
 

№42/2020 

Znanstvena misel journal 

The journal is registered and published in Slovenia. 

ISSN 3124-1123 

VOL.2 

The frequency of publication – 12 times per year. 

Journal is published in Slovenian, English, Polish, Russian, Ukrainian. 

The format of the journal is A4, coated paper, matte laminated cover. 

All articles are reviewed 

Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal. 

Sending the article to the editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for 

possible consequences for breaking copyright laws 

Free access to the electronic version of journal 

 

Chief Editor – Christoph Machek 

The executive secretary - Damian Gerbec 

Dragan Tsallaev — PhD, senior researcher, professor 

Dorothea Sabash — PhD, senior researcher 

Vatsdav Blažek — candidate of philological sciences 

Philip Matoušek — doctor of pedagogical sciences, professor 

Alicja Antczak — Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor 

Katarzyna Brzozowski — PhD, associate professor 

Roman Guryev — MD, Professor 

Stepan Filippov — Doctor of Social Sciences, Associate Professor 

Dmytro Teliga — Senior Lecturer, Department of Humanitarian and Economic Sciences 

Anastasia Plahtiy — Doctor of Economics, professor 

 

Znanstvena misel journal 

Slovenska cesta 8, 1000 Ljubljana, Slovenia 

Email: info@znanstvena-journal.com  

Website: www.znanstvena-journal.com 

 

http://www.znanstvena-journal.com/


 

CONTENT 

ECONOMICS 

Alieksieienko D. 
SOCIAL CAPITAL AS A FACTOR IN THE PRODUCTION 
OF LOCAL PUBLIC GOODS ........................................... 3 

Ainabekova I., Zhantaeva A. 
SYSTEMS OF INTERNATIONAL RATINGS OF 
COUNTRIES ' DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF THE 
FORMATION OF THE EEU ............................................ 4 

Zaborovets K. 
THE BUSINESS PROCESSES ARCHITECTURE’S 
DEVELOPMENT AS A PREREQUISITE FOR ENSURING 
THE STRATEGIC STABILITY OF THE ENTERPRISE ........ 12 

Kirsanov S., Istomin E., Sokolov A. 
STRATEGIC MANAGEMENT APPROACHES 
DEVELOPMENT OF THE DOMODEDOVO AIRPORT .... 19 

Soboleva I. 
THEORETICAL APPROACHES TO THE DEFINITION OF 
THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF MONOPOLY AND 
ITS FORMS ................................................................. 28 

Starkova O. 
HOUSING CONDITIONS OF HOUSEHOLDS IN RUSSIA 32 

Shakhovskaya L., Timonina V. 
RUSSIA 'S ACTIONS IN TRIPLE IMPACT ON THE WORLD 
ENERGY MARKET ....................................................... 35 

 

MEDICAL SCIENCES 

Abildina K., Mametova D. 
MEDICAL TOURISM: SCIENTIFIC APPROACH, TOP 
DESTINATIONS AND REVITALIZATION DESIGN IN 
KAZAKHSTAN ............................................................. 38 

Kraсhmalova O., Hetman O.,  
Kolesnikova O., Antonova I., Samokhina L. 
GENE POLYMORPHISM OF THE ILE105VAL 
ANTIOXIDANT PROTECTION SYSTEM GSTP1 
GLUTITION TRANSFERASE IN GROUPS OF PATIENTS 
WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE 
AND CORONARY HEART DISEASE .............................. 41 

 

 

Darii I. 
CLINICAL FEATURES IN PATIENTS WITH CHRONIC 
CEREBRAL ISCHEMIA DEPENDING ON THE PRESENCE 
OF METABOLIC SYNDROME ...................................... 47 

Solomko D., Makarenko O. 
ANALYSIS OF PHYSICAL AND ECONOMIC AVAILABILITY 
OF INTRANASAL CORTICOSTEROIDS IN COMPLEX 
TREATMENT OF ACUTE RHINOSINUSITIS .................. 52 

Savilov P. 
ON THE POSSIBILITIES of HYPERBARIC OXYGEN 
THERAPY IN THE TREATMENT OF SARS-CoV-2 
INFECTED PATIENTS. ................................................. 55 

 

  



Znanstvena misel journal №42/2020 3 

ECONOMICS 
 

SOCIAL CAPITAL AS A FACTOR IN THE PRODUCTION OF LOCAL PUBLIC GOODS 

 

Alieksieienko D. 

NTU "Dnipro Polytechnic", applicant 

 

Abstract 

Problems of production of public goods in modern conditions are analyzed in the article. The importance of 

ensuring an effective mechanism for combining and reconciling interests of the subjects of society in order to 

achieve common goals is emphasized. Emphasis is placed on the special role of social capital in the process of 

local public goods production. The relationship between social capital and civil society is shown. 

Keywords: social capital, local public goods, institutional environment, civil society. 

 

As modern economic practice shows, the current 

level of welfare of citizens of any country, its potential 

to increase and, consequently, the opportunity for fur-

ther socio-economic progress of society itself is signif-

icantly determined by the efficiency of production and 

consumption of public goods. Meeting the needs of the 

population in these goods, which are objectively vital, 

but for various reasons in many cases can not be pro-

vided through market self-regulation mechanisms, are 

provided through the functioning of the public sector of 

the economy. 

All these goods, financed by mandatory taxation, 

are not always produced in sufficient quantities and are 

often of low quality. For example, according to a sur-

vey conducted by the sociological group "Rating" in all 

regions of Ukraine, most respondents are dissatisfied 

with the quality of services provided in the public sec-

tor of the Ukrainian economy [1]. Therefore, questions 

of the state efficiency as the main subject of public 

goods production are still relevant for economic the-

ory. 

Seeing the "failures of the state" in the sphere of 

production of public goods, the representatives of the 

theory of public choice have associated them with the 

rent-oriented behavior of public authorities, who 

choose both the types and amount of public goods not 

on the basis of real demand but depending on the ability 

to maximize personal gain. Thus, priority in public 

funding is usually given to those categories of goods 

that allow the reorientation of public resources to the 

factor of personal enrichment of those who make ap-

propriate policy decisions. 

We believe that along with these reasons high-

lighting the insolvency of the state or, at least, the dif-

ficult situations it encounters in this area, it is possible 

to sort out the initial problem of identifying real con-

sumer preferences for certain goods and services. In 

other words, society as a combination of individuals 

who pursue their own interests must develop a collec-

tive view of what goods exactly need to be produced 

and through whose efforts this can be done at the lowest 

cost. Thus, there is a need to combine interests of the 

subjects in order to achieve collective goals, and, ac-

cordingly, the theory should clarify the nature and 

mechanisms of their coordination. 

In E. Ostrom's well-known work "Managing the 

Common" (1990), the researcher on a broad empirical 

basis proved that the management of resources that are 

in collective use, as well as public goods of local im-

portance, is more effectively implemented in commu-

nities where their members believe in the rules of coop-

eration. E. Ostrom shows that subjects interested in cer-

tain benefits can voluntarily organize themselves into a 

group in order to maintain the ultimate results of their 

own efforts. Examples of this possibility include the or-

ganizational structure and operations of the vast major-

ity of US law firms, where a group of lawyers combine 

their assets to acquire a library and pay for the services 

of secretaries and researchers. Such firms develop their 

own internal management mechanisms, including pro-

cedures of cost-benefit allocation between partners. 

Similar examples include the performance of a number 

of cooperatives [2]. 

In the process of research conducted in Ukraine 

during the implementation of the EU and UNDP project 

"Community-Based Local Development", it was em-

phasized that the most important resource in achieving 

the desired socio-economic effect in these communities 

is their level of social capital. Trainings, site visits, di-

alogues and small grants (for community projects), rel-

evant institutional arrangements were used in this pro-

ject as tools to build the capacity of communities to in-

fluence the quality of life. The main achievement of the 

project, according to researchers, was the social mobi-

lization of community members, which led to the acti-

vation of the "dormant" potential of collective actions 

and the desire of people to help themselves. The 

changes that have taken place at the mental level of the 

residents of settlements covered by the project have led 

to the improvement of social capital of local communi-

ties and manifested themselves in increased social ac-

tivity, increased social mobilization aimed at joint solv-

ing of local socio-economic development problems [3]. 

It is social capital as the embodiment of social re-

lationships that bring either social or individual bene-

fits, is an important prerequisite for understanding the 

peculiarities of the public interest. This is especially 

important in the process of studying institutional re-

forms - understanding social capital as a productive re-

source in the process of formation of new institutions, 

which allows to focus on such activities that create its 

critical mass and significantly increase the efficiency of 

institution building. As world experience shows, in the 

period of reformation there is always a transition of so-

ciety to new, more effective institutions. Often in the 

process of institutional development the old norms 
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come into conflict with the new ones. Therefore, the 

success of reforms depends on the critical mass of so-

cial capital accumulated in society. That is why we pro-

pose to consider social capital as a resource through 

which new, more effective institutions are formed and 

disseminated. 

It should be noted that social capital is formed 

through upbringing and education, in the process of 

which socio-cultural values are assimilated, as well as 

through the social activities of people. The latter takes 

the form of civil society - a set of existing non-political 

relations between people, which are formed outside the 

sphere of influence of the state, its policy of directive 

coordination and regulation. Civil society is formed of 

the needs of individuals in the process of uniting and 

protecting their interests in response to the ever-ex-

panding expansion that comes from the state or other 

actors. It is aimed at forming moral and legal prerequi-

sites for the formation and development of man as a 

free person. Through participation in political organi-

zations, activities of professional, public and other or-

ganizations, people get the opportunity to express and 

defend common interests. As a result, they establish 

links with the political system of society, in which, in 

addition to the process of solving the tasks of selection 

and achieving collective goals, solidarity and public or-

der are maintained through the internalization of formal 

and informal rules. 
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Аннотация 

В статье рассматривается оценка уровня экономического развития стран-участниц ЕАЭС в системе 

международных рейтингов развития Республики Казахстан. Также рассмотрены различные позиции Ка-

захстана в международных рейтингах в сравнении с позицией ЕАЭС. 

Abstract 

The article considers the assessment of the level of economic development of the EEU member States in the 

system of international development ratings of the Republic of Kazakhstan. Various positions of Kazakhstan in 

international ratings in comparison with the position of the EEU are also considered. 

Ключевые слова: международный рейтинг, индекс глобальной конкурентоспособности, индекс гло-

бализации, индекс экономической свободы, судебная деятельность, фискальная система. 

Keywords: the international ranking, the global competitiveness index, the index of globalization index of 

economic freedom, judicial activities, fiscal system. 

 

Для оценки уровня экономического развития 

стран-участниц ЕАЭС и интеграционныхпроцессов 

в целом Евразийская экономическая комиссия при-

меняет систему международных рейтингов, кото-

рая является эффективным инструментом для про-

ведения сопоставительного анализа развития 

стран-участниц ЕАЭС и определения на его основе 

рисков и возможностей интеграционного сотрудни-

чества. Также, международные рейтинги важны 
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для выявления конкурентных преимуществ в срав-

нении с другими странами мирового сообщества. 

По каждому международному индексу рассчитыва-

ется позиция ЕАЭС как средневзвешенное значе-

ние индексов стран-участниц ЕАЭС пропорцио-

нально вкладу страны-участницы в суммарный 

объем ВВП интеграционного объединения.  

1. Индекс глобальной конкурентоспособности 

(Global Competitiveness Index) разработан Всемир-

ным экономическим форумом (ВЭФ) в 2005 году. 

Данный рейтинг является общеэкономическим, ис-

следуется в 137 национальных экономиках с годо-

вой периодичностью, содержит 3 основных показа-

теля и 12 субпоказателей, состоит из индекса, не 

превышающим 7 пунктов, где 7 – лучший резуль-

тат. Индекс оценивает способность стран обеспечи-

вать высокий уровень жизни для своих граждан. 

В данном международном рейтинге из 137 

национальных экономик Евразийский экономиче-

ский союз в 2017 году занимал 40 место[1].  

По сравнению с 2016 г. в данном рейтинге 

Евразийский экономический союз переместился 

выше на 4 позиции(с 44 на 40 место), что связано с 

улучшением позиций Республики Армения (с 79 на 

73 место), Кыргызской Республики (с 111 на 102 

место) и Российской Федерации (с 43 на 38 место). 

 

 
Рис. 1 Позиция ЕАЭС в Индексе глобальной конкурентоспособности в 2017г. 

 

Наиболее высокую позицию среди стран-

участниц ЕАЭС по Индексу глобальной конкурен-

тоспособности (табл.5) занимает Российская Феде-

рация (38 место), далее – Республика Казахстан (57 

место), Республика Армения (73 место) и Кыргыз-

ская Республика (102 место). 

 

Табл. 1 

Позиции государств – членов ЕАЭС в рейтинге Индекса глобальной конкурентоспособности в 2015-2017 

гг [2]. 

 2015г. 2016г. 2017г. 

Количество стран –  

объектов исследования 

140 138 137 

Армения 82 79 73 

Казахстан 42 53 57 

Кыргызстан 102 111 102 

Россия 45 43 38 

ЕАЭС 45 44 40 

 

Наиболее высокие позиции за 2017 год по по-

казателям Индекса глобальной конкурентоспособ-

ности ЕАЭС занимает в субиндексах: «размер 

рынка» - 11 место, «высшее образование и профес-

сиональная подготовка» - 35 место, «инфраструк-

тура» - 39 место(Рис. 8). 



6 Znanstvena misel journal №42/2020 

 
Рис. 2. Позиции государств – членов ЕАЭС в рейтинге Индекса глобальной конкурентоспособности в 

2017 г. 

 

Как было отмечено выше,в 2017 году Евразий-

ский экономический союз улучшил свои позиции в 

Индексе глобальной конкурентоспособностиблаго-

даря усилиям Армении, Кыргызстана и Российской 

Федерации. Казахстан, в 2017 году ухудшил напро-

тив свои показатели последующим субиндексам: 

«качество институтов» , «макроэкономическая ста-

бильность» , «эффективность рынка товаров и 

услуг», «эффективность рынка труда», «развитость 

финансового рынка» , «инновационный потен-

циал». Беларусь в данном международном рейтинге 

не оценивали. 

2. Индекс глобализации (IndexofGlobalization) 

разработан Швейцарским экономическим институ-

том и впервые опубликован в 2002 году. Данный 

рейтинг позволяет оценить масштаб интеграции 

страны в мировое экономическое пространство, ис-

следуется в 207 национальных экономиках, содер-

жит 3 основных показателя и 5 субпоказателей. Со-

стоит из индекса, не превышающим 100 пунктов, 

где 100 – лучший результат. 

В данном международном рейтинге из 207 

национальных экономик Евразийский экономиче-

ский союз в 2017 году занимал 53 место[1].  

В 2017 году, по сравнению с 2016 годом,в Ин-

дексе глобализации Евразийский экономический 

союз допустил снижение на 1 позицию(с 52 на 53 

место), вследствие изменения позиции Республики 

Армения (с 82 на 83 место), Республики Беларусь (с 

70 на 75 место), Кыргызской Республики (с 90 на 

100 место) и Российской Федерации (с 46 на 48 ме-

сто).Республика Казахстан улучшила свою пози-

цию на 8 пунктов (с 99 на 91 место). 

 

 
Рис. 3 Позиция ЕАЭС в Индексе глобализации в 2017г. 
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Наиболее высокую позицию среди стран-

участниц ЕАЭС по Индексу глобализации занимает 

Российская Федерация - 48 место, далее – Респуб-

лика Беларусь - 75 место, Республика Армения - 83 

место, Республика Казахстан- 91 место и Кыргыз-

ская Республика - 100 место (табл. 2). 

 

Таблица 2. 

Позиции государств – членов ЕАЭС в рейтинге Индекса глобализации в 2015-2017 гг. 

 2015г. 2016г. 2017г. 

Количество стран –  

объектов исследования 

207 207 207 

Армения 87 82 83 

Беларусь 73 70 75 

Казахстан 80 99 91 

Кыргызстан 99 90 100 

Россия 47 46 48 

ЕАЭС 51 52 53 

 

По показателям Индекса глобализации за 2017 

год ЕАЭС занимает наиболее высокие позиции по 

субиндексам «политическая глобализация» - 30 ме-

сто и «социальная глобализация» - 59 место(рис. 

12). 

По субиндексу:«политическая глобализация» 

улучшение произошло за счет изменения позиции 

Республики Казахстан(+ 14,85 п.). 

 

 
Рис. 4. Позиции государств – членов ЕАЭС в показателях рейтинга Индекса глобализации в 2017 г. 

 

3. Индекс экономической свободы 

(IndexofEconomicFreedom)разработан исследова-

тельским центром HeritageFoundation и еженедель-

ной газетой «Уолл-стрит Джорнэл», опубликован в 

1995 году. Данный рейтинг является общеэкономи-

ческим, исследуется в 186 экономиках с годовой 

периодичностью, содержит 12 показателей, состоит 

из индекса, не превышающим 100 пунктов, где 100 

– лучший результат. 

Разработчики индекса определяют экономиче-

скую свободу как «отсутствие правительственного 

вмешательства или воспрепятствования производ-

ству, распределению и потреблению товаров и 

услуг, за исключением необходимой гражданам за-

щиты и поддержки свободы». 
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Рис. 5 Позиция ЕАЭС в Индексе экономической свободы в 2017г. 

 

В 2017 году Евразийский экономический союз 

занимал 106 место в рейтинге из 186 национальных 

экономик. Всравнении с 2016 годомпо данному 

рейтингу ЕАЭС добился роста на 38 позиций(с 144 

на 106 место), что связано с включением в рейтинг 

двух новых показателей «эффективность судебной 

деятельности» и «состояние фискальной системы» 

и улучшением позиций всех стран-участниц ЕАЭС. 

Самую высокую позицию среди стран-участ-

ниц ЕАЭС в данном индексе занимает Республика 

Армения - 33 место, затем – Республика Казахстан 

- 42 место, Кыргызская Республика - 89 место, Рес-

публика Беларусь - 104 место и Российская Федера-

ция - 114 место (табл. 3). 

Таблица 3. 

Позиции государств – членов ЕАЭС в рейтинге Индекса экономической свободы в 2010 – 2017 гг [3]. 

 2015г. 2016г. 2017г. 

Количество стран –  

объектов исследования 

178 178 186 

Армения 52 54 33 

Беларусь 153 157 104 

Казахстан 69 68 42 

Кыргызстан 82 96 89 

Россия 143 153 114 

ЕАЭС 136 144 106 

 

В Индексе экономической свободы за 2017 год 

ЕАЭС имеет лучшие показатели последующим 

субиндексам: «состояние фискальной системы» - 

93,8 п., «налоговая нагрузка» - 83,2 п., «свобода 

торговли» - 75,7 п., «свобода предприниматель-

ства» - 74,7 п. ниже на рисунке 12 показаны пози-

ции государств – членов ЕАЭС в показателях рей-

тинга Индекса экономической свободы в 2017 г. 
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Рис. 6.  

Позиции государств – членов ЕАЭС в показателях рейтинга Индекса экономической свободы в 2017 г. 

 

Республика Казахстанв данном рейтинге пока-

зала положительные изменения, рост был достиг-

нут по следующим субиндексам: «права собствен-

ности», «вовлеченность государства», «налоговая 

нагрузка», «свобода предпринимательства», «сво-

бода торговли». 

Кроме вышеотмеченных международных рей-

тингов, отражающих степень развития националь-

ных экономик и глубину интеграционных процес-

сов, в мире существует и используется множество 

других рейтингов, как общеэкономического харак-

тера, так и отраслевого характера, в которых при-

нимают участие страны-члены ЕАЭС, и в частно-

сти Республика Казахстан, например: Индекс про-

цветания; Индекс трансформации Бертельсманна; 

Индикаторы качества государственного управле-

ния; Рейтинг «Ведение бизнеса»; Суверенный кре-

дитный рейтинг Moody’s; Индекс человеческого 

развития; Глобальный индекс инноваций; Индекс 

эффективности логистики; Индекс развития элек-

тронного правительства и другие.  

В целях составления полной картины, отража-

ющей степень развития экономики и глубину инте-

грационных процессов Республики Казахстан, рас-

смотрим динамику изменения ее позиций в других 

рейтингах[3 ], которые показаны в таблице 13. 

Вышеотмеченный рисунок показывает, что 

Республика Казахстан в 2017 году по сравнению с 

2016 годом улучшила свои позиции в следующих 

международных рейтингах: Индекс инклюзивного 

развития, Индекс глобализации, Индекс экономи-

ческой свободы, Ведение бизнеса, Индекс челове-

ческого развития, Индекс эффективности логи-

стики, Индекс вовлеченности страны в междуна-

родную торговлю, Индекс сетевой готовности 

(всего 8 рейтингов). 

Вместе с тем, в отдельных международных 

рейтингах Казахстаном допущено ухудшение пози-

ций: Индекс глобальной конкурентоспособности, 

Индекс экономической трансформации Бер-

тельсманна, Индекс экономической свободы в 

мире, Индекс качества регулирования, Индекс раз-

вития электронного правительства (всего 5 рейтин-

гов). 

По глобальному индексу инноваций измене-

ний не было. 
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На рисунке 7.  

Позиции Республики Казахстан в международных рейтингах в сравнении с позицией ЕАЭС. 
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Рис. 8 Позиции Казахстана в международных рейтингах в сравнении с позицией ЕАЭС 

 

В большинстве международных рейтингах 

Республика Казахстан по итогам 2017 года имеет 

положительные изменения, что демонстрирует уси-

лия и стремление страны по улучшению экономи-

ческих показателей и уровня жизни населения. 

Однако в отдельных международных рейтин-

гах Республика Казахстан допустила ухудшение 

позиций, что говорит о том, что стране есть над чем 

работать, в т.ч. для достижения амбициозной цели, 

поставленной Президентом страны Назарбаевым 

Н.А. – войтив десятку развитых экономик мира. 

Для этого необходимо провести определенную ра-

боту, и в частности в тех областях экономики, где 

допущено ухудшение показателей. 
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Анотація 

Стаття орієнтована на доведення авторської гіпотези щодо пов’язаності архітектури бізнес-процесів 

підприємства з його можливістю забезпечувати безперервність власної діяльності та підтримувати задану 

динаміку трансформаційних змін. Постійний перегляд та покращення параметрів використання потенці-

алу підприємства, що досягаються реконфігурацією та реінжинірингом бізнес-процесів, запропоновано 

розглядати як базис підтримки стратегічної стійкості. Стратегічна стійкість за такого підходу виступає 

результатом багатовимірної оптимізації бізнес-процесів, що відбувається в результаті логістизації діяль-

ності підприємства. Запропоновано виокремлення контурів управління стратегічною стійкістю та розроб-

лено функціональну модель роботи відповідного механізму управління, який представлено як складову 

процесів організаційного розвитку підприємства. Функціональне моделювання дозволило відобразити 

розподіл керівних впливів між механізмом управління стратегічною стійкістю та загальним механізмом 

управління. 

Abstract 

The article is devoted to proving the author's hypothesis about the existence of a connection between the 

architecture of business processes and enterprise ability to ensure the activity continuity and to maintain the dy-

namics of transformational change. The constant revision and improvement of the parameters of using the compa-

ny's potential achieved by reconfiguration and reengineering of business processes have been offered to consider 

as a basis for maintaining strategic sustainability. Because of the mentioned approach, it has been offered to present 

strategic stability as result of multidimensional optimization of enterprise business processes. The logistics meth-

odology has been used as a base for Business process optimization. The formation of strategic stability manage-

ment contours has been proposed. A functional model of the control mechanism has been developed. The mecha-

nism has been presented as a component of the processes of enterprise organizational development. Functional 

modeling allowed displaying the distribution of managerial influences between the strategic stability management 

mechanism and the general management mechanism. 

Ключові слова: архітектура бізнес-процесів, стратегічна стійкість, механізм управління підприємст-

вом, декомпозиція процесів, логістизація. 

Keywords: business process architecture, strategic stability, enterprise management mechanism, process de-

composition, logistics. 

