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Аннотация 

Рассматривается вопросы распределения опадающих элементов урожая по технологическим зонам 

уборочного аппарата. 

Abstract 

The issues of distribution of falling elements of the harvest in the technological zones of the harvesting ap-

paratus are considered. 
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Введение: Опадание хлопка на землю с кустов 

хлопчатника возможно до начала машинной 

уборки, во время уборки и после нее. Но основное 

количество (10-12%, а иногда до15% от раскрыв-

шийся части) хлопка опадает в процессе работы 

хлопкоуборочной машины [1,2]. 

В хлопкоуборочных машинах путем установки 

оптимальных значений технологических регулиро-

вок и выбора кинематических параметров убороч-

ного аппарата можно достич снижения потери 

хлопка на землю. Однако из-за изменчивости ха-

рактеристик агрофона хлопкового поля, минимиза-

ция количества таких потерь очень трудно. Кроме 

того квалификация механизатора, отклонение вре-

мени уборки от оптимального агротехнического 

срока, снижения активности зубьев шпинделей с 

увеличением наработки и другие случайные фак-

торы также способствует повышению интенсивно-

сти сбивания хлопка на землю. Так, после уборки 

урожая с площади 0,3 га полнота сбора снижается 

на 2,3 % а после 0,6 га   ̶на 4,8% [3]. Особенно с уве-

личением доли потерянной части на землю хлопка 

из-за контрастности цвета поверхности поля и бе-

лого хлопка визуальный эффект низкого качества 

работы хлопкоуборочной машины повышается. 

Многолетние испытания и широкая хозяй-

ственная проверка хлопкоуборочных машин пока-

зали, что агротехнические показатели машин, в том 

числе потери урожая на землю зависит от многих 

факторов учитывать и реагировать на изменение 

которых весьма сложно. Например, результаты гос-

ударственных испытаний хлопкоуборочных машин 

ХНП-1,8 и ХНП-1,8А с подборщиками показали, 

что они за два прохода сбили на землю 10,7%, и 

8,3% хлопка соответственно. Пневматическими 

подборщиками подобрано 3,5%, и 3,1% из этого 

урожая с засоренностью от 36,5% до 54,7% [4]. Ис-

пытаниями УзГЦИТТ в 2013-2014 гг. выявлено, что 

потери хлопка на землю при работе серийно выпус-

каемых хлопкоуборочных машин модели МХ-1,8 

составляют 3,59-5,12% в зависимости от условий 

их работы [5]. 

Цель исследований. Определения количество 

и закономерностей распределения опадающих эле-

ментов урожая по зонам уборочного аппарата, 

изыскание технологических способов и техниче-

ских решений снижения таких потерь. 

Для определения количество и закономерно-

стей распределения опадающих элементов урожая 

по технологическим зонам уборочного аппарата, 

его нижний каркас оборудовали приспособлениям 

с специальными емкостями; агротехнические пока-

затели машины определили экспресс-методом под-

счета семян [6]; полученные цифровые данные об-

работаны методами математической статистики.  

Известно, что опавший на землю хлопок–сы-

рец через некоторое время сильно зацепляясь сор-

ными элементами находящимся на поверхности 

грядки, засоряется ими, а последующий отделение 

их требует дополнительные затраты, кроме этого в 

процессе очистки ухудшиться технологических ка-

чества волокна. В новых условиях хозяйствования 

старая технология уборки опавший на землю уро-

жая хлопка с дополнительными машина-агрега-

тами для подбора или вручную с последующей 

очисткой не применяться, так как экономический 

невыгодна, а также не отвечает требованиям совре-

менной экологии. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6720261
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Нами на основе анализа технологического про-

цесса работы хлопкоуборочного аппарата и изуче-

ния процесса опадания элементов урожая хлопчат-

ника на землю, определения закономерностей рас-

пределения их по технологическим зонам, 

предложено техническое решение в виде хлопко-

уборочного аппарата с улавливателем опадающего 

хлопка новизна которого подтверждена авторским 

свидетельством [7]. С целью определения место 

установки, длины сопел создающий всасывающих 

факелов этого улавливателя, нижний каркас убо-

рочного аппарата, оборудовали приспособлением с 

специальными емкостями для сбора, опадающего 

на землю хлопкового вороха отдельно по техноло-

гическим зонам в нижней части аппарата. Принци-

пиальная схема хлопкоуборочного аппарата обору-

дованным приспособлением для улавливания опа-

дающего на землю хлопкового вороха на 

специальные ёмкости, приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1- Принципиальная схема хлопкоуборочного аппарата улавливающими ёмкостями 

1-кустонаправитель; 2-приёмная камера; 3-сеъмники; 4- барабаны шпиндельные; 5-специальные 

емкости для сбора опадающих элементов урожая хлопка. 

 

На полях опытно полевой базы ГСКБ по хлоп-

ководству на специально подготовленных делян-

ках, проводили лабораторно-полевые опыты с це-

лью определения, закономерности распределения 

опадающих хлопковых ворохов в пятикратной по-

вторностью. На лаборатории хлопкозавода опреде-

лили засорённость хлопка. Средние значение, кото-

рых приведены в виде графика на рисунке 2. 
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1-засоренность вороха, в %; 2-смесь хлопка с засоренностями (ворох), в гр.; 3-чистый хлопок, в гр. 

Рисунок 2 -Графики распределения опадаюших элементов урожая хлопка и его засорённости по 

технологическим зонам уборочного аппарата. 

 

Анализ результатов показывает (рис. 2), что 

основной часть (19,5 гр. или 38,82%) чистого 

хлопка опадает в между барабанную зону и I –зону 

(14,18 гр. или 28,23%) также II-зону (8,36 гр. или 

16,64%), а в III-зону (8,18 гр. или 16,28%) с 

наибольшей засоренностью (70,89 %). Поэтому с 

точки зрение оптимальной энергетической затраты, 

приемлемой засоренности собираемого вороха 

наиболее эффективно будет улавливать опадающих 

в между барабанную и I, II технологическую зону 

хлопковой смеси, и исходя из этого выбирать длину 

сопел, создающий всасывающих факелов улавлива-

теля хлопка. При выборе этих геометрических па-

раметров улавливателя учитывать конструктивные 

размеры технологических зон хлопкоуборочного 

аппарата.  

Выводы: в статье приведены результаты лабо-

раторно-полевых опытов по определению количе-

ство и закономерности распределения опадающих 

элементов урожая хлопка по технологическим зо-

нам уборочного аппарата во время работы. Кото-

рые использованы для определены место уста-

новки, а также геометрические параметры сопел, 

создающий всасывающих факелов для улавливания 

опадающих элементов урожая хлопка.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена рассмотрению взаимосвязей музыкального искусства в азербайджанской 

гуманитарной науке. Подчеркивается, что такие подходы как этнологический, культурологический опре-

деляют важные параметры реконструкции взаимосвязей культур. 

Гуманитарный контекст сравнительного исследования стимулирует многофункциональность изуче-

ния азербайджанского искусства. 

Abstract 

This article is devoted to the consideration of intercommunications of musical art in Azerbaijan humanitarian 

science. There is accentuated that such approaches as ethnological, culturological determine important parameters 

of reconstruction of communications of cultures. 

Humanitarian context of comparative research stimulates multifunctioning of the study of Azerbaijan art. 

Ключевые слова: культурология, взаимосвязи, искусство, история, генезис, эволюция. 

Keywords: culturology, interconnections, art, history, genesis, evolution. 

 

Современная азербайджанская гуманитарная 

наука отличается глубиной и масштабностью ис-

следований. Искусствознание опирается на бога-

тейший опыт культуры. Среди наиболее актуаль-

ных проблемам азербайджанского искусствознания 

выдвигаются проблемы национальной специфики, 

самоценности художественного творчества азер-

байджанского народа. Изучение основ националь-

ной культуры – непреходящей ценности азербай-

джанского народа – имеет особое значение в кон-

тексте современной гуманитарной науки. Будем 

исходить из того, что иерархичность системы взаи-

мосвязей определяется удельным весом националь-

ной специфики.  

Очень метко и четко особенности националь-

ной специфики музыкальной культуры были заме-

чены таким ученым, как К. Квитка. По мнению 

К.Квитки, «многие конструктивные элементы явля-

ются в основе своей общими для географически и 

культурно близких народов, национальный харак-

тер музыки проявляется не столько в различиях 

этих элементов, сколько в относительной силе тех 

же элементов, «какие составляют и музыку других 

народов, только в ином комплексе или в ином соот-

ношении» [1, с. 286]. Приведу и современное суж-

дение: «Ценности, составляющие ядро ментально-

сти, являются своеобразными «линиями притяже-

ния» - они преобразуют эмпирическое многообра-

зие национальной культуры в единую системную 

целостность» (культурологический словарь). 

Закономерно, что взаимосвязи азербайджан-

ской музыки включают в свой исследовательский 

ареал проблемы генезиса и эволюции музыкаль-

ного мышления азербайджанской народной му-

зыки. 

В этом смысле примечательно, что регулятив-

ные механизмы, доминирующие в современном об-

ществе требуют исследования явлений культуры не 

только в историческом ракурсе, но и функциональ-

ном. Имею в виду эволюцию народной музыки, в 

процессе которой кристаллизуется национальная 

характерность морфологической системы искусств.  

П.Г.Богатырев – видный фольклорист, этно-

граф считал, что исторические пласты народной 

культуры требуют синхронного анализа, то есть 

анализа с учетом многих факторов функционирова-

ния.  

Изучение национальной специфики обеспечи-

вает понимание монолитности культуры и единства 

азербайджанского художественного творчества. 

Исследование вклада азербайджанской культуры 

как национального феномена в мировую цивилиза-

цию возможно изучить при условии использования 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6720284
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сравнительного анализа. Углубление представле-

ния о диалоге культур, расширение информации о 

взаимосвязях, безусловно, обогащает исследова-

тельские горизонты. В данном процессе сравни-

тельный анализ дифференцирует важные слагае-

мые культуры.  

Сравнительный анализ в контексте проблем 

взаимосвязей искусств имеет несколько важных ас-

пектов. На наш взгляд, наиболее целесообразным 

является выделение доминантных, векторных ас-

пектов изучения данной проблемы. Константами 

являются следующие параметры: 

- проблемы изучения взаимосвязей культур в 

азербайджанской гуманитарной науке, которые 

находятся сегодня в центре исследовательского 

внимания ученых; 

- реконструкция взаимосвязей азербайджан-

ского искусства позволяет обнаружить генетиче-

ское, национально специфическое и универсаль-

ное, общее в художественной культуре; 

- констатация общего и разного в сравнивае-

мых культурах опирается на необходимость изуче-

ния причин, то есть первичных импульсов этих 

сходств и различий.  

Так, например, этнологический подход к ис-

следованию геноформульного ряда в музыке тюрк-

ских народов позволяет реконструировать музы-

кальное искусство в его первичных истоках, фор-

мульных, типологических проявлениях. Добавим, 

что реконструкция художественных связей азер-

байджанского музыкального искусства подобна ар-

хеологической работе, в процессе которой раскры-

ваются культурные пласты. 

Опора на сравнительный этнологический ме-

тод позволяет: 

1. обнаружить существенные связи между ху-

дожественными культурами тюркского простран-

ства; 

2. дифференцировать уровни этих связей – 

исторические, этнокультурные, эстетические; 

3. выявить доминанты национальной специ-

фики азербайджанской культуры; 

4. показать координирующие взаимосвязи; 

5. показать универсалии и специфику анали-

зируемых культур; 

6. рассмотреть перспективность этих связей; 

Гуманитарная наука стремительно охватывает 

все новые и новые аспекты изучения культуры и ис-

кусства Азербайджана. Еще раз повторю, что в ряду 

наиболее актуальных проблем находится проблема 

национальной специфики азербайджанского искус-

ства, ибо долгое время методологически неопреде-

ленное отношение к проблеме национально специ-

фического являлось препятствием и ее решению. 

На наш взгляд, наиболее целесообразным будет об-

ращение к методологии сравнительного искусство-

ведения. Так, система типологических понятий на 

материале художественной культуры тюркского 

мира, имеющая определенный теоретический век-

тор, позволяет раскрыть как целостность, так и спе-

цифику каждой региональной культуры. Иными 

словами, на фоне универсальных принципов в ис-

кусстве тюркоязычных народов возможно исследо-

вать черты своеобразия каждой культуры, ибо в 

традиционной музыкальной культуре зафиксиро-

вана историческая память народа.  

Национальная специфика азербайджанской 

народной музыки формировалась веками. Сравни-

тельный анализ, безусловно, позволяет раскрыть 

процессы формирования специфики национальной 

художественной культуры. Сравнительные иссле-

дования подчинены «сверхзадаче» исследования 

теоретических и методологических разработок в 

области национальной специфики искусств. 

Изучение тюркской культуры позволяет ре-

конструировать ее общие категории, и, вместе с 

тем, углубить научное представление о националь-

ных характеристиках азербайджанского искусства. 

Последнее связано с выдвижением научной пози-

ции, отражающей корреляцию общего и частного. 

Позиционирование специфических аспектов,

 связанных с исследованием генофонда 

тюркской музыкальной культуры целесообразно, 

ибо, как известно, каждая ветвь культуры тюрко-

язычных народов имеет свои индивидуальные ха-

рактеристики. 

Проблемы изучения национальной идентифи-

кации азербайджанской музыки тесно связаны с ме-

тодологическими детерминантами искусствозна-

ния XXI века и проблемами изучения этнокультуры 

Азербайджана. 

В свете вышесказанного особое значение при-

обретает междисциплинарный подход в искусство-

знании, ибо среди актуальных и интересных про-

блем современного искусствознания заметное ме-

сто занимают проблемы междисциплинарного 

анализа произведений искусств. Изучение художе-

ственной культуры в контексте междисциплинар-

ных параметров является сегодня необходимым, 

незаменимым компонентом гуманитарного иссле-

дования. В этой связи подчеркнем значимость срав-

нительного междисциплинарного анализа. Как хо-

рошо известно, новые идеи в гуманитарной науке 

рождаются в результате открытия нового матери-

ала, методологическими новациями, поиском и об-

наружением перспективных исследовательских пу-

тей. Важный аспект интеграционных процессов ка-

сается сравнительных исследований, которые 

позволяют оптимизировать изучение сложных про-

блем, в том числе, проблем связанных со сравни-

тельным анализом. 

Проблемы сравнительного анализа все более и 

более приобретают прочные позиции в азербай-

джанской гуманитарной науке. Они занимают сего-

дня не только искусствоведов, но и этнографов, эт-

нологов, культурологов, философов. И это законо-

мерно, ибо проблемы изучения этнокультуры в 

свете сравнительного анализа представляет собой 

достаточно сложный конгломерат дисциплинарных 

подходов.  

Гуманитарный контекст сравнительного ис-

следования стимулирует многофункциональность 

изучения азербайджанского искусства. Имею в 

виду контекстные функции, семантические, струк-

турные. Так, например, культурология позволяет в 
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оптимальной степени раскрыть и универсалии ис-

кусства, его единое художественное содержание, 

конкретику стиля, параметры художественного 

опыта. Культурология становится важным векто-

ром в раскрытии и уточнении приоритетных кон-

стант в музыкальной культуре тюркоязычных наро-

дов.  

Об интеграции знаний как гуманитарной пара-

дигме в изучении азербайджанского искусства сви-

детельствуют детерминанты сравнительного ана-

лиза. Компаративистика, этномузыкология выдви-

гаются на передний план исследований. Последние 

позволяют оптимизировать научные поиски, явля-

ются эффективным катализатором в разработке но-

вых подходов в изучении азербайджанской художе-

ственной культуры.  

Основные задачи и идеи музыкальной тюрко-

логии близки идеям исторической культурологии. 

Так, роль культурологии в исследовании взаимо-

связей искусств заключается в следующем: 

1. рассмотрение связей в исторической и тео-

ретических аспектах в контексте культуры в целом; 

2. культурология органично объединяет эсте-

тику, искусствознание, общую теорию искусств. 

Таким образом создается общая монолитность но-

вого качества; 

3. открывается функциональный ряд, корре-

лирующих художественных структур;  

4. перспектива связей рассматривается на 

уровне диалога культур; 

5. дифференцируются и выявляются исто-

рико-генетические слои культур, расширяется меж-

дисциплинарное «поле» исследования; 

6. снимается обособленность гуманитарного 

знания; 

7. использование сравнительных методов ис-

следования как культурологической константы 

позволяет обобщить и кодифицировать специфиче-

ские детерминанты культуры Азербайджана; 

8. создание многомерной картины мира в со-

временной гуманитарной науке. 

В идеале концептуальные вехи этномузыколо-

гии междисциплинарны. Так, теоретический анализ 

смыкается с культурологическими доминантами 

сравнительно-типологического метода, анализ ис-

торических этапов развития азербайджанской му-

зыки с этнологическими ее детерминантами. Под-

черкну также, что использование базовых междис-

циплинарных понятий актуально в разных гумани-

тарных науках и могут служить методологическим 

основанием во взаимосвязях разных областей зна-

ния. 

Так, культурология, наполненная конкретикой 

искусствознания, способствует выявлению нацио-

нальных особенностей. 

Изучение азербайджанской музыкальной 

культуры в междисциплинарном аспекте повер-

нуло ракурс исследований, помимо прочего, и в 

сторону этнологических аспектов культуры. Мето-

дологические вопросы этнологического исследова-

ния художественного творчества оказались в цен-

тре внимания ученых. Важно подчеркнуть, что в 

центре данных вопросов оказался сравнительный 

анализ. Более того, сравнительные разработки по-

лучили статус междисциплинарного уровня зна-

ний, ибо именно сравнительный анализ обеспечи-

вает многовекторный анализ художественной куль-

туры. 

Исследование интегральных основ художе-

ственной культуры показало не только правомер-

ность изучения искусства как источника представ-

лений об этногенезе народа, не только слагаемого 

национальной идентификации и культурной само-

бытности, но и изучения универсальных ценностей 

и региональных доминант в пространстве тюрк-

ского мира. 
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Abstract 

Crises are one of the indispensable laws of the creation and development of society, the occurrence of which 

is a characteristic feature of society. The first 20 years of the twenty-first century are characterized by events such 

as the crisis, epidemic and pandemic, which caused a lot of anxiety and financial losses for the world economy 

and society. 

It is known that the crisis (chaos) occurs as a result of violation of the principles of functioning of the system 

that is operated. As a result of the actions taken to eliminate these violations and improve the functioning of the 

system, a more active, partially updated or fully effective new system can be formed from the existing system. 

In connection with the Covid - 19 pandemic, the introduction, withdrawal, ban on all types of international 

flights, as well as restrictions imposed on production, trade, and service activities, caused a sharp decline in eco-

nomic growth, employment, and income. The negative consequences of the Covid - 19 pandemic for important 

sectors of the world economy are described. 

Keywords: Crisis, Economic Crisis, Covid-19, Covid - 19 Pandemic, Economy, Economic Sectors, Eco-

nomic Growth, Economic Security, Negative Impact of The Pandemic, Negative Consequences of The Pandemic, 

Negative Impact of The Pandemic, Elimination of The Negative Consequences of The Pandemic. 

