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Аннотация 

В рамках данной работы рассматриваются результаты мониторинговых исследований, проводимых 

специалистами ООО «Азово-Черноморский научный центр рыбохозяйственных исследований» в период 

января 2018 по июнь 2022 гг. по изучению качественных и количественных показателей развития сооб-

ществ организмов фитопланктона, зоопланктона и зообентоса водных объектов на территории Воро-

нежской области. 

В результате исследований изучено современное состояние видового разнообразия гидробионтов в 

следующих водных объектах: бассейнах реки Воронеж, реки Девица, реки Битюг, реки Усманка, реки Хво-

ростань, реки Черная Калитва, реки Богучарка. Получены сезонные и годовые показатели численности и 

биомассы организмов фитопланктона, зоопланктона и зообентоса.  

Abstract 

Within the framework of this work, the results of monitoring studies conducted by specialists of the Azov-

Black Sea Scientific Center for Fisheries Research LLC in the period January 2018 to June 2022 on the study of 

qualitative and quantitative indicators of the development of communities of phytoplankton, zooplankton and zoo-

benthos organisms of water bodies in the Voronezh Region are considered. 

As a result of the research, the current state of the species diversity of hydrobionts in the following water 

bodies has been studied: the basins of the Voronezh River, the Devitsa River, the Bityug River, the Usmanka River, 

the Khvorostan River, the Chernaya Kalitva River, the Bogucharka River. Seasonal and annual indicators of the 

abundance and biomass of phytoplankton, zooplankton and zoobenthos organisms were obtained. 

 

Ключевые слова: фитопланктон, зоопланктон, зообентос, численность, биомасса, сезонная дина-

мика, водные объекты. 

Key words: phytoplankton, zooplankton, zoobenthos, abundance, biomass, seasonal dynamics, water bodies. 

 

Материал и методы исследований 

Отбор проб осуществлялся в зимний, весен-

ний, летний и осенний периоды начиная с января 

2018 года по июнь 2022 года отдельно для каждого 

водного объекта рыбохозяйственного назначения 

на территории Воронежской области. Для сбора и 

обработки проб, а также определения таксономиче-

ской принадлежности и биомассы гидробионтов 

были использованы стандартные методики [1-2]. 

 

Результаты исследований 

Впервые в результате исследований изучено 

современное состояние видового разнообразия гид-

робионтов в следующих водных объектах на терри-

тории Воронежской области: бассейнах реки Воро-

неж, реки Девица, реки Битюг, реки Усманка, реки 

Хворостань, реки Черная Калитва, реки Богучарка. 

Получены многолетние сезонные и годовые показа-

тели численности и биомассы организмов фито-

планктона, зоопланктона и зообентоса.  

Результаты исследований объединены и при-

ведены в нижеприведенной таблице. 
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Таблица 1  

Гидробиологическая характеристика сообществ организмов фитопланктона, зоопланктона и зо-

обентоса 

№ 
Наименование вод-

ного объекта 

Фитопланктон Зоопланктон Зообентос 

г/м3 
тыс. 

экз./м3 
г/м3 

тыс. 

экз./м3 
г/м2 экз./м2 

1 
Река Воронеж с при-

токами 
4,10 6587,40 2,55 82,22 12,84 1690 

2 
Река Девица с прито-

ками 
3,20 4494,00 2,82 91,20 10,40 1425 

3 
Река Битюг с прито-

ками 
3,60 5244,2 2,10 74,84 8,86 1246 

4 
Река Усманка с при-

токами 
3,22 4220,81 2,28 72,30 9,02 1327 

5 
Река Хворостань с 

притоками 
1,00 2602,75 0,199 27,8 32,8 1446 

6 
Река Черная Калитва 

с притоками 
1,26 1926,10 1,02 33,2 8,24 604 

7 
Река Богучарка с при-

токами 
1,44 3221,50 2,66 77,24 9,12 1078 

 

В структуре фитопланктона рассматриваемых 

водных объектов наибольшего количественного 

развития достигали диатомовые, сине-зеленые и зе-

леные водоросли, определявшие максимумы его 

численности и биомассы. В весенний сезон в видо-

вом составе доминируют диатомовые водоросли. 

Летом, с повышением температуры воды, происхо-

дит перераспределение удельного веса отдельных 

групп фитопланктона. Доминирующее положение 

начинают занимать сине-зеленые водоросли, со-

ставляя до 90% биомассы фитопланктона. Далее 

следуют зеленые и диатомовые. Остальные систе-

матические группы, вместе взятые, не превышают 

1-20 %.  

Доминирующими видами в структуре фито-

планктона были Asterionella formosa, Synedra capi-

tata, Synedra tabulata, Synedra ulna, Fragillaria cro-

tonensis, Microcystis pulverea, Aulacoseira italica et 

var. tenuissima, Asterionella granulata, Cocconeis 

placentula, Melosira varians, Rhoicosphenia curvata, 

Navicula cincta, Navicula cryptocephala, Navicula 

gracilis, Fragillaria crotonensis. 

Зоопланктон представлен коловратками 

(Rotifera) копеподами (Сopepoda), ветвистоусыми 

рачками (Cladocera) и прочими группами. В зим-

ний период зоопланктон беден, представлен коло-

вратками и веслоногими рачками. В апреле доми-

нирующей группой по биомассе являются коло-

вратки, преобладает семейство Brachionidae и 

копеподы (Cyclops sp., Eucyclops serrulatus, 

Acanthocyclops vernalis, Microcyclops sp.). В мае ви-

довое соотношение сохраняется, однако значи-

тельно снижается концентрация организмов. Летом 

биомасса зоопланктеров снова увеличивается. В 

видовом составе на первое место выходят кладо-

церы (Bosmina longirostris, Daphnia longispina, 

Chydorus sphaericus), на втором месте были копе-

поды, на третьем – коловратки. В июле происходит 

снижение удельного веса кладоцер и возрастает 

значение коловраток. Осенью происходит сниже-

ние биомассы зоопланктеров, что в значительной 

мере обусловлено выеданием их молодью рыб. 

В структуре зообентоса по биомассе на протя-

жении всего года доминировали олигохеты, пред-

ставленные главным образом cем. Naididae; кроме 

того изредка попадается и Criodrilus. Широко рас-

пространены моллюски (Anodonta piscinalis, Pseu-

doanodonta anatina, Unio longirostris, Sphaeriastrum 

rivicola, Dreissena polimorpha, Viviparus viviparus), 

личинки хирономид (в видовом отношении преоб-

ладает подсемейство Chironominae – до 85 % видов, 

личинки стрекоз, поденок (Baetis, Heptagenia sp.), 

ручейников (Limnephilidae sp.), веснянок (Isoperla 

sp.). Максимальных значений биомасса бентоса до-

стигает к концу июня, началу июля. К осени кон-

центрация кормовых организмов снижается. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESTORATION OF THE ANTERIOR GROUP OF TEETH 

WITH VENEERS AND MODERN LIGHT-CURING COMPOSITE FILLING MATERIALS. 

 

Алиев Вугар Исмет 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ ГРУППЫ ЗУБОВ ВИНИРАМИ 

И СОВРЕМЕННЫМИ СВЕТООТВЕРЖДАЕМЫМИ КОМПОЗИЦИОННЫМИ 

ПЛОНИРОВОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ. 

 

Abstract. 

Veneers allow you to achieve a high aesthetic result with a change in tooth color and the presence of defects 

in the tooth surface. In the process of vital activity, a variety of organic and inorganic dyes affect the teeth, which 

can affect the teeth in different ways: some dyes are deposited only on the surface of the teeth, some penetrate into 

hard tissues (enamel, dentin). Veneers have become the best option for aesthetic prosthetics of the anterior group 

of teeth. Their manufacture does not affect the adjacent periodontal tissues, which is very important. Modern 

materials used in the manufacture of ceramic and zirconia veneers are inorganic substances and compounds such 

as: porcelain (ceramic) and zirconia. Porcelain is a vitreous ceramic material, smooth and completely impene-

trable. Zirconium dioxide is a naturally occurring zirconium compound that has been used in orthopedic dentistry 

for 10-15 years. 

Аннотация. 

Виниры позволяют достичь высокого эстетического результата при изменении цвета зуба и 

наличии дефектов зубной поверхности. В процессе жизнедеятельности на зубы оказывают воздействие 

разнообразные органические и неорганические красители, которые могут влиять на зубы по-разному: 

какие-то красители осаждаются лишь на поверхности зубов, некоторые проникают в твердые ткани 

(эмаль, дентин). Виниры стали наилучшим вариантом эстетического протезирования фронтальной 

группы зубов. Их изготовление не затрагивает прилежащие ткани пародонта, что совсем немаловажно. 

Современные материалы, используемые при изготовлении керамических и циркониевых виниров 

представляют собой неорганические вещества и соединения такие как: фарфор (керамика) и диоксид 

циркония. Фарфор – это керамический стекловидный материал, гладкий и абсолютно непроницаемый. 

Диоксид циркония – это соединение циркония, которое встречается в природе и применяется в 

ортопедической стоматологии уже на протяжении 10-15 лет 

 

Keywords; defect of the frontal group of teeth, veneers. 

Ключевые слова;дефект фронтальной группы зубов,виниры. 

 

Priority in dentistry are high technologies, which 

include the method of direct veneer of anterior teeth 

with light-cured composites. [5] An indication for the 

use of direct veneering (veneer) is a defect in the hard 

tissues of the tooth from 1/3 to 1/2 of the volume of the 

crown, the need to correct the shape, color or position 

of the tooth [1, 4]. It is known that with the help of ve-

neer it is easier to achieve a good aesthetic result and 

the long-term data on this indicator are better in com-

parison with the traditional method of aesthetic restora-

tion of teeth using even the most modern light-curing 

composite filling materials [2, 3, 7]. For several years, 

we have studied the effectiveness of anterior restora-

tions using veneers in the treatment of caries and non-

carious lesions of the teeth, taking into account the fac-

tors indicated above, and have obtained the most de-

tailed data on several criteria for the condition of direct 

composite veneers [6.8]. 

The purpose of this study was to investigate the 

benefits of using veneers based on the evaluation of de-

tailed criteria for their condition in the restoration of the 

anterior group of teeth. 

Materials and methods of research 

Under our observation there were 29 patients aged 

19 to 50 years (of which 18 women - 62.07%, and 11 

men - 37.93%), who underwent restoration of 81 front 

teeth with carious cavities of 3, 4, 5 classes according 

to Black and with non-carious lesions - wedge-shaped 

defects and erosions with severe defects requiring res-

toration. 

All patients with defects in the hard tissues of the 

anterior teeth who underwent restoration were divided 

into 2 groups: group 1 - patients who underwent resto-

ration of 39 teeth using veneers; Group 2 - patients who 

had tissue defects of 42 teeth restored by adhesive res-

toration without veneer of the vestibular surface. 
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To use identical conditions, restorations of defects 

in caries and non-carious lesions of the teeth, covering 

1/3 of the vestibular surface, were compared. In both 

groups, the restoration was carried out taking into ac-

count absolute and relative contraindications. 

 

In the first group of patients, after the preparation 

of the cavities, the vestibular surface of the crowns of 

the teeth was excised with diamond burs to a depth of 

0.3–0.4 mm; a ledge was created at the level of the gin-

gival margin; a groove was formed on the contact sur-

faces; a wide bevel of enamel was made towards the 

cutting edge. 

Patients of the second group underwent prepara-

tion in accordance with the cavity class: when forming 

a cavity of class 3, a retention point was created in the 

form of a groove at the border of the pulpal and gingival 

walls, an enamel bevel was made on the vestibular sur-

face 2 mm wide; class 4 cavities were prepared in this 

group according to the same principles as class 3 cavi-

ties, but to improve the macromechanical retention of 

the filling, an additional platform was created, the 

enamel bevel was 4 mm wide; when forming class 5 

cavities, an oval or kidney-shaped cavity was created 

with a gingival wall parallel to the gingival margin, 

with a convex bottom, with retention grooves running 

along the enamel-dentin border on the gingival wall and 

the wall facing the occlusal plane, with an enamel bevel 

2– 5 mm towards the incisal edge. Treatment of deep 

caries was carried out using calcium-containing thera-

peutic pads and their isolation from the composite using 

glass ionomer cements. 

When preparing erosions and wedge-shaped de-

fects in patients of the second group, dentin was excised 

from the walls and bottom of the cavity to a depth of 

0.5-1 mm and the surface layer of enamel was ground 

with a fine diamond bur around wedge-shaped defects 

to a width of 3-4 mm in the direction of the occlusal 

plane with a gradual decrease in the expansion zone on 

the sides; if possible, a shape was created that provided 

macromechanical retention of the filling. 

At the last stage of preparation, the enamel edges 

were finished according to the type of polishing. 

After preparation, drug treatment and drying, 

tooth tissues were restored with a light-curing compo-

site, which was used with an adhesive system in accord-

ance with the instructions for use. The restorations were 

carefully ground and polished. All patients were given 

recommendations on individual oral hygiene. 

The assessment of the state of the restorations was 

carried out for 5 years according to the criteria, the 

preservation of the anatomical shape (AF); edge adap-

tation (MA); the occurrence of secondary caries (C); 

surface roughness (SR); edge staining (MD); color 

matching of the restoration (color retention and its cor-

respondence to the tooth tissues) (CM); the presence of 

discomfort (sensitivity) in the treated tooth (DF). 

Each criterion was evaluated depending on the de-

gree of its severity by the following ratings: Alfa (A) - 

excellent rating (excellent treatment outcome); Bravo 

(B) - a satisfactory assessment, i.e. there are minor 

changes in the restoration that do not require correction 

or are easily corrected; Charlie (C) and Delta (D) - un-

satisfactory rating, i.e. the restoration needs to be re-

placed (C - delayed replacement, D - immediate re-

placement). 

Research results and discussion 

After 1 year, all restorations in patients of the 1st 

group had a score of "jnkbxyj" for all criteria. In the 

2nd group of patients by this time in 2 restorations there 

was a discoloration along the edge of the restorations 

(satisfactory), which was eliminated. 

After 2 years in the 1st group of patients, all resto-

rations also scored "Excellent" in all criteria. In the 2nd 

group, by this time, in 3 cases, a discoloration was ob-

served along the edge of the entire restoration, charac-

terized by the rating "Satisfactory", eliminated by 

grinding and polishing. 

After 3 years in the 1st group, there was a discol-

oration along the edge of 2 restorations in the cervical 

region (with a rating of "Satisfactory"), eliminated by 

grinding and polishing. In the 2nd group of patients, 

such a defect was observed in 4 cases along the entire 

edge of the restorations (in 3 teeth - with a rating of 

"satisfactory", in 2 teeth - with a rating of "unsuccess-

ful", 4 years later, in the 1st group, a discoloration was 

detected in cervical area 2 restorations-satisfactory 

In the 2nd group, 2 restorations needed to be re-

placed. In 2 restorations, the defect was eliminated. In 

addition, in the same group of patients, in 2 cases, a part 

of the restoration broke off in the area of the angle of 

the cutting edge in carious cavities of class 4 according 

to Black, which led to a replacement. 

After 5 years, the same defects were noted in the 

1st group of patients - marginal staining in 3 restora-

tions in the cervical region. In the 2nd group, this defect 

was expressed in 4 cases along the entire border of the 

restorations. Thus, the results obtained showed the ad-

vantage of using veneers in terms of aesthetic charac-

teristics and the shelf life of fillings in the restoration of 

anterior teeth. As a result of a 5-year follow-up, there 

were differences in the first and second groups of pa-

tients in terms of the time of occurrence of defects, their 

number and severity. In the 1st group of patients, the 

total number of restorations with defects was 14.28%, 

replacement of restorations was not required, the de-

fects were eliminated. In the 2nd group, 38.46% of res-

torations with defects were observed, of which 15.38% 

(8 restorations) needed to be replaced due to chipping 

of the material in the area of the cutting edge in class 4 

cavities, a pronounced discoloration along the edge of 

the restoration, the appearance recurrent caries. The 

most common defect was a discoloration along the edge 

of the restoration. However, among the first group of 

patients, this defect appeared only after 3 years; by 5 

years of observation, the number of such defects in-

creased to 7, and they were located only in the cervical 

area, and their severity was insignificant, which made 

it possible to eliminate them by grinding and polishing 

the surface of the restoration. In the 2nd group of pa-

tients, a discoloration, already expressed along the en-

tire outer edge of the restoration, appeared after 1 year, 

and by 5 years of observation, the number of such de-

fects increased to 17. In 12 cases, they were eliminated 

by grinding, in 5 cases, the severity of defects requiring 
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replacement restorations, and in two restorations this 

defect was combined with recurrent caries. In addition, 

in the 2nd group of patients in the period from 3 to 5 

years of follow-up, 3 defects were noted in the form of 

a violation of the anatomical shape (split of the restora-

tion in the area of the cutting edge in the cavities of 

class 4 according to Black), which required the replace-

ment of restorations. 

conclusions 

The obtained results of the study confirm the ad-

vantages of the composite veneer in comparison with 

the traditional adhesive restoration technique in terms 

of initial and remote aesthetic characteristics, and also 

indicate the advantages in terms of durability and 

preservation of the restoration. In this regard, the expe-

diency of a wider use of veneers in the practice of ther-

apeutic dentistry is obvious. 
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Abstract. 