 

Постановка проблеми. Турбулентність умов 

господарювання та мінливість очікувань спожива-

чів щодо пропонованої підприємством цінності 

значно актуалізують питання одночасного забезпе-

чення стійкості та ефективності діяльності підпри-

ємства. Така мінливість умов діяльності вимагає від 

підприємства постійного проведення організацій-

них трансформацій для забезпечення відповідності 

новим запитам з боку оточення. Кожна з таких тра-

нсформацій є загрозою для стійкості функціону-

вання підприємства та може призвести до втрати 

його цілісності. Враховуючи ж наявність задекла-

рованої стандартом ISO 22301 [20] вимоги підтри-

мки безперервності бізнесу значно актуалізується 

проблема підтримки стійкості життєдіяльності під-

приємства на стратегічному інтервалі часу, коли 

припускається можливість втрати стабільності за 

для подальшого покращення ефективності діяльно-

сті підприємства. При цьому вагомою складовою за-

значеної проблеми бачиться необхідність регламен-

тації контурів управління стратегічною стійкістю 

підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

слідженню питань підтримки та управління стійкі-

стю діяльності підприємства присвячено праці ба-

гатьох учених-економістів, таких як Ю. Аніскін 

[10], В. Балабанова [13], Л. Барило [1], А. Грачев [2], 

В. Гросул [3] та В. Попков [11]. Даними ученими ви-

значено розуміння поняття стійкості щодо діяльно-

сті підприємств, сформовано систему класифіка-

ційних ознак стійкості, розроблено рекомендації 

щодо організації управління стійкістю тощо. Дані 

розробки постали базисом для появлення концепту 

стратегічної стійкості. Його опис та розробка рекоме-

ндації щодо імплементації концепту стратегічної стій-

кості в практику господарювання наведено у дослі-

дженнях, наприклад, Є. Григорян [15], М. Дудіна [4], 

М. Криївського [7], Н. Крихівської [7], Л. Куца [5], 
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А. Олійник [7] та Н. Яшина [15]. Зазначені учені до-

вели доречність розгляду стійкості підприємства в 

стратегічному контексті, надали цілий ряд тлумачень 

поняття стратегічної стійкості, визначили сукупність 

критеріїв (кожен з дослідників робив акцент на тому 

чи іншому критерію ідентифікації стану стратегічної 

стійкості) та інструментів додержання стратегічної 

стійкості. Разом з тим, розробки зазначених авторів 

потребують подальшого розвитку в частині набуття 

комплексності та узгодженості одна з одною.  

Виділення невирішених раніше частин зага-

льної проблеми. Наявні дослідження стратегічної 

стійкості потребують створення єдиного теоре-

тико-методичної базису, який дозволить забезпе-

чити їх імплементацію з менеджментом підприємс-

тва. Так, наприклад, Н. Яшин та Є. Григорян [15] 

виокремлюють чотири підходи до розуміння сутно-

сті стратегічної стійкості: процесний, 

маржинальний, системний та ринковий. Разом з 

тим таке розмежування є доволі умовним, оскільки 

перебіг процесів забезпечує підприємству бажану 

маржинальність за рахунок виведення цінності на 

ринок. Стратегічна стійкість має розглядатися як 

результат багатовимірної оптимізації, де у якості 

критеріїв виступають введені різними авторами ха-

рактеристики стратегічної стійкості. Це такі харак-

теристики як збереженість конкурентної позиції та 

конкурентних переваг, підтримка внутрішньої цілі-

сності, ефективність діяльності та реалізації наяв-

ного потенціалу, узгодженість цілей з ресурсами та 

ключовими компетенціями, достатність фінансо-

вих ресурсів на розвиток тощо. Реалізувати компле-

ксний підхід, якій одночасно враховуватиме всі за-

значені критерії, можна лише у разі виокремлення 

певного інтегруючого всі зазначені критерії фак-

тора, яким за авторською гіпотезою виступає архі-

тектура бізнес-процесів підприємства у її розумінні 

В. Репіним [8] як «сукупності взаємопов'язаних або 

взаємодіючих бізнес-процесів компанії, представ-

леної у вигляді ієрархічного списку і графічних мо-

делей». З одного боку таке тлумачення не має від-

ношення до стратегічної стійкості підприємства. 

Дійсно, дослідники з галузі організації менеджме-

нту процесів (Business Process Management, BPM 

[16; 18]) як правило не розглядають саме стратегі-

чну стійкість, хоча при цьому досліджують стій-

кість реалізації процесів. Звернемо увагу, що у да-

ному випадку акцент робиться на розуміння стійко-

сті як повторюваності процесу з заданими 

параметрами процесу чи характеристиками отри-

маного результату на виході процесу (таке тлума-

чення більшою мірою відповідає концепції зрілості 

[19], а не стійкості процесів). З іншого боку, лише фо-

рмування критичного переліку функцій та тісне 

зв’язування бізнес-процесів їх реалізації здано за-

безпечити довгострокову безперервність діяльності 

підприємства. 

Метою статті постав розвиток теоретико-ме-

тодичних засад забезпечення стратегічної стійкості 

підприємства на основі формування адаптивної ар-

хітектури його бізнес-процесів, узгодженої з перс-

пективними потребами користувачів створюваної 

споживчої цінності.  

Виклад основного матеріалу. В основу реалі-

зації мети статті покладено авторську гіпотезу 

щодо досягнення динамічного стану стратегічної 

стійкості в результаті логістизації діяльності підп-

риємства. Приймаючи за основу надане Н. 

Тюріною [9, с. 32-49] тлумачення логістизації як ба-

гаторівневої оптимізації бізнес-процесів підприєм-

ства, наголосимо на можливості використання у 

якості критеріїв такої оптимізації перелічених вище 

умов ідентифікації стану стратегічної стійкості. 

Оптимізація бізнес-процесів потребує відповідного 

модельного забезпечення. В статті обмежимося 

лише організаційно-функціональним моделюван-

ням з використанням описаної у класичній роботі 

Д.А. Марка та К. Мак-Гоуена [6] методології структу-

рного аналізу та проектування (Structured Analysis and 

Design Technique, SADT) з певними її розширен-

нями. Дана методологія бачиться актуальною саме 

в контексті визначення складу зазначеного вище 

критичного переліку функцій. Методологія SADT 

та заснований на її принципах стандарт опису біз-

нес-процесів IDEF [14] можуть дозволити визна-

чити роль архітектури бізнес-процесів в забезпе-

ченні стратегічної стійкості підприємства й тим са-

мим досягти мети статті та підтвердити авторську 

гіпотезу.  

Застосування методології SADT та IDEF на на-

чальному етапі передбачає визначення ключової 

для моделювання функції, яка далі використову-

ється для створення контекстної діаграми процесів. 

При визначенні даної діаграми можливими є два 

принципово відмінних підходи. Перший, найбільш 

поширений серед дослідників, підхід передбачає 

формулювати головну функцію у відповідності з 

заявленими у дослідженні напрямком. В випадку 

даної статті такою функцією є забезпечення страте-

гічної стійкості. Відповідна модель контекстної ді-

аграми IDEF, що відповідає такому традиційно 

прийнятому в наукових дослідженнях підходу до 

моделювання контурів управління стійкістю діяль-

ності підприємства, відображена в частині А рис. 1. 

Другий підхід, який на думку автора бачиться 

більш доречним, полягає у моделюванні діяльності 

підприємства в цілому з виокремленням в рамках 

даної моделі контурів забезпечення стратегічної 

стійкості. Саме у такому випадку, контекстна діаг-

рама якого представлена в частині Б рис. 1, виникає 

можливість зв’язування архітектури бізнес-проце-

сів з вимогою забезпечення стратегічної стійкості 

підприємства. 
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А) традиційно прийнятий в наукових дослідженнях 

підхід до моделювання контурів управління стійкі-

стю життєдіяльності підприємства 

Б) контекстна діаграма в рамках пропозиції про 

недоречність самостійного розгляду контурів 

управління стратегічною стійкістю підприємс-

тва 

Рис. 1. Контекстна діаграма функціонального моделювання 

 

Отже, вибір одного з поданих на рис. 1 підхо-

дів щодо дослідження стратегічної стійкості підп-

риємства визначає логіку організації управління та-

кою стійкістю. Опис такої логіки базується на сис-

темі гіпотез, які будуть доводитися в процесі 

декомпозиції представленої на рис. 1 контекстної 

діаграми на підлеглі рівні (під час деталізації заяв-

леної функції А0). Окрім того рис. 1 декларує мож-

ливість виокремлення окремого механізму для уп-

равління стратегічною стійкістю або виконання та-

кого завдання загальним менеджментом 

підприємства. Відповідні стрілки, що відобража-

ють реалізацію означеної функції, також подані на 

рис. 1. Підприємство має визначитися лише з під-

ходом до реалізації такої функції. Авторською гіпо-

тезою у даному випадку є зіставлення рівнів архіте-

ктури процесів з завданням підтримки стратегічної 

стійкості. На думку автора верхні рівні моделі біз-

нес-процесів визначають вимоги до забезпечення 

саме стратегічної стійкості та щодо трансляції цих 

вимог на нижні рівні декомпозиції моделі процесів. 

Нижні рівні декомпозиції архітектури бізнес-про-

цесів відображають логіку додержання поточної 

стійкості.  

Відображена на рис. 2 взаємодія між зазначе-

ними рівнями розглядається як окремий різновид 

комунікаційної стійкості та як інструмент підтри-

мки стратегічної стійкості. Візуальна схема розк-

риття наслідування бізнес-процесів базується на 

пропозиціях В. Репін [8, с. 12] щодо моделювання 

архітектури, але з додаванням складових моделі си-

стемної динаміки (в частині зв’язування оператив-

ної та стратегічної стійкості). Така авторська гіпо-

теза дозволяє запропонувати введення додатково 

класифікаційної ознаки стійкості діяльності підп-

риємства щодо її відношення до декомпозиції про-

цесів. Види стійкості за умови прийняття даної кла-

сифікації відповідатимуть розподілу стійкості за 

ознакою часу, але з іншим змістовним наповнен-

ням. Так, оперативна стійкість – це стійкість іден-

тифікована в рамках виконання одного з бізнес-

процесів щодо додержання заданих архітектурних 

характеристик. Стратегічна стійкість полягатиме у 

додержанні вимог щодо реалізації наскрізних про-

цесів, а також щодо інтеграції різних складових (пі-

дсистем) в рамках цілісного опису підприємства та 

прийняття вимоги про безперервність діяльності 

підприємства. Введення даних класифікаційних оз-

нак базується на пропозиціях Д. Джестона та Д. Не-

ліса [17, с. 183-191] відносно того, що менеджмент 

підприємства має забезпечувати зв’язування стра-

тегії, проектів та бізнес-процесів. Однак до даного 

твердження необхідно додати умову динамічного 

забезпечення подібної зв’язаності у відповідності 

до зміни параметрів бізнес-моделі підприємства. 

Лише у такому разі можна досягти стану стратегіч-

ної стійкості підприємства.  
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Рис. 2 Логіка ідентифікації предметної області управління стратегічної стійкістю на основі розгор-

тання декомпозиції процесів 

 

Представлена на рис. 2 схема може бути вико-

ристана для будь-якого з варіантів контекстної діа-

грами, що були відображені на рис. 1. Подальше ви-

кладення матеріалу статті базуватиметься на ціліс-

ному підході до опису бізнес-процесів 

підприємства з розглядом стратегічної стійкості як 

одного з критеріїв оптимізації процесів верхнього 

рівня. Звернемо увагу, що як правило, нижчі архі-

тектурні рівні моделі бізнес-процесів в практиці 

аналітичної роботи виконуються з використанням 

іншої, відмінної від SADT та IDEF методології. 

Найбільш поширеним є використання нотації моде-

лювання бізнес-процесів BPMN (від англ. Business 

Process Model and Notation). Дана нотація відпо-

відно з твердженням І. Федорова [12, с. 57] не до-

зволяє моделювати бізнес-стратегію компанії але 

дозволяє визначити регламенти реагування на за-

грози втрати стійкості, які відповідатимуть ниж-

чому рівню поданої на рис. 2 архітектури процесів.  

Такий підхід дозволяє регламентувати опера-

ційну діяльність та роботу виконавців. Зрозуміло, що 

в такому випадку наявність регламентованого про-

цесу виступатиме запорукою підтримки стійкості фу-

нкціонування підприємства. Таке твердження щодо 

підтримки стійкості ще більш актуалізується, напри-

клад, у разі застосування штучного інтелекту для ав-

томатизації бізнес-процесів (мова ведеться про засто-

сування технології Robotic Process Automation, опис 

якої виходить за рамки мети дано статті). Управління 

в свою чергу розглядатиметься як забезпечення відпо-

відності перебігу процесу заданим параметрам, а від-

хилення – як подія щодо старту заходів з регулювання 

стійкості. В стратегічному контексті, стійкість спів-

відноситься з верхніми рівнями наведеної на рис. 2 

схеми. Така логіка дозволяє визначити перший рівень 

деталізації означених на рис. 1 контекстних діаграм. 

Один з можливих варіантів такої деталізації, який має 

адаптуватися до умов конкретного суб’єкта господа-

рювання, наведено на рис. 3. Відразу дамо ряд пояс-

нень. 

Наявність поданої на рис. 2 архітектури бізнес-

процесів дозволяє чітко визначити границі того чи ін-

шого процесу, встановити зоні відповідальності влас-

ника процесу, розробити систему цілій та показників 

контролю за реалізацією процесів. Якщо орієнтува-

тися на подану в частині А рис. 1 контекстну діаграму, 

то такі цілі та показники мають відповідати сфері за-

безпечення стратегічної стійкості. Разом з тим, фор-

мування моделі бізнес-процесів підприємства в ці-

лому (частина Б рис. 1) дозволяє розглядати критерії 

підтримки стійкості як складову менеджменту бізнес-

процесів. Більш того, навіть необов’язковим стано-

виться виокремлення показників додержання страте-

гічної стійкості. Вони інтегруються в контур управ-

ління підприємством. Так, наприклад, співвіднесення 

М. Дудіни [4] стратегічної стійкості з ефективністю 

використання ресурсів, відповідає цільовим орієнти-

рам процесу А1 на рис. 3. Аналогічно пропозиція 

Н. Яшина [15] щодо розгляду стратегічної стійкості 

через спроможність підприємства зберігати конкуре-

нтні переваги реалізується в рамках встановлення орі-

єнтирів роботи блоку А3 на рис. 3. 
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Рис. 3. Модель процесів верхнього рівня з виокремленням контурів управління стратегічною стійкістю 

підприємства 

 

Все ж таки не слід повністю видаляти процес 

управління або забезпечення стратегічної стійкості 

підприємства. Вважаємо доречним виділення да-

ного процесу у складі процесі організаційного роз-

витку (блок А1 на рис. 3), деталізоване представ-

лення якого відображено на рис. 4. Зазначимо, що 

даний підхід співвідноситься та певною мірою мо-

дифікує пропозиції В. Попкова [11] щодо розгляду 

стратегічної стійкості як вимоги реалізації процесів 

розвитку. Також на рис. 3 використано пропозицію 

В. Репіна [8] щодо виокремлення блоку управління 

підприємством, який у тому числі відповідатиме за 

додержання оперативної та стратегічної стійкості 

підприємства (в рамках визначених блоком органі-

заційного розвитку орієнтирів трансформації архі-

тектури бізнес-процесів).  
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Рис. 4. Модель процесу організаційного розвитку з виділенням контурів забезпечення стратегічної стій-

кості підприємства. 

 

Представлена на рис. 4 функціональна модель 

передбачає постійність стратегічного процесу, в ра-

мках якого відбуватиметься коригування стратегії 

та орієнтирів розвитку підприємства, які в свою 

чергу спричинятимуть адаптацію архітектури біз-

нес-процесів в напрямку забезпечення стратегічної 

стійкості підприємства. При цьому зазначимо, що 

кожна з представлених на рис. 3 функцій (та кожен 

відповідний такій функції бізнес-процес) виступа-

ють зоною можливої втрати стійкості. Відповідно 

представлена на рис. 4 схема організаційного роз-

витку передбачає узгодження всіх складових про-

цесної моделі підприємства. Таке узгодження має 

забезпечувати задекларовану В. Репіним [8] умову 

«повноти архітектури бізнес-процесів». Дана умова 

передбачає чітку ідентифікацію ієрархії та границь 

бізнес-процесів, а отже призводить до мінімізації 

прояву логістичних конфліктів. Тобто повнота ар-

хітектури забезпечує тривалість підтримки стану 

стратегічної стійкості оскільки визначає елементи 

архітектури бізнес-процесів які мають бути перег-

лянуті при зміні стратегії але їх перегляд не приз-

веде до порушення безперервності діяльності підп-

риємства.  

Висновки та перспективи подальших розві-

док у даному напрямку. В статті представлена ре-

алізації авторської гіпотези щодо досягнення стра-

тегічної стійкості підприємства шляхом форму-

вання та удосконалення архітектури його бізнес-

процесів. Умовою оптимізації такої архітектури об-

рано узагальнені критерії досягнення стратегічної 

стійкості. З огляду на необхідність забезпечувати 

безперервність власної діяльності та підтримувати 

задану динаміку трансформаційних змін у якості 

базису підтримки стратегічної стійкості підприємс-

тва обрано постійний перегляд та покращення па-

раметрів використання потенціалу підприємства 

через реконфігурацією бізнес-процесів. Стратегі-

чну стійкість за такого підходу представлено ре-

зультатом багатовимірної оптимізації бізнес-про-

цесів, що відбувається в результаті логістизації дія-

льності підприємства. Запропоновано 

виокремлення контурів управління стратегічною 

стійкістю та розроблено функціональну модель ро-

боти відповідного механізму управління, який 

представлено як складову процесів організаційного 

розвитку підприємства. Функціональне моделю-

вання дозволило відобразити розподіл керівних 

впливів між механізмом управління стратегічною 

стійкістю та загальним механізмом управління. 

Зроблено наголос, що розбудова архітектури бізнес-

процесів є базисом для розгортання системи аналі-

тики, яка визначатиме необхідність трансформації 

параметрів створюваної цінності чи необхідність ре 

конфігурації процесів. В основу такої аналітики має 

бути покладена концепція «process mining», імпле-

ментація якої до розроблених контурів управління 

становитиме перспективи подальших досліджень 

автора. 
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Аннотация 

Аэропорт Домодедово соответствует свысоким международным стандартам и является одним из 

лучших в России. В статье описана история становления аэропорта, его состояние и возможности на 

сегодняшний день, а также неблагоприятные факторы внешней среды предприятия. Представлено 

несколько базовых стратегий развития компании с точки зрения производственных функций, а также 

предложения авторов по их совершенствованию. Цель исследования - изучение управления 

стратегическим развитием аэропорта Домодедово. Упешное развитие Московского авиаузла позволит 

увеличить интенсивность полетов, существенно увеличить пассажиропоток. 

Abstract 

Domodedovo Airport meets the highest international standards and is one of the best in Russia. The article 

describes the history of the formation of the airport, its condition and capabilities today, as well as adverse envi-

ronmental factors of the enterprise. Several basic strategies for the development of the company are presented in 

terms of production functions, as well as suggestions by the authors to improve them. The purpose of the study is 

to study the strategic development management of Domodedovo Airport. Successful development of the Moscow 

air hub will increase the intensity of flights, significantly increase passenger traffic. 

Ключевые слова: стратегическое развитие, аэропорт Домодедово, Аэротрополис, Московский 

авиаузел. 

Keywords: strategic development, Domodedovo airport, Aerotropolis, Moscow air hub. 

 

Постановка проблемы 

Проблемы стратегического управления чаще 

всего возникают в результате действия многочис-

ленных внешних факторов. Поэтому, чтобы не 

ошибиться в выборе стратегии, важно определить, 

какие экономические, политические, научно-техни-

ческие, социальные и другие факторы оказывают 

влияние на будущее организации. 

Управление стратегическими задачами со-

стоит в том, чтобы заполнить пробел в регулярно 

осуществляемом планировании, которое предна-

значено для того, чтобы определять новые направ-

ления деятельности предприятия и обеспечивать 

согласованность действий различных подразделе-

ний. Управление стратегическими задачами пред-

назначено для случаев отклонений от этих направ-

лений, которые могут возникнуть в результате по-

явления новых возможностей и влияния сильных 

(слабых) сторон деятельности фирмы. 

Анализ среды, который проводится в стратеги-

ческом управлении, направлен на выявление угроз 

и возможностей, которые могут возникнуть во 

внешней среде по отношению к организации, а 

также сильных и слабых сторон, которыми обла-

дает организация. 

Вопросы стратегического управления были ис-

следованы такими учеными как Катькало В.С., Ма-

люк, В.И., Маркова, В.Д., Нехланова, А.М., Пара-

хина, В.Н., Потапова, А.А, Романов, Е.В. и др. 

В современном мире рыночной экономики ни 

одна компания не функционирует без предвари-

тельной оценки ситуации на рынке товаров и услуг. 

Каждая фирма анализирует проблемы, которые мо-

гут возникнуть на пути её развития: конкуренция, 
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угрозы со стороны государства, угрозы кризиса, и 

многое другое – во избежание целого спектра таких 

угроз, каждое предприятие создаёт свою собствен-

ную стратегию. 

Благодаря грамотному стратегическому управ-

лению аэропорт Домодедово (Москва) стал круп-

нейшим по величине пассажирооборота россий-

ским аэропортом, он также входит в двадцатку са-

мых загруженных аэропортов Европы. В 2011 году 

в рамках премии «World Airport Awards» аэропорт 

был признан самым лучшим в Восточной Европе. 

Международный авиаузел развивается с каждым 

годом. Рост терминальных мощностей происходит 

в рамках концепции UNDER ONE ROOF - "единый 

терминал под одной крышей". Такой подход пред-

полагает создание единого терминала для наиболее 

эффективного использования трансферного потен-

циала аэропорта. 

Большим преимуществом аэропорта Домоде-

дово является то, что данный аэропорт – междуна-

родный и занимается обслуживанием иностранных 

воздушных судов, как пассажирских, так и грузо-

вых. 

В настоящее время европейские, ближнево-

сточные и азиатские аэропорты обслуживают более 

200 млн трансферных пассажиров, из них на Мос-

ковский авиаузел приходится лишь 2%. Однако 

географическое положение Москвы позволяет рас-

считывать на существенное увеличение доли меж-

дународного трансфера. Цель исследования - изу-

чение управления стратегическим развитием аэро-

порта Домодедово. 

Методологической основой работы является 

диалектический метод познания социально-право-

вых явлений; общенаучные методы познания (ин-

дукция, дедукция, анализ, синтез, системно-струк-

турный и др.), а также частно-научные методы 

(формально-логический, логико-юридический, ис-

торико-правовой, сравнительно-правовой). 

Историческая справка 

Московский аэропорт Домодедово имени М.В. 

Ломоносова - одна из самых больших воздушных 

гаваней России. Расположен награнице городского 

округа Домодедово и Раменского района Москов-

ской области, в 45 километрах к юго-востоку отцен-

траМосквы. 

Аэропортовый комплекс включает в себя лёт-

ное поле, образованное двумя независимыми па-

раллельными взлётно-посадочными полосами 

(ВПП1 и ВПП2). Они расположены в двух километ-

рах друг от друга, что делает Домодедово един-

ственным аэропортом Московскогоавиационного 

узла, способным одновременнопроизводить на сво-

ихполосах операции по взлёту и посадке. Обе ВПП 

сертифицированы по категории ICAO CAT IIIА.[2] 

Реконструкция ВПП1 позволила Домодедову стать 

первым российским аэропортом, имеющим воз-

можности принимать пассажирский лайнер Airbus 

A380. 