 

INTRODUCTION 

Crises are one of the indispensable laws of the cre-

ation and development of society, the occurrence of 

which is a characteristic feature of society. These are 

socio-economic phenomena that occur at different 

stages of the life of the state, society and the individual, 

the life cycle. 

The first 20 years of the twenty-first century are 

characterized by events such as the crisis, epidemic and 

pandemic, which caused great concern to the world 

economy and society, as well as financial losses. The 

question of discussing the causes of the object and the 

subject of its occurrence, as well as the conclusion 

about the culprits, is the task of political scientists. Sci-

entists and practitioners need to assess the impact of 

such events on the economic growth of countries, pop-

ulation growth and economic security of the country, as 

well as the scientific justification for ways to eliminate 

their consequences. 

The crisis is a reality that damages the common 

values, socio-economic interests and goals of society 

and cannot be eliminated on the basis of existing con-

cessions and commitments. There are exogenous and 

endogenous factors that cause each crisis situation, and 

to eliminate them, it is necessary to determine their na-

ture and characteristics. 

Content-based crises: economic, political, social, 

environmental, by scale: sectoral, territorial (one local 

territory, one state), are divided into state and world cri-

ses. It is also characterized by such types of crises as 

periodic, intermediate, structural, private, and sector 

crises. 

It is known that as a result of a crisis, chaos (dis-

order) arises as a result of a violation of the principles 

of the functioning of the system that functions at the 

same time. As a result of the actions taken to eliminate 

these violations and improve the functioning of the sys-

tem, a more active, partially updated or fully effective 

new system can be formed from the existing system. As 

a result, the crisis acts as a motivating factor for the de-

velopment of society (sphere). 

Economic crises that occurred during periods of 

development of the personality of society, and their 

causes have always been studied by scientists and re-

searchers. As a result of the conducted research, it is 

noted that the periods in which crises occur are cyclical 

in nature and it is possible to predict when they will oc-

cur. Based on the economic and mathematical analysis 

of economic crises that have occurred since the XVIII 

century, it was also found that there are certain general 

patterns in their occurrence and occurrence (Shcherba-

kov, 2018) 

It is known that such indicators as the level of eco-

nomic growth in the structure of the production system, 

economic, socio-economic indicators reflecting the 

state of development of the state, the level of budget 

revenues and population, inflation, external debt, un-

employment, consumption volume, are indicators that 

reflect the level of economic security of the country. 

Crises also have a negative impact on these indicators, 

which ensure the security of the country. As a result, 

along with the standard of living of the population, the 

level of economic security of the country is also de-

creasing. 

Although the COVID-19 pandemic, the high level 

of its danger, the rapid development of the human body 

and the occurrence of negative extremely severe conse-

quences forced states to take drastic quarantine 

measures, quickly issued by the onset of the economic 

crisis around the world. 

The COVID-19 pandemic, conducted by research-

ers from the Oxford University's Future of Humanity 

Institute, was also published in a long-term outlook for 

150 countries. Preventive measures against coronavirus 

are divided into the following 4 categories. 

1. Quit fighting the coronаvirus in its own state. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6720294
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2. Reduction in the rate of spread of coronavirus 

by 20 %, moderate quarantine, 35-50 % in human iso-

lation, border closure, traffic restrictions. 

3. Reducing the rate of spread of the coronavirus 

by 50 %, full quarantine, 65-80 % in isolation of a per-

son, going out only if necessary, mass testing, closing 

borders, restricting traffic. 

4. Reduction in the rate of spread of the corona-

virus by 80 %, emergency quarantine, 90-95 % of peo-

ple are isolated, access to the street is prohibited, mass 

testing, traffic is completely restricted. 

Due to the COVID-19 pandemic, these countries 

have introduced these measures in the country due to 

the current situation. The measures applied have served 

to reduce the prevalence of the pandemic and have 

shown humanity the need to improve the system of 

measures used in emergency situations. 

The well-known expert Yaroslav Bihovsky admits 

that the extreme measures that are useful for the Chi-

nese state against the spread of the coronаvirus have 

brought positive results, such as the development of 

digital management, mass and rapid blocking, control 

over the wearing of masks by 1.5 billion people, study-

ing how the country adheres to hygiene, achieving a 

legislative ban on drug use. 

In this article, an assessment of the origins of eco-

nomic crises, their socio-economic status of countries 

and the impact of the Covid-19 pandemic on the world 

economy will be given. The issues studied as a result of 

the study and the opinions on how to eliminate their ef-

fects are stated in the research findings. 

Materials and methods. For the purpose of 

research, the views of local and foreign scholars, 

government agencies, Internet sites are used to study 

the topic, and methods such as systematic analysis, 

comparative analysis, grouping are used to develop 

appropriate recommendations for solving existing 

problems. 

Purpose of the Study. Jahon of the economy of 

brig-sevchi on the pandemyaning of the world 

economy, salbiy the impact of the economy, budget and 

profitability-solitaire, inflation, thirst for credit and 

shliznyaysnyay, shyningdek, consumption of kamaibib 

precipitation-shne topmokada. Unofficial article 

shtkazilgan oproslar Sovid-19 infrastructursining 

countries beregaliga influence of economy and 

Hamshat association uni buina recommends unilar 

ishlar ishlab chaikishhar regime skilagan. 

Literature Review. Economic crises are not a 

phenomenon that entered the life of society yesterday 

or today. Even in the life of the states before our era, 

there were economic crises, but at that time they were 

observed in some derivative countries due to the lack of 

globalization in the state economy.  

But as a result of the development and globaliza-

tion of economic relations between the countries of the 

world, which began in the XIX century, the world econ-

omy was formed. As a result, there are countries that 

influence the world economy. Changes in the econo-

mies of these countries began to affect the economies 

of both developed and developing countries.  

A review of the literature of economic crises, the 

causes and consequences of which they originate, 

shows that the adherents of this phenomenon are very 

different. In the works of J. Sismondi, K. Rodbertus-

Jagetzow and T. Malthus, one can see studies of the na-

ture of economic crises, as well as the periods of their 

occurrence. The problems of economic crises are fun-

damentally studied by Karl Marx. As a result of Marx's 

research, the causes of crises are justified by their va-

lidity from a scientific point of view and measures for 

their resolution are proposed (Marx, 1978). 

Representatives of the classical theory of eco-

nomic development A. Smith, D. Ricardo, A. Marshals 

believed that the market economy is still in a state of 

economic decline due to the regulation of supply and 

demand. But G. Malthus and S. Sismondi, in contrast 

to the proponents of the classical theory of the fattened, 

recognize that crises are inherent in any economy (Ros-

sik, 2010). 

The American economist J. Galbraith explains the 

psychological causes of crises by expecting a positive 

result, that is, as a result of optimistic views on the state 

of growth of stocks, real estate and products in the mar-

ket, such a phenomenon as the bursting of the bubble in 

the economy (Galbraith, 2009). In contrast to these 

views, N. D. Kondratiev assesses crises as a recurring 

phenomenon in the 50s and 60s with the development 

of innovations and technologies in society (Kondratiev, 

2002). 

DISCUSSIONS. 

1. THE IMPACT OF THE COVID-19 

PANDEMIC ON THE WORLD ECONOMY. 

1.1 GENERAL AND PARTICULAR 

ASPECTS OF THE EMERGENCE OF 

ECONOMIC CRISES 

In the XX and XXI centuries, many studies were 

conducted on the economic crises that occurred in the 

life of the individual society, the causes and patterns of 

their occurrence, as well as the elimination of their con-

sequences. The results of these studies and the analysis 

of the causes of their occurrence indicate that the coun-

tries of the world are experiencing economic and tech-

nological development, the scale of economic crises, 

the negative impact on the economic situation of the 

population and countries, and the growing level of eco-

nomic integration processes.  

When studying the concept of crisis, two methods 

of comparison and an abstract-logical one are mainly 

used. 

Comparison method is a method is based on the 

identification of significant and insignificant features of 

the one-of-a-kind and various aspects of the subject be-

ing studied. The same and different aspects of the crisis, 

which are determined on the basis of these signs, are 

compared with each other, and they are evaluated by 

their own legislation. 

Abstract-logical method is a method of studying 

the essence of a phenomenon and processes by abstract 

logical reasoning. Abstraction is a distraction or re-

moval from certain characteristics of the objects under 

study. The situation is studied by dividing the parts, 

they are the study of the essence of the phenomenon 

and processes by abstract logical reasoning. 

The situation is first evaluated in its strengths and 

weaknesses, and the results are summarized by logical 
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conclusions based on the circumstances of the occur-

rence of macro level. Secondly, we study the conclu-

sions, data on similar situations, and the results deter-

mined by the situation, on the basis of generalization, 

are reduced to a single conclusion. 

As a result of studying the causes of macroeco-

nomic crises A.A. Stopina and L. M. Korenyugina 

came to the conclusion that the crisis is not only char-

acterized by the violation of economic structures, but 

also increase the chances of healing the economy, in-

crease its resistance, and find the possibility of coexist-

ence in the maintenance of the system (Stupina and Ko-

reniugina, 2008). 

A. V. Tarkhov believes that macroeconomic crisis 

provides for the development of an economic entity un-

der the influence of his activities and the external envi-

ronment associated with them, and organizational pro-

cesses (Tarkhova, 2011). 

The study of researchers ' views on the crisis can 

be seen in their expert reviews that crises are one-sided, 

that is, they are evaluated according to those aspects 

that have passed since the first phase of the crisis. How-

ever, the fact that the crisis can arise not only because 

of the disruption of the system of economic relations, 

but also because of the Covid-19 pandemic or because 

of strong natural disasters, was overlooked by scien-

tists.  

There is also an opinion that the economic crisis is 

the result of unauthorized spending of funds in the state 

budget (Konopatov, 2012), the excess of production 

and trade volumes over the macroeconomic crisis 

(Petukhov, 2010), the violation of traditional economic 

relations and the tightening of the economic balance 

(Pogodina, 2004). 

According to B. A. Reisberg, L.Sh Starodubtseva, 

"the economic crisis is a sharp decline in production, 

disruption of economic relations, deterioration of the 

economic situation of the country as a result of the 

banking system of enterprises, an increase in the num-

ber of unemployed, a decrease in the standard of living 

and social status of the population" (Reisberg, Lozov-

skii and Starodubtseva, 1997). Scholars such as A.B. 

Borisov, L.V. Vorontsova and P.N. Malyushkin, I.A. 

Maksimtsev, L.P. Kurakov, L.S. Tarasevich agree with 

this definition. 

In our opinion, the main emphasis in the views of 

these researchers on the economic crisis is only on the 

origin of the crises. The aspects that influence eco-

nomic changes after the crisis stages, in the definitions 

given above to economic crises, have been overlooked 

from the point of view of scientists. It can be seen that 

there are general patterns in the causes of crises that oc-

curred before 2020 (Table 1). 

Table 1. 

Analysis of the causes and consequences of global economic crises 

№ Years Causes of the crisis 
the states cover-

age 
effects of the crisis 

1 1857 

The bankruptcy of the 

train companies 

the fall in stock prices 

England, Ger-

many, the USA, 

France 

Production of pig iron in the United States by 20 

%, and in Germany, 25% in France and 13%, 

France-17 %, 

Cotton consumption decreased by 27 %, 13 %, in 

Russia-by 14%. 

2 
1873-

1878 

Growth in the volume 

of loans and unjusti-

fied growth in real es-

tate prices 

Austria, Holland, 

Latin America, 

Germany, the USA 

The volume of exports has sharply decreased, 

and state budget revenues have decreased. 

3 1914 
Sale of shares to for-

eign companies 

France, Germany, 

the USA, Great 

Britain 

Stock, commodity, and financial markets all con-

tributed to this shortfall. 

4 
1920-

1922 

Post-war supply and 

demand imbalance 

Denmark, Italy, 

Finland, Holland, 

Norway, the USA, 

Great Britain 

Currencies depreciated and led to a reduction in 

production. 

5 
1929-

1933 
lack of stock markets 

All countries ex-

cept the USSR 

Industrial production declined by 46% in the US, 

24% in the UK, 41% in Germany, and 32% in 

France. The number of unemployed is more than 

30 million. 

6 
1948-

1949 
Currency devaluation 

The USA, the most 

of European coun-

tries, Japan  

In the United States, the volume of production 

decreased by 83%. The number of unemployed 

increased by 139.5%. 

7 
1953-

1954 
The war in Korea 

The USA, the most 

of European coun-

tries, Japan and 

Canada 

In the capitalist countries, output fell by 9%, and 

the growth in the number of unemployed in-

creased by 10 million. 

8 
1957-

1958 

Full economic he-

gemony transition to 

the USA 

The USA, the most 

of European coun-

tries, Japan  

Output fell by 13%, and the number of unem-

ployed increased. 



12 Znanstvena misel journal №67/2022 

9 
1960-

1961 
USA’s export issues 

The USA, Eng-

land, Japan, Can-

ada 

Manufacturing capacity was decreased by 7 % 

10 
1966-

1967 

Extra money mass in 

the economy 

The European 

counties, Japan 
Manufacturing capacity was decreased by 8% 

11. 
1974-

1975 

The sharp rise in oil 

prices due to the 

Arab-Israeli war  

Most European 

countries, the 

USA, Japan, Can-

ada 

Production volumes decreased by 13% in the 

United States, 20% in Japan, and 22% in Ger-

many. The number of failed enterprises in-

creased by 6% in the United States, 42% in Ja-

pan, and 40% in Germany compared to 1973.  

The number of unemployed in 1975 was 15 mil-

lion people.  

12 
1979-

1982 
The rise in oil prices 

Most European 

countries, the 

USA, Japan, Can-

ada 

Production declined by 8.2% in the United States 

and 1.2% in the European Union. 

13 
1990-

1993 
Currency devaluation  

In Finland, GDP decreased by 13.0%, private in-

vestment-by 47%, consumption-by 11%. The 

unemployment rate rose from 3.5% to 13.5%. 

14 1997 
Devaluation of the na-

tional currencies  
Asian countries 

As a result of the crisis, GDP exceeded $ 2 tril-

lion. 

15 
2007-

2009 

Real estate and mort-

gage 

market mismatch 

All countries of the 

world 

The world's gross domestic product has declined, 

investment has increased by 25%, and 80% of 

the world's banks have a capital deficit. 

Source: Prepared by the author based on Wikipedia 

 

As a result of State measures aimed at eliminating 

the consequences of numerous economic crises that 

have occurred in the development of the world commu-

nity, certain mechanisms have now developed. Based 

on the experience of overcoming the consequences of 

managing economic crises, such mechanisms for over-

coming the consequences of crises as natural and state 

regulation have now been formed. 

With the spontaneous method of crisis manage-

ment, the state does not participate in the crisis process. 

Enterprises of the industry are steadily implementing 

measures to overcome the economic crisis. Therefore, 

economic crises can drag on for a long time.  

As for the method of state regulation of the indus-

try, financial, organizational and legal measures are 

used by the state to restore the activities of companies. 

The state's participation in measures to resolve the eco-

nomic crisis makes it possible to reduce the duration of 

the crisis and quickly eliminate its consequences. 

1.2. THE COVID-19 PANDEMIC AND THE 

GLOBAL ECONOMY 

The first 20 years of the twenty-first century are 

characterized by such phenomena as crises, epidemics 

and pandemics, which caused a lot of anxiety and fi-

nancial damage to the world economy and society. The 

discussion of the objective and subjective reasons for 

its occurrence and the question of the conclusion of the 

perpetrators is the task of political scientists. In connec-

tion with the need for scientists and practitioners to as-

sess the impact of such phenomena on the economic 

growth of countries, the standard of living of the popu-

lation and the level of economic security of the country 

and the scientific justification of ways to eliminate their 

consequences, it seems appropriate to study them from 

a socio-economic point of view. 

There have been many crises in the history of the 

world economy, and only a few of them have affected 

the world economy. A number of crises have affected 

the economies of individual states and territories. Yu. 

N. Enin, A. A. Piluttik studied the crises that have af-

fected the global economy and overcome their conse-

quences. In the course of their research, scientists note 

that of the 8 economic crises that occurred in 1948-

1993, 5 are global, 2-territorial and 1-local in nature. 

But he believes that, although the scale is not high, all 

crises cause huge damage to the economic situation of 

the country (Enin,2014).  

Karl Marx argues that crises consist of four stages: 

crisis, depression, rebirth, and recovery. Currently, the 

stages of depression, recovery, recovery, and recession 

recommended by the US National Bureau of Economic 

Research (NBER) are most commonly used in practice. 

NBER To assess the economic situation, it is recom-

mended to use such indicators as GDP, personal in-

come, unemployment rate, valuation, and industrial 

output. 

The economic crisis of 1929-33, known in history 

as the Great Depression, which occurred in the United 

States and caused economic crises in many countries of 

the world, covered all sectors and countries of the world 

economy (except for the former USSR).  

As a result of this crisis, the world's industrial pro-

duction has declined by 46 per cent, steelmaking by 62 

per cent, coal mining by 31 per cent, global consump-

tion of goods has declined by 67 per cent, and the num-

ber of unemployed has reached 26 million people. Due 

to the negative impact of the crisis, the real income of 

the population decreased by 58%, the gross national 

product of the United States decreased by 1.85 times, 

and unemployment increased from 3.2% to 25%. About 

135,000 firms and companies that went bankrupt as a 

result of the economic crisis reduced their income by 

60%. As a result, the market capitalization decreased 
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from 87 billion dollars to 19 billion dollars, and its rate 

fell by 46% (Great Russian Encyclopedia). 

The financial (1997-1998) and financial and eco-

nomic crises (2008-2009), which are of a similar global 

nature, are among those crises that have caused enor-

mous damage to the economies of almost all countries 

of the world.  

Therefore, all countries of the world, in order to 

combat the spread of the Covid-19 pandemic, have im-

posed restrictions on the movement of people, transport 

and have taken measures to postpone all mass events 

indefinitely. International flights and trade turnover 

were restricted, the activities of economic entities and 

the issuance of interstate visas were temporarily sus-

pended, and the 2020 Summer Olympic Games in To-

kyo, Japan, were postponed to the summer of 2021. 

We all know that measures to restrict the move-

ment of people in society, transport and the postpone-

ment of all mass events for an indefinite period have an 

impact on the economy of countries and the income of 

the population. As a result of the measures taken by 

States, there is a sharp reduction in the volume of pro-

duction and consumption in countries with large econ-

omies, the destruction of global production chains and 

trade links, sharp fluctuations in commodity prices and 

a deterioration in the global financial markets. 

Maintaining social distance and restricting move-

ment has not spared the education sector. As a result of 

the bans imposed on the education sector due to the 

pandemic, 90 % of students and 1.5 billion people in 19 

countries were fired, students were forced to interrupt 

their studies (UNESCO, 2020) 

Estimates show that the Covid-19 pandemic has 

caused much more damage to the global economy than 

the global financial and economic crisis of 2008. The 

number of people infected with the pandemic world-

wide, as of February 12, 2021, is 108 million. 298 thou-

sand 371 people. Due to the high risk of infection and 

the uncertainty of measures to prevent it, the rate of 

staff layoffs has increased dramatically. In the United 

States alone, between February and March 19, 2020, 

the unemployment rate rose from 3.5 % to 20 %, result-

ing in about 26 million people applying for unemploy-

ment benefits (Kondratiev, 2020). 

