зміни дієвої та промислової активності МІТС.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены и проанализированы основные требования промышленной безопасности при проектировании и эксплуатации административно-бытовых зданий на нефтегазоконденсатном месторождении. Соблюдение требований безопасности позволит сократить риски возникновения аварий,
экономические потери при эксплуатации и дискомфортность бытового обслуживания.
Abstract
This article reviewed and analyzed the basic requirements of industrial safety in the design and operation of
office and amenity building at the oil and gas condensate field. Compliance with safety requirements will reduce
the risk of accidents, economic losses during operation and the discomfort of consumer services.
Ключевые слова нефтегазоконденсатное месторождение, опасный производственный объект, административно-бытовой комплекс, проектирование, проектная документация, эксплуатация
Keywords Oil and gas condensate field, hazardous production facility, office and amenity building, engineering, project documentation, operation
Разработку проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию
производственных помещений опасного производственного объекта осуществляют проектные организации, руководители и специалисты которых
прошли обучение и аттестованы по промышленной
безопасности в установленном порядке.

При разработке проектной документации
опасного производственного объекта в соответствующих разделах проектной документации на
всех этапах проектирования учитываются требования и предусматриваются мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, предупреждению аварий и локализации их последствий с необходимыми обоснованиями и расчетами.
В пояснительных записках к проектам административно-бытовых комплексов должны быть
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предусмотрены самостоятельные разделы по взрывопожаробезопасности, в которых должны быть перечислены и обоснованы все предусмотренные в
проекте мероприятия по взрывопожаробезопасности.
Для опасного производственного объекта в составе проектной документации разрабатывается декларация промышленной безопасности. Декларация промышленной безопасности разрабатывается,
уточняется и проходит экспертизу промышленной
безопасности в соответствии с нормативно правовыми документами. Проектная документация и изменения, вносимые в нее, подлежат экспертизе промышленной безопасности в соответствии с правилами проведения экспертизы промышленной
безопасности.
При проектировании производственных зданий на опасном производственном объекте обеспечивается контроль качества проектной документации и авторский надзор за соблюдением проектных
решений в процессе строительства опасных производственных объектов. [1-2]
Содержание и эксплуатация производственных и вспомогательных зданий и помещений
должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов.
Содержание вредных веществ в воздухе,
уровни шума, вибраций, других вредных факторов
на рабочих местах опасного производственного
объекта не должны превышать установленных
пределов и норм.[3]
Специальная оценка условий труда должна
осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52,
ст.6991; 2014, N 26, ст.3366).
В зданиях и помещениях должны быть в достаточном количестве первичные средства пожаротушения в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации.
У входов в производственные, административные и бытовые здания должны быть решетки или
другие устройства для очистки обуви.
Объем, планировка и строительные решения
производственных зданий должны обеспечивать
возможность выполнения мероприятий, необходимых для соблюдения допустимых уровней вредных
факторов в рабочей зоне производственных помещений и атмосферном воздухе населенных мест.
Объем производственных помещений на одного работающего должен составлять не менее:
 15 м3 при выполнении легкой физической
работы с категорией энергозатрат 1а – 1б;
 25 м3 при выполнении работ средней тяжести с категорией энергозатрат IIа – IIб;
 30 м3 при выполнении тяжелой работы с
категорией энергозатрат III.
Площадь помещений для одного работника
должна составлять не менее 4,5 м2, высота помещения – не менее 3,25 м.[4]
Взаимное расположение отдельных помещений внутри зданий должно соответствовать технологическим потокам, исключать возвратное или перекрестное движение сырья, промежуточных и готовых продуктов и изделий, если это не
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противоречит требованиям организации технологического процесса.
Помещения со значительными избытками
тепла (более 23 Вт/м2), а также помещения со значительными выделениями вредных тазов, паров,
пыли следует размещать у наружных стен здания.
Наибольшая сторона этих помещений должна примыкать к наружной стене здания.
При объединении в одном здании или сооружении отдельных производств и производственных
участков с различными санитарно-гигиеническими
условиями следует предусматривать мероприятия
по предупреждению воздействия вредных факторов на работающих, а также перетеканию их на соседние участки, где выполняются работы, не связанные с этими производственными факторами
(изоляция, воздушные завесы и т.п.).
Для отделки стен, потолков и других поверхностей, в том числе внутренних строительных конструкций, в помещениях, где размещены участки с
применением вредных и агрессивных веществ, следует использовать материалы, предотвращающие
сорбцию и допускающие систематическую
очистку, влажную и вакуумную уборку, а при необходимости и обезвреживание.
В местах возможного воздействия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей и др.) и таких
вредных веществ как ртуть, растворители, биологически активные вещества применяются покрытия
полов, устойчивые к действию указанных веществ,
не допускающие их сорбцию и хорошо поддающиеся очистке и обезвреживанию.