Пассажирский терминал аэропорта Домодедо-

воимеет сертификат «С» IATA и является первым в 

России, прошедшим сертификацию по междуна-

родному стандарту качества ISO 9001:2000.[3] 

Из Домодедово выполняют рейсы 76 авиаком-

паний по 243 направлениям по всему миру, 101 из 

которых уникальны для московского авиационного 

узла. Среди партнёров аэропорта 48 иностранных 

авиакомпаний и 28 российских. Если в 2011 году 

Домодедово, выбранный для полётов в Москву чле-

нами таких известных авиационных альянсов, как 

Star Alliance и Oneworld, обслужил 25,7 млн пасса-

жиров [3], то в 2019 году пассажиропоток составил 

28,3 млн человек.[20] 

Формально аэропорт принадлежит кипрской 

компании East Line, которая, в свою очередь при-

надлежит зарегистрированной на острове Мэн ком-

панииFML.[2] Весь холдинг, владеющий Домоде-

дово, разделен на пять офшоров (каждый на 100% 

принадлежит DME Ltd). Недвижимость и земель-

ные участки закреплены за Hacienda Investments 

Ltd, Sortenia Ventures Ltd занимается финансирова-

нием и бухгалтерией, лицензии и торговые марки 

находятся в ведении Verulia Investment Ltd (все три 

компании на Кипре). За пределами Кипра зареги-

стрированы две оставшиеся компании: Ocean Fest 

Development (Британские Виргинские острова), ко-

торая занимается планированием и распределением 

опционов менеджмента, и Airport Management 

Company Ltd (расположена на острове Мэн), кон-

тролирующая деятельность 16 компаний, занимаю-

щихся непосредственно деятельностью аэро-

порта.[13] 

В текущем году Московскому аэропорту До-

модедово (DME) исполнилось 58 лет, за свою исто-

рию воздушная гавань обслужила свыше 700 млн 

пассажиров.[10] 

Приказ "Об организации Московского аэро-

порта Домодедово" датируется 7 апреля 1962 года. 

А 25 марта 1964 года был выполнен первый пасса-

жирский рейс по маршруту Москва - Свердловск на 

самолете Ту-104. В 1992 г. - Аэропорт получил ста-

тус международного. 

DME осуществляет следующие основные 

виды деятельности: 

1) Организация аэропортовойдеятельности, 

связанной с наземным обслуживанием воздушных 

судов в аэропорту «Домодедово», в том числе, 

осуществление оперативного руководства и 

координация работы подразделений аэропорта 

«Домодедово», участвующих в процессе наземного 

обслуживания воздушных судов; а также контроль 

над выполнением погрузочно-разгрузочных работ 

в соответствии с требованиями безопасности 

полетов и др. 

2) организация работ, разработка и внедрение 

современных производственных и 

информационных технологий в области 

управления движением, как воздушных судов, так 

и наземным транспортом; 

3) оказание консультационных услуг, 

методической помощи по внедрению 

производственных и информационных технологий 

в управленииаэропортовыми комплексами, на базе 

современных и перспективных средств и систем; 

4) оперативное руководство и перспективное 

планирование производственной деятельности 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/Airbus_A380
http://ru.wikipedia.org/wiki/Airbus_A380
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/Star_Alliance
http://ru.wikipedia.org/wiki/Oneworld
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992
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предприятий аэропорта Домодедово по 

обеспечению выполнения суточного плана 

авиационных работ и перевозок, регулярности 

полетов воздушных судов и организации 

информационно- справочной работы; 

5) оказание информационных услуг в области 

управления аэропортовыми комплексом и 

организации работ по наземному обслуживанию 

воздушных судов; 

6) деятельность воздушного транспорта, 

7) транспортная обработка грузов; 

8) организация перевозок грузов и др. 

Фасад терминала выполнен с применением 

стекла на полигональной конструкции. Примене-

ние зеркальной поверхности позволяет отражать 

солнечный свет, что способствует, прежде всего, 

созданию комфортных условий для пассажиров и 

повышению энергоэффективности. После присвое-

ния аэропорту имени великого ученого М.В. Ломо-

носова фасад терминала украсил портрет знамени-

того естествоиспытателя. 

Анализ состояния внешней среды 
На сегодняшний день аэропорт Домодедово— 

самое крупное предприятие городского округа До-

модедово. На предприятиях, входящих в структуру 

аэропорта работает около 30 тысяч человек. Если 

рассматривать внешнюю макросреду аэропорта До-

модедово, то можно выделить ряд важных проблем, 

например, конкуренция. Конкурентами являются 

аэропорты «Шереметьево», «Внуково», а также но-

вый аэропорт «Жуковский». 

Услугами "Домодедово" в первые два месяца 

2020г воспользовались почти 4 млн человек (пасса-

жиропоток вырос на 14,7%), через этот аэропорт 

перевезено 14,5 тыс. тонн грузов (- 4,2%) и почти 

3,0 тыс. тонн почты (на 0,4% меньше, чем в анало-

гичном периоде прошлого года). 

Аэропорт "Шереметьево" обслужил около 6,5 

млн человека, что на 5,3% меньше, чем годом ра-

нее. Также через "Шереметьево" перевезено почти 

46,6 тыс. тонн грузов (+15,8% к январю-февралю 

2019 года) и 7,9 тыс. тонн почты (+18,7%). 

Аэропорт "Внуково" в январе-феврале 2020 

года обслужил 3,1 млн пассажиров, что превышает 

результат 2019 года на 9,0%. Через воздушную га-

вань перевезено 7,2 тыс. тонн грузов (+14,2%) и 

чуть меньше 2,6 тыс. тонн почты (+36%).[23] 

Аэропорт Жуковский за весь 2019 г обслужил 

всего 1,4 млн чел., однако для нового аэропорта это 

совсем неплохо.[28] 

Объём пассажирских перевозок через аэро-

порты Московского авиационного узла (МАУ) за 

первые два месяца 2020 года составил 13 млн 540 

тыс. 482 человека, что превышает результат января-

февраля 2019 года на 3,1%. По данным Росавиации, 

в январе-феврале 2020 года услугами московских 

аэропортов воспользовались 6,3 млн пассажиров 

международных воздушных линий, годом ранее 

этот показатель был на 5,0% меньше. На внутрен-

них воздушных линиях объём пассажироперевозок 

вырос на 1,5% и составил 7 млн 245 тыс. 757 чело-

век. Перевозки грузов в авиаузле по сравнению с 

январём-февралём 2019 года выросли на 10,7%: че-

рез три аэропорта в общей сложности перевезено 

68,3 тыс. тонн. Объёмы перевозок почты увеличи-

лись на 16,6% - до 13,4 тыс. тонн.[23] 

Домодедово прогнозирует рост только базо-

вого (без транзита) пассажиропотока МАУ к 2040 

году до 340 млн человек, исходя из прогноза 

Минэкономики по росту экономики РФ до 2036 

года и применения среднемирового коэффициента 

отношения роста пассажиропотока к росту ВВП 

(2,31). Интересно, что Европейские, ближневосточ-

ные и азиатские аэропорты обслуживают более 200 

млн трансферных пассажиров, из них на МАУ при-

ходится лишь 2%. Географическое положение 

Москвы позволяет рассчитывать на долю МАУ не 

менее 25% международного трансфера к 2040 

году.[11] 

Подчеркнем, что пассажиропоток DME в ян-

варе 2020 года вырос на 13% (год к году) и составил 

2,1 млн человек. На внутренних воздушных линиях 

аэропорт Домодедово обслужил 1,3 млн пассажи-

ров, что на 13% больше уровня января 2019 года. 

Наибольший прирост пассажиропотока зафиксиро-

ван на следующих внутренних направлениях: Ми-

неральные Воды, Калининград, Санкт-Петербург, 

Симферополь, Сочи. За первый месяц 2020 года 

трафик на этих направлениях вырос на 23% по срав-

нению с прошлым годом - до 388 тыс. пассажиров. 

Таблица 1. 

Пассажиропоток аэропорта Домодедово (DME) 

Год 1990 2008 2010 2019 

Пассажирооборот 

(млн пасс.) 
16,6 20,4 22,3 28.3 

 

Пассажиропоток на международных рейсах 

составил 826 тыс. человек. Это на 14% больше, чем 

в январе 2019 года. Анталья, Доха, Стамбул, 

Минск, Верона - лидеры по росту объема перево-

зок. В январе по данным маршрутам было переве-

зено 164 тыс. человек, что на 47% превышает пока-

затель аналогичного периода 2019 года.[7] 

Однако необходимо подчеркнуть, что панде-

мия привела к общему снижению пассажиропотока 

в трех из четырех аэропортов московского авиаци-

онного узла на уровне 92% в связи со сложившийся 

ситуацией из-за распространения коронавируса но-

вого типа.[24] 

Анализируя финансово-хозяйственную дея-

тельность аэропорта в последние годы, отметим, 

что рентабельность «Домодедово» выше, чем у 

ряда европейских конкурентов. Так, у компании 

Aeroports de Paris (управляет всеми аэропортами в 

Париже) EBITDA margin составляет 33,8%, у авиа-

ционного сегмента компании Fraport (управляет 

аэропортом во Франкфурте) – 19%. Выше, чем у 
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«Домодедово», этот показатель у лондонского 

аэропорта Heathrow – 47,2%.[8] 

Выручка DME в 2010 году выросла на 2,6% – 

до 29,98 млрд рублей. Чистая прибыль выросла на 

18,4% — до 7,69 млрд рублей. EBITDA1 

«Домодедово» увеличилась на 34% – до 12,78 млрд 

рублей, EBITDA margin составила почти 43%. 

Чистый долг составил отрицательную величину – 

4,8 млрд рублей.[8] 

Показатель EBITDA DME Ltd холдинговой 

компании группы "Домодедово" в 2017 году со-

ставлял 14,06 млрд руб. Соотношение чистый 

долг/EBITDA при этом выросло с 1,64х до 2,6х. Об-

щий долг увеличился на 24%, до 46,8 млрд руб. Вы-

ручка "Домодедово" выросла на 6,3%, до 40,6 млрд 

руб. Выручка в авиационном сегменте составила 

12,05 млрд руб., в "сопутствующем" - 22,57 млрд 

руб., в коммерческом - почти 6 млрд руб. 

Скорректированная EBITDA на конец отеч-

ного периода составила 14,57 млрд руб. (против 

14,3 млрд руб. годом ранее), рентабельность по 

EBITDA - 35% (годом ранее - 38%). Чистая при-

быль выросла на 16%, до 9,36 млрд руб., рентабель-

ность по чистой прибыли достигла 23% против 21% 

в 2016 году. В 2017 году "Домодедово" выручка со-

ставила 41,5 млрд руб. (+8% к уровню 2016 г.), 

EBITDA - на уровне 15,5 млрд руб. (+8,3%). В 2017 

году обслужил 30,7 млн человек (+7,6% к 2016 

году).[14] 

Потенциальным размещением акций «Домоде-

дово» занимаются Morgan Stanley, JP Morgan, 

Goldman Sachs и Credit Suisse. Потенциальный 

объем частного размещения оценивается в $1 млрд. 

Инвесторам могут быть предложены акции кипр-

ской DME Airport Ltd – управляющей компании 

структур, входящих в группу «Ист Лайн». Средства 

от размещения могут быть направлены на развитие 

инфраструктуры аэропорта. Когда на рынке появи-

лись слухи о возможном размещении «Домоде-

дово», аналитики оценивали аэропорт примерно в 

$5 млрд.[8] 

Более 60% всей выручки «Домодедово» при-

носит вспомогательный бизнес (хэндлинг, продажа 

топлива, бортовое питание), оставшиеся 40% почти 

поровну распределяются между авиационным 

(сборы на взлет-посадку, за обслуживание пассажи-

ров, авиационную безопасность) и неавиационным 

(аренда площадей, паркинг, отели) направлениями 

деятельности. 

Дополнительно увеличивает расходы аэро-

порта необходимость затрат, связанных с использо-

ванием федерального имущества. В этом направле-

нии наиболее важны два аспекта. В ближайшей 

                                                           
1 EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation 

and Amortization) – прибыль до вычета процентов, нало-

гов и амортизации. EBITDA показывает финансовый ре-

зультат компании, исключая влияние эффекта структуры 

капитала (т.е. процентов, уплаченных по заемным сред-

ствам), налоговых ставок и амортизационной политики 

организации. EBITDA позволяет грубо оценить денеж-

ный поток, исключив такую "неденежную" статью расхо-

дов как амортизация. Показатель полезен при сравнении 

перспективе планируется существенное увеличе-

ние затрат по аренде федерального имущества. [6] 

Таким образом, стоимость услуг аэропорта увели-

чится, что отразится на доступности авиаперевозок 

для населения. 

Следующий аспект связан с тем, что многие 

объекты аэродрома, находящиеся в федеральной 

собственности, имеют высокую степень износа, что 

не соответствует сертификационным требованиям, 

особенно в части авиационной безопасности. Инве-

стиции в данные объекты государство осуществ-

ляет в недостаточном объеме. Однако контрольно-

надзорные органы государства принуждают аэро-

порт принимать соответствующие меры. При этом 

аэропорт не обладает ресурсами для таких инвести-

ций и юридической возможностью их осуществле-

ния – объекты ему не принадлежат. 

Ниже представлена классификация, отобража-

ющая основные угрозы, которые могут негативно 

повлиять на успешное функционирование аэро-

порта. 

1) Угрозы, связанные с безопасностью 

клиентов и персонала аэропорта: 

 террористический акт; 

 технические неисправности; 

 ошибки, допущенные персоналом при 

выполнении своих обязанностей; 

 угроза попадания птиц в турбины 

самолётов. 

2) Угрозы, связанные с неблагоприятной 

политикой государства: 

 реализация Транспортной стратегии РФ, 

включающей необоснованное усиление системы 

безопасности, изменение системы 

ценообразования, нормативных документов и 

другого[26], 

 результаты экономической политики 

государства: угрозы, связанные с ростом уровня 

инфляции, ростом цен на продукты, ростом налогов 

и другое. 

3) Угрозы, связанные с обстановкой внутри 

страны: 

 политические риски; 

 стабильность государственного 

устройства; 

 чрезвычайные ситуации (например, 

эпидемии); 

 природные катаклизмы и др.[1] 

Есть еще один важная проблема стратегиче-

ского управления аэропортом Домодедово, возник-

шая в результате воздействия внешних факторов, 

которые для аэропорта являются неконтролируе-

предприятий одной отрасли, но имеющих различную 

структуру капитала. 

EBITDA, в свою очередь, широко используется как ком-

понент различных коэффициентов финансовой эффек-

тивности (EV/EBITDA, рентабельность продаж и др.). 

Инвесторы ориентируется на показатель EBITDA как ин-

дикатор ожидаемого возврата своих вложений./ 

https://www.audit-

it.ru/finanaliz/terms/performance/ebitda.html 

https://www.audit-it.ru/finanaliz/terms/performance/return_on_sales.html
https://www.audit-it.ru/finanaliz/terms/performance/ebitda.html
https://www.audit-it.ru/finanaliz/terms/performance/ebitda.html
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мыми - планы и решения органов власти. Так, фе-

деральные власти и Москва не так давно договори-

лись об объединении «Шереметьево» и «Внуково» 

в единый комплекс с перспективой приватизации. 

Включение в процесс объединения столичных 

аэропортов с «Домодедово» обсуждалось, но в 

итоге был выбран другой вариант.[8] Так, Феде-

ральное правительство может выкупить москов-

скую долю во «Внуково» за 40–50 млрд руб. 

Есть вариант консолидации и у Фонда разви-

тия аэропортов. Сначала необходимо создать ОАО 

«Аэропорты Москвы», куда внести имущество 

обоих аэропортов, включая терминал D в «Шереме-

тьево» (принадлежит «Аэрофлоту», банкам ВТБ и 

ВЭБ). Около 80% «Аэропортов Москвы» будет 

принадлежать государству, остальное – частным и 

другим инвесторам. При этом обслуживание биз-

нес-авиации, грузовых перевозок, топливо-запра-

вочные комплексы, гостиницы, паркинг и частично 

наземное обслуживание пассажиров (например, 

сдача в аренду стоек регистрации и выходов пасса-

жиров на посадку) останутся за периметром объ-

единенной компании. 

При этом консультанты не советуют Прави-

тельству оставлять за собой управление «Аэропор-

тами Москвы». Как только «Шереметьево» и «Вну-

ково» будут объединены, они должны быть пере-

даны независимой управляющей компании. Фонд 

развития аэропортов предлагает провести жесткий 

отбор претендентов на управление объединенными 

«Шереметьево» и «Внуково». Независимая управ-

ляющая компания должна иметь опыт по управле-

нию несколькими аэропортовыми комплексами до 

момента подачи заявки на участие в конкурсе, обя-

зательное наличие зарегистрированного офиса на 

территории России, наличие технологий осуществ-

ления аэропортовой деятельности, соответствую-

щих требованиям законодательства России, обос-

нование возможности увеличения пассажиропо-

тока до 50 млн человек. 

Пока непонятно, на каком этапе привлекать 

управляющую компанию: после консолидации всех 

терминалов внутри «Шереметьево» или уже после 

глобального объединения. Неясно также, стоит ли 

объединять имущество в одной компании или пере-

дать ей акции.[9] 

Все это ведёт к повышению уровня нестабиль-

ности, уменьшению конкурентных преимуществ и 

накладывает особенности в управлении развитием 

аэропорта Домодедово. И чем выше уровень неста-

бильности, тем сложнее принимаемые руковоством 

аэропорта Домодедово решения по стратегиче-

скому управлению и тем больше усилий и средств 

необходимо затрачивать для подержания конкурен-

тоспособности. 

Стратегические направления развития 

аэропорта «Домодедово» 

Повышение эффективности деятельности 

аэропорта 

Московский аэропорт Домодедово выступает 

технологическим лидером и новатором в отрасли. 

Так, в прошлом году DME первым в России начал 

обслуживать пассажиров по электронным посадоч-

ным талонам. Для этого были внедрены автомати-

зированные турникеты, которые распознают 2D-

штрих-код и QR-код как на бумажном, так и на 

электронном носителе. Использование электрон-

ных талонов позволило ускорить прохождение 

предполетных процедур.[10] 

С февраля 2019 года в законодательстве РФ 

произошли изменения, согласно которым для про-

хождения предполетного контроля и посадки на 

рейс достаточно предъявить документ на мобиль-

ном устройстве. Система действует для пассажи-

ров, путешествующих и по России, и за рубеж. 

Наибольшую популярность технология получила у 

тех, кто летает в краткосрочные бизнес-поездки. 

Домодедово первым в России внедрил автома-

тизированные турникеты (eGate), которыми осна-

щены все выходы на посадку. Технология позво-

ляет пассажирам самостоятельно пройти в между-

народную галерею вылета или на борт воздушного 

судна. eGate распознает 2D-штрих-код и QR-код 

как на бумажном, так и на электронном носителе. 

Ежемесячно около 50 тысяч человек проходит на 

самолет без печатной версии документа. Система в 

автоматическом режиме проверяет факт прохожде-

ния пассажиром контроля авиационной безопасно-

сти при посадке пассажиров на борт воздушного 

судна через eGate. В будущем планируется внед-

рить контроль пассажиров по биометрии лица: пас-

сажир, единожды предоставив биометрические 

данные, будет проходить все предполетные проце-

дуры без дополнительных документов. 

Пассажиры могут планировать поездку и от-

правиться в полет, используя только цифровые тех-

нологии. Сервисы аэропорта Домодедово сопро-

вождают их от покупки билета на tickets.dme.ru до 

автоматизированной проверки электронного поса-

дочного талона при посадке в самолет. На данный 

момент технологию обслуживания пассажиров по 

электронным посадочным применяют крупнейшие 

российские и зарубежные авиаперевозчики аэро-

порта.[4] 

Важный проект по внедрению новой системы 

управления объектами корпоративной информаци-

онной сети на базе программного комплекса 

LANDesk завершили ИТ специалисты аэропорта 

Домодедово совместно с сотрудниками Сертифи-

цированного центра компетенции LANDesk 

группы ARBYTE. Высокие темпы развития DME 

требуют высокого уровня обслуживающей его ИТ - 

инфраструктуры. Для эффективного обслуживания 

клиентов необходимо обеспечивать непрерывность 

ее работы. 

Внедрение новой системы позволило ИТ спе-

циалистам DME эффективнее решать возникающие 

масштабные задачи пользователей. Система, по-

мимо прочего, обеспечила контроль функциониро-

вания специализированного программного обеспе-

чения и прозрачное централизованное управление 

объектами корпоративной информационной сети, а 

также повысила уровень защищенности компью-

терного парка. 
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В настоящий момент аэропорт внедряет план 

перспективного развития, предусматривающий 

строительство взлетно-посадочных полос, дальней-

шее расширение пассажирского терминала, рекон-

струкцию эксплуатируемых объектов и строитель-

ство новых с освоением специально зарезервиро-

ванной территории площадью 13 000 га. Комплекс 

мероприятий производственной стратегии аэро-

порта включает: 

 до оснащение аэродромного комплекса 

новой техникой, обеспечивающей улучшение 

качества обслуживания покрытий аэродрома, 

противопожарного и аварийного обеспечения 

полетов; 

 разработка и внедрение прогрессивных 

схем эксплуатации аэродрома в осенне-зимний 

период; 

 автоматизация производственных 

процессов в сфере навигационного обеспечения 

полетов, наблюдения за состоянием искусственных 

покрытий аэродрома; 

 оснащение современным аппаратно-

программным комплексом автоматической 

радиовещательной передачи оперативно-полетной 

информации в районе аэродрома. 

Аэропортовая инфраструктура включает в 

себя объекты аэродрома, а также совокупность про-

чих объектов аэропорта, обеспечивающих обслу-

живание воздушных судов, пассажиров, грузов, ба-

гажа, почты и работу вспомогательных служб. 

Для перехода на новый качественный уровень 

производственной деятельности, была проведена 

модернизация существующей беспроводной ин-

фраструктуры (сеть Wi-Fi) для обеспечения мо-

бильной обработки багажа с использованием бес-

проводных терминалов сбора данных. Обеспечение 

покрытия территории Аэродромного комплекса 

Домодедово сетью Wi-Fi выполнено с учетом внут-

рикорпоративных требований заказчика к надежно-

сти и безопасности сети. Данное техническое реше-

ние позволило значительно повысить уровни сиг-

нала, реализовать в полной мере принцип 

избыточности покрытия рабочих зон, гарантиро-

ванно стабильный и быстрый «бесшовный» ро-

уминг для мобильных клиентов в процессе их дви-

жения по перрону со скоростью автомобиля. По ре-

зультатам проведенных испытаний систем была 

признана соответствующей требованиям заказчика 

и готовой для передачи в промышленную эксплуа-

тацию. 

Данные проекты стали очередными вехами в 

достижении стратегической цели аэропорта Домо-

дедово – развитие на базе аэропортового комплекса 

транспортного узла трансферных пассажирских и 

грузовых перевозок между Европейским и Тихо-

океанским регионами. 

Стратегические планы развития аэропорта 

Одна из важнейших и сложнейших стратегиче-

ских задач, стоящих перед аэропортом Домодедово 

- стать ядром Московского Аэротрополиса - город-

ского образования, которое основывается на ком-

мерческом развитии земель вокруг глобального 

авиахаба.[10] В феврале 2020 г. аэропорт Домоде-

дово провел бизнес-форум "Московский Аэротро-

полис - территория развития вашего бизнеса". Ру-

ководство аэропорта Домодедово представило об-

щую концепцию уникального для России проекта, 

а также детальный план развития Индустриального 

кластера. 

«Московский Аэротрополис» - это городское 

образование, которое основывается на коммерче-

ском развитии земель вокруг одного из крупней-

ших аэропортов России и Восточной Европы. Бли-

зость к аэропорту Домодедово предоставляет 

участникам проекта значительные преимущества в 

условиях конкурентного рынка. Уникальный про-

ект обладает основными характеристиками, кото-

рые обусловили успех идеи в других странах: раз-

витая мультимодальная логистическая инфраструк-

тура, наличие свободной территории для 

реализации масштабных проектов, удобная транс-

портная доступность к крупнейшему финансово-

экономическому центру. 

Стратегическое развитие Московского Аэро-

трополиса планируется в соответствии с кластер-

ной концепцией. В рамках первой фазы проекта до 

2026 года на территории около 1 тыс га будет по-

строено пять кластеров: Аэропорт-Сити, Бизнес-

парк, Торгово-рекреационный кластер, Экспо - и 

Индустриальный кластер. 

Перспективный план развития Московского 

Аэротрополиса разработан до 2062 года и преду-

сматривает освоение 6 500 га. Предлагаемая финан-

сово-правовая схема взаимодействия с партнерами 

основывается на долгосрочной аренде земельных 

участков. 

В рамках бизнес-форума руководство Домоде-

дово представило проект развития Индустриаль-

ного кластера. Он будет основан на создании уни-

кального парка Пестово, в котором предусмотрен 

комплекс производственных, складских, админи-

стративных объектов, полностью отвечающих со-

временным требованиям в данном сегменте рынка. 