International organizations estimate that in 2020, 

the number of people working in the informal economy 

will exceed 2 billion people who account for 62% of 

the world's working people. 90% of people working in 

the informal sector are citizens of low-income countries 

(ILO, 2018). 

The International Monetary Fund (IMF) estimates 

that the global economy is projected to grow by 4% in 

2020. After restrictions imposed in the United States in 

connection with the Covid-19 pandemic by various rat-

ing agencies, economists predicted that the rate of eco-

nomic growth worldwide would decline by 3-6 % by 

the end of 2020. It was also noted that in some countries 

this amount may be higher than the global average, in-

cluding the economic growth rate may decrease by 9.5 

% in Italy, 14 % in the UK and 5.9 % in the US (Kon-

dratiev, 2020). 

Experts of the International economic forum note 

that the consequences of the Covid-19 pandemic may 

have a negative impact on the world economy within 3-

5 years. A similar opinion was expressed based on the 

results of surveys with representatives of business and 

other social strata.  

From the results of studies of the content of eco-

nomic crises, their consequences and ways to overcome 

them, it is clear that the causes of the crises caused the 

destabilization of the socio-economic situation in coun-

tries, whether it was a natural disaster, an environmen-

tal disaster, an epidemic or a violation of the propor-

tionality of economic relations. Therefore, efforts to 

prevent the occurrence of crises have always been the 

focus of economists, business representatives and poli-

ticians. But, despite the conclusions and suggestions of 

the conducted research, in the conditions of the eco-

nomic crisis, there is no single solution to reduce its 

negative consequences. 

The negative effects of the global crisis caused by 

the pandemic Covid-19, such as damage to the perfor-

mance of the sectors of the economy, an increase in the 

deficit of the budgets of States, the rise in unemploy-

ment and a decline in living standards of the population, 

and the growth of poverty, define the importance of re-

search for the solution of existing problems in this area.  

The International Monetary Fund has released its 

positive forecasts for the expected economic growth of 

the world's economies for 2020. But the rapid and 

large-scale spread of the Covid-19 pandemic across the 

world has led to the need to revise the forecasts of all 

world agencies.  

As a result of the impact of the restrictions im-

posed in connection with the pandemic on the eco-

nomic growth rates of the developed countries of the 

world, the GDP volume has undergone negative 

changes in countries other than China (Figure 1.1). 
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Figure 1.1. 

The impact of COVID-19 on the economic growth rates of major countries around the world (IMF, 2021) 

 

International banking analysis predicts that by 

2020, economic growth in developed countries will de-

cline by 7%, in developing countries by 2.5%, and per 

capita income will fall by 3.6%, leading millions to 

poverty. The slowdown in the growth rate of the devel-

oped country’s economy as a result of the Covid-19 

pandemic was 3.6 percent in the United States and the 

eurozone, and 5.3 percent in Japan. 

According to Coface's risk management analysis, 

the pandemic slowed economic growth to 18.5 percent 

in Italy, 14.1 percent in Portugal, 13.1 percent in 

France, 5.1 percent in Lithuania, 7.5 percent in Latvia 

and 8.4 percent in the Czech Republic.  

Internal and external restrictions imposed by the 

countries in connection with the pandemic have also 

had a negative impact on the activities of important sec-

tors of the economy, such as automobiles, aerospace, 

construction, chemicals. (Figure 1.2). 

 
Figure 1.2. The impact of COVID-19 on the real sector of the world economy  

(Impact of COVID-19 on Various Industries, May 18, 2020. Lucintel.) 
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It is predicted that the economic crisis caused by 

the pandemic will affect the sectors of the economy of 

all countries also in 2021, and economic growth will 

fully recover in 2024. 

Analysts at KPMG, one of the world's top four au-

dit firms, recommend dividing the impact of the pan-

demic on the economy into “short-term “ and “long-

term.” 

Short-term effects of the pandemic: 

- Restrictions on the export of medical devices and 

protective equipment; 

- Logistical problems; 

- A decrease in demand; 

- Change of the initial business strategy. 

While the long-term effects of the pandemic: 

- Tightening of the policy of admission of medical 

devices; 

- Increased incentives for countries to buy their 

products on the domestic market; 

- Manufacturers should strive to increase the num-

ber of their suppliers and strengthen control over 

transport and logistics risks; 

- Strengthening the transition to a quick choice of 

a flexible storage system. 

Industries most affected by the Covid-19 pan-

demic: 

- Tourism and hospitality, catering; 

- Foreign trade; 

- Transport and logistics; 

- Fitness, sports, cinema, theater, household ser-

vices; 

- The real sector. 

Since the activities of these sectors are based on an 

offline service, the quarantine measures imposed due to 

the pandemic have caused them to be severely affected.  

The following industries, which are not related to 

offline services, were not affected by the Covid-19 pan-

demic, but on the contrary, there was an increase in 

their activities. 

- E-commerce;  

- Online entertainment services (YouTube, 

streaming services) ;  

- Production and sale of medical products; 

- Remote medicine (MedTech); 

- Services for the delivery of products. 

An objective assessment of the consequences of 

the crisis in the world economy caused by the Covid-

19 pandemic also requires a special analysis of the ac-

tivities of the real sector of the economy. Because, as 

mentioned earlier, there are also activities that achieved 

economic growth during the pandemic. Therefore, we 

will also consider the impact of the pandemic on the 

activities of the real sectors of the economy. 

1.3. IMPACT OF THE COVID-19 

PANDEMIC ON AIRLINE OPERATIONS 

The main activities of the airline are the imple-

mentation of air transportation to the population and the 

provision of services for the transportation of goods of 

individuals and legal entities. According to the Interna-

tional Air Transport Association (IATA), 290 airlines 

in the world perform 82% of air transportation.  

Worldwide, air passenger service increased by 

7.8% in 2018, and by 4.2% in 2019. As for ensuring the 

state of completeness of air transport, in 2019 it in-

creased by 0.7 % compared to 2018, reaching a maxi-

mum of 82.6 %. The volume of demand for air trans-

portation exceeded the capacity of airlines by 3.4 %. 

Airlines have achieved an increase in the overall 

level of service by improving the quality of services 

provided and passenger transportation services in all 

countries of the world.  

According to the results of 2019, an increase in the 

traffic mileage indicator was achieved in all regions. 

The growth rate compared to 2018 was 4.9 per cent in 

Africa, 4.8 per cent in Asia and the Pacific, 4.2 per cent 

in Europe and Latin America, 2.4 per cent in the Middle 

East and 4.1 % in North America. 

Passenger traffic on international routes increased 

by 7.1% in 2018, and by 4.1% in 2019. The level of 

aircraft occupancy in this direction increased by 0.8 % 

and amounted to 82 %. 

The temporary suspension of international and do-

mestic flights and the issuance of interstate visas in con-

nection with the pandemic primarily affected the activ-

ities of airlines. According to the International Air 

Transport Association, the 10 largest airlines in the 

world with the S & P 500 index lost $ 1.4 trillion due 

to the pandemic. All countries have also taken measures 

to support airlines. € 173 billion was allocated in the 

United States to support airlines. Financial support in 

the amount of US dollars only saved them from bank-

ruptcy. Airlines cut 2020 due to the pandemic to 118.5 

billion $. As a result, with a loss of dollars. The level of 

such key performance indicators of airlines as passen-

ger traffic, expenses and passenger traffic has sharply 

decreased. 

8 American airlines have asked the government to 

allocate $ 19 billion to prevent economic difficulties 

and bankruptcy caused by the shutdown of their opera-

tions due to restrictions imposed by the Covid-50 pan-

demic. The restrictions imposed by countries in con-

nection with the pandemic led to the forced suspension 

of air traffic and a sharp decline in the performance of 

airlines (Figure 1.3). 
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Figure 1.3. The state of air travel and airline losses as a result of COVID-19 (IATA, 2021) 

 

In 2020, the POS flow rate declined by 70 % in 

European countries, 72 % in Africa, and 73 % in the 

Middle East. In addition, the IATA organization recog-

nizes that in 2020, compared to 2019, the demand for 

air transportation fell by 75.6 %, and the occupancy 

rate-by 58.1 %.  

According to the forecasts of the International Air 

Transport Association, in 2021, the airlines of Euro-

pean countries will remain in the zone of the greatest 

losses and will receive 11.9 billion dollars a year. It is 

predicted that this may result in a loss in US dollars. 

1.4. THE IMPACT OF COVID-19 ON THE 

FINANCIAL MARKET 

One of the areas where the impact of the Covid-19 

pandemic is most rapidly and vividly manifested is the 

global stock exchanges. At the beginning of 2020, the 

US stock exchanges reached their peak. The level of 

capitalization of the stock market is 156 % of GDP, 

which is a record high. As long as the pandemic does 

not have a negative impact on the stock markets, the 

volume of world trade will be $ 88 trillion. This is 

equivalent to the total GDP of the countries of the 

world.  

On the exchanges from February 20 to March 19, 

2020, the S&P Dow Jones index fell 20 %, the S&P 500 

index fell 28 %, the FTSE 250 index fell 41.3 %, and 

the Nikkei index fell 29 %. Also during this period, the 

share prices of the world's largest banks on the stock 

exchanges fell sharply.  

In particular, there was a decrease in the share 

price of corporation Citigroup by 49%, Jay-Pi Morgan 

Chase-by 38%, Barclays Asia-by 52%.  

The Dow fell 18.2 % as Boeing's share price fell 

5.9 %, while the MSCI All-Country World index fell 

1.9 %. 

According to the Vice president of the consulting 

firm Deloitte, the value of 139 companies with a capi-

talization of more than ten billion dollars due to the 

pandemic has fallen by 20% compared to their prices 

before the introduction of quarantine measures related 

to the coronavirus. The P/E (price/earnings) ratio on the 

S&P500 stock exchange fell from 21 to 12.7 due to the 

impact of the crisis.  

M. Belyaev, an expert at the Russian Institute for 

Strategic Studies, believes that the world stock ex-

changes are the most affected by the coronavirus. It is 

estimated that the total amount of losses of stock ex-

changes worldwide is $ 7 trillion dollars. 

1.5. COVID-19 AND THE NATIONAL DEBT. 

The state external debt is the funds raised from for-

eign funds, banks, and private investors in order to im-

prove the economic climate in the country, and to fi-

nance social and special state programs. The external 

debt of states is characterized as follows: 

* corporate external debt-financial obligations of 

economic entities attracted by mutual agreement from 

foreign entities; 

* public external debt – a set of available financial 

liabilities for funds raised by authorized state bodies 

from foreign organizations, including guarantees pro-

vided for private sector debts; 

* current external debt – a financial liability that 

must be repaid within 12 months; 

* total public debt is the sum of the current and 

long-term internal and external financial obligations of 

the state. 

The state external debt is characterized by an ad-

ditional burden on the economy, which contributes to 

an increase in the country's domestic consumption and 

the implementation of social programs. Including: 

* creates conditions for preferential use of debtors 

' resources; 

• a high percentage is responsible for paying back 

the debt; 

* availability of opportunities for the payment of 

the debtor's rights; 

* negative assessment of debt growth in interna-

tional ratings. 

In world practice, the external debt position of the 

state is estimated by the percentage of debt to GDP. If 

2019 2020 2021**

Airline costs, in billions, USD 759,0 430,0 491,0

Airline revenues, in billions, USD 838,0 328,0 459,0

Passenger flow,% 82,5 65,5 72,5

Number of passengers in billion 3,5 1,8 2,8
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the amount of debt reaches the level of 30% of GDP, 

most states will limit borrowing. 

The analysis of the effects of Covid-19 infection 

on the economy of our country shows that the indica-

tors of the level of economic security also had a nega-

tive impact on the threshold values. Scholars are of the 

opinion that 30-150 indicators should be set as thresh-

old indicators determining the level of economic secu-

rity of the country (Isroilov, Abduganiyev and Ibra-

gimov, 2020). 

The International Monetary Bank recommends 

that the external debt rate of countries with lower-mid-

dle-income populations should not exceed 34% (Is-

roilov and Mukhammadiev, 2020). The growth of pub-

lic and corporate external debt, dependence on imports 

and a high share of raw materials in the export structure 

are external factors affecting the country's economic se-

curity. As a result, these circumstances have a negative 

impact on the level of development of the country.  

The International Monetary Fund noted that the 

public debt of developed countries increased from 104 

to 124 % of GDP, while in developing countries-from 

52 to 61 %. 

1.6. MEASURES TO ELIMINATE THE 

CONSEQUENCES OF COVID-19 

The measures taken by all States in connection 

with the Covid-19 pandemic in order to ensure the eco-

nomic security of the country and eliminate its conse-

quences can be divided into four groups. 

1. Monetary measures. 

2. Fiscal measures. 

3. Health-improving measures. 

4. Measures to control human activity. 

All countries have adopted a number of legal acts 

concerning the measures taken in these areas and their 

application. 

The Australian government will approve the re-

sponse to the pandemic on March 12, 2020. According 

to the adopted document it is 213.6 billion US dollars. 

The Australian dollar (11% of GDP) overcame the ef-

fects of the pandemic, collecting 320 billion rubles. 

Australia planned to spend the dollar amount on a gov-

ernment guarantee. In order to eliminate unemploy-

ment for small businesses, the annual turnover 

amounted to 50 million US dollars. A grant of between 

AUD $ 20,000 and AUD $ 100,000 is provided for the 

payment of wages to entrepreneurs of up to AUD $ 

20,000, and for small businesses that have retained their 

jobs, a quarterly subsidy of AUD $ 7,000 per employee 

is provided. 

The UK government has allocated an additional $ 

12 billion to support the population and businesses and 

18 billion pounds to fund long-term measures. 50 bil-

lion pounds together with other measures (2.3% of 

GDP) approved the redirection plan. In addition, in the 

context of the crisis, small and medium-sized busi-

nesses need to allocate 330 billion pound sterling (GDP 

15 %) 

The USA provided an additional $ 2 trillion dol-

lars to support the economy and the population. As a 

result of the appropriations, the amount of budget ex-

penditures exceeded $ 4 trillion from the revenue side 

of the budget, which has not been observed since 1945.  

Germany's GDP being equal to 4.5%, 156 billion 

euro was used to eliminate the consequences of the pan-

demic. As a result of the measures taken, for the first 

time since 2013, the debt was raised, and the amount of 

public debt exceeded the norm established by regional 

legislation. Therefore, in Germany, the pandemic was 

recognized as an optional situation. The total amount of 

funds allocated to the state budget, the population and 

business entities is 1.1 trillion dollars. 

Spain has allocated 17 billion euros. 200 billion $ 

are in guaranteed provision of the public and private 

sectors. The amount of funds allocated to support the 

economy in euros is a total of 217 billion euros. 

France has allocated 45 billion euros from the 

budget, subsidized and provided 300 billion euros to 

enterprises and guaranteed the allocation of a bank 

loan. The decline in the level of economic growth in 

France was 13.1 % for the first time since the Second 

World War. 

The South Korean government has allocated an 

additional 10.9 billion won (13 billion won). The coun-

try's public debt reached 41.2% of GDP and amounted 

to 10.3 trillion US dollars to cover budget expenditures, 

a treasury bond was issued.  

The Italian government in March 2020 presented 

the parliament with a budget deficit of 6.3 billion euros 

(2.5% of GDP) in total, and 25 billion $. The law on the 

issue of Eurobonds was introduced. In Italy, the eco-

nomic growth rate decreased by 13.5%. 

Australia has committed $ 213.6 billion to fund the 

costs of the pandemic (11 %of GDP allocated funds 

from the central budget in the amount of 320 billion 

Australian dollars (16.4 per cent of GDP).  

Countries such as the Netherlands, Denmark, Po-

land, Portugal, Ireland, the Czech Republic, Austria, 

Greece, Sweden and Estonia have allocated funds to 

deal with the consequences of the pandemic in the 

amount of 2 to 10 percent of GDP (ECONOMY AND 

LIFE, 2020). 

The Government of Uzbekistan has taken a num-

ber of measures to mitigate the negative impact of the 

pandemic on the economy of society and the state, as 

well as to support the activities of the population and 

business entities. In particular, the presidential decree 

of March 19, 2020 “On priority measures to mitigate 

the negative impact of the coronavirus pandemic and 

global crisis situations on economic sectors " defines 

measures aimed at ensuring macroeconomic stability, 

uninterrupted operation of industries, economic sectors 

and social support for the population during the fight 

against the widespread spread of the coronavirus pan-

demic and other global risks (Decree of the President of 

the Republic of Uzbekistan 5969, 2020) 

The measures prescribed in the decree to mitigate 

the negative impact of the Covid-19 pandemic on the 

economy, support the population and business entities 

in quarantine, can be divided into the following three 

groups: 

- population and economic entities 

- organizational support mechanisms; 

- tax mechanisms to support the population and 

business entities; 

- credit mechanisms to support business entities. 
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Also, according to the decree, 1 billion US dollars 

will be paid at the expense of budget and external  

In the first half of 2020, under the influence of the 

negative effects of Covid-19, Kazakhstan experienced 

a decline in GDP by 1.8 %, Kyrgyzstan-by 5.3 %, and 

the Russian Federation-by 9.5-10 %.  

The negative impact of the economic crisis caused 

by Covid-19 on the economies of the countries is also 

reflected in the decline in investment volumes. Accord-

ing to international financial organizations, the volume 

of foreign direct investment in tourism in 2020 is ex-

pected to increase by 40% compared to 2019, and in 

2021-by 5-10%. 

Uzbekistan also experienced the negative impact 

of the economic crisis caused by the Covid-19 pan-

demic. From the Anti-Crisis Fund, 360 million US dol-

lars were allocated for investment projects in order to 

create new jobs. The volume of investments in the first 

half of 2019 compared to 2020 decreased by 12.8%, de-

spite the additional direction of funds from the United 

States. 

It is known from research that the reduction of 

budget revenues due to crises and the increase in the 

level of budget deficits negatively affect the implemen-

tation of state programs (Isroilov, Ibragimov and 

Pardaev, 2020). 

As a result of the measures taken to mitigate the 

consequences of the pandemic in 2020, in Uzbekistan, 

along with the growth of GDP, the average growth rate 

of prices for basic food products was 15.3 %. In partic-

ular, potatoes rose in price – by 42%, eggs-by 38%, 

vegetable oil-by 27%, sugar-by 21%, meat products - 

by 18.1% and bakery products - by 15.2%. According 

to Tradingeconomics, the Gross Domestic Product 

(GDP) in Uzbekistan expanded 1.60 percent in 2020. 

(Figure 1.4) The inflation rate for the population in-

creased by 17-18 %, for business entities-by 18-19 %.  

 
Figure 1.4. Uzbekistan GDP Annual Growth Rate (TRADINGECONOMICS.COM, 2021) 

 

2. NEGATIVE IMPACT OF THE 

CORONAVIRUS CRISIS ON THE TOURISM 

SECTOR 

2.1 THE ROLE OF TOURISM IN THE 

GLOBAL ECONOMY. 