The conducted comparative analysis regarding the type of removable prostheses used in the case of partial 

absence of teeth indicates the greater reliability of clasp prostheses compared to laminar prostheses. However, 

the final conclusions regarding the reliability of each type of removable prosthesis can only be made taking into 

account the data on emerging defects and developing complications at different times of using these prostheses. 

Аннотация. 

Проведенный сравнительный анализ относительно вида используемых съемных протезов при ча-

стичном отсутствии зубов свидетельствует о большей надежности бюгельных протезов, по сравнению 

с пластиночными протезами. Однако окончательные выводы относительно надежности каждого вида 

съемного протеза могут быть сделаны лишь с учетом данных о возникающих дефектах и развивающихся 

осложнениях в различные сроки пользования данными протезами. 
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Among the problems of orthopedic dentistry, an 

important place is occupied by the features and terms 

of repeated prosthetics of patients with dentures [1]. Af-

ter the completion of orthopedic treatment, patients 

who are satisfied with the immediate results do not visit 

the doctor for a long time. If there are no obvious signs 

of changes in the organs and tissues of the maxillofacial 

region or the dentures themselves, then this is quite sat-

isfactory for patients [3]. Even in the case of wear of 

dentures, patients often continue to use imperfect dental 

structures[2], which leads to significant disturbances in 

the dentoalveolar system and makes further dental 

prosthetics more difficult [4,5]. When re-prosthetics in 

patients with adentia, dentists are faced with the need 

to choose the most appropriate method and means of 

treatment. 

In order to study the results of orthopedic treat-

ment of occlusal defects with removable dentures, the 

state of the orthopedic status of the oral cavity was as-

sessed in 150 patients aged 20 to 60 years and older. In 

the examined patients, removable dentures were most 

used for combined defects of the dentition, with a single 

tooth on the jaw, as well as with end defects. Remova-

ble dentures were used least often with included occlu-

sal defects. The largest number of lamellar prostheses 

had a service life of 3 to 5 years. There was a significant 

prevalence of lamellar prostheses that need to be re-

manufactured over clasp prostheses, with a service life 

of up to h years. At periods of more than 5 years, the 

number of clasp prostheses exceeds the number of plate 

ones. Comparing the reasons for the replacement of re-

movable dentures with partial absence of teeth, it can 

be noted that complications associated with fractures of 

the supporting teeth occupy a leading position in clasp 

dentures, while in laminar dentures, prosthesis break-

age and aesthetic disorders. 

Purpose of the study 

To study orthopedic indicators of the results of the 

treatment of missing teeth with removable dentures. 

Material and research methods 

For a structural assessment of the state of the or-

thopedic status of the oral cavity, a comprehensive ex-

amination of occlusal defects was carried out in 150 pa-

tients. All examined patients are divided into age 

groups (20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 years and 

older). 

The algorithm of dental examination consisted of 

taking an anamnesis, examining the constituent ele-

ments of the intensity of dental caries, examining the 

integrity of the dentition, conducting clinical, hygienic 
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and radiological methods for examining the organs of 

the oral cavity. An in-depth assessment of the need for 

patients in various types of orthopedic dental care was 

carried out. The need of the surveyed persons for ortho-

pedic dental care was assessed on the basis of the prev-

alence of the main dental diseases, expressed as a per-

centage. 

Results and its discussion 

The obtained materials allow us to note that in the 

examined patients, removable dentures were most used 

for combined defects of the dentition, with a single 

tooth on the jaw, as well as with end defects. Remova-

ble dentures were used least often with included defects 

in the dentition. 

In the course of the examination of the orthopedic 

status, it turned out that among the examined there were 

260 removable dentures that needed to be re-manufac-

tured. Among these prostheses, the majority were lam-

inar - 141 laminar prostheses with partial absence of 

teeth and 81 with complete absence of teeth. The num-

ber of clasp prostheses was 38. Among removable pros-

theses that need to be replaced, plate prostheses pre-

dominate. There are almost many times more of them 

than clasp prostheses. Along with these types of remov-

able dentures, patients needed to replace 189 plate den-

tures. Among the examined persons, various periods of 

use are noted for removable orthopedic structures. It 

should be noted that the proportion of prostheses with 

a service life of up to 3 years is 15.2%. The average 

period of using removable dentures was 5 years. 

The terms of using removable lamellar dentures in 

the absence of teeth were as follows: up to a year - 

3.6%, from 1 to 3 years - 22.9%, from 3 to 5 years - 

40.5%, from 5 to 7 years - 13.4%, from 7 to 10 years - 

9.5%, over 10 years - 10.1%. 

Comparing the terms of use of removable lamellar 

dentures and clasp dentures with partial absence of 

teeth, it can be noted that the largest number of clasp 

dentures had a service life of 3 to 5 years (37.4%), clasp 

dentures - from 5 to 7 years (34 ,four%). It can also be 

noted that there is a significant prevalence of lamellar 

prostheses that need to be re-manufactured over clasp 

prostheses, with a service life of up to 5 years. With 

terms of more than 5 years, the number of clasp pros-

theses exceeds the number of plate ones. The average 

period of use of clasp prostheses is 6.5 years, lamellar 

prostheses with partial absence of teeth - 5 years, lami-

nar prostheses with complete absence of teeth - 4 years. 

Studying the results of treatment of partial absence 

of teeth with removable dentures in patients, we came 

to the conclusion that the reasons for the replacement 

of the mentioned prostheses were various complica-

tions and defects. In the course of the study, the possi-

ble reasons for replacing removable dentures were di-

vided into the following groups: breakage of the pros-

thesis, fracture of the abutment teeth (this group 

includes all complications associated with the abutment 

teeth), aesthetic disorders (assessed according to pa-

tient complaints), the need to make additional prosthe-

ses, the occurrence of pain in the area of the prosthesis 

(this group includes all complications when the reason 

for replacing the prosthesis was pain, regardless of its 

etiology), the subjective desire of the patient, poor fix-

ation of the prosthesis (assessed according to patients' 

complaints and objectively). The most common of 

these reasons were prosthesis breakage (33.1%) and 

poor fixation of the prosthesis (27.9%). The third place 

is occupied by aesthetic disorders (12.9%). 

Comparing the reasons for the replacement of 

clasp dentures and removable laminar dentures with 

partial absence of teeth, it can be noted that the leading 

position in clasp dentures is occupied by complications 

associated with abutment teeth - fracture of abutment 

teeth (60.6%), in lamellar dentures - breakage of the 

prosthesis (38.7%) and aesthetic disorders (13.6%). 

The proportion of cases of poor fixation of the prosthe-

sis in plate prostheses is higher than in clasp prostheses 

(19.9% and 13.6%, respectively). Also, the patients 

themselves wanted to replace plate dentures more often 

than clasp ones (8.6% and 6.1%, respectively). These 

data show the advantage of clasp prostheses over lamel-

lar ones in terms of the main types of complications and 

defects. However, final conclusions about the reliabil-

ity of these prostheses can only be reached by consid-

ering the outcomes of their treatment, taking into ac-

count time aspects. 

In the complete absence of teeth, the main reasons 

for the alteration of prostheses were poor fixation of the 

prosthesis (45.4%) and breakage of the prosthesis 

(29.4%). Aesthetic disorders accounted for 13.4%. In 

8.8% of cases, the subjective desire of the patient was 

the reason for repeated prosthetics, and in 2.9% of cases 

- other reasons. 

Studying the patterns of development of the out-

comes of earlier treatment with removable prostheses, 

we found that, depending on the period of use of the 

prosthesis, the reasons for its replacement may be dif-

ferent. So, in clasp prostheses with a period of use of 

up to 3 years, the most common cause of re-manufac-

turing is the occurrence of pain in the area of the pros-

thesis. In subsequent years, among the reasons for re-

manufacturing, the leading position is occupied by a 

fracture of the supporting teeth. The frequency of cases 

of poor fixation of clasp prostheses is distributed fairly 

evenly over the years. The most rare complication is the 

breakage of the prosthesis. 

The analysis of the development of complications 

and defects during prosthetics with removable lamellar 

dentures in the case of partial absence of teeth shows 

that with a period of use from 7 to 10 years, the main 

reason for replacement is the breakage of the prosthesis 

(40.2%). With a period of use of 5 to 7 years, prosthesis 

breakdowns account for half of all cases of complica-

tions and defects (50.0%). For a period of use of more 

than 10 years, lamellar prostheses are most often redone 

due to poor fixation of the prosthesis (31.9%). Cases of 

fracture of supporting teeth, aesthetic disorders, the 

need to make additional prostheses with the expansion 

of prosthetics are quite rare (2.9%, 9.6% and 8.7%, re-

spectively) and are evenly distributed over the years. 

The occurrence of pain in the area of the prosthesis, as 

a reason for repeated prosthetics, decreases in propor-

tion to the time the prosthesis is used and most often 

occurs in the first three years (18.8%). According to the 

subjective desire, patients most often need to replace 
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removable lamellar dentures with a service life of up to 

3 years (16.7%) and more than 10 years (15.9%). 

Regardless of the period of use of plate prostheses, 

the most common reasons for their re-manufacturing 

are prosthesis breakage (29.4%) and poor fixation 

(45.4). The shares of aesthetic disorders and the subjec-

tive desire of the patient (respectively 13.4% and 

8.8%), as well as other reasons, are less significant and 

occur in all periods of use. 

Conclusions. 

Thus, the main reason for replacing lamellar den-

tures with partial absence of teeth is the breakdown of 

the prosthesis, and for clasp prostheses, a fracture of the 

supporting teeth. Lamellar dentures in the complete ab-

sence of teeth most often required replacement due to 

their poor fixation. 
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За последние десятилетие сердечно-сосуди-

стая патология является одной из лидирующих в 

структуре заболеваемости, детей, а именно врож-

дённые пороки сердца имеют свою значимость в 

этой структуре. 

Врожденные пороки сердца (ВПС) представ-

ляют собой наиболее обширную- по численности и 

значимости нозологическую группу в связи с высо-

кими цифрами выявляемое и смертности среди дет-

ской популяции. 

 Статистические данные показывают, что в 

настоящее время: на 1000 новорожденных рожда-

ется 5 детей с ВПС , которые требуют высококва-

лифицированного наблюдения педиатров и кардио-

логов, своевременной кардиохирургической кор-

рекции и профессиональной реабилитации. 

Врожденные пороки сердца (ВПС) являются 

важной проблемой педиатрии вследствие их высо-

кой распространенности и необходимости ранней 

хирургической коррекции в связи с значительными 

нарушениями здоровья и ограничением жизнедея-

тельности у детей. 

Как отмечают авторы литературных источни-

ков ,что значительный прогресс и возможности со-

временной детской кардиохирургии позволяют ра-

дикально корригировать врожденные пороки 

сердца у детей в раннем возрасте, устраняя анато-

мический дефект и нормализуя гемодинамику, сни-

жая вероятность неблагоприятных исходов и обос-

новывая необходимость совершенствования мето-

дов дальнейшей реабилитации. 

Специалистами этой области отмечен тот 

факт, что сочетание врожденного порока сердца с 
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гипоксически - ишемическим повреждением (ГИП) 

ЦНС у детей раннего возраста нарушает изна-

чально неблагополучный соматический статус, не-

стабильную центральную и церебральную гемоди-

намику, физическое и нервно - психическое разви-

тие (НИР), значительно снижает качество жизни 

пациентов, формируя группы высокого риска по 

возможности возникновения инвалидизации и 

нарушения нервно - психического развития . 

Поскольку преимущественно в раннем воз-

расте происходят интенсивный рост и развитие де-

тей , основным критерием оценки формирования их 

здоровья является нервно - психическое развитие, 

которое зависит от совокупности множества факто-

ров риска - соматической патологии, неврологиче-

ских нарушений, хирургических вмешательств, 

требующих в дальнейшем адекватных и своевре-

менных комплексных лечебных мероприятий. Кли-

ницистами отмечено, что нарушение нервно - пси-

хического развития у детей раннего возраста, име-

ющих сочетание врожденного порока сердца и 

гипоксически -ишемического повреждения ЦНС, 

также требует комплексного подхода в лечении. 

Вопросы комплексного лечения данного кон-

тингента детей недостаточно освещены в современ-

ной педиатрии, поскольку оценить эффективность 

и качество лечения возможно преимущественно у 

детей с «сознательного» возраста» 4-7 лет при ис-

пользовании велоэргометрии и психологических 

тестов, которые не применяются в раннем возрасте 

. 

В связи с совершенствованием кардиохирурги-

ческих методов лечения ВПС, а также с растущей 

доступностью данного вида лечения увеличивается 

число прооперированных в связи с ВПС детей. По-

этому возникает необходимость изучения функци-

ональных особенностей детей, перенесших опера-

тивное вмешательство в связи с врожденным поро-

ком сердца. Особую значимость это имеет у детей 

школьного возраста. Они в результате объективных 

и субъективных моментов, связанных с самим забо-

леванием и оперативным вмешательством, характе-

ризуются рядом особенностей, отличающих их от 

здоровых сверстников. 

Анализ литературных данных показал, что ча-

стота нарушений психоэмоциональной сферы у 

оперированных детей значительно выше, чем у здо-

ровых школьников . У них страдает личностная, со-

циальная и академическая, адаптация, отмечается 

повышенный уровень тревожности, раздражитель-

ности и чувства страха. Все это негативно сказыва-

ется на учебном процессе и состоянии здоровья ре-

бенка. Однако исследовательских работ, в которых 

бы анализировались вопросы психологического, 

эмоционального статуса детей в период школьного 

обучения, имевших в анамнезе оперативные вме-

шательства по поводу врожденного порока сердца, 

в научной литературе мы не встретили. Эти про-

блемы, несомненно, должны привлечь к себе повы-

шенное внимание медиков, психологов и педаго-

гов, для того, чтобы достигнутый результат по кар-

диохирургической коррекции ВПС имел 

продолжение в высоком качестве жизни данной ка-

тегории детей. Любые отклонения в психоэмоцио-

нальной сфере негативно сказываются на личности 

человека, его поведенческих реакциях и адаптации. 

Современные исследования показали , неравномер-

ность развития адаптационного процесса на раз-

личных возрастных этапах . Адаптация как одно» 

из фундаментальных свойств живой материи явля-

ется результатом и средством разрешения внутрен-

них и внешних противоречий жизни. На уровне це-

лостного организма она существует и формируется 

за счет функциональных резервов. Адаптация, вы-

ходящая за пределы резервных возможностей и 

требующая от организма все новых усилий, ведет к 

напряжению функционального потенциала и появ-

лению в организме стойких патологических изме-

нений. А.А. Солнцев (1986) отметил, что дети, име-

ющие одну и ту же группу здоровья, по-разному 

адаптируются к новым условиям среды. Одни из 

них на эмоционально-стрессовое воздействие отве-

чают адекватной системой приспособительной ре-

акции без существенного перенапряжения адапта-

ционных механизмов, у других адаптация проте-

кает с выраженным эмоциональным напряжением 

и, может закончиться срывом в виде соматического 

заболевания или невротических расстройств. Скры-

тые дефекты в функциональном состоянии орга-

низма у многих детей выявляется лишь в условиях 

нагрузки. Следовательно, как считает Д.А. Мака-

ренко (1985), способность ребенка к эффективной 

адаптации, качество приспособительных реакций 

могут быть критерием оценки уровня здоровья. 

Установлено, что во все периоды обучения в школе 

удовлетворительную адаптацию имеют только 

62',0% учащихся. У детей с отклонениями в состо-

янии здоровья адаптационные возможности, 

обычно хуже, чем у практически здоровых сверст-

ников. Легче всего к систематическим занятиям в 

школе адаптируются дети с первой группой здоро-

вья, тяжелее адаптация происходит у детей с хро-

ническими заболеваниями . 