Общий объем инвестиций в Индустриальный парк 

Пестово может составить 40-50 млрд руб.[12] 

Развитие аэродромной инфраструктуры 

Аэродромная инфраструктура находится в гос-

ударственной собственности, ее строительство ве-

дется за счет бюджета. В ближайшее время в "До-

модедово" планируется вложить 62,4 млрд руб., из 

них на терминалы пойдет порядка 47,2 млрд руб. В 

инвестиции включено строительство так называе-

мого терминала-сателлита для транзитных пасса-

жиров. К 2022 году Домодедово рассчитывает по-

лучить построенную за счет государства третью 

взлетно-посадочную полосу (строительство оцени-

вается в 20,1 млрд руб.). Взлетно-посадочная по-

лоса разместится на расстоянии около 1800 м к во-

стоку от существующей ВПП-2. В результате об-

щее число взлетно-посадочных операций, 

выполняемых на трех полосах, увеличится с ны-

нешних 98 до 165 в час, а пассажиропоток составит 

78,5 млн человек. Все ключевые проекты развития 

аэропорта Домодедово к 2023 году оцениваются в 

197,7 млрд руб.[13] 
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Однако Правительство РФ выделило в 2019 

году на аэродромную инфраструктуру аэропорта 

Домодедово только 4,5% от необходимых на завер-

шение работ средств. Строительство новой 

взлетно-посадочной полосы аэропорта должно 

было завершиться еще несколько лет назад, сроки 

ввода перенесены на 2020 год, но и они опять могут 

быть сорваны. Подрядчику, еще не выбранному Ро-

савиацией, придется выполнить в текущем году ра-

боты на 11,35 млрд руб. 

Из 620 млн рублей выделенных на реконструк-

цию инфраструктуры Домодедово, 300 млн руб. 

пойдут на завершение строительства искусствен-

ных покрытий новой взлетно-посадочной полосы, 

250 млн руб. будут направлены на завершение стро-

ительства мест стоянки воздушных судов МС 25 и 

МС 26 у нового пассажирского терминала аэро-

порта, еще 70 млн руб.— на завершение строитель-

ства очистных сооружений. 

Контракты на строительство новой взлетно-

посадочной полосы и перронов рядом с новым тер-

миналом ФГУП «Администрация аэропорта Домо-

дедово» (предприятие подконтрольно Росавиации) 

заключила с подрядчиком ЗАО «СУ-1». Сумма пер-

вого контракта составила 13 млрд руб., второго — 

2 млрд руб. Согласно госконтракту, подрядчик дол-

жен был завершить новую ВПП к ноябрю 2016 

года. «СУ-1» не справилась с работами, в 2018 году 

признана банкротом, после чего Росавиация рас-

торгла с компанией оба контракта. Согласно опуб-

ликованному отчету Счетной палаты РФ, в марте 

2019 года взлетно-посадочная полоса была готова 

на 43%, территория возле терминала — на 41%.[16] 

Органам госвласти необходимо строже контроли-

ровать исполнение контрактов на строительство 

новой ВПП. 

Любопытно, что в рамках государственно-

частного партнерства аэропорт Домодедово прини-

мает на себя обязательства по финансированию 

ряда работ, связанных с подготовкой территории к 

строительству федерального объекта. Аэропорт 

Домодедово предлагает к 2040 году построить до-

полнительно еще шесть взлетно-посадочных полос, 

чтобы создать хаб для транзитных авиаперевозок 

между Европой и Азией. Аэропорт хочет реализо-

вать проект в рамках концессии и вкладывать в него 

собственные средства, но Министерство транс-

порта РФ против, соглашение с правительством РФ 

пока не подписано, и неясно, когда это произой-

дет.[11] 

Отметим, что земли, запланированные под 

проект, принадлежат группе DME или находятся в 

федеральной собственности, расположены вне 

населенных пунктов и свободны от застройки. Эти 

конкурентные преимущества по сравнению с дру-

гими аэропортами Москвы не являются дискрими-

национными, к тому же рынок Московского 

авиаузла конкурентный, а Домодедово не занимает 

на нем доминирующего положения. Согласно пози-

ции Домодедово, дополнительных расходов бюд-

жета на расширение транспортной инфраструктуры 

в районе аэропорта не потребуется, так как транзит-

ный пассажиропоток не создаст новой нагрузки на 

нее. В Домодедово подчеркивают, что инфраструк-

туры московского авиаузла недостаточно для со-

здания масштабного транзитного хаба, а проект не 

будет нагрузкой для бюджета: аэропорт готов вло-

жить 741 млрд руб. до 2040 года без привлечения 

госсредств. 

Полноценное развитие транспортного узла – 

хаба - невозможно без интенсивного развития ин-

фраструктуры. 

В границах перспективного развития террито-

рии DME формируется центр деловой активности. 

В рамках реализации программы планируется стро-

ительство следующих объектов: 

 комплекс деловой авиации; 

 современный гостиничный комплекс 

категории 4-5* вместимостью 300 номеров с 

конференц-зоной, оздоровительным комплексом и 

торгово-сервисным сегментом в непосредственной 

близости от Аэровокзального комплекса 

Домодедово; 

 гостиница категории 3* в 6 км от 

аэропорта; 

 многоярусные паркинги на привокзальной 

площади с организацией эстакад для максимально 

удобного движения автомобильного транспорта; 

 современный складской комплекс (склады 

первой линии, склады магазинов беспошлинной 

торговли и т.д.); 

 склад для хранения скоропортящихся 

продуктов площадью 5000-7000 кв.м; 

 офисный комплекс класса В+. 

Развитие земель вдоль федеральной трассы 

«Москва – аэропорт Домодедово», предполагает 

размещение представительств крупнейших 

компаний - лидеров рынка, бизнес-парков, 

выставочных комплексов, торгово-сервисной 

инфраструктуры. 

Выводы и предложения 

Успешное управление стратегическим разви-

тием Московского авиаузла позволит увеличить 

интенсивность полетов вдвое от существующего 

уровня к 2030 году, что сможет увеличить базовый 

пассажиропоток к 2040 году, по оценкам экспертов 

до 340 млн человек. 

Увеличение количества ВПП в аэропорту До-

модедово подразумевает привлечение перевозчика, 

способного обслуживать трансферные потоки 

между Азией и Европой. В среднесрочной перспек-

тиве обеспечить это может группа «Аэрофлот», в 

более отдаленной — S7. За последние десятилетия 

регулярно появлялись технологии, «уплотняющие» 

воздушное пространство, также растут среднее 

число кресел воздушных судов и их занятость. Ис-

ходя из этого, можно предположить, что в ближай-

шее десятилетие пропускная способность воздуш-

ного пространства не станет непреодолимым барь-

ером на пути роста пассажиропотока. 

Участки земли, запланированные под проект, 

расположены вне населенных пунктов и свободны 

от застройки. Это существенные конкурентные 

преимущества Домодедово по сравнению с дру-
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гими аэропортами Московского авиаузла. Допол-

нительных расходов бюджета на расширение 

транспортной инфраструктуры в районе аэропорта 

не потребуется, так как транзитный пассажиропо-

ток не создаст новой нагрузки на нее. В рамках за-

дачи по управлению земельными ресурсами, распо-

ложенными вокруг DME, необходима разработка 

единой Концепции развития земель с определением 

оптимального вида использования и функциональ-

ного назначения. 

На наш взгляд, Росавиации необходимо 

строже контролировать выделение бюджетных 

средств и исполнение контрактов на строительство 

новой ВПП и перронов. Смещение сроков введения 

новой ВПП не прекратит работу аэропорта, но тор-

мозит его развитие в части наращивания пропуск-

ной способности. Все понимают, что нельзя оста-

вить незавершенным один из крупнейших аэропор-

тов страны. Так как вопрос с окончанием 

реконструкции Домодедово стоит очень остро, 

необходимо, чтобы Росавиация подготовила кон-

курсную документацию и скорректировала план-

график закупок в самое ближайшее время. 

Если собственник аэропорта готов вложить 

собственные и привлеченные средства в расшире-

ние инфраструктуры, то, на наш взгляд, Министер-

ству транспорта РФ необходимо изменить свою по-

зицию по проекту увеличения с двух до восьми 

взлетно-посадочных полос. Негативная позиция 

Минтранса по расширению аэродромной инфра-

структуры Домодедово актуальна, пока строитель-

ство осуществляется за счет государственного бюд-

жета, но если заключить договор концессии, то ре-

шение о строительстве новых полос будет за 

компанией. 

Одним из ключевых моментов концессион-

ного соглашения могло бы стать не только строи-

тельство и реконструкция объектов аэродрома, поз-

воляющих обслуживать стабильно растущий пасса-

жиро- и грузопоток, но и обеспечить будущую 

модернизацию и капитальный ремонт аэродрома 

Домодедово за счет внебюджетных инвестиций. 

Источник финансирования строительства и рекон-

струкции аэродромной инфраструктуры - инвести-

ционная составляющая в составе тарифа за взлет-

посадку, предусмотренная распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации. По условиям кон-

цессионного соглашения все собранные средства за 

счет инвестиционной составляющей могут быть 

направлены исключительно на финансирование за-

трат, связанных со строительством и реконструк-

цией аэродромной инфраструктуры. Рост тарифной 

нагрузки на авиакомпании составит порядка 100 

рублей на одного пассажира. Подобная практика 

применяется в аэропортах мира. 

Реализация данного проекта станет ещё одной 

важной вехой в достижении стратегической цели 

DME – развитие на базе аэропортового комплекса 

мультимодального транспортного узла трансфер-

ных пассажирских и грузовых перевозок, интегри-

рующего авиапотоки между Европейским и Азиат-

ско-Тихоокеанским регионами. 

Для повышения уровня авиационной безопас-

ности, думается, целесообразно создание Кризис-

ного центра по управлению и координации деятель-

ности служб DME в чрезвычайных ситуациях. 

Кроме того, сформулируем еще несколько до-

полнительных предложений для органов власти РФ 

по решению проблем стратегического управления 

не только Домодедово, но и всех аэропортов 

страны: 

1) Для повышения авиационной безопасности 

предусматривается доведение оснащенности 

аэропортов России современными техническими 

средствами до уровня, при котором обеспечивается 

100-процентный досмотр, и оснащение 

международных аэропортов современным 

оборудованием. Однако, надо иметь ввиду, что эти 

меры ведут к существенному увеличению 

постоянных расходов аэропорта, которые в полной 

мере не компенсируются ни тарифами, ни 

государством. 

2) Совершенствование нормативно-правовой 

базы в рамках Транспортной стратегии включает в 

себя порядок установления экономически 

приемлемого уровня арендной платы за земельные 

участки аэропортов, являющиеся государственной 

собственностью. Это серьезная мера, без 

реализации которой аэропортовая деятельность 

может стать экономически непривлекательной. 

Однако пока конкретных действий в данном 

направлении государством не предпринято. 

3) Необходимо предусмотреть 

финансирование содержания и эксплуатации 

находящихся в государственной собственности 

объектов, обеспечивающих безопасное 

функционирование воздушного транспорта. Без 

государственных мер, поддерживающих и 

развивающих аэропортовую деятельность, 

эффективное развитие аэропортов РФ не 

представляется возможным. 

Необходимо, чтобы Министерство транспорта 

РФ, Росавиация, Федеральная антимонопольная 

служба и прочие государственные органы объеди-

нили свои усилия для скоординированной и согла-

сованной реализации Транспортной стратегии. В 

противном случае бессистемное осуществление 

данной политики может крайне негативно отра-

зиться на аэропортовой отрасли. 

Аэропорт Домодедово в перспективе станет 

ядром Московского Аэротрополиса - городского 

образования, которое основывается на коммерче-

ском развитии земель вокруг глобального авиахаба. 

Для этого потребуются серьезные консолидирован-

ные усилия по решению проблем стратегического 

управления не только самого аэропорта, но и феде-

ральных, и региональных, и муниципальных орга-

нов власти. 
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Анотація 

Досліджено теоретичні підходи щодо визначення суті монополій та їх форм. Надано авторське розу-

міння поняття монополії. Наведено еволюцію сутності монополій та характеристику сучасного розуміння 

монополізації ринку. Досліджено підходи до визначення монополії з точки зору суб`єктно-об`єктного під-

ходу.  

Abstract 

Theoretical approaches to defining the essence of monopolies and their forms are studied. The author's 

understanding of the concept of monopoly is given. The evolution of the essence of monopolies and the 

characteristics of the modern understanding of market monopolization are given. Approaches to definition of a 

monopoly from the point of view of the subject-object approach are investigated. 
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Постановка проблеми. Сучасний етап розви-

тку національної економіки супроводжується дією 

після кризових явищ, які обумовлюють більш ува-

жне ставлення до економічних процесів з боку 

уряду, фахівців та вчених. Таке зауваження ґрунту-

ється на тому, що посткризова економічна система 

є найбільш вразливою перед впливом різноманіт-

них негативних явищ, до яких можна віднести й не-

врегульовану монополізацію ринку. 

В той же час, можна впевнено стверджувати, 

що саме теоретична обізнаність та уточнення базо-

вих теоретичних дефініцій окремого питання є під-

ґрунтям практичних втілень та запорукою їх успіш-

ності. Отже, перш ніж перейти до конкретних реко-

мендацій щодо удосконалення діяльності 

монополій та державного регулювання їх функціо-

нування доречно уточнити сутність монополій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Аналіз літературних джерел, присвячених дослі-

дженню даного питання дозволив дійти висновку 

щодо відсутності одностайного трактування сутно-

сті монополій. Даним питанням в різні часи займа-

лись такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як: Ари-

стотель [1], Келічавий А. [2], Лагутін В. [4], Сміт А. 

[6], Смолин Г. [7], Сотніков В. [8], Тарасенко Л. [9], 

Филюк Г. [10].  

Виділення невирішеної раніше частини дос-

лідження. Проте розмаїття існуючих поглядів 

щодо трактування сутності монополій зумовив не-

обхідність першочергового розгляду еволюції по-

няття «монополія» і саме після дослідження окрес-

леної етапності найбільш доцільним вважається 

узагальнення існуючих визначень та виокремлення 

наукових підходів до визначення сутності монопо-

лій в умовах сьогодення. 

Метою дослідження у роботі є узагальнення 

теоретичних підходів науковців щодо визначення 

суті поняття монополії та її форм. 

Виклад основного матеріалу. 

Дослідження монополій історично розпочина-

ється ще з праць Аристотеля [1] й продовжується 

до сьогодні. В різні часи монополія дослідниками 

розглядалася під різними кутами зору, це, здебіль-

шого, було пов`язано з різним рівнем розвитку про-

дуктивних сил суспільства, конкуренцією на рин-

ках, рівнем розвитку промисловості, НТП. 

Еволюція сутності монополій узагальнена на 

рисунку 1.
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Рис. 1. Еволюція сутності монополій (укладено та узагальнено автором за [1-6]) 
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Як видно з рисунку 1, сутність монополії тран-

сформувалась в процесі розвитку економічної сис-

теми і, на думку автора на сьогодні монополія зна-

ходиться саме в останньому періоді і тісно 

пов’язана із проявами конкуренції, чого не спосте-

рігалось на попередніх етапах. 

В свою чергу, погляди на визначення поняття 

«монополія» наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Погляди на визначення поняття «монополія» (укладено та узагальнено автором за [2, 4, 7-10]) 

Джерело Визначення 

Келічавий А.В. [2] тип побудови ринку, на якому продукцію пропонує один продавець. Підприємс-

тво-монополіст має задовольнити всіх потенційних покупців певного товару в 

межах даного ринку, і тому це підприємство ототожнюється з галуззю 

Лагутін В. [4] результат поведінки суб’єктів ринку 

Смолин Г.В. [7] ситуація на ринку, за якої кількість продавців чи покупців настільки мала, що 

продавець чи покупець у змозі впливати на загальний обсяг пропозиції та ціну 

продукту, що реалізується, тобто контролювати ринок 

Сотніков В. І. [8] тип економічних відносин, що дає можливість одному з учасників цих відносин 

диктувати свої вимоги на ринку певного товару 

Тарасенко Л.О. [9] Стан ринку, який характеризується обмеженою кількістю продавців 

Филюк Г.М. [10] ситуація, за якої продавців (виробників) настільки мало, що кожний з них може 

впливати на загальний обсяг пропозиції та ціну продукції, що реалізується. 

 

Як видно з таблиці 1 погляди на визначення 

поняття монополії достатньо різні. Слід також за-

уважити, що в діючому законодавстві поняття мо-

нополізації закріплено в Законі України «Про за-

хист економічної конкуренції», але воно носить аб-

страктний характер, визначаючи монополізацію як 

«досягнення суб'єктом господарювання монополь-

ного (домінуючого) становища на ринку товару, 

підтримання або посилення цього становища» [5]. 

Критичний аналіз сучасних визначень, узага-

льнених в таблиці 1 дає змогу узагальнити їх в нау-

кові підходи, які представлено на рисунку 2. 

 
Рис. 2. Підходи до визначення поняття «монополія» (виокремлено дисертантом) 

 
Підґрунтям виокремлення представлених на 

рисунку 2 наукових підходів є змістовні ознаки та 
спрямованість впливу, про яку йдеться майже в усіх 
визначеннях. Перш за все, проаналізуємо змістовну 
частину відокремлених підходів.  

Так, підхід, згідно якому монополія - це тип 
побудови ринку, на думку автора, не в повній мірі 
визначає сутність монополії. Таке зауваження ґру-
нтується на тому, що поняття «тип побудови ри-
нку» визначає все ж таки первісний стан певного 
об’єкта, результат його створення. В той же час не 
доцільно стверджувати, що ринок навмисно ство-
рюється в такому типу побудови як монополія. До-
речніше вважати, що монопольний стан це вже зго-
дом набута характеристика. Трактування монополії 
як результату поведінки суб’єктів ринку також, на 
думку автора, не в повній мірі охоплює всі прояви 
монополізації. Так, в даному випадку залишається 
поза увагою така форма монополії як природна, фо-
рмування якої лише опосередковано пов’язано із 

цілеспрямованою діяльністю суб’єктів ринку. 
Тому можна вважати найбільш доцільним під-

хід, що трактує монополію як стан ринку, що хара-
ктеризується певними ознаками. 

Стосовно уточнення впливу учасників ринку, 
який доречно вважати вирішальним то в цьому се-
нсі можна зазначити наступне: монополізовані ри-
нки є достатньо різними за ключовими ознаками, а 
тому не можна констатувати певний однобічний 
превалюючий вплив. З огляду на це, монополія пе-
редбачає двобічну взаємодію продавців та покупців 
на ринку, а який вплив вирішальний залежить від 
конкретної ситуації на ринку. 

З урахуванням зазначеного можна надати ав-
торське бачення поняття «монополія» у такий спо-
сіб: монополія – це стан ринку, який характеризу-
ється наявністю одного продавця, який здійснює 
власну діяльність, намагаючись задовольнити пот-
реби всіх споживачів продукції певної галузі. На 
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думку автора, запропоноване визначення відрізня-
ється від існуючих врахуванням суб’єкту та об’єкту 
ринку, мети діяльності суб’єкта, а також уникнен-
ням достатньо дискусійного фактору вирішально-
сті впливу продавця або покупця. Водночас сут-
ність монополій не можна вважати в повній мірі ро-
зкритою без розгляду її форм, які розкривають 

економічний зміст даного поняття. В даному сенсі 
доречно підкреслити певну одностайність серед по-
глядів вчених щодо сутності монополії. 

Узагальнення форм монополій можна предста-
вити на рисунку 3. 

 
 

Рис. 3. Форми монополій (укладено дисертантом) 
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Висновки з даного дослідження і перспек-

тиви подальших розвідок у даному напрямку.  

Поняття монополії розглядається в працях ба-

гатьох авторів, кожен з яких досліджує його під рі-

зним кутом зору. Наукова новизна даного дослі-

дження полягає в визначенні поняття монополії як 

стану ринку, який характеризується наявністю од-

ного продавця, який здійснює власну діяльність, 

намагаючись задовольнити потреби всіх спожива-

чів продукції певної галузі.  

Подальших досліджень та розробок потребує 

система антимонопольного регулювання економіки 

з точки зору державного впливу на монополізм та 

недопущення зловживань монопольним станови-

щем на ринку. 
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Аннотация 

В работе рассмотрены жилищные условия домохозяйств в Российской Федерации. Обоснована важ-

ность улучшения жилищных условий населения страны. Сделан вывод об отличии в жилищных условиях 

городских и сельских жителей. Отмечено желание городских и сельских домохозяйств к улучшению жи-

лищных условий. Названы формы государственной поддержки населения в улучшении жилищных усло-

вий. 

Abstract 

The paper considers the housing conditions of households in the Russian Federation. The importance of im-

proving the housing conditions of the country's population is substantiated. The conclusion is made about the 

difference in the housing conditions of urban and rural residents. The desire of urban and rural households to 

improve housing conditions was noted. The forms of state support to the population in improving housing condi-

tions are named. 

Ключевые слова: жилищная политика, урбанизация, благоустройство жилья, ипотечный кредит, гос-

ударственные субсидии, материнский капитал. 

Keywords: housing policy, urbanization, home improvement, mortgage credit, state subsidies, maternity cap-

ital. 

 

Введение. В соответствии с Конституцией Рос-

сийская Федерация является социальным государ-

ством. Обеспечение социальных гарантий для насе-

ления - это важнейшая задача, которая была прио-

ритетной даже в не простых условиях финансового 

и экономического кризиса. Государство должно 

обеспечивать благоприятные условия для жизни: 

возможность трудоустройства, необходимый уро-

вень заработной платы, гарантированность получе-

ния образования и медицинской помощи. Наиболее 

сложно решаемым вопросом в Российской Федера-

ции является обеспечение благоприятных условий 

для проживания населения. Целью данного иссле-

дования является изучение жилищных условий до-
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мохозяйства в Российской Федерации. Для реализа-

ции поставленной цели в работе решаются следую-

щие задачи: 1)анализ размера общей площади жи-

лица; 2) обеспеченность жилья водопроводом и га-

зом; 3)анализ намерений населения по улучшению 

жилищных условий. В работе нашли применение 

монографический и экономико-статистический ме-

тоды исследования. 

Основная часть. Жилище включено в совокуп-

ность базовых ценностей и потребностей человека, 

отражает социальный статус личности. По мнению 

Стариковой М.М. и Бушковой-Шиклиной Э.В. не-

равенство формирует диспропорции доступности и 

качества жилищных удобств для разных слоев 

населения[4, с.с.594-609]. 

Важнейшей целью жилищной политики боль-

шинства стран, по мнению Мащенко Ю.А., явля-

ется обеспечение населения доступным жильем в 

комфортной городской среде. Можно согласиться в 

мнением данного автора о том, что без государ-

ственной поддержки домохозяйства с небольшими 

доходами вытесняются с рынка жилья и объем ка-

питальных вложений в инфраструктурные проекты 

не достигает необходимых размеров. Государству 

необходимо обеспечить прав граждан и участников 

рынка, сохранять баланс интересов всех сторон и 

способствовать удушению жилищных условий 

[1,с.142-150]. Однако комфортную среду необхо-

димо обеспечивать не только городским, но и сель-

ским жителям, которые находятся в несколько худ-

ших условиях. Например. В Пермском крае с 2013 

по 2017 годы городские жители по сравнению сель-

скими жителями были лучше обеспечены жилой 

площадью в расчете на одного человека. Так в 2017 

году этот разрыв составил 0,5 квадратного метра. 

Благоустройство на селе находится на низком 

уровне[5, с.38-40]. Полуянов В.П., Полуянов Е.В. 

наблюдают сильную статистическую связь между 

интегральным уровнем благоустройства жилищ-

ного фонда и уровнем урбанизации регионов 

[2,с.47-53]. 

В последние годы качество жилищных усло-

вий связывают не только с уровнем благоустрой-

ства, но с состоянием окружающей природной 

среды. Сагдеева Л.С. и Старикова Л.Н. определяют 

в качестве экологического фактора или фактора 

окружающей среды любое природное явление, ка-

чественное состояние окружающей среды, влияю-

щее на рыночную стоимость недвижимости[3,с.51-

60]. При этом, экология не обязательно находится в 

лучшем состоянии в сельской местности по сравне-

нию с городскими условиями. Не соблюдение тех-

нологии на животноводческих фермах или птице-

фабриках, нарушение требований безопасности 

при использовании удобрений в растениеводстве 

может привести к ухудшению состояния природ-

ной среды, а значит и к ухудшению условий прожи-

вания сельского населения. Таким образом, жилищ-

ные условия характеризуются многими показате-

лями, рассмотрим некоторые из них в таблице 1. 