Tourism in the economy of states due to the fact 

that it is currently considered the main source of devel-

opment in many countries of the world and is a multi-

faceted industry: 

- forms the basis of gross domestic product (GDP); 

- provides employment for the population; 

- creates new jobs; 

- serves as the main source of the foreign trade bal-

ance 

Due to these economic factors, many countries of 

the world are currently paying great attention to the de-

velopment of the tourism industry in order to develop 

the economy, provide employment for the population 

and bring information about the spiritual and cultural 

heritage of the country to the world population. Data 

from the International Tourism Organization 

(UNWTO) show that tourism now accounts for 10% of 

global GDP, and in some countries-20% of GDP (Fig-

ure 2.1). 
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Figure 2.1. The top ten countries by the share of tourism in the GDP structure.  

(Prepared by the author based on https://knoema.com, 2021) 

 

The tourism sector also plays an important role in 

the countries ' exports. In Palau, 90% of the country's 

exports, in Africa, 10% is formed by tourist products. 

Special attention is paid to the role of tourism in ensur-

ing the implementation of the 8th, 12th and 14th “sus-

tainable development programs” Of the United Na-

tions.  

Along with the development of the tourism sector, 

the related areas of transport, hotel business, road con-

struction, national crafts and national culture will also 

develop, which will contribute to the creation of new 

jobs. Tourism in the world also plays an important role 

in the share of countries ' exports, and the industry's 

share in world trade in 2019 was 7 percent. Currently, 

there are 217 tourist destinations in the world, which, 

according to the forecasts of the International Tourism 

Organization, was expected to amount to 1 billion 600 

people traveling to these destinations, as well as the in-

dustry's revenues, amount to about $ 2 trillion world-

wide in 2020. 

2.2. TOURISM AND EPIDEMICS 

Tourism has also experienced all kinds of politi-

cal, economic, social, political, environmental, and in-

fectious diseases (Ebola, Zika) that humanity has en-

countered along with other industries. An analysis of 

trends in the number of international tourists worldwide 

in 1950-2018 showed that tourist flows are influenced 

by factors of distance and the source of the epidemic 

(Fig. In cases where the negative impact of the epi-

demic on human health was significant, the number of 

tourists decreased, but, conversely, when the damage 

was low and the distance was large, the number of tour-

ists did not change much. For example, - SARS from 

the picture (2002) and H1N1 (2009), it can be seen that 

the negative impact of such epidemics on tourism ac-

tivities was high. As a result of loss of constituent enti-

ties of the tourism industry was also consistent with 

these trends. (Figure 2.2.) 
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Figure 2.2. International tourist arrivals by region of the world 1950-2018 (Marinko ˇSkare, 2021) 

 

Studies have shown that the global tourism indus-

try declined by 57 million tourists as a result of epidem-

ics in 1989-2019, and tourism spending during this pe-

riod amounted to 95 billion $ and suffered losses in the 

amount of 2 billion US dollars (Škare, 2021). 

However, while tourism is an industry that has 

withstood the impact of such crises, it has found itself 

in a state of economic paralysis, unable to cope with the 

extremely dangerous and rapidly spreading characteris-

tics and consequences of the Covid-19 pandemic. Be-

cause, as already mentioned, the flow of tourists is af-

fected by the type and distance of the epidemic. The 

Covid-19 pandemic has brought the tourism industry 

and all related industries to a complete standstill. 

2.3. TOURISM AND COVID-19 

Unlike other sectors of the economy, the tourism 

industry has faced many difficulties due to the re-

strictions imposed in connection with the pandemic. 

For example, the agricultural sector continued to oper-

ate in compliance with certain requirements in order to 

avoid interruptions in the supply of food to the popula-

tion, even during the period of easing of restrictions. 

Similarly, the food, medical devices, medicines, 

and medical protective equipment industries have also 

been given the opportunity to continue their activities 

in the context of the pandemic, in accordance with the 

requirements established under the quarantine. Food 

trading, e-commerce, medical products and medicines 

trading, as well as remote medical and online telemed-

icine services also worked and achieved a certain level 

of economic growth. 

Full and partial restrictions imposed in almost all 

countries of the world in connection with the pandemic 

have led to a halt in the production, trade, services, and 

tourism activities. In 2020, due to the pandemic, the 

tourism sector will account for $ 2.2 trillion in global 

GDP. US$, or 2.8 %. As a result of the restrictions im-

posed in the countries, 120 million people work in the 

tourism sector worldwide. the number of tourists de-

creased by 56 % compared to 2020 due to the fact that 

people became unemployed and stopped air, rail and 

road services. 

According to the UNWTO, due to the Covid-19 

pandemic, 93 (43 %) of the 217 existing tourist desti-

nations in the world were completely closed to interna-

tional tourism. 83% of these tourist destinations are 

completely banned in Europe, 80% in the Americas, 

70% in the Asia-Pacific region, 62% in the Middle East, 

and 57% in Africa. The revenues of the subjects of the 

sphere for 5 months of 2020 will amount to 320 billion 

US dollars. The amount of this damage is 3 times higher 

than the damage caused to the industry as a result of the 

global financial and economic crisis of 2008. 

From year to year, the tourism sector is becoming 

increasingly important in the development of the econ-

omy of many countries around the world. The increase 

in the types and quality of tourist products and services 

is one of the main factors contributing to the further de-

velopment of international tourism. The tourism indus-

try in France, Spain, the United States, China, Italy, 

Turkey, Mexico, Germany, Thailand and the United 

Kingdom has been hit hard by bans and restrictions im-

posed in the wake of the pandemic Covid-19. 

Spain is considered one of the countries whose 

economy is more dependent on the tourism sector. In 

the rating of competitiveness in the field of tourism, de-

termined by the organization” World Economic Fo-

rum", the Spanish state has been ranked 1st since 2015. 

Thanks to the positive results of the trends in the devel-

opment of the tourism industry in the economy of the 

Spanish state in 2018, 12.3% of GDP was formed at the 

expense of the tourism industry. In 2015-2018, the rev-

enues of the tourism industry increased by 25.3 % and 

by 11.8 % in GDP. Due to the development of interna-

tional tourism in 2016-2019, the flow of foreign tourists 

visiting the countries increased by 11.13 %. 48.28% of 

the flow of foreign tourists who visited Spain was ac-

counted for by the United Kingdom, Germany, and 

France (INE, 2020). 

In the field of tourism, hotel management is an in-

dustry that plays an important role. In 2019, 65.38% of 
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tourists who visited Spain lived in hotels for an average 

of 3.08 days. Another entity that has suffered in the 

tourism sector from the restrictions and prohibitions 

imposed due to the pandemic is the hotel industry. 

According to the estimates of Cushman & Wake-

field, due to restrictions and bans on entry and exit from 

the countries in the 1st half of 2020, hotel revenues in 

St. Petersburg decreased by 79 %, Prague-by 73.6 %, 

Rome ‒ by 73.3 %. 

Developed countries such as the United States, the 

United Kingdom, Australia, and Switzerland have in-

troduced measures such as hotel tax cuts, wage subsi-

dies, and concessional lending. As a result, hotel man-

agers took steps not to fire employees in exchange for 

a reduction in wages. 

Despite the fact that the Event industry is a new 

direction in the global economy, it has found its place 

in the life of society and continues to develop. By the 

end of 2018, more than 180 billion people took part in 

the events organized by the industry. a person from 1.5 

countries. The annual turnover of the industry's enter-

prises is 1.07 billion US dollars, the subjects of this di-

rection employed up to $ 10.3 million people and the 

GDP per capita was 62.14 billion dollars around the 

world. 

Internal and external restrictions on movement 

and social distancing imposed in countries due to the 

Covid-19 pandemic have led to a decline in the perfor-

mance of Event industry actors. 

Information on the results of research conducted 

by the R&K Fair research center in March-April 2020 

with the participation of partners shows that 17,000 em-

ployees work in the Event industry all over Russia on a 

permanent basis, and 25,000 with attracted employees. 

The annual volume of trade turnover of the sub-

jects of the sphere in 2019 amounted to 160 billion US 

dollars. Only the subjects of the Event industry across 

Russia ended 2020 with a loss of 110 billion rubles and 

were forced to cut 50% of jobs. 

CONCLUSION 

The society has experienced a huge number of nat-

ural disasters and infections, as well as economic crises. 

Each negative case has left its consequences in the his-

tory of mankind. The wisdom bestowed on humanity 

by the great creator has served each time to get rid of 

natural disasters and infections and to find ways to 

move society to the next stage of development. 

The lessons of the COVID-19 pandemic show the 

politicians and leaders of the developed world the need 

to abandon the desire to be the only hegemon in the 

world. Because the desire to be the only hegemon in the 

world encourages states to use the wrong rule “any 

method can be used to win". 

The exact causes and secrets of coronavirus infec-

tion will be revealed in the coming years. But history 

does not forget its consequences for humanity. Lost op-

portunities to improve the lives of people and society 

who died prematurely due to the virus cannot be recov-

ered. The lessons of the pandemic show us that we must 

look at the world more tolerantly.  

Overcoming the consequences of the economic 

crisis caused by the COVID-19 pandemic requires the 

self-control of all States. Because of the pandemic, the 

pace of economic development around the world has 

slowed down for 10 years. Compensating for this pe-

riod is the first necessity of expanding self-regulation. 

The development of the countries of the world re-

quires taking measures to coordinate the levels of tar-

geted budget allocation and reduce the share of admin-

istrative expenses in accordance with the recommenda-

tions justified by scientists as a result of the analysis of 

economic trends and practices. 

In order to support the sectors of the economy, it 

will be necessary to extend the duration of the measures 

taken during the pandemic to optimize the tax burden 

in the state-fiscal and monitoring policies. Extending 

the terms of these measures will help prevent the pop-

ulation from falling into poverty and increase the in-

vestment opportunities of business entities and citizens.  

As a result, additional investment resources are 

formed for the development of the economy. 

The COVID-19 pandemic has prompted countries 

that were cautious yesterday about digitizing the pro-

cesses of socio-economic life to also step up their ac-

tivities. The further development of society's life de-

pends on the degree of its digitization and quality. 

Therefore, it is necessary that the processes of digitali-

zation of all stages of the life of the state and society 

should be the priority directions of the economic policy 

of the states.  

The development of special programs for the pro-

vision of online medical services and the introduction 

of artificial intelligence systems in the field of health 

care will improve the quality of medical services to the 

population in emergency situations, such as the pan-

demic COVID-19. 

The development of special humanitarian assis-

tance programs by international organizations in sup-

port of the digitalization processes of the least devel-

oped countries will serve for the large-scale implemen-

tation of this direction. 

In our country, the issues of accelerated develop-

ment of the tourism industry are given great attention 

as a positive factor that ensures economic growth, the 

formation of budget revenues, employment, foreign ex-

change earnings from the export of services. To prevent 

the negative impact of emergencies such as the Covid-

19 pandemic on the economy: 

- introduction of the use of artificial intelligence to 

ensure the control of legislative measures for emer-

gency situations; 

- improving the system of remote medical care and 

the use of artificial intelligence in medicine; 

 - increasing the availability of e-commerce and e-

pharmacy services; 

- development of mechanisms for the development 

of online education and improving its quality; 

- increasing the use of artificial intelligence in the 

organization of hotel services; 

- development of mobile applications for online 

health monitoring of foreign tourists; 

- it is advisable to develop a program for the de-

velopment of opportunities for creating and using an 

electronic tourist product. 
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Анотація 

В статті проведено паралелі між становленням та розвитком аграрної науки в Україні та у країнах 

західної Європи ХІХ ст. Акцентовано увагу на діяльності першого українського агрохіміка Петра Аркаді-

йовича Кочубея (1825-1892 рр.). Проаналізовано ключові досягнення французьких, англійських, німець-

ких сільськогосподарських закладів, які П.А. Кочубей впроваджував в Україні. В результаті проведеного 

дослідження було з’ясовано вплив агрономічного досвіду провідних європейських країн на розвиток агра-

рної науки в Україні. 

Abstract 

This article draws parallels between the formation and development of agricultural science in Ukraine and 

Western Europe in the 19th century. Emphasis is placed on the activities of the first Ukrainian agrochemist Petro 

Kochubey (1825-1892). The key achievements of French, British and German agricultural institutions, which P. 

Kochubey practically used in Ukraine, are highlighted. As a result of the study, the impact of agronomic experience 

of leading European countries on the development of agricultural science in Ukraine was clarified. 

Ключові слова: Петро Кочубей, продовольча криза, агрономія, селекція, науково-дослідна станція. 

Keywords: Petro Kochubey (Kotchoubey), food crisis, agronomy, selection, research station. 

 

Актуальність даної статті визначається тим, 

що з початком військових дій росії проти України 

24 лютого 2022 р., більшість країн світу почали го-

туватися до неминучої продовольчої кризи. Вона 

назріває через те, що Україна, яка давно стала од-

ним із провідних експортерів соняшникової олії, 

жирів, злакових культур та інших необхідних для 

щоденного вживання продуктів, не зможе повно-

цінно виконати їх виробництво та експортування. 

Сьогодні важливо розуміти зусилля науковців, які 

сприяли тому, що Україна стала потужною аграр-

ною державою. 

Об’єктом дослідження є становлення агроно-

мії в Україні та країнах Західної Європи в ХІХ ст. 

Предмет дослідження – діяльність П.А. Кочубея 

(1825-1892 рр.) в сфері застосування інноваційних 

сільськогосподарських технологій в Україні. Мета 

дослідження –провести паралелі між науково-дос-

лідною аграрною діяльністю Петра Кочубея та дія-

льністю європейських агрономів ХІХ ст. Для дося-

гнення даної мети передбачено вирішення кількох 

завдань: 

- визначити основні прогресивні досягнення 

європейських агрономів ХІХ ст.; 

- представити практичне використання Пет-

ром Кочубеєм європейських агрономічних досяг-

нень в Україні.  

Діяльність П.А. Кочубея в галузі сільського го-

сподарства стала предметом вивчення ряду україн-

ських дослідників. Найбільш детально вона проана-

лізована в дисертаційних дослідженнях і публіка-

ціях апробаційного характеру істориків І.В. 

Зіборової [3-6] та Н.Б. Ребрової [11]. Науково-екс-

периментальна діяльність П. А. Кочубея дослі-

джена академіком Національної академії аграрних 

наук України В.А. Вергуновим [1]. 

Під час роботи над статтею було використано 

комплекс історичних методів дослідження, зок-

рема, порівняльно-історичний метод. Наукова но-

визна статті полягає в тому, що розкриває спільні 

зусилля П.А. Кочубея та європейських науковців в 

напрямку розвитку агрономічної науки та уник-

нення дефіциту продовольства. 

Чинники, які сприяли аграрній потужності Ук-

раїни, виникли в другій половині ХІХ ст., коли, пі-

сля скасування кріпацтва у 1861 р., в галузі почали 

запроваджувати передові французькі, англійські та 

німецькі технології. В цих країнах розвиток аграр-

ної сфери відбувався прискорено, адже проблемою 

західноєвропейського регіону до середини XIX ст. 

була нестача продуктів харчування, насамперед, зе-

рна. Протягом XVI–XVIII ст. у Франції голод у ма-

сштабах цілої країни траплявся 40 разів [7, с. 102]. 

Першим українським агрономом, який почав 

втілювати інноваційні методи організації обробітку 

землі і сільськогосподарського виробництва, був 
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Петро Кочубей (Рис.1) – вчений-хімік, громадський 

діяч, колекціонер та меценат. Кочубеї – старовин-

ний український рід, представники якого з кінця 

XVIІ до початку XХ ст. займали важливі державні 

посади в урядах козацької України та Російської ім-

перії.  

Петро Аркадійович був здібним до навчання, 

він здобув ґрунтовну освіту на батьківщині та за ко-

рдоном. Протягом 1845–1846 рр. навчався в Літтіху 

(Німеччина) та Парижі (Франція),  д е  поглиблю-

вав знання з військової справи,  хімії та фізики. Ці 

науки йому імпонували найбільше.  Паризькі п ро-

фесори Теофіль-Жюль Пелуз (1810–1867 рр.), Жан-

Батист Андре Дюма (1800–1884 рр.) і Анрі Віктора 

Реньо (1807–1878 рр.), ознайомили його не лише з 

новітніми досягненнями хімії і фізики, а також і із 

практичними результатами застосування цих наук 

в сільському господарстві та агрономії. Підтвер-

дженням слугували науково-дослідні станції, які 

Петро Кочубей зміг відвідати у Європі [8, с. 306-

308]. Найвідомішими на той час були науково-дос-

лідні ферми французького агрохіміка Жана-Батиста 

Буссенго (1801–1887 рр.) в його ельзаському має-

тку «Бехельброн» у Франції (нині Merkwiller-

Pechelbronn) і англійського вченого Джона Бенеша 

Лоуза (1814–1900 рр.) у помісті «Ротамстедт» (нині 

Rothamsted Manor) поблизу Лондона в Англії. Ці 

станції діяли незалежно одна від одної з 1835 р. і за 

короткий час досягли високої результативності до-

сліджень, головне з яких полягало у випробуванні 

азотних добрив [10, с. 110]. Це були перші європей-

ські агрохімічні лабораторії. Концепція їх діяльно-

сті зацікавила Петра Кочубея в період його нав-

чання і спрямувала на подальшу її реалізацію в Ук-

раїні.  

 
Рис. 1. Петро Кочубей (1825-1892 рр.). Барельєф-медальйон авторства Пармена Забелло,  

кінець ХІХ – початок ХХ ст. Збірка Національного заповідника «Гетьманська столиця». 

 

Повернувшись з навчання на батьківщину, Пе-

тро Кочубей продовжив накопичувати знання з хі-

мії та агрономії. Досвід європейських дослідників 

визначив два головні чинники успішного ведення 

сільського господарства: підвищення родючості 

ґрунтів шляхом удобрювання та створення ефекти-

вної системи сівозмін і удосконалення окремих сор-

тів рослин методами селекції. Саме ці принципи 

взяв за основу Петро Кочубей. Його діяльність у 

сфері сільського господарства можна об’єднати у 

два етапи:  

1) підготовчий (1850-1871 рр.) – в цей час ним 

було здійснено ряд заходів з покращення якостей та 

структури ґрунтів у маєтку Згурівка на Полтав-

щині. Окрім того, здійснювалося загальне земле-

робство і традиційне тваринництво. 

2) основний (1872-1892 рр.) – розпочався за-

снуванням Згурівської навчально-дослідної ферми. 
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Характеризувався запровадженням експеримента-

льних інноваційних методів господарювання: удо-

сконаленням агротехніки, розвитком селекції агро-

культур та племінного тваринництва.  

Територіальною базою сільськогосподарсь-

ких досліджень Петра Кочубея став його родинний 

маєток у с. Згурівка Прилуцького повіту Полтавсь-

кої губернії (нині с. Згурівка, Броварський р-н, Ки-

ївська обл.). На початку 1850-х років він розпочав 

здійснення комплексу заходів з поліпшення родю-

чості земель у маєтку. Користуючись напрацюван-

нями Ж.-Б. Буссенго, Д. Лоуза, Ж.-Б. Дюма та ін-

ших агрохіміків, йому вдалося вірно визначити мі-

нералогічний та хімічний склад згурівських 

ґрунтів, що забезпечило практичні успіхи в меліо-

рації. Довкола центральної садиби було прокопано 

мережу канав для відводу надлишкової води у за-

болочених частинах степу та перетворено їх на ка-

скадну систему озер. Одночасно з осушувальними 

роботами, через необхідність мінімізації впливу на 

ґрунт природних явищ, було розпочато досліди з лі-

сонасадженнями [9, с. 14–15]. Експериментатор сам 

розробляв прийоми і способи посадки рослин і пе-

реконувався в їх придатності шляхом особистого 

досвіду [9, с. 5].  