Дальнейший анализ литературных источников 

показал, что среди врожденных пороков развития 

ВПС занимают третье место после аномалий 

опорно-двигательного аппарата и ЦНС, составляя 

от 15,1% до 31%. Однако в структуре смертности, 

связанной с пороками развития, они находятся на 

первом месте. В последние годы распространен-

ность ВПС возросла от 2,6 до 9,4 на 1000 детского 

населения. Отмечается рост заболеваемости ВПС, 

ведущий к росту детей-инвалидов с детства, что вы-

двигает проблему ВПС не только как медицин-

скую, но и как социальную . 

Прогноз жизни детей с данной патологией 

определяется видом порока, своевременностью вы-

явления, наличием сопутствующей патологии, 

условиями жизни и окружающей среды. Для созда-

ния эффективной системы оказания медицинской 

помощи больным с ВПС, необходимы не только до-

стоверные цифры о распространенности данной па-

тологии, но выявление факторов риска возникнове-

ния ВПС, улучшения качества жизни детей. Каче-

ство жизни является интегральным показателем, 
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включающим физическое, социальное и психоэмо-

циональное благополучие пациента. 

Выявление факторов риска ВПС — важней-

ший путь к целенаправленной профилактике забо-

левания. Изучению факторов риска по развитию 

ВПС у детей посвящен целый ряд работ. Исследо-

ватели отмечают значение неблагоприятных анте-

натальных факторов, в том числе угроза прерыва-

ния беременности, гестоз I половины беременно-

сти, перенесенные ОРВИ на ранних сроках 

беременности, профессиональные вредности у ма-

тери во время беременности . 

Зарубежными и отечественными авторами ли-

тературах источников было утверждено ,что психо-

вегетативные аспекты ВПС, особенности личности 

данного контингента больных остаются мало изу-

ченными . Физическое развитие - один из важней-

ших показателей состояния здоровья детей . Изуче-

нию проблемы физического развития детей с ВПС 

также посвящены единичные работы . 

Больные с ВПС отстают в физическом и пси-

хомоторном развитии от своих сверстников, у них 

снижена познавательная деятельность, способность 

к концентрации внимания, имеет место нарушение 

внутрисемейных отношений. Психологическая дез-

адаптация, сопровождающаяся вегетативной не-

устойчивостью, приводит к снижению уровня со-

циальной активности этих больных . 

Современное лечение и реабилитация больных 

с ВПС представляет собой дифференцированный 

комплекс медицинских, психологических и соци-

альных мероприятий, направленных на повышение 

качества жизни больных . 

В свою очередь специалистами отмечено ,что 

особая роль в патологическом процессе отводится 

вегетативной нервной системе (ВНС). ВНС явля-

ется основной связующей отдельных частей орга-

низма, обуславливающей его структурное и функ-

циональное единство, и регулирующей совершаю-

щиеся в нем физиологические процессы. 

Практически нет патологии, в развитии и течении 

которой ВНС не играла бы роль . Однако состоя-

нию вегетативной нервной системы у детей с ВПС 

до операции уделяется мало внимания, и основные 

работы посвящены состоянию вегетативной нерв-

ной системы у детей с врожденными пороками 

сердца в послеоперационный период. Наиболее от-

четливо в период адаптации проявляются измене-

ния в поведении детей. Они выражаются в агрес-

сивных действиях или, наоборот, в общей затормо-

женности, негативизме, депрессии, чрезмерной 

застенчивости, раздражительности. Длительность 

периода адаптации к школе для каждого ребенка 

при различных условиях неодинакова. Но отсут-

ствуют данные о функциональных особенностях 

организма детей, имевших в анамнезе оперативное 

вмешательство пог поводу врожденного порока 

сердца. Большинство авторов считают, что относи-

тельно устойчивые приспособления к школе проис-

ходят на 5-6 неделе обучения .  

A.A. Солнцев (1985) пришел к заключению, 

что адаптационный период у школьников длится на 

протяжении трех четвертей. 

По данным В.Н. Шестаковой (2002), дети с I 

группой здоровья уже к 46 неделе от начала обуче-

ния имеют устойчивую адаптацию, со II группой 

здоровья - к концу 3 четверти. С III группой здоро-

вья только к концу учебного года половина школь-

ников могут считаться адаптированными к учеб-

ному процессу. У остальной половины, учащихся 

снижается умственная и физическая работоспособ-

ность. Такие результаты сохраняются до конца 

учебного года и сочетаются с отрицательными 

сдвигами со стороны ЦНС, неудовлетворитель-

ными реакциями со стороны сердечно-сосудистой 

системы, плохой успеваемостью, низкой учебной 

активностью, дисгармоничным развитием. У детей, 

испытывавших затруднения в процессе адаптации, 

некоторое время наблюдаются хорошие показатели 

работоспособности, однако по мере обучения отме-

чается их снижение, сопровождавшееся ухудше-

нием функционального состояния организма, успе-

ваемости и учебной активности, отсутствием или 

замедлением прибавки массы тела, жалобами на 

плохое самочувствие, недомогание, головную боль. 

К концу учебного года выявляются отклонения в 

состоянии здоровья. Поэтому анализ функциональ-

ных особенностей организма детей, оперирован-

ных по поводу ВПС, представляет научный и прак-

тический интерес. Полученные в результате иссле-

дования , данные позволят разработать 

индивидуальные профилактические мероприятия, 

направленные на повышение функциональных воз-

можностей данной группы детей в период обучения 

в школе, а, следовательно, на укреплении и сохра-

нение здоровья ребенка. 

Таким образом, в конце литературного обзора 

можно сказать ,что поиск возможностей оптимиза-

ции методов комплексного лечения, необходи-

мость его проведения и оценка его эффективности 

у детей ражего возраста с сочетанием врожденного 

порока сердца и гипоксически - ишемического по-

вреждения ЦНС становятся очевидными и имеют 

крайне важное значение в связи с необходимостью 

коррекции нервно - психического развития, повы-

шения уровня здоровья и качества жизни данного 

контингента детей . 
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Анотація 

У статті наведено результати порівняльного дослідження маркерів окисної деструкції білків (рівень 

АФГ та КФГ) та метаболітів оксиду азоту (показники NO та NOS) в сироватці крові дітей хворих на 

первинний обструктивний мегауретер та дітей без наявності обструкції сечовивідних шляхів. Дослі-

дження груп хворих пролікованих ендоскопічним лікуванням або відкритим оперативним методом прове-

дено до, та через 3-6 місяців після відновлення уродинаміки. 

Abstract 

The article presents the results of a comparative study of markers of oxidative destruction of proteins (APH 

and KPH levels) and nitric oxide metabolites (NO and NOS indicators) in the blood serum of children with primary 

obstructive megaureter and children without urinary tract obstruction. The study of groups of patients treated with 

endoscopic treatment or open surgery was conducted before and 3-6 months after the restoration of urodynamics. 
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тної системи, альдегідфенілгідразони, кетонфенілгідразони, монооксид азоту, синтаза оксиду азоту, 

діти.  

Key words: obstructive megaureter, markers of oxidative stress and the state of the antioxidant system, alde-

hyde-phenylhydrazone, ketone-phenylhydrazone, nitrogen monoxide, nitric oxide synthase, children. 

 

Introduction. 

Insufficient coverage in the world literature of is-

sues of differential diagnosis of organic and functional 

causes of ureteral dilatation in children of the younger 

age group and the lack of a generally accepted algo-

rithm for the management of patients with primary ob-

structive megaureter served as the purpose of this study 

[6, 8, 12]. 

Thus, to assess the degree of neurodestruction of 

the organs of the urinary system in children, we used 

markers of oxidative stress and the state of the antioxi-

dant system, which were determined in blood serum 

during a biochemical study (concentrations of nitrogen 

monoxide, NO synthase, aldehyde-phenylhydrazones 

and ketone-phenylhydrazones). That is, based on the 

level of these products, conclusions were made about 

the minimal intensity of oxidative stress in neurons, 

glial cells, and subcellular structures [2, 7]. 

The determination of the concentration of the in-

hibitor of markers of oxidative stress and the state of 

the antioxidant system, namely: the concentration of ni-

tric oxide, NO-synthase, aldehyde-phenylhydrazones 

and ketone-phenylhydrazones was carried out in the 

blood serum obtained after centrifugation of fresh ve-

nous blood. 

 

Relevance. At present, the diagnosis of primary 

obstructive megaureter is mainly based on ultrasound 

examination, excretory urography, voiding cys-

tourethrography [9, 11, 12]. But an important question 

remains the evaluation of the effectiveness of treatment 

of megaureter in children, in which it is important to 

correctly interpret not only renal urodynamics, but also 

changes in the functional state of the entire urinary sys-

tem in the dynamics of treatment, detecting the devel-

opment of nephrosclerotic signs in advance [11]. 

 

Objective. 

The development of clinical and laboratory meth-

ods of diagnostics, which allow to differentiate damage 

to urodynamics of a functional or organic nature, to de-

termine the tactics of managing patients with obstruc-

tive uropathy. 

 

Materials and methods. 

Research was conducted on the content of APH, 

КPH, NO, NOS in the blood serum of 130 children 

aged 1 to 48 months: 15 - the main group, 28 - the con-

trol group, and 87 - the reference group. 3 groups of 

children were selected: 1) 15 children of the main group 

who underwent endoscopic treatment; 2) 28 children of 

the control group, treated by an open surgical method; 
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and 3) 87 children of the reference group – without ob-

struction of the urinary tract. Examinations of children 

in the primary and control classes were carried out be-

fore and after operative restoration of urodynamics. By 

gender and age, the studied groups did not differ signif-

icantly (р≤0.05). 

 

Results. 

Research on the products of protein peroxidation, 

aldehyde-phenylhydrazones and ketone-phenylhydra-

zones, by the method of B. Halliwell [2] showed the 

following results. The average level of APH in children 

of the reference group was 2.55 ± 1.34 conventional 

unit of gram protein (c.u.g/p), the average level of КPH 

was 1.57± 0.89 (c.u.g/p). The analysis of changes in the 

level of markers of the state of the antioxidant system 

APH and КPH in the serum of children with primary 

obstructive megaureter showed the following results: 

– in the children of the main group: the average 

level of APH 2.57 ± 0.58 (c.u.g/p), КPH 1.9 ± 0.44 

(c.u.g/p); 

– in the children of the control group: the average 

level of APH 2.84 ± 1.15 (c.u.g/p), КPH 1.91 ± 0.73 

(c.u.g/p). 

Thus, the average level of КPH in both groups of 

children with primary obstructive megaureter before 

treatment was almost 15% higher than the level of the 

reference group. The level of APH in the children of the 

main group was almost within the normal range, while 

in the children of the control group, an increase in its 

indicators was noted. 

The data of APH and КPH indicators in blood se-

rum of children of the reference group and children 

with primary obstructive megaureter are presented in 

the table 1. 

Table 1 

Concentration of APH and КPH (c.u.g/b) in serotype children of the reference group and ailments on the 

megaureter of children before the restoration of urodynamics (M ± m). 

№ Groups of examinees APH (c.u.g/p) КPH (c.u.g/p) 

1 The main group (n=15) 2,57 ± 0,58 * 1,9 ± 0,44 * 

2 The control group (n=28) 2,84 ± 1,15 * 1,91 ± 0,73 * 

3 The reference group (n=87) 2,55 ± 1,34 ** 1,57± 0,89 ** 

* – p < 0,001; ** – p < 0,01. 

 

The study of nitric oxide metabolites as markers 

of oxidative stress - nitric oxide (NO) and NO-synthase 

(NOS) - showed that in the blood serum of children of 

the reference group who do not have congenital urolog-

ical pathology and diseases of the kidneys and urinary 

tract, the activity of NO was equal to 3, 32 ± 2.03 

c.u.g/p, the root mean square deviation (σ) was 2.04, 

and the limits of variation for NO ranged from 0.33 to 

8.62. 

The average activity of NOS was 9.75 ± 2.23 

c.u.g/p, σ = 3.38, the limits of control fluctuations for 

the levels of NOS activity – from 3.31 to 18.25. 

Data on NO and NOS indicators in blood serum of 

children of the reference group and patients with pri-

mary obstructive megaureter of children before surgical 

correction of urodynamics are presented in Table 2. 

Table 2 

Nitrogen monoxide (NO) and NO-synthase (NOS) concentration (c.u.g/p) in blood serum of children of the 

reference group and patients with megaureter. 

№ Groups of examinees NO (c.u.g/p) NOS (c.u.g/p) 

1 The main group (n=15) 3,89 ± 2,23* 7,78 ± 3,9** 

2 The control group (n=28) 3,43± 2,07* 7,43 ± 3,73** 

3 The reference group (n=87) 3,32 ± 2,03** 9,75± 3,38* 

* – p < 0,001; ** – p < 0,01. 

 

Further analysis of nitric oxide metabolites (NO 

and NOS) in the serum of children 3-6 months after the 

correction of urodynamics, the following results were 

established. Yes, after treatment, the NO serum concen-

tration has decreased: in 8 (53.33%) children of the 

main group; in 17 (60.71%) children of the control 

group. 

The concentration of NOS in the serum increased: 

in 7 (46.66%) children of the main group; in 15 

(53.57%) children of the control group. 

Concentrations in blood serum remained un-

changed in the postoperative period: NO – in 3 (6.97%) 

and NOS – in 3 (6.97%) children. Deterioration of the 

level of NO indicators after treatment occurred in 15 

(34.88%), NOS - in 18 (41.86%) patients. 

That is, it can be assumed that in this part of pa-

tients, urodynamic disorders were so significant that 

surgical correction did not lead to significant normali-

zation of the urinary tract function. Therefore, deter-

mining the levels of nitric oxide metabolites (NO and 

NOS) as markers of oxidative stress are informative in-

dicators of damage to the organs of the urinary system, 

which should be used as indicators of the effectiveness 

of correction of primary obstructive megaureter in chil-

dren. 

The analysis of aldehyde-phenylhydrazones and 

ketone-phenylhydrazones as indicators of oxidative de-

struction of proteins (APH and КPH content) 3-6 

months after the correction of urodynamics made it 

possible to establish the following. 

Thus, after treatment, the average level of APH in 

serum decreased: in 11 (73.33%) children of the main 

group; in 11 (73.33%) children of the control group. 
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Serum КPH indicators decreased: in 19 (67.85%) 

children of the main group; in 19 (67.85%) children of 

the control group. 

This indicates the positive dynamics of changes in 

the level of these markers and the gradual restoration of 

the functioning of the organs of the urinary system as a 

result of the treatment. 

At the same time, 13 children (30.23% of patients) 

had an increase in the level of APH and КPH indicators 

in the postoperative period. This was observed in 4 chil-

dren (26.66% of cases) of the main group for APH and 

КPH, and 9 children (32.14% of cases) of the control 

group. 

Generalizing characteristics of the number of pos-

itive results and cases in which the expected improve-

ment was not achieved, according to the indicators of 

markers of oxidative stress and the state of the antioxi-

dant system after surgical treatment of primary obstruc-

tive megaureter in children, is presented in Table 3. 

Table 3 

Changes in indicators of markers of oxidative stress and the state of the antioxidant system after surgical 

treatment. 

 
 Metabolites of nitrogen oxide Products of protein peroxidation 

 NO NOS APH КPH 

  abs % abs % abs % abs % 

Main group 

(n=15) 

Improvement 8 53,33 7 46,66 11 73,33 11 73,3 

Unchanged 1 6,66 1 6,66 0  0  

Deterioration 6 40 7 46,66 4 26,66 4 26,6 

Control 

group 

(n=28) 

Improvement 17 60,71 15 53,57 19 67,85 19 67,85 

Unchanged 2 7,14 2 7,14 0  0  

Deterioration 9 32,14 11 39,28 9 32,14 9 32,14 

Generally 

(n=43) 

Improvement 25 58,13 22 51,16 30 69,76 30 69,7 

Unchanged 3 6,97 3 6,97 0  0  

Deterioration 15 34,88 18 41,86 13 30,23 13 30,2 

where n - number of children. 

 

Discussion. 

In the comparative analysis of markers of oxida-

tive destruction of proteins (APH and CPH levels) and 

nitric oxide metabolites (NO and NOS indicators) be-

fore and 3-6 months after the restoration of urodynam-

ics, the variability of the response of the functional state 

of the organs of the urinary system was determined. 

Thus, in response to the restoration of urodynamics, a 

decrease in the manifestations of oxidative stress was 

noted in some patients - in 58.13% (NO), 51.16% 

(NOS), 69.76% (APH) and 69.76% (КPH). 

However, in a certain part of patients, despite the 

recovery of urodynamics, manifestations of damage to 

the organs of the urinary system remain - in 34.88% 

(NO) and 41.86% (NOS). Such data indicate that uro-

dynamic disturbances were so significant that their op-

erative correction did not lead to significant functional 

normalization. 