Таблица 1 

Характеристика жилищных условий домохозяйств в РФ в 2018 году 

Показатели Городские населенные пункты Сельские населенные пункты 

Не испытывают стесненности, в 

% 
75,8 82,5 

Размер общей площади на 1 че-

ловека, кв. м 
22,20 25,3 

Число комнат на 1 домохозяй-

ство, ед. 
2,24 2,79 

(составлено автором по [6]) 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что 

сельские жители(82,5%) не испытывают стесненно-

сти при проживании, среди городских жителей это 

показатель ниже на 6,7%. Субъективные ощущения 

жителей подтверждают объективные показатели. 

Размер общей площади, приходящейся на одного 

человека в сельской местности больше 3,1 кв. метра 

по сравнению с размером площади, приходящейся 

на городского жителя. И количество комнат на 

одно домохозяйство на селе несколько больше, чем 

в городе. Условия проживания определяются бла-

гоустройством, в т. ч. водопроводом (табл.2). 

Таблица 2 

Обеспеченность жилых помещений водопроводом в РФ в 2018 году, в % 

Показатели Городские населенные пункты Сельские населенные пункты 

Централизованный водопровод 96,8 69,3 

Артезианская скважина 1,3 10,0 

Колодец 0,5 7,6 

Водопровод отсутствует 1,3 13,1 

(составлено автором по [6]) 

 

По данным таблицы 2, можно сделать вывод о 

том, что городские населённые пункты обеспечены 

централизованным водопроводом на 96,8%, в то 

время как сельские – только на 69,3%. В сельских 

населённых пунктах чаще, чем городах, пользу-

ются водой из артезианских скважин. Колодец как 

источник воды в городах почти не применяется, в 

тоже время на селе его имеют 7,6% домохозяйств. 

Более 13% сельских жителей и более 1% городских 
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жителей не имеют доступа к водным источником 

искусственного происхождения. Остаётся предпо-

ложить, что они применяют воду из естественных 

водоемов: рек, ручьев, озер, прудов. 

В современном жилище газ применяется в бы-

товых нуждах: приготовление еды, отопление и 

т.д.(табл.3). 

Таблица 3 

Обеспеченность газом домохозяйств в РФ В 2018 году, в % 

Показатели Городские населенные пункты Сельские населенные пункты 

Сетевой газопровод 67,1 65,4 

Не имеют возможности пользо-

ваться газом 
4,0 6,6 

(составлено автором по [6]) 

 

Не смотря на то, что в Российской Федерации 

находится значительная часть мировых запасов 

природного газа, но 1/3 городских и сельских насе-

лённых пунктов не подключено к сетевому газо-

проводу, хотя в городах (по сравнению с селами) 

это показатель несколько выше. Часть домохо-

зяйств имеет возможность использовать газ в бал-

лонах, но 4% домохозяйств в городах и 6,6% домо-

хозяйств в сельских населённых пунктах полно-

стью лишены возможности пользоваться газом. 

Данные домохозяйства восполняют недостаток газа 

другими источниками энергии, используют элек-

трическую энергию, уголь или дрова. 

Некоторая часть домохозяйств, не удовлетво-

рённых своими условиями проживания, хотели бы 

их улучшить (табл.4). 

Таблица 4 

Планирование улучшения жилищных условий домохозяйствами в РФ В 2018 году, в % Ф 

Показатели Городские населенные пункты Сельские населенные пункты 

Собираются улучшить жилищ-

ные условия 
14,8 21,5 

Собираются купить жилье 40,4 14,8 

(составлено автором по [6]) 

 

Почти ¼ часть сельских домохозяйств в 2018 

году собирались улучшить свои жилищные усло-

вия, но только 14,8% из них собирались купить жи-

лье. Оставшаяся часть домохозяйств предполагала 

решить вопрос другим способом: построить жилье 

своими силами, арендовать, переехать к родствен-

никам, получить служебное или муниципальное 

жилье. Среди городских жителей было меньше, по 

сравнению с сельским населением, собирающихся 

улучшить свои жилищные условия. Однако среди 

решивших это сделать, более 40% предполагали ку-

пить жилье, что свидетельствует о больших финан-

совых возможностях по сравнению с селянами. 

Государство стимулирует стремление домохо-

зяйств к улучшению жилищных условий путем 

предоставления возможности применить ипотеч-

ное кредитование с государственной поддержкой, 

использовать «материнский(семейный) капитал» 

или государственную субсидию для оплаты по-

купки(таблица 5).  

Таблица 5 

Планирование использования государственной поддержки при приобретении жилья домохозяйствами в 

РФ в 2018 году, в % 

Показатели Городские населенные пункты Сельские населенные пункты 

Собираются купить жилье, в 

т.ч.с использованием 
100 100 

-ипотечного кредита 59,3 44,8 

-материнского капитала 20,8 30,8 

-субсидии на приобретение жи-

лья 
5,1 9,1 

(составлено автором по [6]) 

 

Анализируя показатели таблицы 5 можно ска-

зать, что почти 60% горожан, планировавших улуч-

шение жилищных условий, предполагали восполь-

зоваться ипотекой, среди селян таких было только 

44,8%, т.е. на 14.% 5 меньше. Использовать сред-

ства материнского капитала хотели более 30% сель-

ских жителей и только 20% - городских. Общая 

доля государственных средств, которыми хотели 

воспользоваться домохозяйства при приобретении 

жилья составила у селян почти 40%, а у горожан – 

только 25,9%. 

Выводы. Жилищные условия являются важ-

ным элементом, характеризующим качество жизни 

населения страны. Уровень обеспеченности жи-

льем у сельских и городских жителей вы РФ отли-

чается. Сельские домохозяйства имеют более про-

сторное жилье, а городские домохозяйства лучше 

обеспечены бытовыми удобствами: водопроводом 

и газопроводом. Сельские жители, по сравнению с 

городскими жителями, больше стремятся улучшить 

свои жилищные условия, но городские жители для 

решения этой проблемы более склонны использо-
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вать ипотечный кредит, чем селяне. Городские жи-

тели при планировании улучшения жилищных 

условий более ориентированы на собственные фи-

нансовые возможности, тогда как сельские жители 

надеются использовать различные формы государ-

ственной поддержки. 
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Аннотация 

Продолжается волна обсуждений перспектив развития мирового энергетического рынка в силу по-

следних событий: появление пандемии, ценовая война между крупнейшими производителями в условиях 

падения спроса и панических настроений на финансовом рынке, падение обменных курсов и биржевых 

котировок (стремительное – 20%-ное снижение курса рубля), увеличение убытков институциональных ин-

весторов и т.д. Первоначальная эйфория, построенная на завышенных ожиданиях, обернулась жестоким 

разочарованием и этому способствовали последние события.  

Abstract 

The wave of discussions continues on the prospects for the development of the world energy market due to 

recent events: the emergence of a pandemic, the price war between the largest producers in the face of falling 

demand and panic sentiment in the financial market, the fall of exchange rates and exchange quotations (rapid - 

20% depreciation of the ruble), the increase in losses of institutional investors, etc. The initial euphoria, built on 

inflated expectations, turned into a brutal disappointment and was facilitated by recent events. 

Ключевые слова: Россия, энергетический рынок, спрос, предложение, добыча. 

Keywords: Russia, energy market, demand, supply, production. 

 

Вследствие распространения мер жесткого 

«карантина», оценки возможного дисбаланса на 

мировом рынке углеводородов все больше склоня-

ются в сторону пессимизма (см. рис.1). 

На мировом рынке в начале февраля 2020 г. 

цена «Brent» упала на 7,5% и составила 50,05 долл. 

за баррель; цена техасской марки «WTI» упала на 

9,2% – 45,35 долл. за баррель. Месяцем позже, на 

рынке были зафиксированы рекордные падения цен 

– «Brent» в течение торгового дня опускалась ниже 

32 долл. за баррель, а цена WTI – ниже 28 долл. за 

баррель (см. рис. 2). Каковы причины? 
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Рисунок 1 – Прогнозы избытка предложения жидких углеводородов на мировом рынке, млн. барр./сутки 

Источник: [3] 

 

На мировом рынке в начале февраля 2020 г. 

цена «Brent» упала на 7,5% и составила 50,05 долл. 
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Рисунок 2 – Котировки Urals, Brent, ESPO и Dubai, $/барр.  

Источник: [3] 

 

Обвал цен на нефть произошел из–за прекра-

щение действия сделки ОПЕК+, так как не удалось 

прийти к компромиссу по вопросу о сокращении 

добычи нефти. Саудовская Аравия настаивала на 

сокращении добычи нефти на 500 тыс. б/с, при 

условии, что и Россия сократит добычу на такую же 

величину. В прочем, это затрагивает и других 

участников соглашения. Проблема в том, что 

остальные сократят добычу на небольшую вели-

чину, а для России, как фигурирующего энергети-

ческого комплекса на мировом рынке, - это потери 

для бюджета. Соответственно, падение нефтяных 

цен «не заставило себя ждать», и уже в начале марта 

цены на нефть «рухнули» вниз. 

Также, согласно данным Международного 

энергетического агентства (МЭА), спрос на нефть в 

2020 году сократился на 365 тыс. б/с до 825 тыс. б/с. 

Это самый низкий спрос за последние 10 лет. В том 

числе, МЭА ожидает, что спрос на нефть может в 

дальнейшем упасть на 435 тыс. б/с из-за распро-

странения вспышки коронавируса Covid-19 по 

всему миру [2]. 

России, отказавшись от дополнительного со-

кращения добычи нефти в рамках ОПЕК+, необхо-

димо минимизировать ущерб от падения цен на 

нефть, которые в любом случае были бы на фоне 

всемирной пандемии, и получить ощутимые долго-

срочные выгоды. Преимущества и решения появи-

лись не вследствие используемой стратегии, а из 

последствий сложившихся ситуаций: 

1) Отказ от участия в ОПЕК+ позволит Рос-

сии не потерять свою долю на китайском рынке в 

условиях сокращения спроса на нефть в Китае. Ки-

таю выгоднее покупать нефть у России, чем у дру-

гих экспортёров, так как нефть из России в Китай 

поставляется по трубопроводу «Восточная Сибирь 

– Тихий океан», что минимизирует издержки поку-

пателя; 
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2) Падение цен на нефть замедлило темпы до-

бычи сланцевой нефти в США за пределами Перм-

ского нефтеносного бассейна. По оценкам экспер-

тов инвестиционного банка «Standard Chartered» в 

2020 г. добыча сланцевой нефти в США выросла 

всего на 600 тыс. б/с, хотя в аналогичном периоде 

2019 г. рост составлял почти на 1,24 млн. б/с. В 2021 

г. аналитики «Standard Chartered» прогнозируют 

прирост добычи сланцевой нефти в США всего на 

550 тыс. б/с при цене 53 долл. за баррель. Кроме 

того, можно ожидать, что аналогичные проблемы 

возникнут и у производителей сланцевой нефти в 

Канаде. Развитие событий непременно положи-

тельно скажется на развитии российского положе-

ния на мировом энергетическом рынке; 

3) Европа стала ориентироваться на сезон-

ность. При аномально тёплой зиме в этом году, в 

Европе стали рассматривать возможность отказа от 

долгосрочных контрактов на поставки газа. По-

этому намерения других стран захватить суще-

ственную долю рынка в Европе, особенно в усло-

виях падения цен на нефть и новых европейских 

требований, могут не оправдаться; 

4) В феврале 2020 г. ситуация с тем, как будет 

достроен газопровод «Северный поток-2», прояс-

нилась. Так в Датском энергетическом агентстве 

(ДЭА) сообщили, что оператор проекта «Nord 

Stream 2» внёс дополнение к разрешению на строи-

тельство газопровода, связанное с тем, что укладку 

труб будут производить российские суда, полно-

стью соответствующее требованиям ДЭА, относи-

тельно оснащённости системой динамического по-

зиционирования. 

Таким образом, главной проблемой потенци-

альной нефтяной «сделки трех» - противоречия 

между производителями, которые смогут легко 

сократить, а потом восстановить добычу, и про-

изводителями, кому сокращение грозит потерей 

доли рынка. 

Хорошим решением проблемы, по мнению мно-

гих экспертов, могли бы стать «компенсационные 

механизмы»: если для производителей сокращение 

добычи это риск ее потери в будущем, то они по-

лучают взамен справедливую денежную компенса-

цию. В итоге ущерб от снижения добычи должен 

равномерно распределиться между участниками 

соглашения. Однако, даже ОПЕК с ее опытом вза-

имодействия не смогла создать такую систему 

«справедливых» денежных компенсаций для таких 

случаев. Её политика заключается только за счет 

изменения объемов добычи. 

Дополнительная проблема состоит в том, 

что в США добыча распределена среди множества 

компаний с разным уровнем себестоимости и про-

изводительности активов. Одни производители 

захеджировали добычу на 2020 год, другие - нет. 

Как прийти к «справедливому» соглашению и рас-

пределению квот на добычу между ними, не нару-

шив антимонопольное законодательство?  

Нефтяной бизнес в России несомненно терпит 

убытки, это скажется на росте резервов. Но воз-

можно это приведет к тому, что Россия вынуж-

денно сойдет с экстенсивного пути, диверсифици-

руется и будет развивать другие отрасли или даже 

собственные технологии разведки и добычи. 
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Abstract 

The growth of attention to own health and the health of relatives has become a trend in recent years. One of 

its manifestations was an increase in demand for medical tourism services. According to Euromonitor International 

experts, in 2019 the medical tourism market in the world grew by 4%, revenue from it amounted to $ 15 billion, 

and for tourism - $ 40 billion. According to forecasts, by 2022, these figures will grow by another third. Until 

recently, representatives of the United States set the tone in the medical tourism market, but in recent years there 

has been a shift to Asian markets, both in terms of the “exit” country that China has become and from the point of 

view of reception centers: according to experts , then today, those wishing to improve their health are rapidly 

gaining popularity in Singapore. Kazakhstan did not stand aside from world market trends. The President of the 

Kazakhstan Tourism Association (KTA) Rashida Shaikenova notes that in our country this direction of tourism 

has been developing quite actively for several years. In 2014, experts for the first time noted that along with beach 

tourism, there was a demand from Kazakhstan for medical and recreational trips. The topic of this article is to 

identify problems and find prospects for the development of medical tourism in Kazakhstan 

Keywords: medical tourism, medical services, outbound, inbound, domestic, destinations, surgery, aesthetic 

medicine, cancer, transplantation. 

 

Medical tourism is a term denoting the practice of 

providing planned medical services outside the region 

of residence, combining holidays abroad with receiving 

highly qualified medical care. Medical tourism does not 

necessarily imply the receipt of medical services in an-

other state. Therefore, in the USA, patients can be re-

ferred to other states to reduce expenses [1]. Medical 

tourism is divided into three groups: domestic, out-

bound and inbound. Internal medical tourism is usually 

called the movement of citizens of one country between 

its regions to receive medical services. Outbound med-

ical tourism is considered the import of medical ser-

vices in the event that the patient goes abroad to meet 

their own medical needs. Inbound medical tourism is 

the export of medical services, that is, the attraction of 

foreign patients to provide them with medical care. [2] 

As indicated in the aforementioned introduction 

part, medical tourism has three main types of moving, 

they are domestic outbound and inbound. Since domes-

tic medical tourism is of a diverse for different coun-

tries, domestic medical tourism of Kazakhstan and its 

condition today will analyzed later in the article. In this 

part will be reviled information about international 

tourism: outbound and inbound tourism. As per Inter-

national Medical Tourism organization, destinations of 

medical tourism are evaluating with special index fol-

lowing three factors, and still popular purposes of med-

ical tourism are complex surgeries, aesthetic medicine, 

cancer, transplantation.  

 Destination Environment  

 Medical Tourism Industry  

 Quality of Facilities and Services  

There are ranking of top destinations as per results 

of aforementioned 3 results. Results are indicated in 

each section and overall rank is revealed as well [3 ].  

 
Source: Medical Tourism Index [ 3] 

 

Also, in the next illustration demonstrated results of 41 countries with best opportunities and facilities of 

medical tourism.  
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Source: Medical Tourism Index [ 3] 

 
Medical tourism, which is combined with a tourist 

vacation, has long been not a trendy trend. For most 
people, medical tourism is an opportunity to receive 
qualified advice from leading world experts, improve 
health, and see a new country. Rankings of the best des-
tination to have recreational tourism were mentioned in 
the previous scriptures. Let us discover some of them 
more explicit.  

Israel is one of the most popular medical tourism 
destinations. Every year, many medical tourists from 
all over the world go for diagnosis and treatment there. 
Here you can meet patients from Kazakhstan, Russia, 
Ukraine, other countries of the former USSR. In Israel 
there are both public and private clinics, and in those 
and others a foreign patient can find qualified medical 
care. Services such as in vitro fertilization, various sur-
geries, bone marrow transplantation, orthopedics and 
cancer treatment are especially in demand at Israeli 
medical centers. However, Israel is famous not only for 
its good clinics, but also for its unique natural re-
sources, the most important of which is the Dead Sea. 
The minerals contained in its water can work wonders, 
curing many skin ailments, diseases of the joints and 
spine, and salted healing air helps get rid of respiratory 
problems.  

Germany. German medicine is considered one of 
the best in Europe. Germany has been and remains the 
main destination for medical tourists from the Euro-
pean Union for decades. Both our compatriots and res-
idents of other states come here. Citizens of the United 
States and Great Britain are attracted by the high level 
of medical services, residents of Canada and Ireland - 
the speed of their provision, patients from the countries 
of the Arab world come here because they trust the rep-
utation of German doctors. The main disadvantage of 
treatment in German clinics is the high cost. A course 
of therapy in a large clinic can cost two to three times 
more than in any other clinic in Europe. 

South Korea is one of Europe’s most serious ri-
vals in medical tourism. In the past ten years, thanks to 
strong state support, the country's healthcare system has 
been developing intensively and now has reached a 
level that has made South Korean medicine one of the 
best in Asia. South Korea is in demand in the field of 
medical tourism in the following areas: plastic surgery 

and aesthetic medicine, dermatology and cosmetology, 
dentistry, orthopedics and traumatology, cardiology 
and a heart surgery, gastroenterology, neurology, oph-
thalmology, hematology, surgery and neurosurgery, 
gynecology and obstetrics. Separate mention is the 
highly effective treatment of cancer using the latest ad-
vances in medical science and technology.  

India. Ayurveda, which is officially recognized as 
the traditional system of medicine, is the most popular 
destination of health tourism in India. However, Ayur-
veda heals not only the soul, but also the body. The 
main methods used in this area of medicine are physio-
therapy, therapeutic diets and water procedures. All 
drugs are made from plant, animal and mineral compo-
nents. Medical tourism in India is still only developing, 
although the country has already become one of the 
world leaders in the number of foreign patients. People 
also come here for cosmetic surgeries, bariatric surgery 
to undergo joint arthroplasty, liver transplantation or 
cancer treatment.  

Austria. Health tourism is represented not only by 
good clinics and qualified doctors, but also by resort 
medicine. In Austria there are a lot of mineral springs, 
whose waters help with various diseases, and the coun-
try is also famous for its mud. People suffering from 
neurological disorders and diseases feel especially 
good here. In addition, in Austria, doctors quite suc-
cessfully deal with the problems of the musculoskeletal 
system, cardiovascular and reproductive systems. Ac-
tively work in the fields of gastroenterology and der-
matology [4]. 

Medical tourism in Kazakhstan is becoming in-
creasingly popular. Last year alone, over 2 thousand 
foreigners were treated. Every year, medical tourists 
from 45 countries around the world come to clicks. 
Most of them are citizens of the CIS. Mostly from Kyr-
gyzstan, Russia, Tajikistan and Uzbekistan. The minor-
ity are foreigners from the USA, Germany and Nigeria. 
International certification, a high level of medical ser-
vices, professionalism of specialists and modern equip-
ment are the main advantages of medical tourism in Ka-
zakhstan. According to the data made at the Almaty In-
vestment Forum held at the end of last year, only 
residents of the southern capital spend about $ 500 mil-
lion annually on medical treatment abroad. However, 
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this figure may not be complete, since many travelers 
decide to seek medical advice from foreign specialists 
when they go abroad as ordinary tourists. Kazakhstanis, 
who have the opportunity to go to clinics in other coun-
tries for treatment, have their own rating of the most 
popular destinations. Resorts in the Czech Republic, 
Germany, Slovenia, the Baltic countries are popular as 
health tourism destinations; Clinics in Turkey and Is-
rael are most often consulted when it comes to the treat-
ment of serious diseases, such as cancer, or operations. 
Among patients from the countries of the former USSR 
in recent years, treatment in clinics of South Korea has 
become popular, and experts evaluate this area as very 
promising. Basically, heavy patients come for very 
complex surgeries. Most are brain tumors, spinal 
surgery, cerebral vascular surgery. Partly due to the fact 
that where they live, they cannot be provided with the 
help that we can provide. Due to technical and 
personnel problems, and the choice of the country to 
which they want to come may be due in part to the price 
and cost of the surgery. Mostly medical tourists in our 
country are interested in the services of cardiac surgery, 
neurosurgery, transplantology, reproductive medicine. 
Note that today in the country there are 6 organizations 
accredited by international quality standards JCI. 
According to experts, Kazakhstan has every chance of 
becoming a center of medical tourism in the region. It 
is only a matter of fully informing all the medical 
capabilities of the country. Tour operators should help 
in this matter. Indeed, having examined the clinics that 
work for us by international standards, which are part 
of large holdings and have JCI accreditation, this is 
really an indicator, this is pride. Having visited the 
center of neurosurgery, we can say that surgeries such 
as heart implantation in the CIS are one of the only 
clinics located in Kazakhstan in the Nur-Sultan. 

Without a head, the main problem in the develop-
ment of medical tourism is international competition 
and the mistrust of many Kazakh patients in domestic 
medicine in some serious diseases and their solutions. 
There are we would like to suggest a couple of solutions 
for the revitalization of medical tourismin in Kazakh-
stan. 

 Firstly, international collaboration. Recently, 
such a mechanism as the opening of clinics - partners 
of foreign medical institutions or the conclusion of part-
nership agreements with foreign medical centers has 
been actively developing. For the patient, the main ad-
vantage of such cooperation is that at home he can com-
plete the first stage of preparation for treatment: get 
comprehensive information about the conditions and 
cost of the procedures, undergo the necessary initial ex-
amination, get advice from Kazakhstani specialists and 
their foreign colleagues. For patients who have serious 
health problems, the presence of partner clinics makes 
it possible to receive qualified medical supervision not 
only abroad, but also upon returning home, which is 
important for recovery. When it comes to medical tour-
ism, we primarily mean trips of Kazakhstanis abroad. 
But this direction can also work to attract patients from 
other countries to Kazakhstan. And although the num-
ber of our citizens applying for help to foreign clinics 

significantly exceeds the number of foreigners who 
turn to the services of Kazakhstani doctors, there are 
still such examples. 

 Creating and ameliorating options preventive 
examinations, or chekapahs, are another area of 
medical tourism that medical institutions in Israel, 
Europe, and South Korea have long and successfully 
mastered, and in recent years some Kazakhstani clinics 
have begun to introduce them. In fact, chekap is a 
program for the early diagnosis of diseases, which 
includes a full set of studies. Patients coming to check-
in to another country spend only one or two days at the 
clinic. Usually this is enough to undergo the necessary 
examination and get a health passport containing all the 
necessary medical recommendations. The presence of 
clinics equipped with modern equipment and profes-
sional medical personnel are important, but far from the 
only conditions for the successful development of in-
bound medical tourism. The latter is at the junction of 
two industries, and the success of treatment equally de-
pends on the work of both physicians and employees of 
the tourism industry, organizers. In Kazakhstan, repre-
sentatives of the tourism industry and healthcare are 
only looking for ways to interact, although both sides 
understand the need for a united front. Representatives 
of the medical community consider the lack of infor-
mation about clinics, whose services could potentially 
attract foreign tourists, to be one of the main problems.  