Оборудование, работающее с выделением
пыли или шума, должно устанавливаться в отдельном помещении, изолированном от других шумо- и
пыленепроницаемыми перегородками (стенами).
Эти помещения должны быть оборудованы вентиляцией и местными отсосами в каждом месте выделения пыли.
Каждое производственное помещение должно
иметь основной проход шириной не менее 2 м, выходящий на лестничную клетку или непосредственно наружу. Для крупных цехов ширина главного (центрального) проезда должна быть не менее
6 м. В цехе (участке) надо иметь не менее двух выходов, устроенных в местах, наиболее не целесообразных для выхода персонала. Границы проходов и
проездов нужно отмечать контрастными по отношению к цвету пола полосами шириной не менее 50
мм или другими техническими средствами.
Дверные проемы для транспортировки грузов
должны соответствовать габаритам применяющихся транспортных средств с грузом и обеспечивать свободные проходы по обе стороны этих габаритов шириной не менее 0,7 м. Проемы в стенах
производственных помещений, цехов и участков,
предназначенные для движения транспорта и прохода людей, следует оборудовать приспособлениями и устройствами (коридоры, тамбуры, завесы и
т.п.), исключающими сквозняки и возможность
распространения пожара. Загромождение проходов
и проездов или использование их для складирования грузов запрещается. [5]
Размещение складских помещений в одном
здании с производственными помещениями не
должно противоречить условиям технологического
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процесса, санитарным и противопожарным требованиям. Складские помещения, отнесенные к
взрыво- или пожароопасным помещениям, следует
располагать в отдельно стоящих одноэтажных зданиях или сооружениях, примыкающих к производственному зданию. Подвальные помещения и тоннели должны иметь не менее двух выходов, устроенных в местах, наиболее целесообразных для
выхода работающих.
В помещениях с теплопроводными полами (каменными, плиточными, бетонными и т.п.) на постоянных рабочих местах должны быть оборудованы
настилы, решетки. Хранение сырья возле рабочих
мест допускается в пределах потребности на одну
смену. Использованный обтирочный материал следует вкладывать в специальные металлические
ящики с крышками и ежедневно удалять в безопасное в пожарном отношении место.
Уборка рабочих мест, проездов и проходов
должна проводиться в течение всего рабочего дня и
после каждой смены. [6] Стекла окон и светоаэрационных фонарей подлежат регулярной очистке от
пыли и грязи, но не реже одного раза в три месяца.
Побелку потолков и окраску стен помещений
цехов рекомендуется производить регулярно, но не
реже одного раза в год.
Генеральная уборка помещений с чисткой от
пыли стен, потолков, окон, отопительных приборов, колонн и т.п. должна производиться не реже
одного раза в месяц.
Крыши зданий в зимнее время следует регулярно очищать от снега, а карнизы от образовавшегося оледенения.
Два раза в год (весной и осенью) надо очищать
водоизолирующие покрытия кровли, желоба, водосточные трубы от листьев, ветвей, мусора, пыли и
грязи.
Проведение
планово-предупредительных
осмотров и ремонтов зданий и сооружений
Проведение
планово-предупредительных
осмотров и ремонтов зданий и сооружений возлагается приказом (распоряжением) работодателя на
соответствующую службу.
Все здания, сооружения и строения в процессе
их эксплуатации должны находиться под постоянным техническим надзором, подвергаться периодическим осмотрам и целевым проверкам состояния
отдельных конструктивных элементов. [7]
Общие комиссионные технические осмотры
зданий, сооружений и строений с прилегающими к
ним подъездными путями и территорий проводятся
два раза в год весной и осенью комиссией, назначенной руководителем организации.
При весеннем осмотре определяются объемы
работ по текущему ремонту, проводимому в летний
период, а также капитальному ремонту и реконструкции для включения в план следующего года.
В ходе осеннего осмотра проверяются качество выполненных работ по текущему ремонту зданий, сооружений и строений, готовность их к работе в холодный период года. [8]
Целевые проверки технического состояния отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений проводятся по мере необходимости специально назначенными комиссиями с участием
специалистов-экспертов.
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При реконструкции, производстве капитального ремонта необходимо одновременно осуществлять работы по благоустройству, улучшению производственных и санитарно-бытовых условий работников, и том числе создание комнат для приема
пищи, комнат гигиены женщин, расширение гардеробных, душевых, санитарных узлов, а также улучшения освещения, отопления и вентиляции помещений.
Для ремонта зданий и помещений, чистки и ремонта крыш, фонарей, остекления окон и осветительной арматуры, стен и потолков должны быть
предусмотрены специальные механизмы, устройства и приспособления, обеспечивающие удобное и
безопасное выполнение указанных работ на высоте.
[9]
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