Thus, a decrease in the levels of APH and КPH 

excretion after surgical treatment of primary obstruc-

tive megaureter are significant indicators of the effec-

tiveness of restorative processesin the kidney paren-

chyma; the absence of positive changes in these param-

eters, on the contrary, indicates a low probability of 

recovery of the kidney parenchyma after the final cor-

rection of urodynamics. 

Therefore, determination of APH and КPH con-

tent in blood serum are informative diagnostic and, to 

some extent, prognostic markers of reversibility of 

changes in the kidney parenchyma after surgical treat-

ment of congenital megaureter in children. 

 

Conclusions. 

Evaluation of the effectiveness of treatment of pri-

mary obstructive megaureter in children should include 

not only the characterization of the state of urodynam-

ics of the urinary tract, but also the characterization of 

the functional state of the operated organs of the urinary 

system, which is determined on the basis of minimally 

invasive techniques that allow detecting pathological 

disorders with a high degree of probability [4]. It is the 

indicators of the functional state of the urinary system 

that should be taken into account as the main markers 

of a positive or negative result of a child's treatment [8]. 

In recent years, minimally invasive methods for as-

sessing the functional state of the kidneys have been 

rapidly developing, which include determining the lev-

els of these biochemical markers of oxidative stress and 

the state of the antioxidant system [6, 10]. 

In this plan, the study of the content of markers of 

oxidative stress and the state of the antioxidant system, 

namely, the concentration of nitric oxide, NO-synthase, 

aldehyde-phenylhydrazones and ketone-phenylhydra-

zones in the blood serum of children after correction of 

urodynamics are informative markers of the functional 

state of the kidney in general and signs of nephroscle-

rosis, in particular [7, 11]. 

Despite the improvement of urodynamics, the lack 

of positive dynamics of indicators of markers of oxida-

tive destruction of proteins (APH and КPH) in 30.23%, 

metabolites of nitric oxide NO in 34.88% and NOS in 

41.86% indicates that the functional capacity of the kid-

neys in a certain number of patients is not improving.  

These data indicate the need for early diagnosis of 

primary obstructive megaureter in children and the use 

of staged treatment depending on the degree of urody-

namic decompensation [1, 14]. When determining the 

evaluation of the effectiveness of the treatment, it is the 

indicators of the functional organs of the urinary system 

that should be taken into account as the main markers 
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of a positive or negative result of the child's treatment 

[3, 5, 13]. 

 

Prospects for further research. 

Currently, there is growing interest in the use of 

biochemical methods for the purpose of early (preclin-

ical) detection of obstructive uropathy and clear differ-

entiation of organic and functional causes of urinary 

tract enlargement. The most promising in this direction 

is the use of accurate markers of renal function in the 

clinical prediction of the course of pyelonephritis, the 

state of the kidneys and urinary tract, the choice of man-

agement tactics and treatment of children with obstruc-

tive uropathy. 
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Анотація. 

У статті розглядається технологія формування практичних навичок для самостійних занять фізич-

ними вправами учнів і учениць 5-6 класів на уроках фізичної культури. Авторами визначено рівні сформо-

ваності практичних навичок для самостійних занять фізичними вправами учнів і учениць; встановлено 

особливості урочної діяльності в контексті формування практичних навичок для самостійних занять 

фізичними вправами; розроблено уніфіковану схему відповідного уроку фізичної культури та систему ди-

ференційованих розвивальних завдань для учнів та учениць; надано методичні рекомендації педагогам 

щодо використання таких завдань на уроці. 

Abstract. 

The article deals with the technology of formation of practical skills for independent physical exercising of 

students of grades 5-6 at Physical Education lessons. The authors have defined levels of formation of 

practical skills for students' independent physical exercising; the peculiarities of the class activity in the con-

text of formation of practical skills for independent physical exercising have been established; a unified scheme 

of the relevant Physical Education lesson has been developed; a system of differentiated developmental tasks for 

students have been created; methodical recommendations are given to teachers regarding using such tasks at the 

lesson. 

 

Ключові слова: технологія, самостійні заняття, урок фізичної культури, практичні навички, фізичні 

вправи. 

Keywords: technology, independent exercising, Physical Education lesson, practical skills, physical exer-

cises. 

 

У Державному стандарті загальної середньої 

освіти сформульовано мету базової середньої 

освіти: «розвиток природних здібностей, інтересів, 

обдарувань учнів, формування компетентностей, 

необхідних для їх соціалізації та громадянської ак-

тивності, свідомого вибору подальшого життєвого 

шляху та самореалізації, продовження навчання на 
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рівні профільної освіти або здобуття професії, ви-

ховання відповідального, шанобливого ставлення 

до родини, суспільства, навколишнього природ-

ного середовища, національних та культурних цін-

ностей українського народу» 1, с. 1. Метою 

освітньої галузі «Фізична культура» є 

«гармонійний фізичний розвиток особистості учня, 

підвищення функціональних можливостей ор-

ганізму, вдосконалення життєво необхідних рухо-

вих умінь та навичок, розширення рухового досвіду 

через формування стійкої мотивації учнів до занять 

фізичною культурою і спортом» 2, с. 1-2. Ключові 

позиції, зазначені вище, свідчать про важливість 

сформованості компетентностей учнів і учениць, 

необхідних для подальшого їхнього життя та само-

реалізації.  

Рухова активність для всіх вікових категорій 

населення є пріоритетною складовою здорового 

способу життя та провідним фактором якісної жит-

тєдіяльності. Про значення достатнього рівня та 

ефективного змісту рухової активності наголошено 

як на світовому, так і на державному рівнях. 

У традиційній методиці уроку фізичної куль-

тури дотепер залишаються старі підходи. Однак, 

існує ряд досліджень і перспективна педагогічна 

практика, автори яких розкривають зміст і доводять 

ефективність різних інновацій і авторських експе-

риментальних розробок. Більшість з них спрямо-

вані на вирішення таких суперечностей: між особ-

ливостями сучасних підлітків та стереотипними 

безвідносними методичними підходами до ор-

ганізації урочної діяльності з предмета «Фізична 

культура»; між необхідністю організації освітнього 

процесу на засадах принципів педагогіки партнер-

ства та відсутністю методики компетентнісного 

підходу і методики інклюзивного фізичного вихо-

вання. 

Зазначені вище суперечності не дозволяють 

масово підійти до реалізації глобальних цілей і зав-

дань світового та державного рівнів стосовно рухо-

вої активності підлітків. Однак, з іншого боку, мо-

тивують сучасних педагогів на пошук ефективних 

шляхів вирішення окреслених проблем.  

Нове покоління учнів вимагає нових підходів 

від сучасних педагогів до організації освітнього 

процесу. Тенденції, які відбуваються зараз на нау-

ково-методичних теренах України свідчать про ма-

сивний пошук шляхів модифікації методики фізич-

ного виховання. Найбільша увага привернута до 

методики уроку фізичної культури. Серед пріори-

тетних напрямів у зазначеному контексті проблема 

формування практичних навичок для самостійних 

занять фізичними вправами учнів і учениць. 

Технологія формування практичних навичок 

для самостійних занять фізичними вправами учнів 

і учениць 5-6 класів на уроках фізичної культури 

розроблялася та експериментально перевірялася 

впродовж чотирьох років через вирішення ряду до-

слідних проблем. Надаємо опис деяких з них. 

Визначення рівня сформованості практичних 

навичок для самостійних занять фізичними впра-

вами учнів і учениць 5-6 класів. 

Згідно з технологією «Лідер» 3, розглядали 

чотири детерміновані складові рівнів сформова-

ності практичних навичок для самостійних занять 

фізичними вправами учнів і учениць відповідно до 

характеру їхньої діяльності на уроці. Зокрема: 

1. Копіювальна діяльність учнів за заданим 

зразком. Ідентифікація об’єктів та явищ, їх 

розпізнавання шляхом порівняння з відомим зраз-

ком. На цьому рівні здійснюється підготовка учнів 

до самостійної діяльності. 

2. Репродуктивна діяльність, яка пов’язана з 

відтворенням інформації про різні властивості нав-

чального об’єкта. 

3. Продуктивна діяльність, як застосування 

набутих знань для вирішення завдань, які виходять 

за межі відомого зразка і потребує здатності до ін-

дуктивних та дедуктивних висновків. 

4. Самостійна діяльність, що виявляється в 

переносі знань при вирішенні завдань в істотно но-

вих ситуаціях, складанні нових програм прийняття 

рішень. Завдання вчителя – довести якомога більше 

дітей до четвертого рівня самостійності. 

Усі показники ми оцінювали за 12-тибальною 

шкалою: 11-12 балів – високий рівень; 10 балів – 

достатній рівень; 8-9 балів – середній рівень; менше 

8 балів – низький рівень. 

Результати проведеного дослідження дали 

змогу умовно визначити чотири групи учнів і уче-

ниць, які мають різний рівень сформованості прак-

тичних навичок для самостійних занять фізичними 

вправами (табл. 1). 

Таблиця 1. 

Рівні сформованості практичних навичок для самостійних занять фізичними вправами учнів 5-6 

класів 

 

Складові 

Рівні 

Низький Середній Достатній Високий 

Копіювальна дія 7 (26%) 4 (15%) 9(33%) 7 (26%) 

Репродуктивна діяльність 7 (26%) 6(22%) 7(26%) 7(26%) 

Продуктивна діяльність 12(43%) 5(19%) 5(19%) 5(19%) 

Самостійна діяльність 19(70%) 5(19%) 2(7%) 1(4%) 

Так, високій рівень мають учні / учениці, які 

виявляють відповідальне ставлення до навичок са-

мостійності, стійкий інтерес та високу пізнавальну 

активність у процесі уроку. 

Достатній рівень сформованості навичок са-

мостійності виявляють учні / учениці з позитивним 

ставленням до самостійної діяльності, достатнім ін-

тересом до пізнавальної активності в процесі уроку. 
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Середній рівень сформованості навичок само-

стійності мають учні / учениці, які виявляють пози-

тивно-пасивне ставлення до фізичного вдоскона-

лення, стійкий інтерес тільки до тих завдань, які не 

вимагають зусиль як фізичних, так і інтелектуаль-

них. 

Низький рівень сформованості навичок само-

стійності виявляють учні / учениці з пасивним став-

ленням до виконання вправ самостійно, тому що 

відсутній інтерес до занять фізичною культурою. 

Вони також мають низький рівень пізнавальної ак-

тивності. 

Нами визначено, що високий рівень сформова-

ності мали – 26% із загальної кількості учасників, 

на достатньому рівні – 33%; на середньому рівні – 

22%; на низькому – 70%.  

Встановлення особливості урочної діяльності 

в контексті формування практичних навичок для 

самостійних занять фізичними вправами учнів і 

учениць 5-6 класів. 

Виконати зазначене завдання ми змогли з ви-

користанням спеціальної схеми (табл. 2). За 

кожним критерієм ми виставляли від 0 до 2 балів: 0 

балів – показник не визначено; 1 бал – показник на-

явний, однак використовується учителем недостат-

ньо; 2 бали – показник використовується вчителем 

в достатній мірі. 

Передбачали, що ідеальний показник оцінки 

уроку фізичної культури в контексті теми до-

слідження має становити 5х8=40 балів. Урок 

настільки ефективний, наскільки оцінка за його 

проведення наблизилася до 40 балів. 

Разом проаналізовано 15 уроків фізичної куль-

тури в 5-6 класах за різними тематичними моду-

лями. Отримані дані спостереження ми система-

тизували до зведеної таблиці, виставляючи за-

гальну суму балів за кожним показником та 

критерієм, визначали середнє арифметичне.  

Таблиця 2. 

Результати аналізу уроків 

Критерій спостереження Основні показники критерія Середній 

бал 

I.Використання індивіду-

ального досвіду учнів / 

сумарний середній бал 

0,675 

Виявлення цього досвіду шляхом постановки запитань 1,5 

Організація обміну змістом власного досвіду між учнями 0,7 

Підтримка учителем найбільш правильних версій 0,3 

Побудова на основі цих версій вивчення нового матеріалу 0,2 

II.Застосування учителем 

дидактичного матеріалу / 

сумарний середній бал 

1,075 

Заохочення учнів до використання нестандартних проблем-

них завдань 

1,2 

Добір завдань різної складності, диференційована, само-

стійна робота 

0,5 

Застосування карток, схем з індивідуальними та груповими 

завданнями. 

1,7 

Забезпечення міжпредметних зв’язків 0,9 

III.Характер педагогічного 

спілкування / сумарний 

середній бал 0,875 

Уважно вислуховувати учнів незалежно від їхнього став-

лення до предмету, від рівня їхньої успішності 

0,8 

Бесіда з дітьми на рівних 1,1 

Проявляти чуйність, доброзичливість до кожної дитини 0,7 

Надавати допомогу дітям, які не встигають за темпом ро-

боти класу 

0,9 

IV.Активізація способів нав-

чально-виховного про-

цесу / сумарний середній 

бал 0,575 

Стимулювання учнів до застосування різноманітних спо-

собів навчальної роботи 

0,6 

Заохочування до самостійної діяльності за допомогою ін-

терактивних завдань 

0,9 

Обговорення найбільш раціональних способів 0,5 

Виявлення серед запропонованих учнями найбільш осо-

бистісно значимих шляхів розв'язання завдань 

0,3 

V.Організація освітнього 

середовища та його вплив 

на учнів / сумарний се-

редній бал 0,75 

Відсоток учнів, які залучалися до самостійної роботи про-

тягом різних частин уроку 

0,6 

Надання дітям можливості вибирати завдання серед різних 

варіантів, запропонованих вчителем 

0,5 

Використання індивідуальних форм виконання завдань 0,8 

Використання групових форм виконання завдань 1,1 

Сумарний показник = 3,95 



«Colloquium-journal» #27(150), 2022 / PEDAGOGICAL SCIENCES 21 

Проведена робота дозволила констатувати, що 

в урочній діяльності з фізичного виховання учнів і 

учениць наявні форми роботи, методи навчання, які 

спрямовані на формування практичних навичок для 

самостійних занять фізичними вправами. Однак їх 

відсоток відносно до інших форм і методів – незна-

чний і неефективний. 

Розроблена схема аналізу уроку фізичної куль-

тури дозволила визначити структуру діяльності пе-

дагога та учнів у контексті теми дослідження. 

Розробка дидактичних матеріалів з метою ви-

користання їх на уроках фізичної культури в експе-

риментальних класах. 

Розраховувати на успіх впровадження само-

стійних занять у побут учнів і учениць можна лише 

озброївши їх спеціальними знаннями та вміннями. 

При цьому вміння поряд із знаннями повинні фор-

муватися на кожному уроці. 

Дотримуючись поступовості у формуванні 

навичок самостійності учнів і учениць, вчитель по-

винен звернути увагу на низку моментів. 

A. Пропонувати вправи для самостійного ви-

конання можна лише після того, як вони засвоєні на 

уроці у присутності учителя. 

B. Щоб самостійно виконувати вправи з ме-

тою вдосконалення або розвитку фізичних якостей, 

учень / учениця мають вміти контролювати власні 

дії та оцінювати правильність їх виконання. 

C. Моментом навчання самостійно займатися 

фізичними вправами треба вважати набуття учнем 

і ученицею умінь і навичок в організації та мето-

диці самостійної діяльності. 

Щоб спонукати учнів і учениць до співпраці 

один з одним і з педагогом, зацікавити їх предме-

том діяльності, активізувати пізнавальний інтерес, 

щоб вони із задоволенням працювали на уроці, 

були розроблені такі дидактичні матеріали: 

 опорні картки-схеми «Вибери-склади-ви-

конуй», за якими учню / учениці пропонується 

який-небудь інвентар, з яким треба скласти та вико-

нати вправу; 

 система розвивальних завдань, які надають 

можливість врахувати індивідуальні особливості 

кожного учня/ учениці, сприятиме розвитку їхніх 

творчих здібностей в умовах пошуку спільного 

рішення в групі з товаришами;  

 бонусна методика оцінювання досягнень 

учнів / учениць для стимулювання і заохочення їх 

до активної самостійної діяльності на кожному 

уроці; 

 система домашніх завдань;  

 орієнтовні плани-конспекти уроків. 

Розробка уніфікованої схеми уроку фізичної 

культури щодо формування практичних навичок 

для самостійних занять фізичними вправами учнів 

і учениць 5-6 класів. 

Зазначена схема подана в таблиці 3. 

Таблиця 3. 

Уніфікована схема уроку фізичної культури щодо формування практичних навичок для самостій-

них занять фізичними вправами учнів і учениць 5-6 класів 

Ча-

стина 

уроку 

Назва завдання 

для учнів 

Три-

валість, 

хв. 