 Online and affordable medicine. It should be 
noted that in order to access foreign patients to infor-
mation about the possibilities of Kazakhstan, a single 
online portal www.medicaltourism.kz has been 
launched, which will provide access to information 
about medical institutions, their equipment, offered ser-
vices, specialists, etc. A medical tourism call center has 
also been launched. By number 1430, Kazakhstani and 
foreign patients will be able to get the necessary infor-
mation and advice 24/7 [5]. 

In conclusion as noted earlier, medical tourism 
statistics are quite diverse, depending on the criteria 
taken into account. However, these numbers and pre-
dictions can be valuable and useful to help the patient 
make the right choices or prioritize their decisions 
about treatment abroad. Also offered suggestions will 
help to ameliorate and revitalize the Kazakhstan medi-
cine in for all tourist: domestic, inbound and outbound.  
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Анотація 

У генетичне дослідження рандомізовано 92 пацієнтa, що страждають на ХОЗЛ з супутньою ІХС. Ви-

явлена відсутність асоціації поліморфізму гена Ile105Val гену глутатіонтрансферази GSTP1 з ризиком ро-

звитку ХОЗЛ. Поліморфні варіанти гена Ile105Val глутатіонтрансферази GSTP1 у на ХОЗЛ та ІХС визна-

чають ризик формування клінічної групи D ХОЗЛ з важким перебігом та частими загостреннями. Показ-

ники спірографії у хворих ХОЗЛ з різним генотипом поліморфного локусу гена другої фази детоксикації 

GSTP1 свідчить про достовірно більш низькі значення ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ. Виявлено внесок частоти 

поліморфізму Ile105Val гену глутатіонтрансферази GSTP1 в частоту загострень і характер загострення 

ХОЗЛ. 

Abstract 

In a genetic study, 92 patients with COPD with concomitant coronary heart disease were randomized. No 

association of Ile105Val gene polymorphism of GSTP1 glutathione transferase gene with risk of COPD was de-

tected. Polymorphic variants of the Ile105Val GSTP1 glutathione transferase gene in COPD and coronary heart 

disease determine the risk of forming a COPD clinical group with severe and frequent exacerbations. Spirography 

in COPD patients with different genotype polymorphic locus of the gene of the second phase of detoxification 

GSTP1 indicates significantly lower values of FEV1, FEV1/FEV. The contribution of the frequency of the 

Ile105Val polymorphism of the GSTP1 glutathione transferase gene to the frequency of exacerbations and the 

nature of the exacerbation of COPD was revealed. 

Ключевые слова: хронічне обструктивне захворювання легень, ішемічна хвороба серця, поліморфізм 

ILE105VAL гену глутатіонтрансферази GSTP1. 

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, coronary heart disease, glutathione transferase GSTP1 

polymorphism ILE105VAL. 

 

Хронічне обструктивне захворювання легень 

(ХОЗЛ) є однією з основних причин захворювано-

сті і смертності в Європі і у всьому світі. Дана па-

тологія є широко розповсюдженим захворюванням, 

що являє собою серйозну медико-соціальну про-

блему та є однією з головних причин непрацездат-

ності, інвалідності та смертності дорослого насе-

лення. ХОЗЛ має неухильно прогресуючий харак-

тер перебігу, результатом чого стає хронічна 

дихальна недостатність і легеневе серце [8]. Зрос-

тання захворюваності на ХОЗЛ пов'язують з еколо-

гічними умовами, що катастрофічно погіршуються, 

та розповсюдженою шкідливою звичкою - курін-

ням. Тривале, чотири і більше років, проживання в 

районах високого промислового забруднення атмо-

сфери є фактором ризику розвитку патології диха-

льної системи [7, 20]. Тютюновий дим і вплив ксе-

нобіотиків є факторами ризику ХОЗЛ як для чо-

ловіків, так і для жінок [4].  

Останні два десятиліття ознаменувалися вирі-

шальними успіхами в дослідженні геному людини: 

повністю визначена послідовність нуклеотидів 

всієї геномної ДНК, отримані генетичні та фізичні 

карти хромосом, виявлено більшість генів, пов'яза-

них з розвитком моногенних спадкових захворю-

вань [12, 15]. Ці досягнення дозволили впритул пі-

дійти до оцінки значення різноманітності генома 

людини, тобто генетичного поліморфізму для клі-

нічної медицини. У зв'язку з цим, розширилися мо-

жливості дослідження мультифакторних захворю-

вань, в тому числі хронічних неінфекційних захво-

рювань, при яких хвороба виникає при наявності 

поєднання дефектів в декількох генах, причому в 
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певних умовах середовища. З'явився новий напря-

мок науки - геномна медицина, що вивчає взаємоз-

в'язок хвороб людини з процесами реалізації гене-

тичної інформації і з індивідуальними генетично 

зумовленими особливостями організму [16]. В рам-

ках цієї науки в якості можливого фактора схильно-

сті до пульмонологічних захворювань, включаючи 

ХОЗЛ, все більшу увагу привертає функціонально 

значимий поліморфізм генів, що кодують ферменти 

біотрансформації ксенобіотиків [3, 6, 42]. 

Ксенобіотики - це сторонні для нормального 

метаболізму речовини. До них належить величезна 

кількість хімічних сполук (атмосферні полютанти, 

пестициди, фармацевтичні препарати, косметика, 

харчові добавки та ін.), впливу якими постійно під-

дається людина [7, 20]. Багато з них є токсичними 

для організму. 

Біотрансформація являє собою багатоступін-

частий каскадний процес, в якому одночасно або по 

черзі беруть участь багато ферментів, які здійсню-

ють перетворення екзогенних і ендогенних речовин 

в полярні водорозчинні метаболіти, які легко виво-

дяться з організму [13, 20]. 

Саме глутатіонопосередкована детоксикація 

багато в чому забезпечує резистентність клітин до 

перекисного окислення жирів, вільним радикалам, 

алкілування білків і запобігає поломки ДНК, нейт-

ралізуючи дію широкого спектру ксенобіотиків, в 

тому числі канцерогенів, фосфорорганічних пести-

цидів, хіміотерапевтичних засобів [2, 6]. GST бере 

участь у внутрішньоклітинному транспорті біліру-

біну і гормонів, а також в біосинтезі деяких біоло-

гічно активних молекул, включаючи лейкотрієни і 

простагландини [20]. GST є димер, складений з 

комбінації 2-х ідентичних або неідентичних субо-

диниць [3]. Описано 6 генних сімейств, що кодують 

GST: alpha, mu, theta, pi, zeta і omega. Класифікація 

побудована на основі структурних, іммунологічних 

та і функціональних властивостей [14]. Глутатіон-

8-трансферази mu (GSTM1), theta (GSTTl) і pi 

(GSTPl) є на сьогоднішній день найбільш вивче-

ними [33]. 

Наявність множинних форм ферментів біотра-

нсформації, обумовлене генетичним поліморфіз-

мом, створює основу для широкої внутрипопуля-

ційної варіабельності у метаболічній здатності ін-

дивідуумів. 

Генетичний поліморфізм описаний для ключо-

вих ферментів 2 фази біотрансформації. Полімор-

фізм A1578G (105Ile> Val) і Т2293С (114Ala> Val) 

гена GSTP1 пов'язаний з існуванням трьох функці-

онально різних форм гена: GSTP1-A, GSTP1-B і 

GSTP1-C [3]. А-аллелю ( «дикий» тип) відповіда-

ють изолейцин в 105м і аланін в 114м положеннях 

поліпептидного ланцюга. Даний аллель визначає 

нормальну ферментативну функцію. «Мутантних» 

В-алелей відповідає валін в 105-м положенні при 

збереженні аланина в 114-му. «Мутантний» С-

аллель визначає амінокислотні заміни на валін од-

ночасно в 105-м і 114-м положеннях. Є дані, що ка-

талітична активність продукту GSTP1 у носіїв двох 

А алелей в 3-4 рази вище, ніж в осіб з генотипом, 

що включає «мутантні» В і С варіанти цього гена. 

Зменшення ферментативної активності пов'язують 

з локалізацією сайту амінокислотної заміни поб-

лизу субстратного центру ферменту [4]. 

Заміщення в GSTP1 Ile105Val, який викликає 

змінену спорідненість до певних субстратів, [13], 

було пов'язано з наявністю ХОЗЛ. Захисний ефект 

гетерозиготного генотипу був зареєстрований в 7 з 

11 досліджень пацієнтів з ХОЗЛ в порівнянні з гру-

пою контролю; величина ефекту варіювала і була 

статистично значущою в 2 дослідженнях. [14] Дос-

лідження курців з емфізематозними змінами (в по-

рівнянні з курцями без змін в легенях) показало 

ефект гетерозиготності. [7]. Однак, 7 з 10 дослі-

джень показали збільшення ризику ХОЗЛ у гомози-

готного варіанту генотипу: різниця була статисти-

чно значущою в одному дослідженні і 4 оцінювання 

були засновані на невеликих кількостях. Генотип 

Ile105Val практично не мав відношення до зниже-

ного ОФВ1, хоча була відзначена тенденція: ризик 

був підвищений у гомозигот по варіантному 

аллелю [11]. 

Незважаючи на те, що на даний момент вплив 

екзогенних чинників (тютюновий дим, промислові 

полютанти тощо) є визначальним фактором ризику 

розвитку ХОЗЛ, з усього вищесказаного можна ба-

чити, що і генетична схильність відіграє важливу 

роль у даній патології Не дивлячись на безліч ви-

вчених факторів прогнозу при ХОЗЛ, наявної в да-

ний час у фахівців інформації недостатньо для точ-

ної оцінки ризику раннього прогресування хвороби 

у кожного конкретного хворого, що ускладнює про-

ведення своєчасної і повноцінної терапії. Крім того, 

класичні або динамічні маркери прогнозу, такі як 

кількість загострень, рівень ОФВ1, ступінь зади-

шки змінюються з часом [8]. Навпаки, генетичні 

ознаки і мутаційний статус генів стабільні і вже в 

дебюті дозволяють прогнозувати подальший пере-

біг хвороби [17]. Тому пошук інформативних гене-

тичних маркерів, які контролюють ключові ланки 

патогенезу ХОЗЛ і визначають прогноз захворю-

вання, безсумнівно, слід вважати виправданим і пе-

рспективним напрямком медичної генетики. 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

Дослідження проводилося серед амбулаторних 

пацієнтів у клініці ДУ «Національний інститут те-

рапії ім. Л.Т.Малої НАМН України». У генетичне 

дослідження рандомізовано 80 пацієнтів, що стра-

ждають на ХОЗЛ з супутньою ІХС, з них 58 чолові-

ків та 22 жінки (середній вік 64,63±7,2 роки), та 12 

практично здорових осіб без ознак кардіореспірато-

рної патології.  

Діагноз ХОЗЛ був встановлений згідно з поло-

женнями, сформульованими в документі GOLD 

(Global initiative for ChronicObstructive Lung 

Disease, 2018) на основі даних анамнезу, загальнок-

лінічного обстеження, рентгенoграфії органів груд-

ної клітки, визначення функції зовнішнього ди-

хання (ФЗД). Згідно з рекомендаціями Європейсь-

кого товариства кардіологів діагноз ІХС 

встановлювали на основі клініки (ангінозний біль), 

навантажувальних тестів (велоергометрія), корона-

роангіографії.  
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Нині пацієнтами з ХОЗЛ, схильними до частих 

загострень, прийнято вважати хворих з ≥2 епізо-

дами загострень упродовж календарного року.  

Групи були розподілені наступним чином: Пе-

рша група (група А) – 43 пацієнти, з ХОЗЛ та ІХС, 

у яких був виявлений фенотип з частими загострен-

нями ХОЗЛ; до другої групи (група В) увійшли 37 

пацієнта з ХОЗЛ та ІХС без частих загострень. 

Групи були співставні за статтю, віком пацієнтів, 

тяжкістю ХОЗЛ, ФК ІХС.  

Усім хворим проведено загальноклінічне об-

стеження, яке включало: збір скарг, анамнезу, об'є-

ктивний огляд, антропометричні виміри – зріст, 

вага, обчислення індексу маси тіла (ІМТ), збір да-

них за допомогою опитувальників таких як МMRC, 

Борга. Анамнез куріння розраховується за форму-

лою: загальна кількість пачок/років = кількість си-

гарет в день помножена на кількість років куріння. 

Толерантність до фізичного навантаження визнача-

лась за тестом 6-хвилинної ходьби, насиченість 

крові киснем визначалася за допомогою неінвазив-

ного метода – пульсоксиметрії, що визначає сатура-

цію кисню (SpO2), тобто насиченість гемоглобіну 

киснем. Дослідження функції зовнішнього дихання 

(ФЗД) включало в себе проведення спірометрії.  

Забір крові для молекулярно-генетичних дос-

ліджень здійснювали з ліктьової вени з мінімаль-

ною перетяжкою джгутом у вакутайнери 

VACUTEST з K3EDTA. Визначення поліморфізму 

Ile105Val гена глутатіонтрансферази GSTP1 

(rs1695) включало наступні етапи:  

1. Виділення та очищення ДНК з цільної 

крові за допомогою набору реактивів «ДНК-сорб-

В» (Амплисенс, РФ) згідно інструкції виробника. 

Виділену ДНК зберігали до проведення ампліфіка-

ції при температурі мінус 20 оС не більше 3 місяців. 

2. Проведення ампліфікації та генотипування 

з використанням набору реагентів виробництва 

«Синтол» (РФ) згідно інструкції виробника. 

Статистичну обробку проводили з застосуван-

ням стандартного пакету аналізу програми Exel for 

Windows Microsoft. Для кожної з безперервних ве-

личин, залежно від типу їх розподілу, визначали 

або середню (M) і стандартне відхилення (σ), або 

медіану і квартилі розподілу. При порівнянні груп 

хворих за основними показниками (залежно від 

типу розподілу аналізованих показників) викорис-

товували непарний t - критерій Стьюдента або U - 

критерій Манна - Уїтні. Якщо не вдавалося встано-

вити нормальність розподілу хоча б одного з порів-

нюваних показників, то використовували коефіці-

єнт кореляції Спірмена.  

Відповідність вибірки рівновазі Харді-Вайн-

берга та відмінності за частотою алелей і генотипів 

між групами оцінювали з використанням критерію 

χ2 Пірсона. Для виявлення асоціації між клініко-

анамнестичними показниками і генотипом викори-

стовували мультиплікативну і адитивну моделі ус-

падкування (тест Кохрана-Армітаджа для лінійних 

трендів) та розраховували відношення шансів (OR) 

з 95 % довірчим інтервалом (CI). Розрахунки про-

водили за допомогою комп’ютерної програми на 

сайті Інституту генетики людини (Institute of 

Human Genetics, Мюнхен, Німеччина) 

http://ing2.helmholtz-muenchen.de/cgi.-

bin/hw/hwa1.pl.  

РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ 

СПОСТЕРЕЖЕНЬ 

На початку дослідження нами було визначенно 

та проаналізовано частота зустрічальності полімор-

фізму Ile105Val гену глутатіонтрансферази GSTP1 

- гену другої фази детоксикації, в групі хворих на 

ХОЗЛ з супутньою ІХС і у соматично здорових осіб 

(Таблиця 1) 

Таблиця 1 

Визначення поліморфізму Ile105Val гену глутатіонтрансферази GSTP1 

Алелі та генотипи Випадки Контролі Загалом 

Алель A 115 17   

Алель G 45 7   

Генотип A/A 40 6 46 

Генотип A/G 35 5 40 

Генотип G/G 5 1 6 

  Загалом 80 12   

Порівняльний аналіз частот генотипів і алелей 

Ile105Val гену глутатіонтрансферази GSTP1 між 

виборкамі хворих з ХОЗЛ та ІХС і соматично здо-

ровими особами не виявив статистично значущих 

відмінностей. 

Спадкування більшості багатофакторних за-

хворювань найбільш адекватно описують три мо-

делі: мультипликативна, загальна (таблиця 2) і ади-

тивна (таблиця 3), що застосовуються в залежності 

від вихідних умов і припущень. Часто вони дають 

близькі результати.  

http://ing2.helmholtz-muenchen.de/cgi.-bin/hw/hwa1.pl
http://ing2.helmholtz-muenchen.de/cgi.-bin/hw/hwa1.pl
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Рисунок 1 - Розподіл генотипів серед хворих на ХОЗЛ та ІХС 

 

 
Рисунок 2 – Розподіл генотипів поліморфізму Ile105Val гену глутатіонтрансферази GSTP1 серед прак-

тично здорових осіб 

 

Таблиця 2 

Загальна модель спадкування поліморфізму Ile105Val гену глутатіонтрансферази GSTP1 (тест хи-квад-

рат, df = 2) 

Генотипи 
Випадки Контролі 

χ2 p 
OR 

n = 80 n = 12 знач. 95% CI 

Генотип A/A 0.500 0.500 

0.08 0.96 

1.00 0.30 – 3.37 

Генотип A/G 0.438 0.417 1.09 0.32 – 3.72 

Генотип G/G 0.063 0.083 0.73 0.08 – 6.88 

 

Спостережуваний розподіл частот генотипів 

не відрізнялося від теоретично очікуваного за рів-

нянням Харді-Вайнберга. У хворих на ХОЗЛ та ІХС 

та практично здорових осіб жителів м. Харкова пе-

реважав гомозиготний генотип А/А. Відмінності 

між хворими на ХОЗЛ та ІХС і практично здоро-

вими по частоті генотіпов і алелей були статисти-

чно не значимі (см. Таблицю 3 та 4). 

Таким чином, дані проведеного дослідження 

свідчать про відсутність асоціації поліморфізму 

гена другої фази детоксикації Ile105Val гену глута-

тіонтрансферази GSTP1 з ризиком розвитку ХОЗЛ 

у осіб української національності Харківського ре-

гіону. Порушення з боку фази детоксикації органі-

зму можуть впливати на перебіг хронічної обструк-

тивної хвороби легень [3]. Досить цікавим є ви-

вчення вкладу гена другої фази детоксикації 

глутатіонтрансферази GSTP1 на формування та ха-

рактер перебігу ХОЗЛ. 
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Таблиця 3 

Тест Харди-Вайнберга для контролів (тест хи-квадрат, df = 1) 

Генотипи 
Контролі HWE 

χ2 p 
n = 12   

Генотип A/A 0.500 0.502 

0.00 0.98 Генотип A/G 0.417 0.413 

Генотип G/G 0.083 0.085 

 

Таблиця 4 

Тест Харди-Вайнберга для випадків (тест хи-квадрат, df = 1) 

Генотипи 
Випадки HWE 

χ2 p 
n = 80   

Генотип A/A 0.500 0.517 

0.54 0.46 Генотип A/G 0.438 0.404 

Генотип G/G 0.063 0.079 

 

Статистично значимі відмінності виявлені при 

порівнянні частот генотипів і алелей гена глута-

тіонтрансферази GSTP1 між підгрупами хворих з 

різними клінічними групами ХОЗЛ і соматично 

здоровими особами (табл. 5). Частоти алелей А і G 

для групи В ХОЗЛ склали 27 (54%) і 23 (46%); для 

групи С - 39 (76,2%) і 25 (43,8%); для групи D – 33 

(68,9%) і 23 (31,1%); для контроля - 17 (67,5%) і 7 

(32,5%). Частоти генотипів А/А, А/G і G/G в цих 

групах для групи В ХОЗЛ склали 4 (8%), 32 (92%), 

0; для III стадії - 14 (47,8%), 11 (46,8%), 2 (5,4%); 

для 4 стадії - 8 (28,6%), 14 (82,3%), 3 (17,7%); для 

контрольної групи - 6 (50%), 5 (41,7%), 1 (8,3%). 

При групі В ХОЗЛ не виявлений генотип G/G, 

на відміну від інших клінічних груп та групи конт-

ролю. 

Наступний етап роботи полягав у виявленні 

розподілу генотіпов і алелей поліморфного локусу 

Ile105Val гену глутатіонтрансферази GSTP1 в зале-

жності від кількості загострень ХОЗЛ. Виявлено 

статистично значуще збільшення осіб-носіїв гено-

типів А/G і G/G і алелі А серед хворих на ХОЗЛ з 

частими загостреннями порівняно з нечастими. 

Показник відношення шансів, що визначає ри-

зик розвитку частих загострень ХОЗЛ, у носіїв ге-

нотипів А/G і G/G склав 8,65, 95% довірчий інтер-

вал 1,14-67,71 (χ2 = 4,06, df = 1, p = 0,041), а у носіїв 

алеля А - 8,09, 95% довірчий інтервал 1,11-59,65 (χ2 

= 4,19, df = 1, p = 0,038). 

Аналіз розподілу генотипів і алелей поліморф-

ного локусу Ile105Val гену глутатіонтрансферази 

GSTP1 в залежності від віку маніфестації ХОЗЛ 

(під раннім розуміли виникнення захворювання у 

віці до 55 років, під пізнім - у віці старше 55 років) 

не виявив статистично значущих відмінностей (х2 

= 4,87, df = 2, р = 0,069). 

На наступному етапі роботи нами визначено 

частота розподілу поліморфізму генотипів і алелей 

в залежності від статі. Як видно на рисунку 2, час-

тоти генотипів і алелей у чоловіків хворих на ХОЗЛ 

склали: А / А - 28 (48,3%), А / G - 26 (44,8%), G/G - 

4 (6,9%), у жінок A/A - 12 (54,5%), A/G - 9 (40,1%), 

G/G - 1 (4,5%). 

Відмінності між чоловіками і жінками в групі 

хворих на ХОЗЛ та ІХС і практично здорових осіб 

по частоті генотипів і алелей були статистично не 

значимі (χ2 = 0,32, df = 2, р = 0,799 і χ2 = 0,01, df = 

1, р = 0,896 відповідно).  

Проведений аналіз показників спірографії у 

хворих з різним генотипом поліморфного локусу 

гена другої фази детоксикації Ile105Val гену глута-

тіонтрансферази GSTP1 (таблиця 2.7) свідчить про 

достовірно більш низькі значення ОФВ1, 

ОФВ1/ФЖЕЛ і миттєвих об'ємних швидкостях ви-

диху (МОС), виміряних в точках видиху 25, 50 і 

75% ЖЕЛ і характеризують стан великих, середніх 

і дрібних бронхів в групі пацієнтів з генотипами 

А/G і G/G. 



46 Znanstvena misel journal №42/2020 

 
Рисунок 3 Розподіл вивчених генотипів за статтю 

 

Таблиця 5 

Показники спірометрії у обстежених хворих на ХОЗЛ та ІХС 

Показники спірометрії Хворі ХОЗЛ с 

генотипом А/А 

(n=40) 

Хворі ХОЗЛ с 

генотипом А/G і 

G/G (n=40) 

Достовірність відмін-

ностей 

ОФВ1, % від належної 44,7±16,2 35,9±13,3 р=0,026 

ФЖЕЛ, % від належної 73,9±20,9 69,1±14,9 р=0,151 

МОШ 25, % від належної 44,9+16,6 39,2±15,1 р=0,045 

МОШ 50, % від належної 33,9±17,9 33,3±16,2 р=0,048 

МОШ 75, % від належної 34,0±16,2 27,1±13,0 р=0,026 

 

Таким чином, при вивченні поліморфного ло-

кусу розподілу генотіпов і алелей поліморфного ло-

кусу гена Ile105Val ми не виявили достовірних від-

мінностей у обстежених практично здорових осіб і 

хворих на ХОЗЛ в залежності від статі, віку пацієн-

тів та наявності ХОЗЛ.  

ВИСНОВКИ 

1. Таким чином, дані проведеного дослідження 

свідчать про відсутність асоціації поліморфізму 

гена другої фази детоксикації Ile105Val гену глута-

тіонтрансферази GSTP1 з ризиком розвитку ХОЗЛ 

у осіб української національності Харківського ре-

гіону. 

2. Поліморфні варіанти гена 2-ї фази системи 

детоксикації Ile105Val глутатіонтрансферази 

GSTP1 у хворих хронічними обструктивними за-

хворюваннями легень визначають ризик форму-

вання клінічної групи D з важким перебігом та час-

тими загостреннями. Відмінності між чоловіками і 

жінками, віком пацієнтів, наявності тютюнопаління 

в групі хворих на ХОЗЛ та ІХС і практично здоро-

вих осіб за частотою генотипів і алелей гена другої 

фази детоксикації глутатіонтрансферази GSTP1 не 

виявлені. Показники спірографії у хворих хроніч-

ними обструктивними захворюваннями легень з рі-

зним генотипом поліморфного локусу гена другої 

фази детоксикації GSTP1 і свідчить про достовірно 

більш низькі значення ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ і мит-

тєвих об'ємних швидкостях видиху (МОШ). 