У 1872 р., беручи за прототип європейські аг-

родослідні установи, Петро Кочубей на підготовле-

ній території заснував першу в Україні сільського-

сподарську навчально-дослідну ферму. Метою дія-

льності закладу була підготовка кваліфікованих 

агрономів та практичне застосування новітніх агро-

номічних знань в конкретному регіоні. Для забез-

печення технічних потреб закладу облаштували ряд 

господарських споруд: приміщення школи, гурто-

житок для завідувача фермою, сторожа, кухаря і уч-

нів, сарай для зберігання землеробських знарядь, 

транспортних засобів і насіннєвого матеріалу, 

стайні для худоби і млин голландського типу. Дос-

лідження проводились на спеціальному полі для 

вирощуванням зернових культур у багатопільній 

сівозміні, селекційній станції, трьох лісових розплі-

дниках та експериментальних фермах, де розво-

дили коней, велику рогату худобу та овець [6, с. 

162].  

Перебуваючи на навчанні в Західній Європі, 

П.А. Кочубей мав можливість особисто пересвідчи-

тися у результативності багатопільної системи зем-

леобробітку. У Франції до 1848 рр. вона стала домі-

нуючою. Він скористався цим досвідом, але удо-

сконалив його, беручи за основу кліматичні умови 

та ґрунтові можливості Полтавського регіону. Сі-

возміна на дослідному полі Петра Кочубея була 12-

пільною і складалася із наступного набору культур: 

1) ріпак на удобрюваному фоні; 2) пшениця озима; 

3) кормові буряки; 4) ярі агрокультури з підсівом 

трав; 5-9) трави; 10) просо; 11) озиме жито; 12) овес 

[2, с. 10]. Восени здійснювали внесення органіки 

(гною) в кількості приблизно 120 т/га та, для збага-

чення ґрунту азотом, насівали багаторічні трави – 

люцерну й еспарцет, які легко переносять посуху за 

рахунок глибокого проникнення кореневої системи 

у підґрунтя.  

Ефективний і успішний обробіток агрокультур 

вимагав удосконалення механічних засобів обробі-

тку землі. Починаючи з 1835 р. французька проми-

словість поступово почала замінювати ручну 

працю шляхом конструювання та використання у 

сільському господарстві парових машин. Таким чи-

ном, у активний вжиток увійшли молотарки, скари-

фікатори, екстирпатори, збільшилася кількість плу-

гів з переднім ходом, плугів Гранже і Ровіля. Вра-

ховуючи позитивну тенденцію їх використання, 

П.А. Кочубей у своєму господарстві також викори-

стовував ефективні технічні засоби сільськогоспо-

дарського машинобудування України та Європи: 

плуги Еккерта, сівалки Сакка, машини «Передо-

виця», «швидкооранки Рансона» та інші [1, с. 260].  

Розвиток капіталізму і промисловості сприяв 

удосконаленню не лише знарядь праці, але й по-

шуку більш продуктивних сортів сільськогосподар-

ських рослин, насіння яких приносило чималі при-

бутки. Перші селекційно-насіннєві фірми, які 

займалися виведенням, розмноженням та реаліза-

цією сортів насіння, почали виникати з кінця ХVIII 

ст. в Англії («Sutton»), Франції («Vilmorin»), згодом 

– у Німеччині «Kleinwanzleben» та функціонують 

до сьогодні. Беручи їх за приклад, впродовж XIX ст. 

було створено тисячі насінницьких фірм по всьому 

світу. 

Результатами діяльності європейських селек-

ційно-насіннєвих фірм користувався і П.А. Кочу-

бей. Він купував за кордоном кращі сорти насіння в 

невеликих кількостях та професійно займався його 

розмноженням не лише для своїх потреб, але і для 

всього регіону, виконуючи функцію селекційної 

станції. Окрім того, елітне сортове насіння Згурів-

ська ферма отримувала на власному селекційному 

дослідному полі, яке культивувало різного роду ро-

слини з метою їх акліматизації та економічної при-

датності. Завдяки Згурівській фермі П.А. Кочубея, 

в Україні розпочалося повноцінне насінництво ве-

ликої кількості зернових і кормових культур, зок-

рема, американських сортів озимої пшениці, жита 

Шампанське, Альпійське, ярої пшениці Арнаутка, 

ячменю Шевальє, Кент, вівса Австрійського, Фран-

цузького, білого проса, озимого та ярого ріпаку 

Брабатський, кормових буряків, тимофіївки і еспа-

рцету тощо. Максимальне дотримання агротехніки 

давало високу, як для свого часу, врожайність та до-

зволяло господарю мати суттєві прибутки, які у 

1885–1886 рр. сягали 2 374 руб. з гектара [1, с. 260-

261].  

Однак, головною метою своєї діяльності Пе-

тро Аркадійович вважав не прибутки, а знання. 

Щоб розповсюдити свій агрономічний досвід за 

межі Полтавської губернії, він представляв резуль-

тати своїх досліджень на сільськогосподарських та 

промислових виставках. Із середини ХІХ ст. вони 

проводилися у найбільших містах України (Києві, 

Харкові, Полтаві, Катеринославі (нині м. Дніпро) 

та Одесі) і стали важливим явищем торгівлі та по-

пуляризації науки. Зокрема, насіння озимих та ярих 

зернових культур, виведених на селекційному полі 

П.А. Кочубея, було представлене на Полтавській 

насіннєвій виставці 1886 р. та відзначене срібною 
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медаллю Полтавського товариства сільського гос-

подарства [2, с. 10].  

Всі набуті знання і матеріальні статки Петро 

Аркадійович передав у спадок своєму єдиному 

сину Василю Кочубею (1868-1940 рр.). Той, будучи 

власником 20 тис. га землі, продовжив справу ба-

тька у сфері сільського господарства, але спряму-

вав зусилля на розвиток лісорозведення, вирощу-

вання жита та пшениці й розведення коней. 

Отже, підсумовуючи вищесказане, можемо 

зробити висновок, що Петро Кочубей започаткував 

перший повноцінний агрономічний дослідницький 

осередок в Україні, беручи за основу прогресивний 

європейський досвід та постійно поглиблюючи вла-

сні знання. Шляхом покращення якості і структури 

ґрунтів, мінімізації ручної праці за рахунок викори-

стання новітніх технічних засобів, виведення про-

дуктивних сортів агрокультур методами селекції, 

він забезпечив рівновагу між природно-екологіч-

ною та соціально-економічною системами. П.А. 

Кочубей, користуючись напрацюваннями європей-

ських дослідників Дж.Б. Лоуза, Т.-Ж. Пелуза, Ж.-Б. 

Дюма і А.В. Реньо, розробив шляхи успішного сіль-

ськогосподарського виробництва, створивши поту-

жний фундамент української аграрної науки.  
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Аннотация 

Статья посвящена отношениям Республики Казахстан с самой влиятельной и авторитетной междуна-

родной структурой – Организацией Объединенных Наций. Сегодня ООН объединяет 193 государства мира 

и занимается вопросами соблюдения прав и свобод человека, сохранением мира и безопасности на пла-

нете. Организация была создана державами-победительницами во второй мировой войне в 1945 году. Од-

ним из ее основных учредителей являлся Советский Союз, который представлял в ней интересы всех пят-

надцати союзных республик. 

Через несколько месяцев после обретения независимости 2 марта 1992 года Республика Казахстан 

стала 168 членом ООН. Наша страна руководствуется принципами ООН на международной арене и вы-

страивает в соответствии с ними свои взаимоотношения как с самой организацией, так и входящими в нее 

государствами. Деятельность РК в ООН получила высокую оценку, молодое государство сумело добиться 

международного признания и авторитета. Целый ряд казахстанских инициатив был поддержан Организа-

цией Объединенных Наций и получил реальное воплощение в международной практике. Признание заслуг 

нашей страны стало ее избрание в число непостоянных членов Совета Безопасности – высшего органа 

руководства ООН. 

Abstract 

The article is devoted to the relations of the Republic of Kazakhstan with the most influential and authoritative 

international structure - United Nations Organization. Today, the UN unites 193 states of the world and deals with 

issues of observance of human rights and freedoms, maintaining peace and security on the planet. The organization 

was created by the victorious powers of the Second World War in 1945. One of its main founders was the Soviet 

Union, which represented the interests of all fifteen union republics in it. 

A few months after gaining independence on March 2, 1992, the Republic of Kazakhstan became the 168th 

member of the UN. Our country is guided by the principles of the UN in the international arena and builds in 

accordance with them its relations with both the organization itself and its member states. The activities of the 

Republic of Kazakhstan in the UN were highly appreciated, the young state managed to achieve international 

recognition and authority. A number of Kazakhstani initiatives have been supported by the United Nations and 

have been translated into reality in international practice. The recognition of the merits of our country was its 

election to the number of non-permanent members of the Security Council - the highest body of the UN leadership. 

Ключевые слова: Организация Объединенных Наций, Генеральная ассамблея, Совет безопасности, 

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, ядерное разоружение, отказ от ядерного оружия, 

Всеобщая Декларация безъядерного мира, Манифест «Мир. XXI век». 

Keywords: United Nations, General Assembly, Security Council, Conference on Interaction and Confidence-

Building Measures in Asia, nuclear disarmament, renunciation of nuclear weapons, Universal Declaration of a 

Nuclear-Free World, Manifesto “Peace. The 21st Century". 

 

Введение. Предмет исследования представ-

ляет взаимодействие РК и ООН по вопросам сохра-

нения мира и безопасности. 

Цель статьи состоит в углубленном и систем-

ном изучении основных вопросов сотрудничества 

Казахстана и ООН по проблемам ядерного разору-

жения и обеспечения безъядерного мира.  

Гипотеза заключается в том, что Казахстан, в 

котором долгие годы действовал Семипалатинский 
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ядерный полигон, добившись его закрытия, огром-

ные усилия направил на создание зоны свободной 

от ядерного оружия в Центральной Азии и сегодня 

настойчиво призывает к полному запрету атомного 

вооружения, предлагая конкретные инициативы. 

ООН поддерживает позицию РК и признает важ-

ность ее вклада в сохранение мира, запрете ядер-

ного и других видов вооружения, обеспечения без-

опасности на всей планете.  

Главной целью ООН является сохранение 

мира и предотвращение войн и конфликтов между 

народами и государствами. Именно необходимость 

предотвращения новой мировой войны и привели к 

образованию этого международного органа. 

Наша страна последовательно проводит курс 

на установление справедливого и демократичного 

мирового порядка при центральной и координиру-

ющей роли Организации Объединенных Наций. Ее 

заслуги высоко оценены международным сообще-

ством, о чем свидетельствует избрание РК на пост 

непостоянного члена Совета Безопасности ООН. 

Материалы и методы исследования. Мето-

дология исследования базируется на принципе си-

стемности, то есть изучения взаимодействия Казах-

стана и ООН во взаимосвязи всех элементов и 

внешних связей. 

Были применены традиционные методы исто-

рического исследования, среди которых важней-

шими в настоящей публикации стали историко-

сравнительный, типологический, диахронный и ре-

троспективный. Сравнительно-исторический метод 

позволил проследить поступательность миротвор-

ческих инициатив РК, его роли в ядерном разору-

жении и обеспечении безопасности не только в 

своем регионе, но и во всем мире. Фактический ис-

торический материал был изучен и интерпретиро-

ван посредством использования проблемно-хроно-

логического и логического методов. 

Обсуждение. Взаимоотношения Казахстана и 

Организации Объединенных Наций представлены 

в силу их исключительной важности в многочис-

ленных работах казахстанских политиков, дипло-

матов и ученых. Наиболее весомый вклад в изуче-

ние современных процессов международного со-

трудничества и взаимодействия с ООН, их 

ключевым приоритетам принадлежит трудам Пер-

вого Президента РК Н.А.Назарбаева [1-6]. В них 

прослеживаются этапы развития отношений с ООН 

и их содержание, начиная со вступления в органи-

зацию и заканчивая современным состоянием. Под-

черкивается совпадение позиций на проблему ядер-

ного разоружения и формирования безъядерного 

мира. 

В работах действующего президента РК К.К. 

Токаева значительное влияние уделено вопросам 

сотрудничества с ООН по всем ключевым пробле-

мам современности [7-12].  

Наибольший интерес представляют труды 

А.Х. Арыстанбековой, долгие годы, занимавшей 

пост постоянного представителя РК в Штаб-квар-

тире ООН и непосредственно принимавшей уча-

стие в работе Организации. Среди них необходимо 

выделить такие, как «Объединенные нации и Казах-

стан» и «Казахстан в ООН: история и перспективы» 

[13-14]. В 2010 году была опубликована книга «Со-

временные тенденции в международных отноше-

ниях», в которой прослеживается история вхожде-

ния РК в международную систему отношений как 

полноправного и авторитетного члена ООН [15].  

Сотрудничество с ООН рассматривается также 

в работах Б.Султанова[16], М.Лаумуллина [17], 

А.Ишмухамедова [18], М.Тажина [19] и И.Козыба-

ева [20]. 

Результаты исследования. Организация Объ-

единенных Наций является универсальным между-

народным форумом, имеющим исключительную 

легитимность, как главный орган в системе между-

народных отношений и важнейший элемент для до-

стижения мира и безопасности, обеспечивающий 

процесс современной многосторонней дипломатии. 

Необходимость создания такого коллективного ор-

гана осознавалась еще перед второй мировой 

войны, но более зримые контуры ее структуры и 

принципов были выработаны несколько позднее. В 

апреле-июне 1945 года в Сан-Франциско состоя-

лось утверждение Устава ООН, который был под-

писан 50 государствами.  
Значимость этого документа заключается в 

том, что он был первым в истории договором, обя-

зывающим государства-члены соблюдать уважать 

основные права и свободы человека.  

В Уставе были закреплены основные прин-

ципы международного сотрудничества: 

- суверенное равенство всех членов ООН; 

- разрешение международных споров исклю-

чительно мирными средствами; 

- отказ в международных отношениях от 

угрозы силой или ее применения каким-либо обра-

зом, несовместимым с целями ООН; 

- невмешательство ООН в дела, по существу 

входящие во внутреннюю компетенцию любого 

государства [21]. 

Одним из учредителей ООН явился Советский 

Союз, также ставший одним из пяти постоянных 

членов Совета Безопасности. Поскольку Казахстан 

тогда находился в составе СССР, то не мог быть его 

самостоятельным участником.  

Членами ООН могут быть только междуна-

родно признанные государства - субъекты между-

народного права. Согласно Уставу ООН, прием в 

члены ООН открыт для всех «миролюбивых госу-

дарств, которые примут на себя содержащиеся в 

Уставе обязательства и которые, по суждению Ор-

ганизации, могут и желают эти обязательства вы-

полнять» [21]. 

Прием любого такого государства в Члены Ор-

ганизации производится постановлением Генераль-

ной Ассамблеи по рекомендации Совета Безопас-

ности. Для приема нового члена требуется под-

держка как минимум 9 из 15 государств — членов 

Совета Безопасности. После утверждения рекомен-

дации Советом Безопасности вопрос передается в 

Генассамблею, где для принятия резолюции о 
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вступлении требуется большинство в две трети го-

лосов. Новое государство становится членом ООН 

с даты резолюции Генеральной Ассамблеи. 

Были определены цели ООН, которые заклю-

чаются в следующем: 

2 марта 1992 года на 46-й сессии Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций ре-

золюцией 46/224 Республика Казахстан была еди-

ногласно принята в члены ООН. Казахстан стал 

168-м членом ООН. Это событие имело для нашей 

страны огромное значение. Президент Республики 

Казахстан Н.А.Назарбаев подчеркнул: «Значение 

этого факта неоценимо: мы не только подтвердили 

приверженность основополагающим принципам 

международного права, но и встали под своеобраз-

ную защиту этой влиятельнейшей международной 

организации, взявшей на себя основную работу по 

обеспечению безопасности на планете» [22]. 

Казахстанская делегация впервые приняла 

участие в качестве полноправного члена ООН в 47-

й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходив-

шей осенью 1992 года. Выступая на заседании ГА 

ООН Президент РК, Н. Назарбаев предложил со-

здать Совещание по взаимодействию и мерам дове-

рия в Азии. Форум был создан, и, объединяя в 

настоящее время 26 государств, является главным 

механизмом по обеспечению стабильности в Азии. 

Для участия в работе ООН и укрепления со-

трудничества с государствами-членами организа-

ции, 15 июня 1992 года Указом Президента было 

создано постоянное представительство РК при Ор-

ганизации Объединенных Наций. Постоянное 

представительство РК при ООН, защищая нацио-

нальные интересы, выступает проводником целей и 

задач казахстанской внешней политики на мировой 

арене. С первого дня членства в ООН РК ведет ак-

тивную деятельность в рамках практически всех ее 

институтов [23,с.75]. 

Устойчивое развитие, ядерное разоружение и 

нераспространение ОМУ, экономическая интегра-

ция, диалог цивилизаций, миротворчество, права 

человека, борьба с транснациональными вызовами 

и угрозами - это далеко не полный список векторов 

сотрудничества РК с ООН. 

5 октября 1992 года было подписано соглаше-

ние между Президентом РК Н. А. Назарбаевым и 

Генеральным Секретарем ООН Бутрос Бутрос Гали 

и в начале 1993 года Организация Объединенных 

Наций начала свою работу в Казахстане. В феврале 

того же года в Алматы были открыты первые 

офисы ООН. С этого времени начинается разносто-

роннее и плодотворное сотрудничество Казахстана 

и ООН. Представительство ООН в РК говорит о 

этом событии так: «В феврале 1993 года мы от-

крыли наши первые офисы в Алматы. 25 лет назад 

это была страна, и наша помощь Казахстану в ос-

новном заключалась в удовлетворении неотложных 

потребностей государства, включая гуманитарную 

помощь. Взаимоотношения с Казахстаном развива-

лись с течением времени. Сейчас, 25 лет спустя, Ка-

захстан является полноценным и активным членом 

Организации Объединенных Наций и автором мно-

гих важных инициатив. Его последовательная по-

литика в области ядерного разоружения, регио-

нальной безопасности и развития межрелигиозного 

диалога, а также пропаганда «зеленой» энергии, 

примером которой является успешное проведение 

международной выставки ЭКСПО-2017 в Астане, 

заслуживает признания мирового сообщества. По-

этому неудивительно, что Казахстан был выбран в 

качестве непостоянного члена Совета Безопасности 

ООН в 2017-2018 годах» [24]. 

В целом, Казахстан отводит важное место ди-

намичному и конструктивному развитию сотрудни-

чества со всеми институтами этой универсальной 

международной организации. Исходя из важности 

задач Казахстана в ООН, следует обратить внима-

ние на широкий спектр сотрудничества нашей рес-

публики в формате Организации. Одно из важней-

ших направлений деятельности Казахстана в ООН 

- борьба за международное ядерное разоружение и 

нераспространение ядерного оружия. Доброволь-

ный отказ от ядерного оружия и закрытие ядерного 

испытательного полигона действительно уникаль-

ный случай в мировой практике. Об этом заявил ге-

неральный секретарь ООН Пан Ги Мун, посетив-

ший так называемый «граунд зеро» - эпицентр 

ядерного взрыва на Семипалатинском полигоне во 

время своей поездки в Казахстан в апреле 2010 

года.  