Організаційно-методичні особливості 
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Карти знань 3-5хв Учні підходять до карток із завданням. Вчитель пояснює 

роль занять фізичними вправами для розвитку фізичних 

якостей, засвоює з учнями правила побудови виконання за-

вдання. На прикладі даних карток і схем демонструє пози-

тивний вплив фізичних вправ на особистість учнів. Учні ви-

конують завдання 

«З’єднай вправу 

та фізичну 

якість» 

2-3хв 

«Лото» 3-4 хв 

«Доміно» 3-4 хв 

«Кросворд» До 5 хв 

II.ОСНОВНА ЧАСТИНА 
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1) Завдання із 

серії «Навчаю-

чись-учусь» 

5-10хв Учні поєднуються в різні типологічні групи. Отримають 

картки с завданням, вивчають їх, організовують місце про-

ведення. Відповідно до завдань, вчитель пропонує учням 

самостійно виконувати добре засвоєнні вправи для ро-

звитку фізичних якостей. Впродовж виконання вправ учні 

вчяться прийомам самоконтролю 

2) Завдання із 

серії «Квітка 

рішень» 

8-10хв 

3) Завдання із 

серії «Зміни пози-

цію» 

5-8 хв 

4) Завдання із 

серії «Спільний 

проект» 

8-10 хв 
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5) Завдання із 

серії «Інтерак-

тивне коло» 

8-10 хв 

III.ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА 
Н
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«Бонусна мето-

дика 

оцінювання» 

2-3 хв Учень виконує залікову вправу до відповідного модуля на 

розвиток фізичної якості чи складає технічну зв’язку. 

Відповідні дані вписуються вчителем до протоколу скла-

дання нормативів Згідно з показниками складових бонусів 

виставляється заліковий бал 

К
о
ж

ен
 

тр
ет

ій
 

у
р
о
к
 

«Домашні зав-

дання» 

3-5 хв Вчитель знайомить учнів з змістом домашніх завдань 

відповідно до модуля. Пропонує фізичну якість до якої по-

трібно скласти комплекс вправ. Завдання з теоретичних 

знань (презентації тощо) з тематичного модуля. Вчителем 

забезпечується безперервність домашніх завдань та систе-

матичний контроль за їх виконанням 

За схемою кожний урок складався з трьох ча-

стин. У змісті роботи на кожній із частин уроку 

пропонувалися відповідні завдання учням і уче-

ницям: 

I. Підготовча частина уроку: карта знань; 

«З’єднай вправу та фізичну якість»; «Лото»; 

«Доміно»; «Кросворд». 

II. Основна частина уроку: завдання із серії 

«Навчаючись-учусь»; завдання із серії «Квітка 

рішень»; завдання із серії «Зміни позицію»; зав-

дання із серії «Спільний проєкт»; завдання із серії 

«Інтерактивне коло». 

III. Заключна частина уроку: «Бонусна мето-

дика оцінювання»; «Домашні завдання». 

В схемі зазначена черговість включення зав-

дань до уроків у системі їхнього проведення. 

Використовуючи технологію «Лідер» 3, у 

якій ми розглядали чотири детерміновані складові 

рівнів сформованості практичних навичок для са-

мостійних занять фізичними вправами, нами ро-

зроблена система розвивальних завдань для учнів. 

Зокрема: 

1. «Навчаючи – учусь» – перша серія завдань, 

яка використовується при вивчені блоку інформації 

або при узагальнені та повторені вивченого.  

2. «Квітка рішень» – друга серія завдань до-

помагає учням і ученицям проаналізувати та краще 

зрозуміти механізм прийняття важливих складних 

рішень. Це може бути проблемне завдання, що не 

має однозначного рішення. 

3. «Зміни позицію» – третя серія завдань, під 

час яких вчитель пропонує своє бачення вирішення 

проблеми, учні і учениці дозволяють прийняти 

точку зору, але шукають свої шляхи і методи 

вирішення завдання. 

4. «Спільний проєкт» – четверта серія зав-

дань розкриває механізм спільного пошуку узгод-

женого рішення. Можна групами, можна індивіду-

ально. 

5. «Інтерактивне коло» – це п’ята серія зав-

дань, де учні і учениці використовують 

індивідуалізацію навантаження з урахуванням до-

сягнутого ними рівня фізичної підготовленості, що 

відповідає найвищому рівню сформованості нави-

чок самостійності. 

Всі завдання для самостійної роботи диферен-

ційовані оскільки, підлітки одного віку мають різ-

ний рівень фізичної підготовленості, індивідуаль-

ний руховий досвід. 

Першу та третю серію завдань ми використо-

вували в підготовчій та заключній частинах уроку. 

Другу, четверту та п’яту доцільно використовувати 

в основній частині уроку. 

Резюме. 

Експериментально доведено ефективність тех-

нології формування практичних навичок для само-

стійних занять фізичними вправами учнів і учениць 

5-6 класів на уроках фізичної культури. Інноваційні 

розробки, які є складовими технології, можна вико-

ристовувати окремо. Їхня актуальність відповідає 

основним принципам концепції Нової української 

школи, які зазначені в Державному стандарті базо-

вої загальної освіти, модельній навчальній програмі 

з фізичної культури, необхідності здійснення фор-

мувального оцінювання досягнень учнів і учениць, 

впровадження компетентнісного підходу до їхнь-

ого навчання. 
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FACTOR ANALYSIS OF THE PROFITABILITY OF TECHNICAL CULTURES 

 

Анотація.  

В статті використано факторний аналіз для здійснення комплексного аналізу господарської діяль-

ності підприємства, пошуку та класифікації факторів, які мають безпосередній вплив на економічні 

явища та процеси, з виявленням причинно-наслідкових зв’язків, що впливають на зміну реальних показників 

господарської діяльності.  

Визначено систему факторів впливу на прибутковість виробництва технічних культур, обґрунто-

вано їхню кл асифікацію, виокремлено і проаналізовано ключові фактори забезпечення зростаючої прибу-

тковості даних культур.  

Висвітлено результати факторного аналізу прибутку підприємства. Здійснено оцінку впливу ре-

алізаційних цін, обсягу реалізованої продукції, собівартості на формування прибутку технічних культур. 

Запропоновано напрями підвищення прибутковості підприємства. 

Abstract. 

The article uses factor analysis to carry out a comprehensive analysis of the enterprise's economic activity, 

search and classification of factors that have a direct impact on economic phenomena and processes, with the 

identification of cause-and-effect relationships that affect changes in real indicators of economic activity. 

The system of influencing factors on the profitability of the production of industrial crops is determined, their 

classification is substantiated, the key factors ensuring the growing profitability of these crops are identified and 

analyzed. 

The results of the factor analysis of the company's profit are highlighted. An assessment of the impact of sales 

prices, the volume of products sold, and the cost price on the formation of the profit of technical crops was carried 

out. Directions for increasing the company's profitability are proposed. 

 

Ключові слова: факторний аналіз, прибуток, підприємство, ціна, собівартість, рентабельність.  

Key words: factor analysis, profit, enterprise, price, cost, profitability. 

 

В умовах глобалізації основним показником 

ефективності діяльності підприємства є прибуток, 

який відіграє вирішальну роль у діяльності кожного 

господарства та соціально-економічному розвитку 

країни в цілому. Він є і метою, і результатом, і сти-

мулом, і чинником економічної безпеки будь-якої 

підприємницької структури. Так як прибуток є ос-

новним результативним показником діяльності під-

приємства, тому важливим є аналіз його залежності 

від різноманітних факторів та оцінка їхнього 

впливу на сам прибуток [1]. 

Прибуток підприємства – це частина чистого 

доходу, який вони одержують після реалізації про-

дукції як винагороду за вкладений капітал та ризик 

підприємницької діяльності. Він становить різницю 

між сукупними доходами і сукупними витратами 

звітного року. Обсяг прибутку, як і рівень рентабе-

льності залежать в свою чергу від виробничої, мар-

кетингової, постачальницької, інвестиційної та фі-

нансової діяльності підприємства. Тому дані показ-

ники в повній мірі характеризують усі сторони 

господарської діяльності підприємства. Прибуток, 

який одержують від реалізації продукції залежить 

від таких факторів: обсягу реалізації продукції, її 

структури, собівартості та рівня реалізаційних цін 

[2]. 

Факторний аналіз – це статистичний метод 

аналізу, який показує вплив окремих факторів, або 

чинників на результативний показник діяльності 

підприємства. Іншими словами під факторним ана-

лізом розуміють методику системного та комплек-

сного вивчення та вимірювання впливу окремих 

факторів на величину результативного показника. 

Суттєве значення для оцінки діяльності підп-

риємств має поділ факторів на інтенсивні та ексте-

нсивні. До екстенсивних відносять фактори, які 

пов’язані з кількісним, а не якісним приростом ре-

зультативного показника, наприклад, зростання 

об’єму виробництва продукції шляхом збільшення 

посівної площі. Інтенсивні фактори характеризу-

ються підвищенням врожайності сільськогосподар-

ських культур, підвищенням продуктивності праці 

за рахунок впровадження інноваційних технологій 

та заходів науково-технічного прогресу [3].  

Проведений факторний аналіз собівартості те-

хнічних культур свідчить, що найбільша загальна 
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зміна собівартості спостерігається по соняшнику, 

що становить - 500,61 грн/ц, а найменша по ріпаку 

– 233,17 грн/ц відповідно. 

Дослідження свідчать, що за рахунок збіль-

шення виробничих витрат по культурах собівар-

тість продукції збільшилась по соняшнику на - 

560,98 грн, сої – 482,24 грн, та ріпаку – 250,69 грн. 

Внаслідок зростання урожайності по усіх культу-

рах собівартість зменшилася відповідно на 60,37 

грн/ц, 7,92 грн/ц та 17,52 грн/ц (табл.1).  

Таблиця 1 

Факторний аналіз собівартості технічних культур 

Продукція 

Виробничі вит-

рати на 1 га, 

грн 

Урожайність Собівартість 1 ц, грн 

Абсолютна зміна (+,-) 

собівартості 1 ц, грн 
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А 1 2 3 4 5 = 1 / 3  6 = 2 / 3   7 = 2 / 4 8 = 7 - 5 9 = 6 - 5 10 = 7 - 6 

Технічні усього 15236 36287 34,8 39,9 438,15 1043,51 910,49 472,34 605,36 -133,02 

соя 11000 22863 24,6 24,8 447,14 929,38 921,46 474,32 482,24 -7,92 

ріпак 18533 25928 29,5 30,1 628,24 878,93 861,41 233,17 250,69 -17,52 

соняшник 16664 39496 40,7 43,4 409,44 970,42 910,05 500,61 560,98 -60,37 

 

Одним з основних показників економічної 

ефективності виробництва продукції є маса прибу-

тку, яку аграрні виробники одержують від реаліза-

ції продукції. На її динаміку впливають багато фак-

торів, зокрема, обсяг реалізованої продукції, ціна 

реалізації, повна собівартість [4]. Розглянемо вплив 

основних факторів на зміну маси прибутку від реа-

лізації технічних культур в досліджуваному госпо-

дарстві протягом досліджуваного періоду.  

Таблиця 2 

Факторний аналіз прибутку технічних культур 

Показник 
2019р. 2021р. 

Відхи-

лення  

(+,-) 

2019р. 2021р. 

Відхи-

лення  

(+,-) 

2019р. 2021р. 

Відхи-

лення  

(+,-) 

боби сої ріпак соняшник 

Реалізовано, тис. ц  0,4 0,7 0,3 6,9 1,0 -5,9 44,6 75,1 30,5 

Прибуток. тис грн 91 493 402 1873 664 -1208 7090 63323 56233 

Повна собівартість 1ц, 

грн  
496,90 948,91 452,01 711,28 899,17 187,89 413,46 924,28 510,82 

Ціна реалізації 1ц, грн  730,90 1624,58 893,68 983,74 1589,73 605,99 572,38 1767,36 1194,98 

Прибуток 1ц, грн  234,00 675,67 441,67 272,46 690,56 418,10 158,91 843,08 684,16 

Зміна масси прибутку 

тис. грн  
402  -1208  56233  

у т.ч. за рахунок:        

обсягу реалізації  80  -1611  4846  

собівартості  -330  -181  -38367  

ціни реалізації  651  583  89754  

Аналізуючи вплив основних факторів на зміну 

маси прибутку від реалізації соняшнику, варто від-

значити, що в результаті збільшення обсягів реалі-

зації насіння соняшнику маса прибутку збільши-

лася на - 4846 тис. грн, за рахунок підвищення ціни 

реалізації – на 89744 тис. грн., а за рахунок собіва-

ртості маса прибутку зменшилася на - 38367 тис. 

грн (табл.2).  

Аналіз впливу основних факторів на зміну 

маси прибутку від реалізації бобів сої свідчить, що 

в результаті збільшення обсягів реалізації насіння 

сої маса прибутку збільшилася на - 80 тис. грн, за 

рахунок підвищення ціни реалізації – на 651 тис. 

грн., а за рахунок собівартості маса прибутку змен-

шилася на - 330 тис. грн.  

Аналіз впливу основних факторів на зміну 

маси прибутку від реалізації ріпаку свідчить, що в 

результаті збільшення обсягів реалізації насіння рі-

паку маса прибутку зменшилася на - 1611 тис. грн, 

за рахунок підвищення ціни реалізації – на 583тис. 

грн., а за рахунок собівартості маса прибутку змен-

шилася на - 181 тис. грн.  

Отже, основним фактором збільшення маси 

прибутку від реалізації технічних культур є фактор 

ціни реалізації.  
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Abstract 

Tourism is not a type of first-class need for life, it is solved within certain boundaries and limitations of human 

development and his lifestyle. Tourism is formed at a certain level of income of the population, the level of planning 

and provision for it is measured by the budget and the level of income. Tourism in Azerbaijan is formed and 

expanded along with overall economic development. Its material and financial base, state economy and manage-

ment are necessary. Therefore, tourism is an integral part of the economic system, the economy and its distribution 

system. Along with tourism economy being an integral part of the general economic and social life, its economic 

basis is the gross domestic product, budget revenues and the entrepreneurial activity of the population. Tourism 

development in Azerbaijan was developed at the expense of centralized resources in the planned economic system 

and had the status of a site as a planning object. 

Аннотация 

Туризм не является видом первоклассной жизненной потребности, он решается в определенных гра-

ницах и ограничениях развития человека и его образа жизни. Туризм формируется при определенном 

уровне доходов населения, уровень планирования и обеспечения его измеряется бюджетом и уровнем до-

ходов. Туризм в Азербайджане формируется и расширяется вместе с общим экономическим развитием. 

Необходимы его материальная и финансовая база, государственное хозяйство и управление. Поэтому 

туризм является составной частью экономической системы, экономики и системы ее распределения. 

Наряду с тем, что туристская экономика является неотъемлемой частью общей экономической и обще-

ственной жизни, ее экономической основой являются валовой внутренний продукт, доходы бюджета и 

предпринимательская активность населения. Развитие туризма в Азербайджане развивалось за счет 

централизованных ресурсов в системе планового хозяйства и имело статус участка как объекта плани-

рования. 

 

Key words: tourism, mountain, socio-economic, economic development, issues, role, increasing,  

Ключевые слова: туризм, горный, социально-экономический, экономическое развитие, проблемы, 
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INTRODUCTION 

 In determining tourism, its economic meaning the 

following characteristics can be accepted in the open-

ing of the review: 

- Tourism is the placement of people on different 

routes; 

- tourism is always at its last resort and somewhere 

else represents the day; 

- The traveler indicates that he is from the country 

where he lives permanently; 

- Tourism is a temporary trip, it means returning 

to the previous activity after a certain period of time; 

- Tourism shines and reflects its activity. 

The main directions of tourism development and 

the structure of the economic potential of Azerbaijan 

are determined by the main directions of its involve-

ment in the economic cycle, as well as the socio-demo-

graphic characteristics of the consumer segments. 

The approach to the model of circulation in tour-

ism is determined by the socio-demographic and stand-

ard of living of the population and its further develop-

ment. The secularity of tourism development is deter-

mined by the fact that its consumers are the entire world 

population and the characteristics of diverse consumer 

segments. 

It is no secret that tourism is one of the dynami-

cally developing areas of the world economy. As the 

high rate of development has a large amount of foreign 

exchange earnings, and affects other sectors of the 

economy, the tourism industry (internationally) is ex-

panding year by year. 

Since tourism development is more a field of stra-

tegic planning and management in accordance with dy-

namic structural changes, its reproduction structure is a 

component of general economic efficiency and specific 

efficiency indicators. If tourism plays a decisive role in 

the formation of gross domestic product and the growth 

of state income in any country, then tourism is a more 

efficient sphere in this country.  