3. Виявлено внесок частоти поліморфізму 

Ile105Val гену глутатіонтрансферази GSTP1 в час-

тоту загострень і характер загострення хронічного 

обструктивного захворювання легень. 
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Анотація 

Мета дослідження визначення особливостей клініко-неврологічних порушень, антропометричних по-

казників, когнітивних і психоемоційних змін у пацієнтів з хронічною ішемією мозку в залежності від ная-

вності метаболічного синдрому. У дослідницькій роботі було обстежено 118 пацієнтів з хронічною іше-

мією мозку. В основній групі було 62 пацієнта з хронічною ішемією мозку і метаболічним синдромом, в 

групі порівняння – 56 пацієнтів з хронічною ішемією мозку без метаболічного синдрому. Виявили, що 

пацієнти основної групи порівняно до пацієнтів групи порівняння мають тяжчий клінічний перебіг захво-

рювання та більші антропометричні показники. 
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Abstract 

The purpose of the study was to determine the characteristics of neurological disorders, anthropometric 

indicators, cognitive and psychoemotional changes in patients with chronic cerebral ischemia, depending on the 

presence of metabolic syndrome. The study involved 118 patients with chronic cerebral ischemia. There were 62 

patients with chronic cerebral ischemia and metabolic syndrome in the main group and 56 patients with chronic 

cerebral ischemia without metabolic syndrome in the comparison group. It was found that patients of the main 

group compared with patients of the comparison group have more severe clinical course of the disease and bigger 

anthropometric indicators. 

Ключові слова: хронічна ішемія мозку, метаболічний синдром, когнітивні порушення, психоемо-

ційні порушення. 

Keywords: chronic cerebral ischemia, metabolic syndrome, cognitive impairments, psychoemotional 

impairments. 

 

Актуальність. 

Вагомим фактором ризику виникнення і ускла-

днення цереброваскулярних і серцево-судинних за-

хворювань є метаболічний синдром (МС), а смерт-

ність при цій ускладнюючій патології підвищується 

у 1,5-2 рази [1, 2]. МС це комплекс порушень вуг-

леводного та ліпідного обмінів, артеріальної гіпер-

тензії, абдомінального ожиріння [3, 4]. Хронічний 

запальний процес та ангіогенез посідають вагоме 

місце у патогенезі даного синдрому та його компо-

нентів, внаслідок чого погіршується стан кровоо-

бігу в організмі, а ішемічні процеси стають більш 

вираженими [5]. 

Вагоме місце МС посідає у формуванні цереб-

роваскулярної недостатності при хронічній ішемії 

мозку (ХІМ) (дисциркуляторній енцефалопатії), 

яка представляє більшу частину всіх цереброваску-

лярних захворювань (ЦВЗ) [1, 6, 7]. ЦВЗ посідають 

перші місця по питомій вазі в структурі поширено-

сті патологій, інвалідизації, смертності [6, 8, 9]. 

Щодо вираженості клініко-неврологічного де-

фіциту немає єдиних результатів у дослідженнях з 

пацієнтами з МС, що підтверджували би каскад па-

тогенезу МС у формуванні ішемічних змін у голов-

ному мозку (ГМ) [10, 11]. Однак, за допомогою ней-

ровізуалізаційних обстежень були виявлені більш 

виражені структурні зміни ГМ у пацієнтів з МС [10, 

12]. 

Відповідно до діагностичних критеріїв МС, 

дані пацієнти мають більші відхилення від норми 

антропометричних показників: ваги, індексу маси 

тіла (ІМТ), окружності талії (ОТ). У зв’язку з цим 

представлений інтерес у вивчені впливу зміни да-

них показників у формуванні клініко-неврологіч-

них, когнітивних та психоемоційних порушень 

[10]. 

Когнітивні порушення (КП) посідають вагоме 

місце в удільній вазі патологій, які впливають на як-

ість життя пацієнтів, а другою за причиною виник-

нення КП є ЦВЗ [13, 14, 15]. Існують суперечливі 

дані щодо частоти виникнення КП в залежності від 

наявності метаболічного синдрому [13, 16]. 

Психоемоційні порушення, за даними багатьох 

авторів, є одними з перших проявів ЦВЗ і спостері-

гаються у 60-90% пацієнтів з ХІМ [17] і поряд з КП 

є одними з причин зниження працездатності та по-

гіршення якості життя пацієнтів. Також психоемо-

ційні розлади мають негативний вплив на когніти-

вні функції та виникнення соматичних розладів 

[18]. 

Таким чином, виникає необхідність у дослі-

дженні комплексних особливостей суб’єктивних і 

об’єктивних неврологічних порушень, антропомет-

ричних показників, когнітивних і психоемоційних 

змін у пацієнтів з ХІМ в залежності від наявності 

МС. 

Мета дослідження: визначити особливості 

суб’єктивних і об’єктивних неврологічних пору-

шень, антропометричних показників, когнітивних і 

психоемоційних змін у пацієнтів з хронічною іше-

мією мозку і метаболічним синдромом та без нього.  

Матеріали і методи дослідження.  

В дослідницькій роботі було обстежено 118 па-

цієнтів на базі неврологічних відділеннь ДУ «Інсти-

тут неврології, психіатрії та наркології НАМН Ук-

раїни» м. Харків та КУ «6-а міська клінічна ліка-

рня» м. Запоріжжя в період з 2018 по 2019 роки, 

середній вік яких був 59,83±0,77 років. До основної 

групи (ОГ) увійшло 62 хворих на ХІМ і МС. Сере-

дній вік пацієнтів був 60,19±1,07 років. У групі по-

рівняння (ГП) було 56 обстежених з ХІМ без МС, 

середній вік яких був 59,43±1,11 років. За класифі-

кацією судинних уражень головного мозку МКХ-

10 діагностували ХІМ та підтверджували даними 

додаткових обстежень (комп’ютерної томографії 

(КТ)/магнітно-резонансної томографії (МРТ) голо-

вного мозку, ультразвукової доплерографії (УЗДГ), 

обстеження очного дна, ліпідного спектру, коагуло-

грами) [19]. Також було обстежено 21 практично 

здорову особу, які склали групу контролю (ГК). 

Протокол дослідження та форми первинної докуме-

нтації затверджено Комісією з медичної етики при 

ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології 

НАМН України», робота була проведена відпо-

відно до Кодексу етики Всесвітньої медичної асоці-

ації (Декларація Гельсінкі). Підтверджуємо, що 

було отримано інформовану згоду від усіх учасни-

ків дослідження. 

До клініко-неврологічного обстеження увій-

шло дослідження і вивчення скарг, анамнезу захво-

рювання, неврологічного статусу, даних медичної 

документації, попередніх обстежень. Визначали на-

ступні антропометричні дані: зріст, вага, індекс 

маси тіла (ІМТ), окружність талії (ОТ). Психодіаг-

ностичне дослідження включало вивчення наступ-

них показників: обстеження когнітивних порушень 

за допомогою шкали оцінки вищих психічних фун-

кцій – Монреальскої шкали когнітивної оцінки 

(МОСА), батареї лобної дисфункції (Frontal 

Assessment Batter – FAB), тесту за таблицями 
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Шульте; за допомогою госпітальної шкали триво-

жності і депресії (HADS) оцінювали психоемоцій-

ний стан пацієнтів. 

Результати дослідження обробляли стати-

стично: нормальність розподілу перевіряли за кри-

терієм Шапіро-Уілка, за умов з’ясування нормаль-

ності розподілу даних у вибірці статистичний 

аналіз відмінностей перевіряли за допомогою t-те-

сту Ст’юдента. При відхиленні від нормальності 

попарне порівняння робили за допомогою U тесту 

Манна-Уїтні, порівняння якісних даних за допомо-

гою тесту Хі-квадрат Пірсона. Значення р<0,05 вва-

жали достовірним. Дані для нормального розподілу 

показані у вигляді M±m, де M – середнє, а m – по-

хибка середнього. Коли розподіл відрізнявся від 

нормального, обчислювали медіану і міжквартиль-

ний розмах (Me (Q25; Q75). 

Результати дослідження та їх обговорення.  

Суб’єктивні прояви захворювання у обстеже-

них хворих представлені в таблиці 1. У пацієнтів із 

ХІМ і МС у порівнянні з пацієнтами без МС досто-

вірно частіше зустрічалися наступні скарги: зни-

ження працездатності, швидка стомлюваність, зага-

льна слабкість, коливання цифр АТ, відчуття не-

стачі повітря, оніміння кінцівок (р<0,05).  

Таблиця1 

Частота суб’єктивних симптомів у пацієнтів з хронічною ішемією мозку в залежності від наявності мета-

болічного синдрому 

Група 

 

Скарги 

Основна група  

(n= 62) 

Група порівняння  

(n= 56) 

Кількість Частота, % Кількість Частота, % 

Головний біль 49 79,0 45 80,4 

Зниження працездатності 46 74,2* 29 51,8 

Швидка стомлюваність 48 77,4* 31 55,4 

Зниження концентрації 17 27,4 19 33,9 

Погіршення пам’яті 29 46,8 27 48,2 

Тривожність 25 40,3 26 46,4 

Дратівливість 16 25,8 18 32,1 

Загальна слабкість 46 74,2* 30 53,6 

Запаморочення 53 85,5 50 89,3 

Коливання цифр АТ 51 82,3*  35 62,5 

Порушення сну 28 45,2 30 53,6 

Погіршений настрій 18 29,0 21 37,5 

Похитування при ході 39 62,9 38 67,9 

Шум в голові та/або вухах 23 37,1 25 44,6 

Втрата свідомості 3 4,8 2 3,6 

Вологість долоней 4 6,5 7 12,5 

Відчуття нестачі повітря 21 33,9* 8 14,3 

Відчуття серцебиття 25 40,3 24 42,9 

Дискомфорт в грудній клітині 32 51,6 28 50,0 

Оніміння кінцівок 29 46,8* 14 25,0 

Біль у хребті 35 56,5 30 53,6 

Інші скарги 44 71,0 42 75,0 

Примітка. * р<0,05 при зіставлені основної групи з групою порівняння. 

 

Об’єктивні неврологічні симптоми, виявлені у 

обстежених осіб з хронічною ішемією мозку в зале-

жності від наявності метаболічного синдрому пред-

ставлені в таблиці 2. Клініко-неврологічними від-

мінностями перебігу захворювання у хворих на 

ХІМ і МС у порівнянні з пацієнтами без МС були 

наступні: симптоми оролабіального автоматизму, 

екстрапірамідні порушення, розлади в чутливій 

сфері (р<0,05). 
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Таблиця 2 

Частота об’єктивних симптомів у пацієнтів з хронічною ішемією мозку в залежності від наявності мета-

болічного синдрому 

Група 

 

Симптоми 

Основна група 

(n= 62) 

Група порівняння 

(n= 56) 

Кількість Частота, % Кількість Частота, % 

Порушення конвергенції 49 79,0 42 75,0 

Недоведення очних яблук 38 61,3 34 60,7 

Косоокість 18 29,0 12 21,4 

Асиметрія лицьової мускулатури 53 85,5 43 76,8 

Ністагм 23 37,1 24 42,9 

Зміна глибоких рефлексів у кінцівках 36 58,1 28 50,0 

Парез кінцівок 3 4,8 6 10,7 

Зміна тонусу 12 19,4 10 17,9 

Патологічні стопні знаки 5 8,1 3 5,4 

Симптоми оролабіального автоматизму 29 46,8* 14 25,0 

Координаторні проби 45 72,6 40 71,4 

Похитування у пробі Ромберга 54 87,1 48 85,7 

Екстрапірамідні порушення 21 33,9* 8 14,3 

Розлади в чутливій сфері 26 41,9* 12 21,4 

Девіація язику 12 19,4 6 10,7 

Примітка. * р<0,05 при зіставлені основної групи з групою порівняння. 

 

Антропометричні показники пацієнтів з ХІМ в 

залежності від наявності МС наведено у таблиці 3. 

В основній групі показники ваги, ОТ та ІМТ були 

вищими, ніж в групі порівняння на 19,3 %, 14,4 % і 

12,8%, відповідно (р<0,001).  

Таблиця 3 

Антропометричні показники у пацієнтів з хронічною ішемією мозку в залежності від наявності метаболі-

чного синдрому 

Група 

Показник 

Основна група 

(n=62) 

Група порівняння 

(n=56) 
Норма 

Вага, кг 
89,5  

(80,0; 100,0) * 

75,0  

(65,5; 85,0) 

ІМТ - 18,5-24,99  

кг/ м² 

Індекс маси тіла,  

кг/ м² 

30,8  

(28,8; 34,6) * 

27,3  

(24,2; 30,2) 
18,5-24,99 

Окружність талії, см 
103,0  

(98,0; 113,0) * 

90,0  

(80,5; 95,5) 

< 94 у чоловіків, 

< 80 у жінок 

Примітка. * – р<0,001 при зіставлені основної групи з групою порівняння. 

 

Показники когнітивних і психоемоційних по-

рушень у пацієнтів з хронічною ішемією мозку в за-

лежності від наявності метаболічного синдрому на-

ведені у таблиці 4. Було виявлено, що у пацієнтів 

основної групи показники когнітивних порушень 

були більш вираженими, ніж у групі порівняння, 

однак вони не були достовірними (p>0,05). Також 

не виявили достовірної різниці при оцінці психое-

моційного стану між цими групами, що було важ-

ливим при порівнянні ступеню когнітивних пору-

шень. Показники когнітивних та психоемоційних 

порушень обох груп достовірно відрізнялися від 

показників групи контролю (р<0,001).  

Таблиця 4 

Показники когнітивних і психоемоційних порушень у пацієнтів з хронічною ішемією мозку в залежності 

від наявності метаболічного синдрому 

Група 

Показник 

Основна група 

(n=62) 
Група порівняння (n=56) Група контролю (n=21) 

MoCA, балів 23,5 (21,0; 26,0) 1 25,0 (22,5; 27,0) 2 28,0 (26,0; 29,0) 

FAB, балів 16,0 (15,0; 17,0) 1 16,5 (15,0; 17,0) 2 18,0 (17,0; 18,0) 

Таблиці Шульте, секунд 255,5 (232,0; 287,0) 1 247,5 (205,5; 282,5) 2 180,0 (167,0; 188,0) 

HADS, тривога, балів 7,0 (5,0; 8,0) 1 7,0 (4,0; 10,5) 2 3,0 (2,0; 3,0) 

HADS, депресія, балів 6,0 (3,0; 8,0) 1 5,0 (4,0; 7,5) 2 2,0 (1,0; 3,0) 

Примітка. 1 – р<0,001 при зіставленні показників ОГ з ГП;  
2 – р<0,001 при зіставленні показників ГП з ГК. 
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Обговорення результатів дослідження. 

У пацієнтів з ХІМ і МС показники ваги, ОТ та 

ІМТ були вищими, ніж у хворих без МС, що співпа-

дає з проведеними дослідженнями [10, 11]. 

Також пацієнти ОГ мали тяжчий клінічний пе-

ребіг, ніж хворі ГП, який проявлявся більш вираже-

ними показниками неврологічного дефіциту та 

суб’єктивними проявами захворювання. Подібні 

результати мали місце у попередніх дослідженнях 

[11], проте деякі суб’єктивні та об’єктивні прояви 

захворювання відрізнялися по виявленню у даних 

хворих. 

Було досліджено, що когнітивні порушення у 

пацієнтів ОГ були більш вираженими, ніж у хворих 

ГП. Вищенаведені дані відображалися і в інших ро-

ботах [7, 11, 13], але в нашій роботі ці показники 

були не достовірними. 

Необхідно продовжити вивчення особливос-

тей перебігу ХІМ на тлі МС для визначення патоге-

нетичних ланок церебральної ішемії у даних паціє-

нтів та терапевтичного впливу на них з метою ко-

рекції проявів неврологічного дефіциту, а у 

подальшому виявити взаємозв’язок неврологічних 

порушень з кардіологічними та ендокринологіч-

ними захворюваннями 

Висновки. 

1. У пацієнтів із ХІМ і МС у порівнянні з па-

цієнтами без МС достовірно частіше зустрічалися 

наступні скарги: зниження працездатності (74,2% 

та 51,8%, відповідно (р<0,05)), швидка стомлюва-

ність (77,4% та 55,4%, відповідно (р<0,05)), зага-

льна слабкість (74,2% та 53,6%, відповідно 

(р<0,05)), коливання цифр АТ (82,3% та 62,5%, від-

повідно (р<0,05)), відчуття нестачі повітря (33,9% 

та 14,3%, відповідно (р<0,05)), оніміння кінцівок 

(46,8% та 25,0%, відповідно (р<0,05)). 

2. Клініко-неврологічними відмінностями пе-

ребігу захворювання у хворих на ХІМ і МС у порі-

внянні з пацієнтами без МС були наступні: симп-

томи оролабіального автоматизму (46,8% та 25,0%, 

відповідно (р<0,05)), екстрапірамідні порушення 

(33,9% та 14,3%, відповідно (р<0,05)), розлади в чу-

тливій сфері (41,9% та 21,4%, відповідно, (р<0,05)). 

3. У пацієнтів із хронічною ішемією мозку і 

метаболічним синдромом порівняно з пацієнтами 

без метаболічного синдрому були достовірно ви-

щими антропометричні показники: середня вага 

була більшою на 19,3% (p<0,001), індекс маси тіла 

– на 12,8% (p<0,001), окружність талії – на 14,4% 

(p<0,001). 

Конфлікт інтересів. Автор декларує відсут-

ність конфлікту інтересів. 
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Анотація 

В роботі проведений аналіз структури асортименту інтраназальних кортикостероїдів, що застосову-

ють в комплексній терапії гострого риносинуситу в супроводі з алергічним ринітом та розрахунок коефі-

цієнтів, що характеризують цінову кон’юнктуру цих засобів та їх доступність для пацієнтів. Арсенал ін-

траназальних кортикостероїдів представлений 8 торговими позиціями та за ознакою країна – виробник 

95,6% назальних кортикостероїдів є імпортного виробництва. Нами показано, що в популяції інтраназаль-

них кортикостероїдів коефіцієнт ліквідності (Кliq) в межах 0,06 – 0,07 спостерігався у 4 засобів (Беконазе, 

Аваміс, Аллертек Назо, Форінекс), у інших – перевищував показник 0,15. При цьому всі інтраназальні 

кортикостероїдів, що досліджувались мали коефіцієнт ліквідності > 0,15, що підтверджувало досить вели-

кий розмах між їх мінімальною та максимально ціною. Також встановлено, що коефіцієнт адекватної пла-

тоспроможності знаходився в діапазоні 3,1 – 12,0% для пацієнтів, що працюють, та 8,4 – 31,3% для пенсі-

онерів. Таким чином, дана група лікарських засобів є доступною для всіх визначених груп населення.  

Abstract 

The analysis of the structure of the intranasal corticosteroids range used in the complex therapy of acute 

rhinosinusitis accompanied by allergic rhinitis is conducted. As well as the calculation of the coefficients that 

characterize the price situation of these drugs and their availability to patients. The variety of intranasal cortico-

steroids is represented by 8 trading positions and according to the manufacturer country - 95.6% of nasal cortico-

steroids are imported. It is shown that in the range of intranasal corticosteroids the liquidity ratio (Kliq) in the 

range of 0.06 - 0.07 observed in 4 drugs (Beconase, Avamis, Allertek Nazo, Forinex), in others - exceeded 0.15. 

Herewith, all studied intranasal corticosteroids had a liquidity ratio> 0.15, which confirmed a fairly large 

range between their minimum and maximum price. It was also found that the ratio of adequate solvency was in 

the range of 3.1 - 12.0% for working patients and 8.4 - 31.3% for retirees. Thus, this group of drugs is available to 

all defined groups of the population. 

Ключові слова: гострий риносинусит, інтраназальні кортикостероїди, коефіцієнт ліквідності, коефі-

цієнт адекватності платоспроможності. 

Keywords: acute rhinosinusitis, intranasal corticosteroids, liquidity ratio, solvency adequacy ratio. 
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Гострим риносинуситом (ГР) хворіє прибли-

зно 1 з 8 чоловіків в Сполучених Штатах, в резуль-

таті чого щорічно встановлюють близько 30 міль-

йонів діагнозів [1]. Прямі витрати на лікування го-

строго та хронічного риносинуситу перебільшує 11 

млрд. дол. США на рік. Отже, додатково необхідно 

враховувати зменшення продуктивності та ефекти-

вності працездатності, також зниження показників 

якості життя. Частіше чим у 1 з 5 випадків риноси-

нусити у дорослих призначають антибактеріальні 

засоби.  

Отже, це п’ятий по розповсюдженості діагноз, 

при якому використовується антибактеріальна те-

рапія. Проте, незважаючи на високий показник роз-

повсюдженості та економічні витрати, котрі 

пов’язані з лікуванням риносинуситу, тактика ліку-

вання даного захворювання значно відрізняється як 

в рамках різних спеціальностей в залежності від рі-

вня надання медичної допомоги (первинна чи вто-

ринна ланка) [2].  

Основні скарги хворого направлені на закладе-

ність носа, виділення з порожнини носа чи постна-

зальне затікання, відчуття тиску, переповнення та 

болю в ділянці проекції пазух, загальна слабкість, 

зниження чи втрата нюху, можливий зубний біль та 

біль у горлі та ін. Важливим аспектом при збірці 

анамнезу захворювання є наступна інформація 

щодо наявності важких симптомів (гарячка ≥38°С 

та гнійні виділення з порожнини носа більше 3 діб), 

інформація щодо перенесених травм та інфекцій 

верхніх дихальних шляхів та також даних щодо 

алергії (алергічний риніт) і бронхіальної астми [3, 

4].  

Місцеві інтраназальні кортикостероїди вико-

ристовують самостійно так і в комбінації з перора-

льними антибактеріальними засобами для симпто-

матичного лікування гострого та хронічного рино-

синуситу. В Кокрановському огляді проводиться 

аналіз 4 рандомізованих клінічних дослідження мі-

сцевого використання кортикостероїдів у порів-

нянні з плацебо або відсутністю лікування гострого 

риносинуситу, де показано, що стероїди збільшу-

вали частоту купування симптомів з 66 до 73% че-

рез 15-21 день (відношення ризиків 1,1; 95%) [5]. 

Дослідження мали низький рівень системної поми-

лки, також були відмічені тільки незначні небажані 

явища, а саме, носове кровотеча, головний біль, та 

свербіж в області носа. Таким чином, можливо за-

значити що інтраназальні кортикостероїди мають 

важливу роль в комплексній терапії гострого рино-

синуситу . 

Метою роботи було проведення аналізу струк-

тури асортименту інтраназальних кортикостерої-

дів, що застосовують в комплексній терапії гост-

рого риносинуситу в супроводі з алергічним рині-

том та розрахунку коефіцієнтів, що характеризують 

цінову кон’юнктуру цих засобів та їх доступність 

для пацієнтів. 

Матеріали та методи дослідження. Інформа-

ція про інтраназальні кортикостероїди отримана з 

Державного Реєстру лікарських засобів України та 

з сайту мережі аптек «Аптеки медичної академії» 

(м. Дніпро). На підставі цих даних були визначені 

міжнародні непатентовані назви (МНН) і торгові 

назви (ТН) інтраназальних кортикостероїдів, пред-

ставлених на фармацевтичному ринку України в ІІ 

півріччі 2019 р., країни – виробники, кількісне спів-

відношення засобів імпортного та вітчизняного ви-

робництва, діапазон цін, а також розраховані пока-

зники, що дозволяють характеризувати доступність 

зазначених ЛЗ – коефіцієнти адекватності плато-

спроможності (КАП) та доступності (КД). Інформа-

ційні дані щодо середньомісячної заробітної плати 

(за різними видами економічної діяльності) за пе-

ріод серпень-грудень 2019 року запозичені з сайту 

Головного управління статистики у Дніпропетров-

ській області. Показники середнього розміру пен-

сійної виплати станом на грудень 2019 р. по Дніп-

ропетровській області представлені Пенсійним Фо-

ндом України.  