64-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН под-

держала инициативу Президента РК и объявила 29 

августа - день закрытия Семипалатинского поли-

гона - Международным днем действий против ядер-

ных испытаний. 

По инициативе РК, ставшей весомым вкладом 

в обеспечение международной и региональной без-

опасности, в марте 2009 года вступил в силу Дого-

вор о создании зоны, свободной от ядерного ору-

жия в Центральной Азии. Он был подписан пятью 

центральноазиатскими государствами в Семипала-

тинске.  

12 октября 2011 года президент РК Н.А.Назар-

баев обратился с новым призывом, предложив при-

нять Всеобщую декларацию безъядерного мира. На 

Международной конференции «За безъядерный 

мир», проходившей в столице Казахстана он за-

явил: «С принятием Всеобщей декларации безъ-

ядерного мира мы связываем создание в 21-м веке 

целостной системы глобальной ядерной безопасно-

сти под жестким контролем ООН. Мы видим в 

безъядерном мире грандиозную цель, к которой 

должна стремиться наша планета – это новая, уни-

версальная общечеловеческая ценность, не подвер-

женная коррозии из-за каких-либо идеологических 

и культурных различий» [25]. 

В августе 2012 года Казахстан дал старт меж-

дународному проекту «АТОМ» для того, чтобы 

усилить поддержку на глобальном уровне оконча-

тельного и бесповоротного запрета испытаний 

ядерного оружия и его полного уничтожения. В 

сентябре 2012 года в Астане прошел региональный 

семинар Комитета Совета Безопасности ООН, на 

котором вновь были рассмотрены вопросы нерас-

пространения оружия массового уничтожения. В 
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этой области РК плодотворно сотрудничает и с 

МАГАТЭ, международной организацией входящей 

в систему ООН. 

Казахстан является стороной Договора о все-

объемлющем запрещении ядерных испытаний 

(ДВЗЯИ) и выступает за скорейшее вступление его 

в силу и укрепление верификационного механизма 

этого документа.  

По инициативе Казахстана 7 декабря 2015 года 

Генеральная Ассамблея ООН большинством голо-

сов стран-членов приняла Всеобщую декларацию 

по достижению мира, свободного от ядерного ору-

жия. В ней зафиксировано стремление всех госу-

дарств к миру, свободному от ядерного оружия.  

Манифест Главы Казахстана «Мир. XXI век» 

стал очередной глобальной инициативой нашей 

страны, направленной на полный запрет на приме-

нение ядерного оружия. Этот исторический доку-

мент был представлен руководству ООН на шести 

языках мира и его основополагающие положения 

докладывались на сессии Генеральной ассамблеи 

ООН [26]. 

В Манифесте изложена позиция Казахстана по 

судьбоносным для человечества вопросам войны и 

мира, об угрозе ядерного апокалипсиса в случае от-

каза международного сообщества от продвижения 

к полному запрету ядерного оружия. Он также со-

держит постулаты о Плане Глобальной стратегиче-

ской инициативы ГСИ– 2045, который предлага-

ется воплотить в жизнь к 100-летнему юбилею 

ООН. Он направлен на устранение корневых при-

чин войн и конфликтов и отмечает важность вы-

страивания нового тренда развития на основе рав-

ного и справедливого доступа всех наций к инфра-

структуре, ресурсам и рынкам. 

Документ получил высокую оценку со сто-

роны всех участников Генассамблеи и высшего ру-

ководства ООН, в частности от заместителя Гене-

рального Секретаря ООН – Администратора 

ПРООН Х.Кларка.  

Заключение. В 2020 году состоялось праздно-

вание 75-летия со дня образования Организации 

Объединенных Наций, на котором выступил К.К. 

Токаев. Он подчеркнул, что Казахстан уже почти 

три десятилетия активно участвует в работе всех 

органов ООН и внес серьезный вклад в процесс 

ядерного нераспространения и разоружения. РК по-

следовательно выступал и продолжает отстаивать 

идеи неукоснительное соблюдение всеми странами 

режима нераспространения оружия массового уни-

чтожения (ОМУ). Вклад нашего государства в со-

хранении мира, запрете ядерного и других видов 

вооружения неоспорим и помогает реальному до-

стижению безопасности во всем мире.  
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Abstract 

The article presents the results of preoperative preparation, anesthesia and surgical treatment of patients op-

erated on for non-toxic nodular goiter. A new approach to preoperative preparation for thyroid surgery is described. 

The effectiveness in the preoperative period of using the modified method of preoperative preparation using siba-

zon and droperidol and anesthesia with the use of ketamine and the advantages of this method compared with other 

methods of general anesthesia are shown. 

Keywords: modified preoperative preparation, anesthesia, thyroid gland, nontoxic nodular goiter. 

 

INTRODUCTION: 

Thyroid disease is one of the most common dis-

eases, with overt and latent forms occurring in 20 to 50 

cases per 10,000 population [4-1]. It disrupts the func-

tioning of almost all organs and organ systems [5], and 

the most significant changes occur in the circulatory 

system [6-9]. The main mechanisms of pathological 

changes in the cardiovascular system in toxic and non-

toxic bulls are: first, activation of the sympathetic nerv-

ous system, which increases the number of--adrenergic 

receptors in the myocardium and increases its sensitiv-

ity to adrenergic substances; second, the direct effect of 

thyroid hormones on the myocardium [2, 8, 10]. Toxic 

and nontoxic bulls undergo abrupt changes in hemody-

namics: increased heart rate, dilation of blood vessels 

and the dynamic volume of blood flow, increased heart 

rate, decreased total peripheral vascular resistance, 

changes in blood pressure [2, 11, 12], as well as The 

degree of cardiovascular disorders is directly related to 

the severity of the toxic and nontoxic bull [13]. Diffuse 

toxic and nontoxic bovine not only worsens the quality 

of life of patients, but also significantly increases the 

risk of surgery, which serves as a basis for contraindi-

cations to planned surgery [3, 14] and mandatory pre-

operative preparation. 

The main tasks of preoperative preparation are to 

eliminate or minimize existing and potential cases of 

thyrotoxicosis, to restore metabolic processes and to in-

crease the functional capacity of organs and systems 

that experience maximum stress during and after sur-

gery [8, 14-16]. 

METHODS: 

In view of these functions, patients with symptoms 

of thyrotoxicosis are prescribed preoperative conserva-

tive therapy with thyrostatics, glucocorticoids and--

blockers. These groups have both advantages and dis-

advantages of drug use. Thyrostatics impair the synthe-

sis of thyroid hormones, block the iodine supply of thy-

roglobulin, and stop the thyroid gland from absorbing 

iodine [2,17]. However, long-term use of thyrostatics 

increases the size of the thyroid gland, relaxes the con-

sistency of the thyroid gland, increases blood supply, 

which worsens the conditions of the operation. To re-

duce the level of thyroid hormones in the blood, treat-

ment with corticosteroids monotherapy or antithyroid 

drugs is prescribed, the therapeutic effect is associated 

with the control of secretory processes and the conver-

sion of peripheral conversion of thyroxine to more ac-

tive T3. B-blockers are commonly used to compensate 

for hemodynamic changes with drugs. These drugs do 

not affect the synthesis and secretion of thyroid hor-

mones, but they do so by blocking the effects of the 

sympathetic nervous system on the cardiovascular sys-

tem, leading to a decrease in myocardial contractility 

and a decrease in its need for oxygen [2]. The use of b-

blockers has a positive effect on the function of the si-

nus node and the conduction system in general. These 

drugs have been shown to be very effective in the treat-

ment of cardiac arrhythmias such as sinus tachycardia 

[18, 19], supraventricular forms of extrasystolic ar-

rhythmia [20, 21], and fibrillation [22, 23]. Thus, b-

blockers can be used as an element of preoperative 

preparation, but it should be borne in mind that long-

term use of b-blockers without thyrostatic drugs does 

not have a positive effect, but only eliminates some of 

the symptoms. [24]. In addition, the appointment of in-

blockers with negative inotropic effects in the back-

ground of metabolic diseases of the myocardium, spe-

cific to patients with toxic and nontoxic goiter, may in-

crease the risk of severe hemodynamic complications 

(bradycardia, arterial hypotension, systemic perfusion) 

during surgery. [15]. 

RESULTS: 

Thus, there are certain limitations for each drug or 

combination of thyrotoxicosis used to reduce preopera-

tive thyrotoxicosis, which reduces the effectiveness of 

preoperative preparation and does not allow sympto-
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matic compensation in some patients [2,3]. In this con-

text, the main condition for improving the safety of the 

forthcoming operation is to improve the quality of 

scheduled premedication and use the modern capabili-

ties of the anesthetic manuals used. 

When choosing a means of premedication, it 

should be borne in mind that patients with toxic and 

nontoxic hemorrhoids are more likely than other pa-

tients to have serious hemodynamics, such as psy-

choemotional stress associated with delivery to the op-

erating room and waiting for surgery, tachycardia, ar-

rhythmias, hypertension, often accompanied by 

systemic hypoperfusion may come [15]. This deter-

mines the characteristics of premedication, which 

should optimally include only benzodiazepines in doses 

that provide deeper than conventional doses, but well-

managed and controlled sedation. Midazolam, a short-

acting benzodiazepine, is widely used to address this 

problem [25]. It is characterized by rapid development 

of the effect, the absence of local changes and the com-

patibility with other intravenous drugs used in anesthe-

siology. The half-life of midazolam is 10 times shorter 

than that of diazepam and is 2.5-3.5 hours. These prop-

erties of the drug allow it to be used in doses that pro-

vide deep sedation with a lower risk of postoperative 

depression. Typically, for premedication, midazolam is 

administered intramuscularly at a dose of 0.05–0.1 mg 

/ kg 20-30 minutes before anesthesia. Supplemental ad-

ministration of antihistamines does not improve the 

quality of premedication, and regular administration of 

atropine increases the risk of tachycardia and hyper-

thermia due to blockage of sweat gland secretion. Mid-

azolam may be given intravenously for premedication 

(0.05-0.1 mg / kg) in emotionally labile patients who do 

not have existing and potential thyrotoxicosis compen-

sation in the preoperative period. 

At present, most thyroid surgeries are performed 

under general anesthesia with tracheal intubation and 

artificial respiration, which has almost completely re-

placed other methods of pain relief. Under general an-

esthesia with general intravenous or inhalation anes-

thetics, trachea shifts, deforms and compresses, the 

presence of endotracheal tubes in the airways in the 

case of forced hospitalization, the use of free and ade-

quate ventilation during surgery [14, 15]. and provides 

a controlled depth and an estimated duration of anes-

thesia [28, 29]. 

In patients with toxic and non-toxic anesthesia, ac-

cess anesthesia is performed by combining barbitu-

rates, fentanyl, and muscle relaxants. One of the ad-

vantages of using barbiturates for induction anesthesia 

is their ability to affect the level of thyroid hormones in 

the blood, as they have a blocking effect on the function 

of the thyroid gland [15, 16]. Propofol is also currently 

used for induction anesthesia. Propofol significantly re-

duces the overall resistance of peripheral blood vessels, 

myocardial contractility and preload, which can lead to 

a significant decrease in blood pressure. Arterial hypo-

tension is complicated by the use of large doses of 

propofol, overdose, and aging of the patient [26]. A 

small amount of narcotic analgesics (fentanyl) is added 

to the anesthetic induction to best protect against patho-

logical reflexes that occur in response to tracheal intu-

bation. 

Difficulties in tracheal intubation are associated 

with impaired topographic and anatomical integrity of 

the neck in 15-18% of patients with thyroid disease, as 

well as short and thick necks in some patients, in-

creased sensitivity of the mucous membranes to me-

chanical injury [16]. Intubation, which is difficult to 

perform in thyroid surgery, is exacerbated by the ina-

bility to use a number of alternative methods, such as 

enlarged thyroid gland, retrograde intubation, transtra-

cheal oxygen breathing, and transtracheal reactive ven-

tilation. According to the ASA (ASA) guidelines, “dif-

ficult intubation” is a clinical condition in which the an-

esthesiologist has difficulty in masked ventilation and 

tracheal intubation. Intubation is considered difficult 

when the anesthesiologist requires more than three at-

tempts at standard laryngoscopy or more than 10 

minutes to achieve the correct position of the endotra-

cheal tube [30]. An important decision when difficult 

intubation occurs is to choose movement through “for-

ward” or “backward” strategies. The “forward move-

ment” strategy involves deepening muscle relaxation to 

improve anesthesia and laryngoscopy. This strategy has 

not been shown in patients with thyrotoxicosis due to 

increased oxygen demand and a sharp increase in car-

bon dioxide sensitivity in these patients [16]. In endo-

crine surgery, a "backward movement" strategy is pre-

ferred, that is, to stop anesthesia and restore independ-

ent breathing. This solution allows you to find the best 

way to ensure airway patency using a variety of meth-

ods [31]. One of the most promising methods is mask 

induction with sevoflurane, which is performed to en-

sure that the patient breathes independently and is well 

controlled in depth and duration. Induction using 

sevoflurane is repeated at any stage of anesthesia induc-

tion [32]. Also, one of the alternative methods is na-

sotracheal intubation in the form of independent breath-

ing [15]. If unsuccessful, they resort to tracheal intuba-

tion using a fibrobronchoscope. In modern conditions, 

fibroscopic intubation is considered the “gold standard” 

when technical difficulties arise [33]. Recently, an lar-

yngeal mask has been used as an alternative to tracheal 

intubation. However, compared to other endotracheal 

tubes, this method has a number of obvious advantages 

in the case of laryngeal masking - rapid installation 

without the use of a laryngoscope, less traumatic instal-

lation, no risk of intubation of the esophagus and main 

bronchus. 

In addition, the laryngeal mask, due to its wider 

permeability and less resistance to breathing, also helps 

in the early recovery of cough. The minimal effect of 

the laryngeal mask on oropharyngeal, throat and tra-

cheal receptors allows patients to breathe spontane-

ously very easily and safely, in some cases combining 

this treatment with auxiliary mechanical ventilation 

[34]. 

DISCUSSION: 

In thyroid surgery, the body must have a certain 

level of anesthetic protection [35, 36]. The choice of 

anesthesia should take into account many factors, such 

as its effect on the cardiovascular system, the secretion 
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of thyroid hormones, the parenchymal organs and the 

functional state of the thyroid gland [15]. Until re-

cently, inhaled anesthetics such as ether, cyclopropane, 

galotan, methoxyflurane, or neuroleptanalgesia were 

widely used in diffuse toxic bowel operations. These 

drugs almost do not change the content of thyroid-stim-

ulating hormone in the plasma of a patient with thyro-

toxicosis [37]. When using ether, the amount of thyrox-

ine in the blood plasma increases by 25%, in galotan - 

by 12%. Methoxyflurane has no significant effect on 

blood T4 levels, and thiopental sodium and local anes-

thetics significantly reduce it. All inhaled anesthetics, 

including morphine, diazepam, ketamine, local anes-

thetics, and neuroleptanalgesia, reduce plasma T3 by an 

average of 30% [15]. Halothane moderately reduces 

thyroid function and, in combination with neuroleptan-

algesia, provides good control of anesthesia and ade-

quate neurovegetative protection [16, 21]. Isoflurane 

has minimal organ toxicity [38 - 40]. The use of isoflu-

rane has a positive effect on blood flow to the organs 

due to its direct vasodilating effect [41]. 

Isoflurane anesthesia is characterized by a very 

short duration of action and a sufficient therapeutic 

breadth, providing more stable hemodynamic parame-

ters and faster awakening compared to galotanic anes-

thesia [42-44]. However, all of these inhalation anes-

thetics are not without their drawbacks. Halothane re-

duces systemic blood flow, has a cardiodepressant 

effect, makes the myocardium sensitive to catechola-

mines, and is toxic to the liver [45, 46]; nephrotoxic 

methoxyflurane; enflurane - can stimulate the thyroid 

gland; isoflurane - significantly reduces blood pressure 

and systemic vascular resistance, especially in dehy-

drated patients and patients with low myocardial re-

serve [26, 47]. For these reasons, third-generation inha-

lation anesthetics such as sevoflurane and xenon are 

now increasingly used in clinical practice [26, 48, 49]. 

Sevofluran, as well as isoflurane, have been shown to 

be minimally toxic to the body [38 - 40, 50] and to have 

a wide range of therapeutic effects for anesthesia and 

recovery [43], 44, 51]. Sevoflurane has less effect on 

hemodynamics than isoflurane and desflurane [49] and 

has a more significant cardioprotective effect than in-

travenous anesthesia [52]. Sevoflurane does not affect 

myocardial sensitivity to adrenaline when arrhythmias 

are observed in more than 60% of patients under inha-

lation anesthesia with galotan and enflurane [53]. 

Xenon, previously an inert gas in European coun-

tries and in Russia since 1999, has been registered for 

medical purposes and is actively used for anesthesia; It 

has been more than 50 years since it was first used as 

an anesthetic [55, 56]. The use of xenon is of particular 

interest in modern and convenient anesthesiology. Un-

doubtedly, this is supported by many fundamental stud-

ies, experiments, and pre-clinical trials that have pro-

vided a theoretical and methodological basis for the use 

of xenon in clinical practice, as well as the development 

of special dosimeters and gas analyzers [57 - 60]. 

Xenon is not toxic to the patient [57, 61] and is not con-

traindicated in patients with severe endotoxicosis of 

various etiologies [62]. When studying the effect of 

xenon on thyroid function, an increase in TS levels was 

observed in the context of physiological oscillations, 

and a decrease in T3 and T4 hormone levels was ob-

served in the normal range. According to the dynamics 

of thyroid hormones, it can be said that xenon anesthe-

sia corresponds to the nature of surgical intervention 

[36]. 

Medical gas xenon increases stable hemodynam-

ics, moderate vasoplegia, increased blood flow to the 

organs, improved microcirculation and the volume of 

the cardiovascular system [57, 63, 64]. Clinical studies 

have shown that the use of medical gas xenon does not 

significantly affect central hemodynamics [65, 66], and 

that xenon at 60-65% does not alter AHB in patients 

with severe heart failure. 

CONCLUSIONS: 

In recent decades, the trend to expand the scope of 

surgical treatment of patients with thyroid disease [68] 

is not only due to the improved surgical techniques of 

surgeons, but also to the fact that anesthesiologists pro-

vide a safe operation period with a wide range of tech-

niques. It should be noted that the success of surgical 

treatment of toxic and non-toxic bulls depends on the 

selection and provision of an effective method of anes-

thesia in surgical intervention. Patients operated on for 

thyroid diseases, in the intraoperative period, undesira-

ble hemodynamic, vegetative and neuroendocrine reac-

tions of the body occur, which negatively affect the 

course of the perioperative period and the anesthetic al-

lowance. 
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Аннотация 

Беременность - физиологическое состояние женщины, при котором скрининг рака шейки матки обя-

зателен. Качественный скрининг позволит снизить заболеваемость запущенными формами рака шейки 

матки во время беременности и смертность от нее.  