The main indicators of the tourism service are ob-

served by the intensity of the tourist flow. Of course, 

the current situation affects this dynamic. Thus, the oc-

currence of any disease in a certain country or the 

spread of distorted information about world competi-

tion can reduce the flow of tourists to that country. The 
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motive of tourism is determined by its choice. Includ-

ing the financial well-being of the population, sanatori-

ums, resorts and health care conditions in the country, 

the displacement of the population, concern, cultural 

demand, the change of the environment in order to 

maintain forms the motive of tourism. 

With the market economy, limited resources, de-

velopment of entrepreneurship, new directions and reg-

ulatory mechanisms of tourism are emerging. There-

fore, tourism is a field of business activity with the pur-

pose of obtaining commercial profit, and it has its own 

business management characteristics. Global macro-

level and micro-level problems of tourism development 

appear in this aspect.  

Although there is a special approach in each as-

pect, in the development of tourism as a single system, 

inter-sectoral problems and systematic management 

principles should be considered.  

The prospective role of tourism for the economy 

of Azerbaijan is possible by changing its current situa-

tion. Today, the population of Azerbaijan prefers to use 

the tourist services of foreign countries. As a result of 

the current state of the tourism infrastructure and its low 

level of compliance with the demand, the specific 

weight of the tourist product in the population con-

sumption is at a non-existent level for poor families.  

Therefore, it is necessary to look at the develop-

ment of tourism as territorial interests rather than field 

interests. Thus, tourism, being the most effective field 

for integration and economic cooperation, is becoming 

a more priority direction due to the fertility of geo-

graphical conditions. As Azerbaijan is at the hubs of air, 

water and rail transport, its territory is important for 

one-stop and transit tourist connections.  

Since the exit from Azerbaijan to Europe takes 

place by air, water and railway, the options of choosing 

an alternative transport route and choosing an econom-

ically efficient route and transport route shape the tour-

ist countries of the republic. 

The main directions of tourism development are 

carried out according to the main directions of eco-

nomic and social development. These directions can be 

grouped as follows: 

 Assessment of financial resources taken from 

and brought to the republic in the development of tour-

ism, measurement of its special weight in economic cir-

culation, money supply and market exchange. Of 

course, for a country at a high level of development, the 

total volume of these funds increases the exchange of 

money, changes in bank interest rates and the country's 

income from tourism. 

 Since the development of tourism is a field and 

functional structure of economic activity, that field is 

also formed as a progressive field as a component and 

perspective of entrepreneurship development, attract-

ing additional capital flow to the opening of new jobs, 

and the complex development of each region. 

 Tourism and business activity affects the for-

mation of the first production and service sphere neces-

sary for tourism demand, the development of competi-

tive production and infrastructure, and also the increase 

of people working in the field of tourism among the 

population, the formation of tourism-related education, 

healthcare, household and transport infrastructure. 

 The inclusion of tourism in the system of cul-

tural values determines the ways of using world civili-

zation and the efforts to enter the world tourist system 

about the development of the socio-economic social 

cultural areas of the republic. 

 The development of tourism as an economic 

and social factor can lead to the transformation of the 

banking system in the republic, the rate of insurance for 

the insurance of non-cash foreign citizens, and the 

transit service sphere according to world standards. 

 The development of tourism in the regions of 

Absheron, Guba, Khachmaz, Ganja, Zakatala and Na-

khchivan in the republic creates conditions for the com-

plex development of the internal regions of the repub-

lic, the expansion of their social infrastructure areas and 

the change of services according to new market-type 

requirements. 

 In accordance with the socio-economic es-

sence of tourism, it has led to the development of edu-

cation, healthcare and other service areas, and creates 

conditions for the expansion of the sphere of paid ser-

vices. 

Alternative decision-making in the development 

of tourism through a targeted program determines the 

intensity and spectrum of attracting the necessary re-

sources and potential. Natural growth in tourism devel-

opment takes into account changes in population and 

ecological environment.  

Natural growth exists in each republic with quali-

tative changes in the economy that occur along with the 

economic factor. Including forest, mountain and cli-

mate change is a common factor that causes any type of 

tourism to increase and decrease in the current year. 

Therefore, in the aspect of organizing tourism, person-

nel potential, advertising and also the public opinion of 

those who came to the republic as tourists play a key 

role. 

In Azerbaijan, in 1995-2003, dynamic develop-

ment trend and high growth were observed in all areas 

of the economy, but the growth of the product as a re-

sult of the tourism turnover lags behind the general eco-

nomic growth. 

The specific weight of the territory of Azerbaijan 

in terms of its foreign trade turnover shapes its impact 

on tourism potential. Today, due to the special result in 

the motive of tourism, business tourism and short-term 

tourism determine the growth of tourists for commer-

cial purposes. 

In the study of tourism, cause and effect relation-

ships are formed based on the principles of adaptation 

of suitable options. Thus, the natural growth of the pop-

ulation, its age structure and the average monthly level 

of the pension, the state's one-time allowance for tour-

ists, or free shipping form the activity of its contingents 

in each republic. which does not change, is 0.8%.  

Natural population growth is 8.0-10 people per 

1000 people in 2002-2003. This means a 2.2 times de-

crease compared to 1990. The potential of the popula-

tion is made possible not only by the demand for tour-

ism, but also by raising their standard of living, increas-

ing the role of moral demand in the way of life, and also 
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by spreading information about the advantages of tour-

ism in Azerbaijan among the countries of the world and 

their adequacy.  

The richness of natural resources and its evalua-

tion as tourism potential can be the main direction of 

the complex development of the regions. The natural 

resources of the Nakhchivan Autonomous Republic are 

its tourism base as an economic zone, and the natural 

economic potential of Sheki, Zakatala, Guba-Khach-

maz and Absheron economic regions is a potential base 

for the development of urban and rural tourism. 

Achieving the desired results in managed tourism 

includes impacts for Tourism management is improved 

by the site, management principles and favorable op-

tions for the reconciliation of the interests of tourism 

subjects. The Ministry of Culture and Tourism of the 

Republic of Azerbaijan, local government bodies and 

tourism departments organize the management subject 

of tourism. 

Management objects to tourist companies, tourism 

services process and sub-systems that serve tourism. 

Tourism management is possible by finding forms of 

mutually beneficial relations and mutual interests be-

tween its subjects and objects. 

Sports, culture and tourism relations in Azerbaijan 

are managed by government and coordinating councils. 

For this purpose, government programs are created, 

which in turn solve the following: 

1. Forms the policy of the state in the field of 

tourism; 

2. Creates a system of laws and legal norms. 

3. Prepares measures and programs for the cur-

rent state of national tourism and its prospects. 

Tourism strategy in Azerbaijan and its perspective 

it reflects the ways of determining the directions and 

attracting the national resource potential to tourism. 

The national strategy of tourism and the corresponding 

implementation mechanisms combine the following is-

sues. 

 To mobilize all material and financial re-

sources of banking and commercial structures in the 

implementation of tourism programs; 

 To create a national hotel industry and create 

competitive conditions in the world market; 

 Hotel construction for tourist complexes, at-

tracting financial resources for their modernization; 

 Preparing and implementing investment pro-

grams to develop foreign and domestic tourism in the 

regions; 

 To attract foreign investments to the tourism 

sector in Azerbaijan; 

 To create a management mechanism related 

between the state and the ministries in increasing the 

national tourist product and bringing it to the market. 

Ministry of Tourism, Sports and the Republic of 

Azerbaijan, a tourism committee was established under 

the Ministry of Culture. It may also perform the follow-

ing duties in turn: 

1. Implementation of tourism policy, organiza-

tion of hotel and resort business problems; 

2. Forecasting in the regions, planning of hotels 

and resorts in the regions; 

3. Justification of resort projects and application 

of investment programs. 

In order to achieve sustainable tourism in our 

country, it is necessary to create a winter tourism base 

and eliminate the concept of seasonality. To achieve 

this goal, the "Shahdag" Summer-Winter Tourism 

Complex in the Republic of Azerbaijan differs from 

other complexes of this type in the world with its mo-

dernity and universality.  

The complex is the first mountain-ski resort in the 

history of Azerbaijan. Until a few years ago, citizens of 

Azerbaijan used to go to other countries for the purpose 

of tourism in the winter season. 

  However, two winter tourism enterprises are 

already operating in Azerbaijan: "Shahdag" Summer-

Winter Recreation Complex in Gusar and "Tufan" 

Mountain-Ski Center, which was opened in January 

2014 in Gabala region.  

The construction of these large complexes shows 

that Azerbaijan pays special attention to the develop-

ment of alternative types of tourism to summer tourism 

and the creation of infrastructure in this field. 

In the last few years, certain steps have been taken 

for the development of the tourism sector in Azerbai-

jan. For this purpose, new hotels and recreation centers 

have been built, the visa regime is simplified to attract 

foreign tourists to the country, as well as forms, sum-

mits and sports games are held.  

There is full provision for foreign tourists to have 

a comfortable and safe vacation in Azerbaijan. Unique 

nature, mineral water sources, the only healing Nafta-

lan oil in the world, rare ancient architectural monu-

ments, unique culture, national cuisine and many other 

factors make all types of tourism in Azerbaijan:  

- Business;  

- Sports; 

- Sealing;  

- Dating; 

- Hunting;  

- Exotic; 

- Beach; 

- Gastronomic;  

- Winter tourism. 

Khinalig village - located 57 km southwest of the 

city of Guba, 225 km from the capital, this village 

stands out for its ethnographic uniqueness. It resembles 

an amphitheater on a high peak of the Caucasus Moun-

tains. The village 

The name Khinalig was born from the charm of its 

nature. This name refers to the color of the mountain 

after sunrise. 2350 meters above sea level, surrounded 

by the 5000-year-old Golden Rock, Shah, Tufan and 

Khinalig mountains, this village is one of the highest 

settlements in the world. Villagers speak the Khinalyk 

language, which has a complex morphological struc-

ture. There is no other tribe or nation in the world that 

speaks this language. Since 2007, Khinalig State His-

torical Architectural Ethnographic Reserve has been 

declared. 

Gabala - The ancient city of Gabala, located 225 

km from Baku, was the capital of the Caucasian Alba-

nia state for 600 years. Chestnut forest located 1000 m 

above sea level is the wealth of this region. The age of 
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trees protected by the state here is more than 500 years. 

Mineral water springs and clean water 

The city of Gabala, which brings coolness to the 

heart on hot summer days with its fountains, is also a 

meeting place for classical music lovers. 

An internationally important classical music festi-

val is held in Gabala every summer. Musicians from 

different continents of the world share their artistic 

achievements under the open sky in this charming 

place.  

The ancient castles, mausoleums, the ancient 

tower of the 9th-11th centuries, the Museum of History 

and Local Studies in Gabala are among the must-visit 

places for those who want to learn about history. Many 

monuments were discovered in Nic village of Gabala 

district. The Albanian church in the village, the histori-

cal fountain called "Stone spring" are among these 

monuments. Also, a number of residential houses built 

in the original style attract the attention of tourists com-

ing to Nice. 

On the right slope of Tugchay, as you move to-

wards the town of Gilazi-Altiağac, you can find one of 

the wonders created by nature, which is an art "work" 

formed by the alternation of whitish-gray bentonite 

type clays and reddish ordinary clays. One of the ob-

jects that attract attention along the road is the city of 

Khizi, whose relief, water, air, socio-economic status 

renewal and development are noticeable. 

As you move towards the mountains, Altyağac 

National Park becomes more interesting, because the 

park area literally comes alive. Here, it is not difficult 

to see that every small bush is so proud. When entering 

the park territory, the restoration of the ecological bal-

ance is felt here, and the denseness of the forest, green-

ness, and the sound of birds call people to live by giving 

these places a special beauty. 

One of the most beautiful recreational facilities of 

the Gilazi -Altiagac tourist route is the "Jennat Bagi" 

recreation complex built near the village of Altiağac. 

The complex is located in a quiet corner at the foot of 

the forest. All conditions are created here for recreation 

in all seasons of the year. Thus, there is a tastefully built 

hotel, cottages, restaurants, a summer cinema-concert 

venue, an open-air swimming pool with clean water, a 

zoo, various entertainment facilities for children, a tea 

house built in the forest area, etc.  

 

CONCLUSION 

1. Socio-demographic and economic characteris-

tics of the village base and place tourism segments in 

consideration; 

2. To justify by increasing the employment and 

income of the population of the village and to determine 

the directions of processing and selling agricultural 

products; 

3. Development of entrepreneurship in the vil-

lage, organization of small and medium entrepreneur-

ship activities and creation of mechanisms for their 

stimulation; 

4. Takes into account the natural-geographical 

and economic potential of the village, actively partici-

pates in attracting tourism activities and budgeting 

tourism revenues; 

5. The village itself as an economic mechanism, 

the relationship with foreign countries and the role of 

migration problems for the socio-economic develop-

ment of the village are strengthened. 
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Abstract 

The article highlights the justification of the theoretical and legal foundations of forensic characteristics and 

the main provisions of the investigation of robberies. The object of the study is social and legal relations that arise 

during the investigation of robberies. The subject of the study is the forensic characteristics and the main provi-

sions of the investigation of robberies. The novelty of the work is that the characteristics of the criminal and the 

victim have been further developed, their signs and properties have been determined, conceptual provisions, con-

clusions and recommendations have been formulated regarding the initial stage of the investigation of robberies 

and the specifics of the tactics of conducting investigative (search) actions. 

Анотація 

У статті висвітлені обґрунтування теоретико-правових засад криміналістичної характеристики 

та основних положень розслідування грабежів. Об’єктом дослідження є суспільно-правові відносини, що 

виникають під час розслідування грабежів. Предметом дослідження є криміналістична характеристика 

та основні положення розслідування грабежів. Новизна роботи полягає в тому, що набула подальшого 

розвитку характеристика особи злочинця та потерпілого, визначено їх ознаки та властивості, сформу-

льовано концептувальні положення, висновки та рекомендації щодо початкового етапу розслідування 

грабежів та особливостей тактики проведення слідчих (розшукових) дій. 
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На сьогодні грабежі є одними з найбільш тяж-

ких злочинів проти власності. Вони становлять осо-

бливу небезпеку для суспільства, оскільки посяга-

ють на суспільні відносини не лише у сфері власно-

сті, але й у сфері охорони життя чи здоров’я 

людини. При цьому підвищена суспільна небезпека 

та резонанс цих злочинів виникає у зв’язку з відк-

ритим, незаконним та насильницьким нападом на 

особу з метою заволодіння її майном.  

За даними офіційної статистики Генеральної 

прокуратури України обліковано 27199 криміналь-

них правопорушень за ст. 186 Кримінального ко-

дексу України (далі – КК України) у 2016 р., 18130 

– у 2017 р., 13838 – у 2018 р., 11129 – у 2019 р. , 

10251 – у 2020 р., та 9986 – у 2021 р. Не зважаючи 

на тенденцію зменшення облікованих криміналь-

них правопорушень, має місце поступове збіль-

шення кількості кримінальних правопорушень, за 

якими провадження направлені до суду. 

У зв’язку з цим потребує суттєвого удоскона-

лення методика розслідування грабежів, а тому за-

значене зумовлює актуальність дослідження. 

На сьогоднішній день у криміналістичній 

науці найбільш поширеним підходом до розуміння 

розслідування злочинів є наступний: «розсліду-

вання - це діяльність, яка полягає у всебічному, по-

вному і об’єктивному встановлені наявності чи від-

сутності події злочину, особи, яка його вчинила, та 

інших обставин, що мають значення для справи» [1, 

с.132].  

Водночас, початковий етап розслідування зло-

чинів виступає як необхідна та визначальна пізна-

вальна діяльність, яка полягає у встановленні ос-

новних фактів щодо вчиненого злочину. 

За таких умов побудова оптимальної та 

найбільш ефективної моделі розслідування потре-

бує для слідчого застосування якомога більше ін-

формаційних ресурсів, яке неможливе без застосу-

вання ситуаційного підходу, адже при розсліду-

ванні будь-яких злочинів, завдання слідчого 

полягає у виокремленні найбільш важливих фактів 

щодо вчинених злочинів, й у відповідності до цього 

– у виборі необхідних тактичних прийомів та визна-

чення типових слідчих ситуацій. 