Результати дослідження та їх обговорення. 

За даними Державного Реєстру лікарських засобів, 

станом на 1.12.2019 р. препарати для лікування за-

хворювань респіраторної системи (R), а саме, деко-

нгестанти та інші назальні засоби для місцевого ви-

користання, кортикостероїди (R01AD) нарахову-

ють 19 позицій.  

На сьогодні арсенал інтраназальних кортикос-

тероїдів, рекомендованих в якості препаратів ви-

бору в комплексному лікуванні гострого риносину-

ситу з проявами чи супутньою патологією алергіч-

ним ринітом представлений 8 торговими позиціями 

(табл. 1). 

Також встановлено, що в структурі асортиме-

нту за ознакою країна – виробник 95,6% назальних 

кортикостероїдів є імпортного виробництва. Укра-

їна, нажаль, має тільки одного представника – 

ФОРІНЕКС ПАТ «Фармак» з діючою речовиною 

мометазон фуорат моногідрат.  

Імпортовані лікарські засоби групи R01AD є 

продуктами фармацевтичних компаній 9 країн-ви-

робників, провідну позицію серед яких займає Індія 

та Бельгія - по 17,4% загальногрупового асортиме-

нту 
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Таблиця 1 

Асортимент назальних кортикостероїдів 

Торгова назва Доза Ціна Ціна курсу лікування, грн 

Бекламетазон 

Беконазе 50 мкг/доза, 180 доз 183,77 61,2 

Флутиказон 

Аваміс 
27,5 мкг/доза, 120 доз 238,31 119,15 

27,5 мкг/доза, 30 доз 182,3 182,3 

Назофан 50 мкг/доза, 120 доз 455,9 227,9 

Мометазон 

Аллертек Назо 
50 мкг/доза, 60 доз 175,3 175,3 

50 мг/доза 140 доз 211,12 90,48 

Гленспрей 

50 мкг/доза, 120 доз 213,2 106,6 

50 мкг/доза, 60 доз 163,48 163,48 

50 мкг/доза, 150 доз 308,66 123,4 

Назонекс Синус 
50 мкг/доза, 60 доз 281,75 281,75 

50 мкг/доза, 140 доз 406,38 174,16 

Флікс 
50 мкг/доза, 140 доз 270,62 115,98 

50 мкг/доза, 70 доз 209,76 179,79 

Форінекс 50 мкг/доза, 140 доз 250,0 107,14 

 

Найбільш дорожчим є представник групи похі-

дних флутиказону Назофан (50 мг/доза, 120 доз) в 

ціновому еквіваленті 455,9 грн. Серед більш досту-

пних за ціновим показником можливо відмітити Бе-

коназе (50 мкг/доза, 180 доз) - 183,77 грн.  

Для аналізу цінової кон’юнктури інтраназаль-

них кортикостероїдів був проведений розрахунок 

коефіцієнту ліквідності ціни та коефіцієнту адеква-

тності платоспроможності. Відомо, що коефіцієнт 

ліквідності ціни (Кliq) відображає інтервал між най-

меншою та найвищою ціною на певний лікарський 

засіб на конкретному ринку та є характеристикою 

ступеня конкуренції між суб’єктами роздрібної 

ланки: чим нижчий коефіцієнт ліквідності ціни, тим 

вища конкуренція на ринку, а значить, лікарські за-

соби є доступнішими для споживача. Оптимальний 

коефіцієнт ліквідності ціни не повинен перевищу-

вати 0,15.  

Нами показано, що в популяції інтраназальних 

кортикостероїдів коефіцієнт ліквідності (Кliq) в ме-

жах 0,06 – 0,07 спостерігався у 4 засобів (Беконазе, 

Аваміс, Аллертек Назо, Форінекс), у інших – пере-

вищував показник 0,15. При цьому всі інтраназа-

льні кортикостероїдів, що досліджувались мали ко-

ефіцієнт ліквідності > 0,15, що підтверджувало до-

сить великий розмах між їх мінімальною та 

максимально ціною.  

Ще однією характеристикою рівня купівельної 

спроможності населення є коефіцієнт адекватності 

платоспроможності (КАП), який розраховується як 

відсоткове вираження відношення середньої розд-

рібної ціни на ЛЗ до середньої заробітної плати за 

певний період. Відомо, що низький показник коефі-

цієнту платоспроможності забезпечує доступність 

препарату та гарантує його продаж в умовах низь-

кого платоспроможного попиту населення. 

Нами визначений КАП як для працездатних 

пацієнтів, так і для людей пенсійного віку, так як 

частіше гострий риносинусит у пацієнтів цієї віко-

вої категорії проходить з ускладненнями.  

Встановлено, що КАП для інтраназальних кор-

тикостероїдів знаходився в діапазоні 3,1 – 12,0% 

для пацієнтів, що працюють, та 8,4 – 31,3% для пе-

нсіонерів. Найвищим КАП характеризувався Назо-

фан. Зокрема, пацієнт пенсійного віку з середнім 

доходом у 3045,7 грн. вимушений нести витрати до 

1/3 зазначеної суми на місячний курс лікування. 

Коефіцієнт адекватності платоспроможності прак-

тично на тому ж рівні (25,3%) реєструвався і для 

Назонекс – синус. 

Цінова політика інтраназальних кортикостеро-

їдів характеризувалася коефіцієнтом адекватності 

платоспроможності в межах 0,22 - 2,7 % для праце-

здатних пацієнтів та 0,55 – 6,4% для пенсіонерів, що 

свідчило про найбільшу доступність саме цієї 

групи для хворих на гострий риносинусит у супро-

воді з алергічним ринітом.  

Таким чином, результати аналізу коефіцієнтів 

адекватності платоспроможності та ліквідності 

ціни для інтраназальних кортикостероїдів ліку-

вання хворих на гострий риносинусит з алергічним 

ринітом свідчать про наявність достатнього арсе-

налу таких препаратів. При цьому майже всі аналі-

зовані ліки є доступними за фінансовими показни-

ками як для працездатних пацієнтів, так і для пенсі-

онерів.  
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Аннотация 
В статье даётся обоснование целесообразности включения гипербарической оксигенации (ГБО) в ле-

чение больных, инфицированных SARS-CoV-2. Рассматриваются возможные механизмы лечебного влия-
ния гипербарического кислорода на течение патологического процесса в организме больных, инфициро-
ванных SARS-CoV-2. Рассмотрена роль мочевины, как неспецифического антиоксидантна-адаптогена, в 
механизмах лечебного эффекта ГБО. Показана важная роль оценки состояния больного на момент оксиге-
нации для правильного выбора режимов и количества сеансов ГБО. Сделан вывод о целесообразности 
включения в терапию SARS-CoV-2инфицированных пациентов «мягких» режимов ГБО (в 1,3-2,0 ата, 
время изопрессии 45-90 мин), не зависимо от степени и длительности гипоксемии. 

Abstract 
The article substantiates the feasibility of including hyperbaric oxygenation (HBO) in the treatment of patients 

infected with SARS-CoV-2. Possible mechanisms of therapeutic influence of hyperbaric oxygen on the course of 
the pathological process in the body of patients infected with SARS-CoV-2 are considered. The role of urea as a 
non-specific antioxidant adaptogen in the mechanisms of the therapeutic effect of HBO is considered. The im-
portant role of assessing the patient's condition at the time of oxygenation for the correct choice of modes and the 
number of HBO sessions is shown. It is concluded that it is appropriate to include in the therapy of SARS-CoV-2 
infected patients with "soft" HBO regimens (1.3-2.0 ATA, isopression time 45-90 min), regardless of the degree 
and duration of hypoxemia 

Ключевые слова: гипероксия, COVID-инфекция, лечение, механизмы. 
Keywords: hyperoxia, COVID infection, treatment, mechanisms. 
 
На фоне пандемии новой коронавирусной ин-

фекции, вызванной SARS-CoV-2, охватившей нашу 
планету, отсутствие в настоящее время эффектив-
ного этиотропного метода лечения данной патоло-
гии с одной стороны, и особенности патогенеза, вы-
зываемых данным коронавирусом в организме че-
ловека с другой, предопределили высокую 
летальность среди заразившихся. Одной из веду-
щих причин в патогенезе данного инфекционного 
заболевания является развитие в больном орга-
низме гипоксии. Формирование данного патологи-
ческого процесса в организме, инфицированного 
SARS-CoV-2 идёт по нескольким механизмам. Во-
первых, в результате развития воспалительного 
процесса в лёгочной ткани, приводящего к наруше-
нию диффузии кислорода через альвеолокапилляр-
ную мембрану. Во-вторых, из-за нарушения кисло-
родтранспортной функции гемоглобина, вызван-
ного воздействием на него вирусных белков. В-
третьих, в результате нарушения микроциркуляции 
из-за образования микротромбов в капиллярах. Со-
вокупность этих факторов и объясняет низкую эф-
фективность нормобарической оксигенотерапии, 

включая и инвазивную ИВЛ, применяемых при ги-
поксемии, вызванной COVID-ассоциированной 
пневмонией. 

Между тем в мировой медицинской науке уже 
давно существует метод эффективного лечения тя-
жёлых гипоксических состояний, в том числе вы-
званных лёгочной патологией. Это гипербариче-
ская оксигенация (ГБО), т.е лечение кислородом 
под повышенным давлением. Тот факт, что в лече-
ние пациентов новой коронавирусной инфекции, 
вызванной SARS-CoV-2, ГБО не нашлось должного 
места можно объяснить сохранением до настоя-
щего времени среди большинства клиницистов 
представления о токсичности высоких концентра-
ций кислорода для клетки [1,2]. Это отразилось и в 
последнем европейском руководстве по гипербари-
ческой медицине [3]. При этом не учитывается тот 
факт, что во многих исследованиях способность ги-
пербарического кислорода активировать свободно-
радикальные процессы и перекисное окисление ли-
пидов, равно как истощать антиоксидантную си-
стему организма, была обнаружено при режимах 
ГБО не применяемых в клинике [4,5]. Это касается 
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неадекватности выбираемого исследователями вре-
мени безопасного нахождения организма в усло-
виях гипероксии, что негативно сказывается на ан-
тиоксидантной системе лёгких [6]. 

Экспериментами установлено, что применение 
ГБО в терапевтическом режиме (2 ата, 50 мин), еже-
дневно в течение 18 суток не вызывает истощения 
ферментного и метаболического звеньев антиокси-
дантной системы в лёгких крыс [7]. Аналогичные 
данные получены при исследовании филогенетиче-
ски разнородных структур головного мозга крыс 
после курсового применения ГБО в аналогичном 
режиме [8]. Было установлено, что однократное 
применение ГБО в терапевтическом режиме (1,5 
ата, 60 мин) достоверно повышает стабильность лё-
гочных альвеол независимо от возраста животного 
[10]. Но особого интереса заслуживают исследова-
ния П.И. Кошелева с соавт [9], которые изучали 
влияние различных режимов курсового примене-
ния ГБО на структурную организацию ткани лёг-
кого кроликов с экспериментальным абсцессом. 
Животные получали курс из 8 - 13 сеансов ГБО в 
режиме 2 ата, 45 мин. Разница была только в коли-
честве ежедневных сеансов. В первой группе -один 
раз в день, во второй группе 2 раза в день, в третьей 
группе – 3 раза в день. Все животные удовлетвори-
тельно перенесли сеансы ГБО. Летальных исходов 
не было! Однако, морфологическое исследование 
показало, что оптимальным режимом, не приводя-
щем к деструктивным изменениям в здоровой части 
лёгкого на фоне выраженного лечебного эффекта 
ГБО в поражённой зоне лёгкого является курс из 8 
сеансов ГБО в режиме 2 ата, 30-45 мин, 1 сеанс в 
сутки. В остальных случаях ГБО оказывало де-
структивное воздействие на лёгочную ткань, сте-
пень которого находилась в прямой зависимости от 
количества сеансов ГБО [9]. Экспериментальные 
исследования послужили основой для успешеного 
применения ГБО советскими врачами у больных с 
нагноительной патологией лёгких [11,12,13]. Позд-
нее , было показано, что добавление ГБО (2,5 ата. 
90 мин, дважды в день, среднее число сеансов ГБО 
составило 23 ± 11 ) к лечению 13 больных с анаэ-
робной плевропульмональной инфекцией выявило 
«впечатляющий клинический эффект ГБО» 
(D.Mathieu): выжило 12 пациентов, одна пациентка 
умерла от диссеминированного кандидоза через 
три недели после окончания курса ГБО, но абсцесс 
лёгкого у ней разрешился [3].  

Включение ГБО (1,3- 1,6 ата, 30 мин) в ком-
плексное лечение больных с туберкулёзом лёгких 
обнаружило, что «несмотря на то, что ряд лабора-
торных показателей после ГБО возвращается к ис-
ходным величинам в организме после оксигенации 
возникает новое состояние, которое характеризу-
ется улучшением общего самочувствия, нормализа-
цией сна, исчезновением одышки» [14]. Это пример 
гипероксического состояния, являющегося одним 
из биологических эффектов гипероксии [15], во ос-
нове которого лежит формирование в условиях 
сверхнасыщения организм кислородом новых 
функциональных систем, повышающих саноген-
ный потенциал больного организма [16]. Включе-
ние курса (9±1,3 сеанса) ГБО (1,3 ата) в комплекс-
ное лечение больных хроническими обструктив-
ными заболеваниями лёгких выявило способность 

гипербарического кислорода снижать выражен-
ность дыхательной недостаточности, повышать пе-
реносимость физической нагрузки, что способство-
вало улучшению качества жизни и социальной 
адаптации данной категории больных [17]. 

Приведённые выше данные показывают, что 
ГБО 1,3-2,5 ата не оказывают негативного влияния 
на антиоксидантную систему здорового лёгкого и 
больного лёгкого, а также не вызывают деструктив-
ных изменений в легочной ткани при правильном 
выборе режимов ГБО и количества сеансов при 
курсовом применении оксигенобаротерапии. Из 
этого следует вывод о возможности включения 
ГБО в терапию больных с COVID-19- ассоцииро-
ванной пневмонией. Однако надо определится в по-
казаниях к его применению ГБО у больных с 
COVID-19 , а так же в режимах оксигенобаротера-
пии.  

Сразу заметим, что включение ГБО в терапию 
SARS-CoV-2-инфицированных пациентов исклю-
чительно как средства устранения гипоксемии, из-
начально суживает наши представления о возмож-
ностях гипербарического кислорода при данной па-
тологии. Дело в том, что гипербарический 
кислород, применённый с лечебной целью в усло-
виях патологии выступает не столько как антигипо-
ксический фактор, сколько как адаптогенный регу-
лятор метаболических процессов, протекающих в 
больном организме [18] . При этом запускаются, 
механизмы адаптации к гипероксии, закрепивши-
еся в процессе эволюции, что проявляется повыше-
нием саногенного потенциала больного организма, 
приводящего к его выздоровлению [18]. Благодаря 
этому, лечебный эффект ГБО сохраняется в посги-
пероксическом периоде даже в условиях «реставра-
ции» гипоксии [19,20,21]. 

Согласно леоновскому учению о гипероксиче-
ском саногенезе [22], кислород, появившись милли-
оны лет назад в атмосфере, выступил как патоген, 
для существовавших на тот момент анаэробных 
форм жизни, поставив перед ними один выбор: 
адаптироваться к новым условиям или погибнуть. 
В результате началось создание новых кислородза-
висимых форм жизни посредством приспособи-
тельной и наследственной изменчивости предше-
ствующих биологических формаций. При этом они 
постепенно приобретали реактивную способность 
отвечать в аэробных условиях на любой внешний и 
внутренний раздражитель стандартными приспосо-
бительными актами; стереотипными метаболиче-
скими, функциональными и структурными измене-
ниями. Атмосферный кислород стал активным 
участником в процессе естественного отбора гене-
тических программ приспособления эукариотиче-
ских клеток с максимальной вероятностью выжива-
ния организма [22]. В результате в процессе эволю-
ции происходившей при постепенном насыщении 
атмосферы Земли кислородом сформировались и 
закрепились в «генетической памяти» организмов 
стереотипные реакции их клеток и функционально- 
метаболических систем на сверхнасыщение кисло-
родом, обеспечивающие не только его безопасное 
нахождение в гипероксической среде, но и повыша-
ющие его устойчивость к действию патогенных 
факторов [22,23].  
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Одной из таких реакций является гипероксиче-
ская дилатация лёгочных сосудов, сформировав-
шая и закрепившаяся у млекопитающих в процессе 
эволюции [24]. При этом важную роль в дилатации 
лёгочных сосудов играют свободные радикалы кис-
лорода (рис.1). Есть все основания говорить о том, 
что гипероксическая дилатация лёгочных сосудов, 
как универсальная реакция адаптации организма к 
гипероксии, может служить одним из аргументов в 
пользу включения ГБО в лечение COVID-
ассоцированных пневмоний, которые, как из-
вестно, могут сопровождаться развитием лёгочной 
гипертензии. Между тем у гипербарического кис-
лорода имеются ещё свойства, позволяющие реко-
мендовать его применение у SARS-CoV-2- инфици-
рованных пациентов. Во-первых, это способность 
ГБО регулировать образование провоспалительных 
цитокинов IL-1,TNF-α и IL-6 [24], являющихся эн-
догенными пирогенами и вызывающих деструкцию 
тканей. Это позволяет ожидать у оксигенирован-
ных пациентов, инфицированных SARS-CoV-2, как 
абортивное течение лихорадки, так и снижение де-
структивных процессов прежде всего в тканях, яв-
ляющихся мишенями коронавируса.  

Во-вторых, способность ГБО стимулировать 
образование и ретенцию в больном организме есте-
ственного эндогенного адаптогена-антиоксиданта 
мочевины на фоне стимуляции диуреза [25,26]. В 
результате содержание мочевины в легочной ткани, 
как и в крови, при ГБО повышается [7, 25] Стаби-
лизируя мембрану лизосом в условиях гипероксии 
мочевина снижает их проницаемость для лизосо-
мальных ферментов [28], препятствуя тем самым 
аутолизу клеток, что особенно важно в постгипе-
роксическом периоде, когда может иметь место 
«реставрация» гипоксии. Тормозя радикалообразо-
вание на железосодержащих белках крови, моче-
вина одновременно повышает её антиоксидантный 
потенциал [29]. Образуя комплексное соединение с 
гепарином, мочевина пролонгирует физиологиче-
ское действие последнего [30]. Если прибавить к 
этому способность ГБО дезагригировать тромбо-
циты при экспериментальном ДВС синдроме [31], 
то есть все основания ожидать аналогичного эф-
фекта ГБО при его включение в терапию SARS-
CoV-2- инфицированных пациентов, учитывая вы-
сокий риск развития у них тромботических ослож-
нений. В организме млекопитающих мочевина 
легко 

 

 
Рис.1. Механизм участия активных форм кислорода (АФК) и гидроперекисей в гипероксической дилата-

ции лёгочных сосудов здорового взрослого организма 
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АОС – антиоксидантная система, АТ II – ан-

гиотензин II, Пг – простгландины, вдПг – вазодила-

тирующие простогландины, вкПг - вазоконстрик-

торные простогландины. Жирные стрелки – меха-

низм формирования постгипероксической 

дилатации лёгочных артериол. [24] 

переходит из свободного в связанное с бел-

ками и липопротеидами состояние [27], активируе-

мое в условиях гипероксии [28]. Поэтому нельзя ис-

ключить что, активация гипербарическим кис-

лороом данного процесса в эпителиоцитах в том 

числе и пневмоцитах, являющихся мишенями 

SARS-CoV-2, приведёт к определённым измене-

ниям физико-химических свойств их мембран. Это 

проявится проявиться как торможением экзоци-

тозза вируса внутрь клетки, так и изменением кон-

формации находящейся на её поверхности рецепто-

ров , что приведёт к снижению их аффинности по 

отношению к спайковому белку S1 SARS-CoV-2. 

При этом не исключается и возможность мочевины 

при повышенных концентрации её в среде вступать 

в обратимое связывание с рецептором АПФ2. Воз-

можность такого обратимого связывания мочевины 

продемонстрирована на других белках и ферментах 

[28,32]. Предполагаемые механизмы саногенного 

эффекта мочевины при ГБО-терапии SARS-CoV-2-

инфицированных больных представлены на рис.2. 

В-третьих, не стоит сбрасывать со счетов спо-

собность гипербарического кислорода стимулиро-

вать Т-клеточное звено иммунитета, как за счёт 

непосредственного влияния на функциональную 

активность лимфоцитов [33], так и в результате сти-

муляции их образования [34]. Последнее имеет 

важное значение в условиях лимфопении, развива-

ющейся при COVID-инфекции. В эксперименте 

продемонстрирована способность ГБО повышать 

выживаемость мышей с экспериментальным кле-

щевым энцефалитом [35]. 

 Способность ГБО изменять фармакодинамику 

и фармакокинетику лекарственных средств [36] не 

исключает снижения на фоне ГБО-терапии побоч-

ных эффектов противовирусных препаратов, при-

меняемых при лечении COVID-19, равно как и уси-

ление их противовирусного действия. Нельзя ис-

ключить, что конформационные изменения 

молекулы гемоглобина, отмеченные в условиях 

ГБО [22] буду препятствовать воздействию на него 

вирусных белков, а адаптивные морфогенетиче-

ские изменения, возникающие 

 

 

 
Рис.2 Предполагаемые механизма реализации некоторых лечебных эффектов гипербарического кисло-

рода у SARS-CoV-2-инфицированных больных с участием мочевины 
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в эритроцитарной мембране при ГБО [22], де-

терминировать снижение её проницаемости для ви-

руса. Способность ГБО увеличивать широту тера-

певтического действия антибиотиков [37], оказы-

вать бактериостатическое действие на золотистый 

стафилококк, протею [38], повышать чувствитель-

ность микробов к антибиотикам и снижать высева-

ние из крови патогенной микрофлоры [39] делает 

возможным применение ГБО в случае присоедине-

ния бактериальной инфекции у больных COVID-

ассоциированной пневмонией. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать 

вывод о целесообразности включения в терапию 

SARS-CoV-2инфицированных пациентов в «мяг-

ких» режимов ГБО (в 1,3-2,0 ата, время изопрессии 

45-90 мин), не зависимо от степени и длительности 

гипоксемии. Последняя должна учитываться лишь 

при выборе величины атмосферного давления ба-

рокамере и времени изопрессии. Дело в том, что ги-

пероксия (как и гипоксия) стимулирует свободно-

радикальные процессы в организме, которые вакти-

вируют все три звена антиоксидантной защиты, 

сформировавшееся и закрепившиеся в процессе 

эволюционно преобразования атмосферы из бес-

кислородной в кислородную среду обитания [22]. 

Поэтому чем тяжелее гипоксемия, а, следова-

тельно, и гипоксия тканей, на момент оксигенации, 

тем более вероятен риск истощения одного или 

всех звеньев этой системы. Особенно это важно для 

больных с сопутствующей патологией (сахарный 

диабет, сердечная недостаточность), у которых уже 

имеются «проблемы» с антиоксидентной системой 

организма. Поэтому применение в этих условиях 

ГБО как в «жёстком» режиме или в «мягком», но 

при продолжительном времени изопрессии (более 

90 мин), равно как и неоправданном увеличении ко-

личества сеансов ГБО создаёт риск негативного 

воздействия гипероксии на больной организм. А в 

конечном итоге это приведёт к дискредитации ГБО 

как одного из компонентов терапии COVID-

ассоциированных пневмоний. Чтобы этого не было, 

применение ГБО должно происходить только в том 

случае, когда больной организм «готов восприни-

мать гипербарический кислород как лечебный фак-

тор» [16]. Отсюда вытекает важная роль предгипе-

роксического периода как в оценке состояния боль-

ного на момент оксигенации с целью подбора 

режимов ГБО, так и решения вопроса о применении 

у оксигенируемых пациентов назначенных им ме-

дикаментов и (или) лечебных процедур (УФО, ла-

зерное облучение крови и т.д.) до или после гипе-

роксического воздействия.  

Гипербарическая оксигенация не является па-

нацеей! Однако в умелых руках клинициста, как по-

казывает многолетний опыт, она является той «спа-

сительной соломинкой», которая вытаскивает каза-

лось уже безнадёжного больного из крепких 

объятий смерти. 
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