Abstract 

Pregnancy is a physiological condition of a woman in which cervical cancer screening is mandatory. High-

quality screening will reduce the incidence of advanced forms of cervical cancer during pregnancy and mortality 

from it.  
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Введение: Статистические показатели заболе-

ваемости рака шейки матки в РК в последние 3 года 

показывают, что 45,4% от всех заболевших состав-

ляют женщины до 50 лет. Каждая пятая женщина с 

раком шейки матки не достигла 40 лет. Рак шейки 

матки занимает 1-е место среди опухолей, ассоции-

рованных с беременностью. Частота встречаемости 

данной патологии составляет от 1 до 13 случаев на 

10 000 беременностей. У больных раком шейки 

матки сочетание с беременностью встречается в 

1—3% (каждый 50-й случай). Cредний возраст 

больных — 30 лет, причем среди женщин до 35 лет 

такое сочетание наблюдается в 30%,'а до 45 лет - в 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6720356
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23% *1+. В I триместре шейке матки присуща си-

нюшность, а кольпоскопически отмечается нали-

чие белесоватых точечных возвышений, обуслов-

ленных физиологической гипертрофией, и обшир-

ной сети сосудов. Во II и III триместрах визуально 

может определяться физиологическая эктопия 

призматического эпителия, а кольпоскопически — 

белые пятна метаплазированного эпителия на фоне 

сосудистого рисунка. Изменения регрессируют в 

течение 2-4 мес после родов [2]. Основными симп-

томами рака шейки матки во время беременности 

являются: влагалищное кровотечение — 68%, кото-

рое чаще всего расценивается в I триместре как 

угрожающий выкидыш, во II и III триместрах - как 

предлежание или преждевременная отслойка пла-

центы, а после родов — осложнение послеродового 

периода; лейкорея - 10,2%; боли - 7,1%, в 14,5% жа-

лобы отсутствуют. 

Цель: изучить проблемы диагностики и про-

филактики рака шейки матки 

Причинами запущенности рака шейки матки у 

беременных являются: 

 • отсутствие цитологического исследования 

при взятии на диспансерный учет беременных или 

при подготовке их к искусственному прерыванию 

беременности;  

• при наличии кровянистых выделений из по-

ловых путей не осматривается шейка матки, не бе-

рутся мазки на цитологическое исследование 

• неправильная трактовка клинических прояв-

лений рака шейки матки на фоне беременности 

• боязнь проведения биопсии из эрозирован-

ной влагалищной части шейки матки при беремен-

ности • неправильный забор материала без кольпо-

скопического контроля 

• отсутствие онкологической настороженности 

у больных с предопухолевыми изменениями шейки 

матки. Лечение РШМ при беременности: В целом, 

лечение РШМ во время беременности основано на 

тех же принципах, что у небеременных женщин. 

Существует несколько специальных рекоменда-

ций. 

• Конизация шейки матки выполняется только 

при подозрении на инвазивный рост по данным ци-

тологического исследования и кольпоскопии в 

связи с высоким риском кровотечения, прерывания 

беременности или преждевременных родов. 

• Важнейшим условием в определении тактики 

ведения беременных женщин с РШМ является 

мультидисциплинарный подход с привлечением 

неонатолога и акушера-гинеколога помимо радио-

лога и химиотерапевта. 

• Необходимо участие самой женщины и ее 

партнера в принятии решения, следует учитывать 

их желание сохранить беременность. Беременность 

- физиологическое состояние женщины, при кото-

ром скрининг рака шейки матки обязателен. Каче-

ственный скрининг позволит снизить заболевае-

мость запущенными формами рака шейки матки во 

время беременности и смертность от нее. 

Лечение внутриэпителиального рака 

шейки матки (CIN III): I триместр  

1. При нежелании сохранить беременность — 

медицинский аборт, через 4—8 нед — конизация 

шейки матки.  

2. При желании сохранить беременность — со-

хранение беременности, через 4—8 нед после вла-

галищных родов — конизация шейки матки.  

3. При подозрении на инвазивный рост — ме 

дицинский аборт, через 4—8 нед — конизация 

шейки матки; при настойчивом желании сохра нить 

беременность — атипичная конизация или клино-

видная биопсия, через 6—8 нед после влага лищ-

ных родов — конизация шейки матки. //,  

III триместры  

1. Сохранение беременности, через 6—8 нед 

после влагалищных родов — конизация шейки 

матки. 

Лечение микроинвазивного рака шейки 

матки IAi стадии: / триместр 

1. При нежелании сохранить беременность, но 

при желании сохранить фертильность - ме дицин-

ский аборт, через 4—8 нед — конизация шейки 

матки.  

2. При нежелании сохранить беременность и 

при решении завершить деторождение — простая 

гистерэктомия.  

3. При желании сохранить беременность и 

фертильность — сохранение беременности, через 

6—8 нед после срочных родов (абдоминальных или 

влагалищных) — конизация шейки матки.  

4. При желании сохранить беременность, но с 

завершением затем деторождения - кесарево сече-

ние в срок с одномоментной простой гистерэкто-

мией. II, III триместры - пп. 2, 3, 4. 

Лечение микроинвазивного рака шейки 

матки 1Аг стадии: /триместр I.  

Модифицированная радикальная гисте рэкто-

мия с подвздошной лимфаденэктомией. II, III три-

местры Лечение рака шейки матки IB, II стадии: 

I триместр I. Радикальная гистерэктомия с 

подвздошной лимфаденэктомией + через 2-3 нед - 

адъювант ная лучевая терапия. II, III триместры  

1. При сроке до 20 нед — радикальная гисте 

рэктомия с подвздошной лимфаденэктомией, че рез 

2—3 нед — адъювантная лучевая терапия.  

2. При сроке более 20 нед возможно пролон ги-

рование беременности не более 4-8 нед при мони-

торинге каждые 2 нед, после достижения жизнеспо-

собности плода (28—32 нед) — выполне ние кеса-

рева сечения с одномоментной ради кальной 

гистерэктомией с подвздошной лимфа денэкто-

мией + через 2—3 нед адъювантная луче вая тера-

пия.  

Лечение рака шейки матки III, IV стадий: 

триместр I.  

Наружное облучение, после спонтанного 

аборта (при 4000 сГр) - продолжение сочетанной 

лучевой терапии в комбинации с химиотерапией. II, 

III триместры  

1. До 20 нед - наружное облучение, после спон-

танного выкидыша (при 4000 сГр) - химиолучевая 

терапия. 2. Более 20 нед - кесарево сечение с субто 

тальной гистерэктомией + химиолучевая терапия. 
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Заключение. Сложность этической проблемы 

принятия решения беременной женщиной в пользу 

сохранения жизни ребенка, несмотря на угрозу соб-

ственному здоровью. Для исключения поздней ди-

агностики рака шейки матки в женских консульта-

циях всем беременным на ранних сроках и на 32-й 

неделе необходимо проводить цитологическое ис-

следование мазков с шейки и цервикального канала 

матки. Наличие дисплазии не является поводом к 

прерыванию беременности. При тяжелой диспла-

зии следует провести кольпоскопию и плоскостную 

конизацию. При сочетании рака шейки матки и бе-

ременности тактика лечения зависит от срока бере-

менности (до 12 недель – прерывание беременно-

сти), позднее – родоразрешающая операция – кеса-

рево сечение), стадии опухолевого процесса (от 

высокой конусовидной ампутации шейки матки до 

расширенной экстирпации матки, сочетанная луче-

вая и химиолучевая терапия) и возраста пациентки. 
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Анотація 

У статті автор розглядає питання: соціально-психологічного попередження захворюваності туберку-

льозом в установах виконання покарань; психологічних особливостей хворих туберкульозом засуджених; 

формування прихильності у хворих туберкульозом осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення 

волі, до лікування; причин відмови засудженими від лікування; наводиться перелік і пояснення заходам, 

що позитивно впливають на мотиваційну готовність осіб, що перебувають в пенітенціарних закладах, до 

лікування й одужання. Основним висновком статті є те, що хворий туберкульозом засуджений, повинен 

самостійно усвідомити потребу дотримуватися порад лікаря, а працівники мають сприяти їм на шляху 

одужання. 

Abstract 

In the article the author considers the following issues: socio-psychological prevention of tuberculosis in 

penitentiary institutions; psychological features of TB patients; formation of adherence of patients with tubercu-

losis to persons serving sentences in prisons to treatment; reasons for denial of treatment by convicts; a list and 

explanation of measures that have a positive effect on the motivational readiness of persons in penitentiary insti-

tutions for treatment and recovery. The main conclusion of the article is that a TB patient should be aware of the 

need to follow the doctor's advice, and employees should help them to recover. 

Ключові слова: туберкульоз, засуджені, установа виконання покарань, формування прихильності, 

соціально-психологічні заходи, психологічні особливості. 

Keywords: tuberculosis, convicts, penitentiary institution, formation of attachment, socio-psychological 

measures, psychological features. 

 

Проблема соціально-психологічної профілак-

тики захворюваності туберкульозом в України за-

лишається актуальною тому, що статистичні данні 

свідчать про зростання випадків зараження насе-

лення цією хворобою. Так у 2020 році було зафік-

совано 17593 таких випадків, а в 2021 році цей по-

казник становив 18241, тобто на 4,3% більше за по-

передній. Особливу увагу треба звернути на стан 

справ діяльності персоналу установ виконання по-

карань і слідчих ізоляторів у цьому напряму. Місця 

позбавлення волі є епідеміологічно небезпечними 

тому, що ризик захворіти туберкульозом особі, яка 

потрапила в установу закритого типу, є дуже вели-

ким (6:10). І це не зважаючи на всі зусилля, заходи 

профілактики та попередження, що проводяться в 

установах виконання покарань і слідчих ізоляторах 

у напряму соціально-психологічного попере-

дження захворюваності туберкульозом серед засу-

джених. 

Проблема профілактики туберкульозу серед 

осіб, які перебувають в пенітенціарних закладах, є 

темою, що мало обговорюється в науковій літера-

турі. Можливо, вона не на часі. Можливо, спостері-

гається позитивна динаміка у цьому напряму діяль-

ності в установах виконання покарань і слідчих ізо-

ляторах. Можливо, це результат реалізації 

програми формування прихильності у засуджених 

до лікування від туберкульозу Міжнародною орга-

нізацією «Лікарі без кордонів» спільно з працівни-

ками, в тому числі психологами, установ Департа-

менту з питань виконання кримінальних покарань.  

Якщо проаналізувати наукову літературу з цієї 

теми, то ми можемо зазначити дослідження таких 

авторів: Ю. Дем’яненко, Л. Олефір, Т. Михайлова 

вивчали перспективи вдосконалення надання меди-

чних послуг в установах виконання покарань [1]; Н. 

Рябих звернула увагу на забезпечення в Україні 

прав засуджених до позбавлення волі на охорону 

життя та здоров’я [7]; В. Савченко аналізувала 

права засуджених на охорону здоров’я [8]; Л. Шу-

мна вивчали особливі потреби в охороні здоров’я 

засуджених, хворих на хронічні захворювання, у т. 

ч. ВІЛ/СНІД та туберкульоз. Ю. Левицька розгля-

дала проблему надання належної медичної допо-

моги засудженим як гарантія безпеки громадського 

здоров’я. М. Руденко особливу увагу приділяв пе-

дагогічним умовам формування здоров’язберігаю-

чої соціальної відповідальності у майбутніх офіце-

рів Департаменту з питань виконання криміналь-

них покарань України [6]. Є. Письменський 

намагався розібратися з проблемами законодавства 

щодо звільнення від покарання за тяжкою хворо-

бою [5]. Ю. Квятківський вивчав загальний стан до-

тримання прав ув’язнених на тимчасово окупова-

них територіях Донецької та Луганської областей 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6720370
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[3]. Проблему співробітництва України з міжнаро-

дними фондами і організаціями розглядала Н. Ні-

зова в контексті боротьби зі СНІДом, туберкульо-

зом та малярією [4]. 

У той же час, залишаються недостатньо вивче-

ними питання щодо психологічних особливостей 

засуджених, які хворіють туберкульозом, та форму-

вання в осіб, які перебувають у місцях позбавлення 

волі, прихильності до лікування від цієї хвороби. 

Таким чином, мета нашої статті полягає у по-

шуку відповідей на питання: «Яким чином праців-

ники установ виконання покарань і слідчих ізолято-

рів можуть використовувати знання про психологі-

чні особливості засуджених щоб ефективно 

проводити соціально-психологічну профілактичну 

роботу та позитивно впливати на формування при-

хильності до лікування від туберкульозу в осіб, які 

відбувають покарання в пенітенціарних закладах. 

Давайте подивимося та проаналізуємо деякі 

статистичні данні, починаючи з 2003 до початку 

2021 року [2]. На наш погляд, до показників, що на-

дають уявлення про складність проблем у медичній 

сфері, наданні медичних послуг, проведенні соціа-

льно-психологічної роботи щодо формування при-

хильності до лікування від будь-яких хвороб, у 

тому числі туберкульозу, ведення здорового спо-

собу життя, дотримання правил гігієни є рівень за-

хворюваності, смертності та число випадків суїци-

дів серед засуджених в установах виконання пока-

рань і слідчих ізоляторах:  

1. Кількість осіб в місцях позбавлення волі. 

Цей показник є таким, що постійно змінюється та 

має тенденцію до зменшення. Якщо у 2003 році в 

установах виконання покарань перебувало 191677 

засуджених, то на початок 2021 року – 49823. Ана-

лізуючи щорічні данні, ми не побачили у цей період 

скачкоподібних тенденцій за принципом «змен-

шення-збільшення-зменшення».  

2. Смерть засуджених. Якщо у 2003 році по-

мерло 824 осіб, які відбували покарання в місцях 

позбавлення волі, то у 2020 році – 485. Але, цей по-

казник не є рівномірним за роками. Так, у 2016 році 

він складав 523 особи, то у 2017 році – 568; у 2018 

– 484; 2019 – 517. Тобто, ми спостерігаємо скачко-

подібний рівень смертності серед засуджених, що 

залежить, на наш погляд, від проблем з комплекту-

ванням лікарями медичних частин установ вико-

нання покарань і слідчих ізоляторів; загальнодер-

жавних тенденцій захворюваності серед населення 

тощо. У даному випадку – ситуація стабільна. Але 

це не так. Якщо ми ці данні перерахуємо на 1000 

засуджених, то «картина смерті серед засуджених» 

має інший вигляд. У 2003 році цей показник дорів-

нювався 4,3, а в 2020 році він був вже 9,73. Це трохи 

менше, чим у 2019 році – 9,78. Тобто, ми можемо 

зробити висновок, що кількість померлих засудже-

них за останні 20 років в місцях позбавлення волі 

збільшилася, а останні п’ять років рівень смертно-

сті залишається в межах 8,66 – 9,95 на 1000 засу-

джених. 

3. Хворі туберкульозом в активній формі. Чи-

сло засуджених, хворих туберкульозом, на кінець 

2020 року складало 886 осіб (2019 рік – 1113 осіб), 

у тому числі 214 осіб (247 осіб) – у слідчих ізолято-

рах та в установах виконання покарань. У розраху-

нку на 1 тис. ув’язнених число таких хворих за 2020 

рік помітно зменшилось з 21,05 до 17,78. Така зага-

льна тенденція спостерігається з 2003 року. Якщо 

показник захворюваності туберкульозом засудже-

ними з розрахунку на 1000 осіб у 2003 році складав 

47,37, то у 2021 році – 16.56. 

4. Випадки суїциду. За останні 20 років цей 

показник, якщо підраховувати на 1000 засуджених, 

збільшився майже у п’ять разів: 2003 рік – 0,21; 

2020 рік – 1,04. Ця проблема залишається болючою 

для адміністрації Департаменту з питань виконання 

кримінальних покарань, незважаючи на постійний 

пошук засобів профілактики та попередження са-

могубств у місцях позбавлення волі. Треба заува-

жити, що однією із причин вчинення засудженими 

суїциду, є хвороба туберкульозом. На даний час ро-

зроблена та впроваджується в практичну діяльність 

установ виконання покарань і слідчих ізоляторів 

методики «Оцінки суїцидального ризику серед за-

суджених» і «Профілактика самогубств серед засу-

джених». 

5. Число ВІЛ-інфікованих у 2020 році зросло 

– з 3824 осіб до 3901 особи, в тому числі 1172 особи 

перебувають в слідчих ізоляторах та в установах 

виконання покарань (1077 осіб), а в розрахунку на 

1000 засуджених помітно зросло – з 72,34 до 78,30. 

На наш погляд, дана тенденція є наслідком згор-

тання проєктів із профілактики ВІЛ/СНІД, що реа-

лізовувалися громадськими організаціями в місцях 

позбавлення волі, через відсутність фінансування з 

боку міжнародних благодійних організацій, і вона 

має прямопропорційну залежність. Починаючи з 

2003 року кількість реалізованих проєктів з профі-

лактики ВІЛ/СНІД в установах виконання покарань 

зменшилося майже в 7 разів, а рівень захворювано-

сті серед засуджених за цей період збільшився з 10 

на 1000 осіб у 2003 році до 78,3 на 1000 осіб у 2020 

році. Окрім цього, треба зауважити, що 40% ВІЛ-

інфікованих засуджених хворіють туберкульозом.  

Як ми бачимо, всі показники взаємообумов-

лені. 

З 2010 до 2013 року, працюючи психологом в 

установі виконання покарань, мені довелося брати 

участь у реалізації проєкту Міжнародної організації 

«Лікарі без кордонів» «Формування прихильності у 

засуджених до лікування від туберкульозу». Окрім 

проведення соціально-психологічних тренінгів з 

учасниками цього проєкту, ми організовували та 

проводили дослідження, що мали відповісти нам на 

питання «Які психологічні особливості притаманні 

засудженим хворим туберкульозом?» і «Чому засу-

джені відмовляються від лікування?»  

Соціально-демографічні та психологічні особ-

ливості хворих туберкульозом засуджених: 

- ця категорія складає від 12 до 33% від зага-

льної чисельності осіб, які перебувають у місцях 

позбавлення волі, та залежить від рівня безпеки ус-

танови виконання покарань і умов тримання засу-

джених; 

- серед хворих туберкульозом засуджених є 
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багато тих, хто має додаткові проблеми зі здо-

ров’ям: психічні відхилення та розлади - 12%; ВІЛ 

/ СНІД - 27%; гепатит С - 17%, інші захворювання, 

у тому числі черепно-мозкові травми - 44%, виразка 

шлунку або гастрит - 35 %; 

- усі хворі туберкульозом засуджені є асоці-

альними особами та здатні здійснювати різні види 

правопорушень у місцях позбавлення волі. За ре-

зультатами нашого дослідження, серед них: схи-

льні до вчинення злочину – 8%; схильні до однос-

татевих сексуальних стосунків – 17%; схильні до 

виготовлення заборонених предметів – 21%; схи-

льні до організації та участі в азартних іграх – 59%; 

схильні до нападу на адміністрацію – 8%; схильні 

до втечі – 13%; відносно яких може бути вчинений 

злочин – 26%; схильні до групових ексцесів і ство-

ренню конфліктних ситуацій – 31%; схильні до за-

боронених зв'язків 14%; інші категорії – 14%. Деякі 

засуджені перебувають одразу на декількох профі-

лактичних обліках; 

- загальна психологічна характеристика: 

«Формальне ставлення до виконання режимних ви-

мог, праці, навчання. Упертість і дратівливість, не-

обачність і безпечність в умовах пенітенціарного 

закладу, неврівноваженість і нестриманість, гру-

бість, нетовариськість, песимізм, упереджене став-

лення до інших засуджених»; 

- важливою особливістю засуджених є їх 

схильність до аутодеструктивних дій - 22,8%; 

- хворі туберкульозом засуджені вчинили 

злочини, що підпали під ст. 121, 185, 186, 187 Кри-

мінального кодексу України; 

- усі злочини вчинені в стані психологічної 

осудності; 

- 67% злочинів вчинені у стані алкогольного 

сп'яніння; 

- 7% - під впливом наркотичних або психот-

ропних речовин; 

- найбільшу небезпеку для морально-психо-

логічної обстановки в пенітенціарному закладі уяв-

ляють засуджені, для яких характерні реакції про-

тесту, опозиції і протидії адміністрації. Саме ці 

особи часто звертаються із скаргами в усі інстанції, 

можуть стати ініціаторами бунту та непокори з 

боку засуджених; 

- у роботі з хворими туберкульозом засудже-

ними треба враховувати той факт, що більшість із 

них (74%) мають від 2 до 4 судимостей у минулому, 

а також, що у побуті 61% підтримують зв'язок із 

особами негативної спрямованості, а 39% – з осо-

бами нейтральної або позитивної спрямованості. 