Слід зазначити, що чинний КПК України 2012 

р., у порівнянні з КПК України 1960 р., суттєво 

змінив процесуальний порядок початку досудового 

розслідування кримінальних правопорушень. Як 
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зазначає А.М. Погорецький, це здійснювалося з ме-

тою унеможливити конфлікт між державою та гро-

мадянами з приводу їх звернень до правоохоронних 

органів із заявою чи повідомленням про вчинене 

кримінальне правопорушення, запобігаючи 

неприйняттю таких заяв чи повідомлень, відмові у 

їх вирішенні, а також створенню широких можли-

востей оперативного розгляду таких заяв та по-

відомлень, застосовуючи при цьому весь арсенал 

кримінальних процесуальних засобів [2, c. 93]. 

Однією з передбачених законом передумов по-

чатку досудового розслідування є наявність 

відповідних підстав, що має важливе не лише тео-

ретичне, але й практичне значення для забезпе-

чення законності. 

Підстави для початку досудового розсліду-

вання є оціночною правовою категорією, тому на-

явність таких підстав, які можуть свідчити про вчи-

нення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 214 

чинного КПК України), визначаються уповноваже-

ною особою в залежності від результатів співстав-

лення наявних даних, що містяться у матеріалах 

справи до початку досудового розслідування [3]. 

Питання про наявність кола ознак криміналь-

ного правопорушення як підстав для початку кри-

мінального провадження, а також даних про кон-

кретні елементи його складу, повинні вирішуватися 

слідчим та прокурором у кожному конкретному 

випадку залежно від характеру кримінального пра-

вопорушення, індивідуальних особливостей і кон-

кретних обставин його вчинення. 

Встановлення цих ознак, наприклад, шляхом 

огляду місця події чи опитування очевидців, зако-

номірно тягне за собою і встановлення сукупності 

окремих елементів складу цього злочину, а також 

створює можливість і для визначення окремих 

ознак цих елементів. Виходячи з цього, є необґрун-

тованою думка тих авторів, які вважають що для 

початку досудового розслідування в заяві чи в по-

відомленні про кримінальне правопорушення по-

винні міститися дані про такі елементи складу зло-

чину як об’єкт і об’єктивна сторона, оскільки на цей 

момент кримінального процесу жоден із цих еле-

ментів складу злочину, як і будь який інших 

(суб’єкт, суб’єктивна сторона) може бути ще із 

об’єктивних причин достовірно невідомим, хоча в 

заяві чи повідомленні можуть міститися дані про 

ознаки злочину, тобто обставини, що можуть свід-

чити про вчинення кримінального правопорушення 

(ч. 1 ст. 214 КПК України) [3]. 

Грабежі характеризуються відкритістю вчи-

нення, отже часто є очевидними злочинами, тому їх 

досудове розслідування, як правило, починається 

відразу після звернення особи із заявою або по-

відомленням про його вчинення, або виявлення 

ознак цього злочину правоохоронними органами 

самостійно чи з інших джерел. 

Так, системний аналіз статистичних даних ма-

теріалів слідчої практики переконливо свідчать про 

те, що загальна кількість звернень громадян з відо-

мостями про вчинення щодо них грабежів щороку 

збільшується. Разом з тим, збільшується й питома 

вага випадків, коли кримінальні провадження, 

розпочаті за відповідними частинами ст. 186 КК 

України закриваються через встановлення відсут-

ності події кримінального правопорушення (п. 1 ч. 

1 ст. 284 КПК України) у досить короткий термін 

[4]. 

Слідча практика свідчить, що у переважній 

більшості випадків закриття кримінальних про-

ваджень за п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України має місце 

через завідомо неправдиве повідомлення особи про 

вчинення щодо неї злочинів досліджуваного виду 

[5; 6]. Відповідно до статистичних даних, лише у 

2016 р. за п.п. 1, 2, 6 ч. 1 ст. 284 КПК України було 

закрито кримінальних проваджень за 686 кри-

мінальними правопорушеннями, розпочатих за 

ст. 186 КК України, у 2017 р. – 720, у 2018 р. 691, та 

у 2019 р. - 625 [7].  

Результати вивчення матеріалів судової прак-

тики вказують на те, що, як правило, сукупність ви-

щевказаних заходів є достатньою для вирішення 

питання про те, чи дійсно заявлена злочинна подія 

мала місце, чи має місце неправдиве повідомлення 

про вчинення злочину, можливо, поєднане з його 

інсценуванням, й є підстави для закриття кри-

мінального провадження за п.п. 1, 2 ч. 1 

ст. 284 КПК України [3]. 

У тих слідчих ситуаціях, коли грабіж було вчи-

нено за умов очевидності, тобто за наявності свідків 

– очевидців події злочину, або наявна типова 

слідова картина вчинення грабежів, наприклад, 

подія злочину зафіксована за допомогою камер 

відеоспостереження, то слідчий повинен 

здійснювати головні процесуальні заходи роз-

криття та розслідування злочину особисто, а не 

надавати доручення на їх здійснення оперативним 

працівникам.  

Розслідування будь-яких видів кримінальних 

правопорушень, у тому числі й грабежів 

здійснюється в конкретних умовах часу, за наяв-

ності сукупності певних умов та обставин об'єктив-

ної дійсності, зокрема поведінки осіб, які опини-

лися у сфері кримінального судочинства, і під дією 

інших, інколи невідомих для слідчого факторів.  

Необхідно звернути увагу на те, що у сучасній 

криміналістичній доктрині ситуаційних підхід як 

відповідна методологічна основа наукового 

пізнання набуває значної популярності, оскільки 

виступає підґрунтям для формування інноваційних 

концепцій алгоритмізації слідчої діяльності та ро-

зробки конкретних технологій розслідування зло-

чинів [8, с.17]. 

У зв’язку з цим, слідча ситуація постає як необ-

хідний та важливий елемент методики розсліду-

вання злочинів будь-якого виду та характеру. 

На думку О. М. Васильєва, під слідчою ситу-

ацією в криміналістиці слід розуміти хід і стан роз-

слідування, сукупність установлених і таких, що 

підлягають установленню, обставин, значення і 

складність тих та інших, ступінь виконання інших 

завдань розслідування на даний момент, із чого, так 

би мовити, «на виході» створюються уявлення і 

висновки про подальший хід розслідування та його 

першочергові задачі [9, с.123]. 



32 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal» #27(150), 2022 

З погляду В.О. Коновалової, слідча ситуація – 

це характеристика положення розслідування зло-

чину, зумовлена наявністю (відсутністю) доказової 

і оперативно-розшукової інформації про обставини 

предмета доказування, і компоненти кри-

міналістичної характеристики, що зумовлює си-

стему безпосередніх завдань і напрямів розсліду-

вання [10, с.64]. 

Г.В. Щербакова на підставі аналізу широкого 

кола думок криміналістів узагальнила три основ-

них підходи до розуміння слідчих ситуацій: визна-

чення, що характеризують слідчу ситуацію пере-

важно як обстановку розслідування; визначення, 

згідно з якими слідча ситуація формується пере-

важно під впливом зібраної доказової інформації, 

що характеризує стан розслідування; положення, 

відповідно до якого сутність слідчої ситуації ста-

новлять обставини та стан розслідування [11, с.81]. 

На нашу думку, слідчу ситуацію необхідно ро-

зуміти як сукупність усіх умов, що впливають на 

розслідування злочину та безпосередньо визнача-

ють його властивості, тобто це ті дані, з якими слід-

чий має працювати на конкретному етапі розсліду-

вання злочину.  

У даному аспекті варто відзначити, що саме 

типова слідча ситуація дозволяє: 1) висунути 

найбільш обґрунтовані слідчі версії і визначити по-

дальший хід розслідування в потрібному для 

справи напрямку; 2) окреслити найбільш оптималь-

ний набір слідчих та оперативно-розшукових дій та 

цілеспрямовану черговість із метою належного ро-

звитку ситуації; 3) звести до мінімуму число мето-

дичних рішень слідчого, основаних на пробах і 

можливих помилках [12, с.13]. 

Виходячи з вище викладеного, слідчий під час 

формування тієї чи іншої слідчої ситуації має 

врахувати усі чинники, які зумовлюють її виник-

нення та спрямовують зміст його наступних дій. 

Наприклад, якщо обстановка місця події свідчить 

про можливість переслідування «по гарячих 

слідах» або ж дані про можливе місцезнаходження 

викраденого вимагають проведення обшуку одразу 

у декількох місцях. 

Таким чином, слідча ситуація виступає важли-

вим та невід’ємним компонентом успішного роз-

слідування, що не є у свою чергу й виключенням 

для розслідування грабежів. 

Здійснивши аналіз існуючих типових слідчих 

ситуацій початкового етапу розслідування гра-

бежів, констатуємо, що кожен із досліджуваних 

злочинів має свою специфіку щодо визначення 

слідчих ситуацій, однак на сьогодні слід вести мову 

про те, що рекомендації щодо застосування слідчих 

ситуацій стосовно кожного окремого злочину 

наразі мають своє втілення лише на науковому 

підґрунті. Тому, на нашу думку, для більш ефектив-

ного та успішного розслідування злочинів цієї кате-

горії потрібно розробити відповідні рекомендації із 

зазначенням найбільш типових слідчих ситуацій 

безпосередньо на рівні окремого наказу Міністер-

ства внутрішніх справ або Національної поліції 

України. 

Для початкового етапу розслідування грабежів 

характерними є наступні слідчі ситуації: 

1) особа, яка вчинила грабіж була затримана на 

місці вчинення злочину; 

2) є інформація про вчинення грабежу конкрет-

ними особами, які ще не є затримані; 

3) інформація про осіб, які вчинили грабіж 

невідома взагалі. 

У першій слідчій ситуації, яка є найбільш 

сприятливою для розслідування, важливе значення 

має невідкладність реагування черговим на по-

відомлення про злочин та організація швидкого 

виїзду слідчо-оперативної групи на місце вчинення 

злочину.  

Далі, як правило, проводиться огляд місця 

події у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 214 КПК 

України [3]. 

Друга слідча ситуація, у якій відомості, що 

надійшли до правоохоронних органів, свідчать про 

вчинення грабежу конкретними особами, але 

останні з місця вчинення злочину зникли, є досить 

поширеною і досить сприятливою для подальшого 

розслідування кримінального провадження. У цій 

слідчій ситуації проводиться огляд місця події, до-

питується потерпілий (потерпілі), проводяться так-

тичні операції, спрямовані на виявлення осіб, що 

вчинили грабіж, що складаються не лише з ком-

плексу слідчих (розшукових) дій, але й з негласних 

слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних 

дій та організаційних заходів. Важливим фактором 

для ефективного вирішення цієї ситуації є 

невідкладність проведення всіх необхідних слідчих 

(розшукових) дій. В ході виїзду на місце події од-

разу встановлюється час, місце і обставини вчи-

нення злочину, кількість злочинців, їх прикмети, 

наявність зброї, транспортних засобів та напрямок, 

в якому вони зникли. В залежності від цієї інфор-

мації вирішується питання про доцільність прове-

дення розшуку злочинців “за гарячими слідами” і, 

отримавши дані про ймовірний напрямок руху зло-

чинців або місце їх перебування, вживаються за-

ходи для організації їх переслідування.  

Третя слідча ситуація, найбільш несприятлива 

для розслідування у зв’язку з надзвичайно обмеже-

ними відомостями про злочинців виникає, коли на-

явна інформація про факт вчинення грабежу 

невідомими особами. Несприятливий характер 

слідчої ситуації викликає необхідність застосу-

вання органами досудового розслідування широ-

кого комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямо-

ваних на встановлення, розшук і затримання зло-

чинців “за гарячими слідами” і на розшук 

викраденого. 

Отже, слідча ситуація виступає важливим та 

невід’ємним компонентом успішного розсліду-

вання грабежів. Її необхідно розуміти як сукупність 

усіх умов, що впливають на розслідування грабежу 

та безпосередньо визначають його властивості, 

тобто це ті дані, з якими слідчий має працювати на 

конкретному етапі розслідування злочину.  

Першочерговими слідчими (розшуковими) 

діями під час розслідування грабежів виступають 

наступні: 1) огляд місця події; 2) обшук особи та 
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житла чи іншого володіння особи; 3) допит по-

терпілих, свідків та підозрюваних; 4) слідчий 

експеримент; 5) пред’явлення для впізнання особи 

та речей; 6) судові експертизи. 

Увесь процес розслідування являє собою си-

стему послідовно здійснюваних слідчих (розшуко-

вих) дій та інших заходів з метою вирішення слід-

чих ситуацій, що постійно змінюються. Отже, як і 

розслідування кримінальних правопорушень зага-

лом, діяльність щодо слідчих ситуацій планується 

на основі висунутих слідчим версій і з урахуванням 

результатів комплексного аналізу наявної в 

слідчого доказової інформації. Саме тоді виявля-

ються корисними в побудові і перевірці версій ал-

горитми і типові програми дій слідчого. Їх викори-

стання дозволяє надати процесу розслідування 

більш керованого характеру, отже, і позитивного 

розвитку. 

Як зазначає Ю.М. Чорноус, криміналістична 

версія має відповідати таким критеріям: бути реаль-

ною; можливою для перевірки; обґрунтованою 

встановленими фактами; відносно простою, із 

чіткою й однозначною формулою; стосуватися 

більш широкого кола фактів, що встановлюються в 

процесі розслідування кримінального правопору-

шення [13, с. 311]. 

На початковому етапі розслідування пізна-

вальна роль слідчої версії полягає в тому, що вона 

допомагає пояснити вже відомі обставини скоєння 

злочину і встановити нові, раніше не відомі 

слідчому. 

Чим нижчий ступінь інформаційної забезпече-

ності вихідної слідчої ситуації, тим більшого зна-

чення набуває використання типових версій. 

 Отримані результати показують, що, на жаль, 

майже дві третини слідчих недооцінюють важ-

ливість планування розслідування грабежів що, 

безумовно, впливає на результати такого розсліду-

вання. Водночас планування дисциплінує слідчого, 

забезпечує повноту й об’єктивність розслідування, 

сприяє ефективному використанню слідчим часу, 

сил і витрат [14, с. 94]. 

Погоджуючись з вище викладеним вважаємо, 

що ефективність планування розслідування гра-

бежів повинна забезпечуватися дотриманням таких 

основних принципів, як: конкретність, реальність, 

індивідуальність, ситуативність, динамічність. 

Взаємодія слідчого та співробітника оператив-

ного підрозділу в процесі розкриття і розслідування 

кримінальних правопорушень є найбільш пошире-

ним і важливим видом правовідносин у сфері кри-

мінального судочинства. Така діяльність, безпе-

речно, є необхідною умовою успішного досягнення 

повного, швидкого та неупередженого досудового 

розслідування кримінального провадження, а та-

кож встановлення всіх обставин вчинення кри-

мінального правопорушення.  

Взаємодія слідчого та оперативних підрозділів 

у кримінальному провадженні – це діяльність, яка 

ґрунтується на нормах КПК України, Закону 

України “Про оперативно-розшукову діяльність”, а 

також інших підзаконних нормативно-правових 

актів та передбачає спільне виконання завдань, 

спрямованих на ефективне розслідування та за-

побігання кримінальним правопорушенням. На 

підтвердження цього висловлюється слушна думка 

про те, що взаємодія між слідчим і працівником 

оперативного підрозділу є ефективною в разі, якщо 

вони особисто між собою досягнуть взаєморо-

зуміння щодо розслідування конкретного кри-

мінального провадження [15, с. 72]. 

Вважаємо, що чинна законодавча регламента-

ція порядку взаємодії слідчого, прокурора та опера-

тивних підрозділів призводить до неналежного ви-

користання можливостей останніх у досудовому 

кримінальному провадженні. У зв’язку з вище-

викладеним, пропонується змінити редакцію ч.1 ст. 

41 КПК України та після слів “... здійснюють слідчі 

(розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в 

кримінальному провадженні” додати “а також інші 

процесуальні дії та організаційні заходи за письмо-

вим дорученням або іншим погодженням зі слідчим 

або прокурором”.  

Таким чином, взаємодія слідчого та співробіт-

ника оперативного підрозділу є одним із важливих, 

ефективних, а інколи проблемних напрямів діяль-

ності уповноважених осіб у процесі проведення 

розслідування грабежів. І лише цілеспрямована й 

системна робота слідчого та співробітника опера-

тивного підрозділу під час проведення слідчих 

(розшукових) дій та оперативних заходів дасть 

змогу ефективно використовувати можливості обох 

суб’єктів у процесі перевірки та збирання доказів. 

Проведене дослідження дало можливість 

сформулювати такі висновки: 

1. Слідча ситуація виступає важливим та 

невід’ємним компонентом успішного розсліду-

вання грабежів.  

2. Для початкового етапу розслідування гра-

бежів характерними є наступні слідчі ситуації: 1) 

особа, яка вчинила грабіж була затримана на місці 

вчинення злочину; 2) є інформація про вчинення 

грабежу конкретними особами, які ще не є затри-

мані; 3) інформація про осіб, які вчинили грабіж 

невідома взагалі.  

3. Першочерговими слідчими (розшуковими) 

діями під час розслідування грабежів виступають 

наступні: 1) огляд місця події; 2) обшук особи та 

житла чи іншого володіння особи; 3) допит по-

терпілих, свідків та підозрюваних; 4) слідчий 

експеримент; 5) пред’явлення для впізнання особи 

та речей; 6) судові експертизи. 

4. Планування розслідування грабежу характе-

ризується необхідністю вирішення типових для 

більшості видів злочинів завдань.  

5. Проведення типових загальних слідчих 

версій.  

6. Проведення окремих слідчих версій.  

7. Залучення оперативних підрозділів до про-

цесуальних дій, спрямованих на перевірку заяв та 

повідомлень про вчинення грабежів дозволить 

зменшити процесуальне навантаження на слідчого, 

тим самим підвищити якість розслідування ним ін-

ших злочинів. Вважаємо, що чинна законодавча ре-

гламентація порядку взаємодії слідчого, прокурора 
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та оперативних підрозділів призводить до неналеж-

ного використання можливостей останніх у досудо-

вому кримінальному провадженні. У зв’язку з ви-

щевикладеним, пропонується змінити редакцію ч. 1 

ст. 41 КПК України та після слів “... здійснюють 

слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) 

дії в кримінальному провадженні” додати “а також 

інші процесуальні дії та організаційні заходи за 

письмовим дорученням або іншим погодженням зі 

слідчим або прокурором”.  
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В статье изложены главные принципы процедуры медиации и те практические шаги, которые поз-

воляют этому альтернативному методу разрешения споров привести конфликтующие стороны к взаим-

ному согласию. Статья ориентирована на оптимальные выходы из спорных ситуаций и способы их при-

менения в сфере разрешения конфликтов. Созданная альтернативная система является достаточно раз-

витой с точки зрения правового обеспечения и практической реализации, что рассматривается в статье 

и целесообразно для более эффективного использования уже существующих в России или внедрения новых 

несудебных процедур, так как затрагивают вопросы в области теории и практики альтернативного раз-

решения споров. 

  



«Colloquium-journal» #27(150), 2022 / JURISPRUDENCE 35 

Abstract 
The article outlines the main principles of the mediation procedure and the practical steps that allow this 

alternative method of dispute resolution to bring the conflicting parties to mutual agreement. The article is focused 

on the optimal ways out of disputable situations and ways of their application in the field of conflict resolution. 

The created alternative system is quite developed in terms of legal support and practical implementation, which 

is discussed in the article and is advisable for more efficient use of existing in Russia or the introduction of new 

non-judicial procedures, as they raise issues in the field of theory and practice of alternative dispute resolution. 

 

Ключевые слова: медиация, конфликт, разрешение споров, альтернативный способ, суд, медиатор, 

процедур, соглашение, принципы медиации, внесудебные процедуры, право, закон, суд.  

Keywords: mediation, conflict, dispute resolution, alternative method, court, mediator, procedures, agree-

ment, principles of mediation, out-of-court procedures, law, law, court. 

 

В рамках рассматриваемой тематики обратим 

внимание на то, что в Российской Федерация с 2011 

г. взял свое начало и продолжает развитие институт 

медиации. Так, после вступления в законную силу 

Федерального закона ”Об альтернативной проце-

дуре урегулирования споров с участием посред-

ника (процедуре медиации)’’ [4], медиацию можно 

понимать как альтернативный способ решения 

спора или урегулирования конфликта таким спосо-

бом, чтобы обе стороны пришли к взаимному со-

глашению.  

Напомним, слово медиация происходит от лат. 

“mediare” –«посредничать», медиатор является тре-

тьей стороной в споре, можно сказать посредником 

который доносит интересы противоположных сто-

рон друг другу и помогает найти выход из ситуа-

ции. Отметим, что медиация, как и любая проце-

дура делится на части, мы можем ее разделить на: 

начало, сам процесс (основная часть) и результат.  

Соответственно, будем исходить из того, что 

задача любой процедуры это прийти к результату 

который изначально вложен в смысл и цель этого 

процесса, тогда смысл медиации решить вопрос без 

судебного разбирательства, в связи с этим, важно 

чтобы все стороны были заинтересованы в этом. 

Даже если стороны не совсем понимают что такое 

медиация, проходя все этапы и следуя правилам 

предусмотренным законодательством в этой проце-

дуре можно уже достигнуть определенных целей. 

Обратим внимание, что одной из важнейших 

деталей в процессе медиации является ее субъект, 

так как медиация как деятельность выполняется ме-

диатором (субъект с определенными компетенци-

ями). Именно это выделяет медиацию как альтерна-

тивную процедуру урегулирования споров, так как 

медиатор является специалистом и обладает компе-

тенциями, набором методов и приемов, непосред-

ственно это позволяет поддерживать и производить 

данную процедуру.  

Исходя из сказанного, возникает вопрос: на ка-

ких принципах строится процесс медиации. Напом-

ним, принципы в любой сфере как база на которой 

строится сам процесс, это нечто фундаментальное, 

исходя из которых, сможем найти понимание неко-

торых обязательных правили или этапов самого 

процесса, а так же найти их отражение в практике. 

Обратим внимание на первый принцип медиа-

ции который целесообразно рассмотреть, это кон-

фиденциальность. Ближайший синоним который 

мы можем подобрать конфиденциальности – тайна, 

во многих правовых институтах это тоже есть (ад-

вокатская тайна, судебная тайна). В процессе меди-

ации очень важна коммуникативная культура, для 

достижения результата, которым будут довольны 

все (в том числе и медиатор) должна быть создана 

определенная социально-психологическая среда и 

коммуникативное пространство. И конечно если 

человек не будет уверен что все абсолютно сек-

ретно этого попросту не достичь. Еще хотелось бы 

добавить что это склоняет людей не идти в суд а ре-

шить спор с медиатором, ведь их основное разли-

чие заключается в том, что судебное разбиратель-

ство это формализованный публичный процесс, в 

то время как медиация неформализованная, конфи-

денциальная процедура. Суды переполнены делами 

которые не заслуживают внимания при рассмотре-

нии по существу. По мнению Н.А. Колокова “85% 

гражданских и арбитражных дел – ни о чем”. И рас-

сматривая эту процедуру со стороны тайны, зако-

нодатель сделал процесс медиации более выгод-

ным по сравнению с обращением в судебные ор-

ганы.  

Рассмотрев принцип тайны у медиаторов мы 

сталкиваемся с проблемой которая связана только с 

процессом медиации. Я могу привести пример 

сравнив “тайну медиации” и “адвокатскую тайну”. 

Адвокат имея лишь одного доверителя, несмотря на 

то что он сделал и сказал держит это в тайне, рас-

крыть он их может только в пользу доверителя. В 

процессе медиации проблема заключается в том 

что у медиатора два доверителя, оба имеют свою 

тайну и медиатор не может раскрыть эти факты 

даже несмотря на то что они могут помочь разре-

шить спор, так как это нарушит принцип конфиден-

циальности. В этом и заключается трудность с ко-

торой сталкиваются непосредственно медиаторы. 

Чтобы принцип тайны работал необходимо 

рассмотреть еще один аспект-обеспечение конфи-

дециальности. У каждого есть право на это, но что 

бы оно работало необходимо его обеспечить. У ме-

диатора имеется два пути обеспечения: первый, 

технический (обеспечивается непосредственно тех-

ническими средствами например: а)запись бесед 

(если одна из сторон начинает вести голосовую за-

пись либо видеозапись, медиатор обязан это пре-

сечь, т.к нарушается принцип тайны). Из этого вы-

текает второй пункт: б)записи самого медиатора 

(медиатор ведет записи походу дела, т.к это техни-

чески необходимо, но по окончании дела он должен 
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их уничтожить, ведь стороны не могут быть уве-

рены что они никуда не попадут, поэтому жела-

тельно делать это в присутствии остальных сторон) 

и в)защита от прослушивания (медиатор должен 

обеспечить защиту от прослушивания. Процесс 

должен проходить в подходящем для этого месте, 

где стороны будут уверены что все выполняется 

конфиденциально, медиатор должен обеспечивать 

это право на тайну). Второй – юридический. Суще-

ствуют правила прописанные в ФЗ “ Об альтерна-

тивной процедуре урегулирования споров с уча-

стием посредника (процедуре медиации” и связаны 

они с ситуацией если дело после медиационной сес-

сии переходит в суд. Может ли информация полу-

ченная медиатором быть передана в суд? Обращает 

внимание пункты закона которые обеспечивают 

принцип конфидециальности и которые нельзя раз-

глашать в суде. На нижеприведенные темы в суде 

запрет на допрос: а)Предложение одной из сторон 

медиационной сессии (если одна из сторон отказа-

лась от данной процедуры и сразу обратилась в суд, 

в соответствии с ФЗ медиатор не имеет права ука-

зывать на то что к нему кто-либо обращался, это за-

прещено); б)Признание одной из сторон (например: 

дело из судебного порядка перешло в медиацион-

ный процесс, и в ходе медиации одна из сторон при-

знала то, что не признавала в судебном порядке, 

стороны не пришли к решению и дело вернулось в 

суд, медиатор не вправе раскрывать признание сто-

роны в том что отрицалось либо будет отрицаться в 

суде, это запрещено юридически); в)Готовность 

сторон выполнить медиационные соглашения. 

Если при появлении каких либо доказательств о го-

товности одной из сторон принять медиационные 

соглашения (например неподписанный но уже го-

товый медиационный договор), их пытаются 

предоставить в суде как доказательства, они нару-

шают принцип конфидециальности и суд не имеет 

права принять их в роли доказательств. 

Второй принцип медиации это – доброволь-

ность. Для начала процесса медиации нам нужно 

волеизъявление обеих сторон. Как отмечали, О.В 

Аллахвердова и А.Д Карпенко в своих трудах, су-

дебный процесс и медиация отличаются тем что ме-

диация является добровольной, и в отличии от 

судьи, медиатора вы выбрать можете (в этом во-

просе медиация схожа с третейским судом) [5]. 

Согласно М.Пель, проявление этого принципа 

заключается в, стороны не имеет права принудить 

или заставить другую к участию в процессе медиа-

ции; каждый участник может покинуть процесс на 

любом из этапов медиации до юридического 

оформления медиационного соглашения; с резуль-

татами медиации стороны тоже соглашаются 

только добровольно и медиатор не является испол-

нительным органом, поэтому он не контролирует 

исполнение медиационного соглашения, стороны 

сами проявляют свою ответственность и осознан-

ность. 

Третий принцип вытекает из второго - ответ-

ственность сторон. Функция медиатора заключа-

ется в помощи сторонам прийти к соглашению, он 

не исполняет функции судебного исполнителя и по-

этому ответственность за исполнение соглашения 

лежит на сторонах которые пришли к соглашению. 

Одно из основных направлений медиатора и меди-

ации в целом это повысить ответственность и осо-

знанность сторон, чтобы они понимали что весь 

процесс зависит от них самих. 

Четвертый принцип является один из ключе-

вых для медиатора-беспристрастность. У медиа-

тора не должно быть каких либо предпосылок скло-

ниться на ту или иную сторону. Беспристрастность 

и независимость медиатора состоит из нескольких 

элементов: пресуппозиция человека(медиатора)-

базисные знания и восприятие окружающего мира 

человеком(медиатором) не должна учитываться ме-

диатором, он должен быть беспристрастным. В ка-

честве примера: У медиатора есть пресуппозиция- 

родители должны заботиться о своих детях, исходя 

из жизненного опыта. В процессе участвуют су-

пруги и одна из сторон никак не хочет иметь отно-

шение к ребенку (уход, материальная поддержка и 

т.д), соответственно он займет ту сторону, которая 

защищает ребенка и о беспристрастности уже не 

может быть и речи. Следующий элемент: конфликт 

интересов-если у медиатора есть какой либо инте-

рес в деле, то он автоматически не может быть бес-

пристрастным [1] , медиатор не должен вовлекаться 

в процесс кроме решения конфликта; «подарки» - 

один из элементов который можно отнести к рус-

ской культуре и обычаям, но медиатор не должен 

принимать никаких подарков от сторон, очевидно, 

потому что, это влияет на его рабочую деятель-

ность. 

Рассмотрим один из интересных вопросов, как 

поступить медиатору если платит лишь одна из сто-

рон, не влияет ли это как то на процесс. Процесс 

медиации состоит из нескольких этапов и действу-

ющие медиаторы рекомендуют уже на предвари-

тельном этапе проговорить: Процесс ведется спе-

циалистом, и на дело никак не повлияет кто платит; 

И затем попробовать направить человека в пра-

вильное русло, попробовать повысить его личную 

ответственность и предложить оплатить хотя бы 

малую часть, что позволяет работать обеим сторо-

нам, продемонстрировать свою беспристрастность; 

вовлечь ту сторону которая не платила за процесс 

еще больше в дело т.к заплатив человек более скло-

нен чувствовать себя субъектом процесса, он будет 

более вовлечен в решение проблемы посредством 

медиации. Таким образом, медиатор должен знать 

и владеть такими приемами, потому что благодаря 

одной убеждающей речи уже процесс двигается в 

нужном направлении и желаемому результату [2].  

Пятый принцип в медиации это-прозрачность 

или открытость. Я считаю что этот принцип смежен 

с принципом добровольности, и связаны они в 

первую очередь тем, что все стороны должны пол-

ностью понимать как проходит процесс и какие у 

него будут последствия. Медиатор должен гово-

рить, стараться делать процедуру максимально 

прозрачной, проговаривать сторонам каждый шаг, 

начиная с предварительного этапа. Вполне воз-

можна ситуация когда одна из сторон не явится на 
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него. Медиатор может выслушать обе стороны от-

дельно, но затем обязательно чтобы на медиатив-

ную беседу пришли обе стороны, медиатор должен 

разъяснить им содержание сути, установленные 

правила и преимущества осуществляемой им про-

цедуры. 

Последний шестой принцип медиации-равен-

ство. Главенствующий принцип который в системе 

принципов касается всех других принципов. Во 

время процесса все стороны равны, это касается и 

принципа конфидециальности (сохраняем тайны 

обеих сторон и с одинаковым усилием), это и прин-

цип добровольности, если медиатор видит что одна 

из сторон давит на другую, он должен доходчиво, 

без конфликта, объяснить что во время процесса 

они равные субъекты. В этом принципе лучше 

всего отражается ситуация, что лучше медиатору 

брать равные доли гонорара с обеих сторон, это по-

может сторонам чувствовать равную ответствен-

ность и наглядно увидеть принцип равенства. 

В бизнес-медиации чаще всего этот принцип 

понятен на подсознательном уровне всем сразу по-

нятен, т.к компании примерно равны по своим де-

нежным массам и влиянию. Ю.А. Яковлева отме-

чает, “существенное значение на возможность раз-

решения спора посредством переговоров оказывает 

равенство участников конфликта, т.е. так называе-

мый баланс сил или ресурсов. Равенство может за-

ключаться в экономическом, репутационном, фи-

нансовом, юридическом балансе.” [3]. В случаях, 

когда одна сторона спора является доминирующей 

в любом аспекте, либо негативное решение суда ни-

как не повлияет на компанию ввиду ее величины, 

проведение переговоров по данному спору и по-

пытки примирения скорее всего не возымеют ника-

кого эффекта. 

Исходя из вышесказанного следует, что Рос-

сийская Федерация позаимствовала в зарубежной 

практике отличную альтернативу судебным про-

цессам-медиацию. На сегодняшний день можно 

выделить положительные моменты, например то, 

насколько точно были законодательно выделены 

принципы медиации и в них досконально точно 

видны цели и задачи стоящие как перед сторонами 

так и перед самим медиатором; но есть и негатив-

ные моменты и чтобы их разрешить, российскому 

законодателю нужно обратиться к иностранному 

правоприменению и выделить оттуда решение про-

блемы [6]. 

Хотелось бы выделить такую проблему: меди-

ация не является сейчас распространенным мето-

дом решения споров, хоть и имеет множество пре-

имуществ над судебным процессом и хотелось бы 

увидеть, хотя бы в порядке эксперимента примире-

ние как обязательный этап перед судом. Это по-

могло бы разгрузить от множества работы судеб-

ный аппарат, повысить доверие граждан к судебной 

власти, т.к судьи смогли бы каждому делу уделять 

гораздо больше времени. И конечно это могло бы 

немного снизить траты государства, т.к не придется 

расширять штат сотрудников аппарата суда [8].  
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