Для перших характерний постійний стан агресії, 

для других – нейтрально-песимістичний; 

- зі 100% цій категорії, 24 % не мали до від-

бування покарання певного місця проживання, 26% 

знаходилися у цивільному шлюбі, 41 % до вчи-

нення злочину ні де і ні коли не працювали; 

- хворим туберкульозом засудженим влас-

тива аномальна лінія розвитку особистості: ізоляція 

від суспільства, труднощі характеру, хибні стосу-

нки та непередбачувана поведінка, невизначеність і 

відсутність планів на майбутнє, поступова деграда-

ція, зміна соціальних орієнтацій і цінностей, само-

закоханість. 

Із метою встановлення, чому засуджені відмо-

вляються від лікування, нами була розроблена ан-

кета, що виявляла медико-психологічні особливо-

сті ставлення хворих туберкульозом засуджених до 

лікування. Вона включала такі позиції:  

- ставлення до хвороби; 

- спрямованість на одужання; 

- прагнення до одужання; 

- наявність цілей на майбутнє; 

- морально-психологічна підтримка оточення; 

- індивідуально-психологічні особливості хво-

рого; 

Усі психологічні особливості усвідомлення за-

судженими своєї хвороби можна умовно розподі-

лити на переживання та реакцій (психологічні, фі-

зіологічні) на захворювання:  

сенситивна (чутлива) – відчуття дискомфорту, 

слабкості, болі тощо; 

емоційна – надія на одужання або не сприятли-

вий результат хвороби, її ускладнення, пережи-

вання страху, тривога тощо; 

вольову – розуміння потреби прийняття невід-

кладних рішень щодо подолання хвороби та почати 

негайно діяти; 

раціональна – переваги та пільги якщо я буду 

лікуватися або відмовлюсь від лікування; 

інформативна – потреба знати подробиці пере-

бігу хвороби, її тривалість, можливі варіанти ре-

зультату. 

Слід зазначити, що в центрі уваги засудженого 

завжди перебувають його власні переживання й ін-

тереси. 

Суб'єктивні переживання засуджених мають 

певні типи реагування на виникнення хвороби. Се-

ред них: 

схильність переоцінювати окремі симптоми та 

хворобу туберкульозом (60%) у цілому. Наприклад, 

ми з колегами виявили такі побічні ефекти у засу-

джених після вживання ними ліків: болить печінка; 

слабкість; втрата пам'яті; не можуть зосередиться; 

неуважність тощо; 

реальна самооцінка свого стану та перспек-

тиви на співпадають з оцінкою лікаря (28%). 

недооцінка тяжкості та серйозність окремих 

симптомів і хвороби в цілому, а також можливих її 

ускладнень, наслідків (7%). 

заперечення наявності хвороби і її симптомів 

при зниженні критичного ставлення до свого стану 

або дисимуляції (5%). У даної категорії засуджених 

спостерігається витіснення зі своєї свідомості на-

віть явно виражених проявів наявності хвороби че-

рез страх щодо її наслідків. Наприклад: не дотри-

мання епідеміологічного контролю; відмова від об-

стеження; відмова від прийому ліків тощо. 

Засуджений входить до кабінету без марлевої 

пов'язки, на що виникає питання: 

- Засуджений, чому ви без марлевої пов'язки за-

ходите в кабінет? 

Відповідь засудженого: 

- Я не хворий! 
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У даному випадку, ми бачимо повне запере-

чення засудженим наявності хвороби. 

Треба звернути увагу на анормальні реакції, 

що виникають у засуджених хворих туберкульо-

зом: 

- астенічна - підвищена втомлюваність, ви-

снаженість визначають ставлення засудженого до 

хвороби, незважаючи на позитивні результати ліку-

вання: його долають сумніви, тривожні очікування 

рецидиву або переходу в хронічне захворювання; 

- депресивна - почуття тривоги, туга, розгу-

бленість викликають через втрату надії на оду-

жання та спонукають на потребу пошуку способів 

подолання хвороби; 

- іпохондрична занурення засудженого в 

хворобу. це заповнює усе його життя, підпорядко-

вує собі всі інтереси, бажання та помисли; 

- істерична - фантазування та демонстрації 

своїх мук і страждань яскравою мімікою, криками 

тощо. при цьому, засуджені детально розповідають 

про свої хворобливі переживання, барвисто й яск-

раво описують окремі симптоми. вони прискіпливо 

ставляться до психолога, що здійснює їх психологі-

чний супровід під час відбування ними покарання, 

звинувачують у недооцінці тяжкості їх стану, скар-

жаться на неуважне відношення, байдужість і черс-

твість з їх боку;  

- мозаїчна - не дає можливості виявити про-

відні симптоми, поведінкові реакції, оскільки їх 

комбінація під час перебігу хвороби (загострення) і 

в окремі періоди захворювання (ремісія) засудже-

ний переважає будь-який вид аномальної реакції. 

Таким чином, ми можемо виділити три най-

більш поширені варіанти поведінки засуджених 

хворих туберкульозом. Перший варіант – це норма-

льна реакція на хворобу. Засуджені реально оціню-

ють свій стан здоров’я та перспективи під час та пі-

сля лікування від туберкульозу. Для них характе-

рні: цілеспрямованість, наполегливість, володіння 

собою та своїми емоціями. У соціально-психологіч-

ному відділенні установи виконання покарань вони 

дотримують розпорядку дня, повністю виконують 

рекомендації лікаря, настрій їх рівний, стосунки з 

лікарем і медперсоналом хороші та добрі. Вони 

охоче відповідають на питання, емоції їх адекватні 

ситуації. Другий варіант – депресивна аномальна 

реакція на хворобу. Засуджені цієї групи проявля-

ють розгубленість, метушливість, песимізм, неврі-

вноваженість, смуток. Важливі в житті цілі, соціа-

льні інтереси відсовуються на другий план, незадо-

волені потреби частково реалізуються завдяки 

тому, що їм вдається створити в оточуючих вра-

ження власної безпорадності. Фон настрій у них 

знижений, вони фіксують свою увагу та почуття на 

хворобі. У соціально-психологічному відділенні 

установи виконання покарань ці хворі безініціати-

вні, мають низький інтерес до оточення і, як слід, 

результати щодо прогресу в лікуванні у них мініма-

льні. Вони явно недооцінюють свої можливості. 

Третій тип – істерична аномальна реакція на хво-

робу. Він характеризується проявом у хворих паси-

вності, ігноруванням труднощів, не стійким фон на-

строю. Поведінка має багато протирічь. Контакти з 

оточенням обумовлені особливостями емоційного 

стану. Про зміну стану свого здоров'я засуджені по-

відомляють дуже ретельно, в деталях, описуючи 

так звані свої муки. Їм властива схильність до фан-

тазування. 

Упродовж реалізації проєкту, ми зіштовхува-

лися з відмовою засуджених від лікування. При-

чини такої поведінки ми умовно поділили на такі 

групи: 

- соціальні – відсутність підтримки з боку 

сім’ї, родичів; недовіра до медичного персоналу; 

- психологічні – не готовність відмовитися 

від певних державних пільг і гарантій, що гарантує 

держава хворим туберкульозом; 

- фізіологічні – страх перед побічними діями 

протитуберкульозних медичних препаратів нового 

покоління; 

- стереотипні – дехто з засуджених вважає, 

що можуть вилікувати туберкульоз народними за-

собами. 

Усе вище зазначене негативно впливає на пси-

хологічну готовність засудженого ефективно ліку-

ватися. Крайнім способом відмови від лікування та 

«полегшенням» свого стану, засуджені обирають 

самогубство. Це окрема актуальна проблема, що 

має бути досліджена найближчим часом. 

Виникає питання: «Яким чином можна сфор-

мувати у засуджених мотиваційну готовність і при-

хильність до лікування від туберкульозу?» 

Із засудженими треба проводити індивідуа-

льну роботу (вивчення психологічних особливос-

тей, мотиваційне консультування, психологічне 

втручання, психологічне спостереження, психоло-

гічне супроводження, відверті бесіди тощо). Це 

обумовлено тим, що групова робота унеможливлю-

ється розподілом їх у соціально-психологічні відді-

лення установи виконання покарань виходячи з тя-

жкості та форми (5.1; 5.2) захворювання. Також, ко-

лективна робота із засудженими хворими різною 

формою туберкульозу суворо заборонена, оскільки 

можливо утворення туберкульозу з широкою ліка-

рською стійкістю внаслідок мутації бактерій тубер-

кульозу. 

Роботу із засудженими треба проводити в до-

бре провітреному приміщенні, засуджений має 

бути в марлевій пов'язці, що б не допустити поши-

рення бактерій. Відстань між психологом і засудже-

ним має бути не менше ніж 1,5 метрів. Психолог і 

будь-який інший представник адміністрації уста-

нови виконання покарань повинні надівати маску, 

щоб не заразитися туберкульозом. 

Однією із основних особливостей психологіч-

ної роботи із засудженими хворими туберкульозом 

є такий факт: багато рідних відмовляються від них 

(7 випадків із 10), хвилюючись, що можуть самі за-

разитися туберкульозом і заразити своїх дітей і рід-

них. Унаслідок чого багато засуджених впадають у 

депресивні стани. З такими засудженими прово-

диться соціально-психологічна робота з метою по-

шуку альтернативних шляхів спілкування з рід-

ними, збереження соціально-корисних зв’язків. Це 

позитивно впливає на формування прихильності у 

засуджених до лікування від туберкульозу і формує 
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мотиваційну готовність до цього процесу. 

Другий напрям діяльності – це спонукання за-

суджених хворих туберкульозом дотримуватися 

епідеміологічних норм і правил особистої гігієни. 

Це досягається не тільки оволодінням та прийнят-

тям ними правил здорового способу життя, але й 

руйнацією субкультурних звичок і традицій. На-

приклад: пити за колом із однієї чашки двома ковт-

ками – один за «людське», другою за «злодійське».  

Третій напрям – формування довіри до медич-

ного персоналу через наглядні приклади позитив-

них результатів їх діяльності у напряму лікування 

засуджених від туберкульозу. Так, наприклад у 

2013 році, під час проведення Літньої психологіч-

ної школи для пенітенціарних психологів, був про-

ведений фестиваль-конкурс соціальних роликів з 

проблеми профілактики та попередження туберку-

льозу в місцях позбавлення волі. 

Четвертий напрям – протидія маніпуляціям за-

суджених хворих туберкульозом. Це складна ро-

бота. Більшість засуджених мають акторські здіб-

ності, вдало пристосовуються під ситуацію хво-

роби та використовують ці навички з метою 

викликати жалість до себе або відмовитися від лі-

кування щоб отримати преференції та актируватися 

на волю. 

Таким чином, на нашу думку, будь-яка робота 

з формування прихильності до лікування у засу-

джених від туберкульозу повинна починатися з на-

вчання персоналу установ виконання покарань фо-

рмам, методам, особливостям роботи з особами, які 

перебувають у місцях позбавлення волі. Крім 

цього, засуджені повинні мати впевненість, що не 

тільки адміністрація зацікавлена в одужанні засу-

дженого, але й держава. Головне – це довести до 

хворого туберкульозом засудженого, що лікування 

й одужання потрібне, на сам перед, йому самому 

для щасливого життя. 
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Анотація 

З метою розширення існуючого асортименту бутербродних маргаринів підвищеної біологічної цінно-

сті та поліпшення їх хімічного складу було здійснено пошук природної сировини, яка була б джерелом 

БАР, і, водночас, позитивно впливала на органолептичні показники маргаринів, надавала б їм позитивного 

смаку, запаху та кольору. В зв’язку з цим заслуговує уваги дослідження можливості використання у складі 

їх рецептур, таких цінних природних добавок, як екстракти із листя петрушки, поліекстракт горобиновий. 

Обгрунтовано рецептури та розроблено технологію виробництва маргаринів «Пікантний» та «Травяний» 

на основі жирової сировини: переетерифікованого жиру, рослинної олії та вершків, а також внесення на-

повнювачів: поліекстракту горобинового 1,5 %, екстракт петрушки 0,6%. Досліджено показники якості 

розроблених зразків, встановлено, що розроблені маргарини за органолептичними, реологічними та фі-

зико-хімічними показниками відповідають вимогам нормативної документації. 

Abstract 

In order to expand the existing range of sandwich margarines of high biological value and improve their 

chemical composition, a search was made for natural raw materials that would be a source of BAS, and at the same 

time positively affect the organoleptic characteristics of margarines, giving them a positive taste, smell and color. 

In this regard, it is worth noting the possibility of using in their recipes, such valuable natural additives as extracts 

of parsley leaves, pollen extract of rowan. Recipes are substantiated and the technology of production of marga-

rines "Spicy" and "Herbal" on the basis of fatty raw materials: transesterified fat, vegetable oil and cream, as well 

as the introduction of fillers: polyextractine polyextract 1.5%, parsley extract 0.6%. The quality indicators of the 

developed samples were studied, it was established that the developed margarines on organoleptic, rheological and 

physicochemical parameters meet the requirements of regulatory documentation. 

Ключові слова: маргарин, емульсія, рецептура, обладнання, технологія, якість. 

Keywords: margarine, emulsion, recipe, equipment, technology, quality. 

 

Постановка проблеми. Маргарин – це жиро-

водна емульсія, виготовлена на основі рослинної 

олії (або рослинної олії та тваринного жиру), з до-

даванням води, емульгаторів, ароматизаторів та 

при потребі інших добавок, з умовою, що рослин-

ної олії застосовується від 20 %.  

Широко використовуються в кулінарії (проми-

словій та домашній), кондитерському і хлібопекар-

ському виробництві як інгредієнт значної кількості 

страв, що створюються у різних технологіях. Може 

також безпосередньо вживатися в їжу. 

 У багатьох країнах виступає найбільш популя-

рним продуктом з усіх харчових жирів. Основна 

причина цього – доступність, що є закономірним 

явищем в умовах постійної економічної кризи. Спо-

живачем маргарин часто розглядається як замінник 

вершкового масла, та й рекламою позиціонується 

так само (наприклад, як «легке масло»). Однак ва-

рто розмежовувати ці два продукти, оскільки пер-

ший не може повноцінно замінити другий. У бага-

тьох країнах це враховано навіть на законодавчому 

рівні й слово «масло» заборонено застосовувати до 
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маргарину, зокрема, вказувати його на пакувальних 

матеріалах.  

Маргарин і вершкове масло мають схожий хі-

мічний склад, консистенцію, смако-ароматичні ха-

рактеристики, але, взагалі, їх структура відрізня-

ється. Маргарин може містити золу, холін, вітаміни 

Е, В2, А і РР, а також макро- та мікроелементи (фо-

сфор, натрій, калій, магній і кальцій). При цьому всі 

корисні компоненти вводяться до продукту спеціа-

льно у заданій кількості.  

Як основний компонент можуть використову-

ватися різні види рослинних жирів (тверді та рідкі, 

рафіновані й гідрогенізовані, натуральні і модифі-

ковані), плюс, що не рідкість у наш час, жири тва-

ринного походження (молоко, продукти його пере-

робки), жири риб та морських ссавців.  

Рослинними оліями в рецептурах маргаринів 

можуть бути рослинні олії зі соняшнику, сої, рі-

паку, кукурудзи, арахісу, оливок, какао-бобів, а та-

кож пальмова, бавовняна й інші.  

Також до складу продукту входять питна вода, 

харчові добавки та інші складники, які додаються з 

метою надати йому більш приємного смаку і зовні-

шнього вигляду. Це можуть бути пісочний цукор і 

кухонна сіль, сухе молоко, вершки і сироватка, кро-

хмаль і какао-порошок, ароматизатори і емульга-

тори, барвники та консерванти, кислоти (напри-

клад, лимонна, сорбінова та інші) і вітаміни. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Традиційним емульсійним жировим продуктом в 

Україні є вершкове масло, фізіологічна цінність 

якого зумовлена хімічним складом, вмістом молоч-

ного жиру, вітамінів тощо. Смакові характерис-

тики, а саме м’який вершковий смак масла визнача-

ється не тільки жирнокислотним складом але і його 

структурою, так як масло є водно-жировою емуль-

сією змішаного типу. Недоліками цього продукту 

деякі автори вважають наявність в ньому холесте-

рину і відсутність пластичності при низьких темпе-

ратурах.  

Одним із перспективних напрямків оліє-жиро-

вої промисловості є створення маргаринів з можли-

вістю регулювання складу і властивостей готової 

продукції. Найбільш цінною властивістю водно-

жирових емульсій є можливість шляхом підбору 

рецептурних компонентів одержувати продукти, 

які б максимально відповідали фізіологічним пот-

ребам організму людини [1]. Крім того, вживання 

жирів, які є дрібнодисперсними водно-жировими 

емульсіями зменшує навантаження на ендокринну 

систему, сприяє стабілізації фізіологічних функцій 

шлунково-кишкового тракту [2]. Саме до таких 

продуктів відносяться м’які маргарини.  

Актуальність досліджень в області комбіну-

вання складу рецептур маргаринів зумовлена мож-

ливістю створення нових продуктів, склад яких ві-

дповідає сучасним медико-біологічним і дієтичним 

вимогам. Ці продукти повинні мати чистий верш-

ковий смак, мати хорошу пластичність, добре нама-

зуватися на хліб при температурі побутового холо-

дильника і використовуватися тільки в натураль-

ному вигляді [3].  

М’які маргарини є переохолодженими високо-

дисперсними емульсіями прямого, зворотнього або 

змішаного типу, до складу яких входять високоякі-

сні харчові жири рослинного і тваринного похо-

дження у натуральному та модифікованому ви-

гляді, молоко, вода, вітаміни, ПАР, харчові барв-

ники, ароматизатори, сіль та інші добавки [4 ]. 

Основною тенденцією в створенні м’яких 

маргаринів є збільшенням в їх рецептурі частки рі-

дких рослинних олій за рахунок зменшення частки 

гідрогенізованих жирів. Це сприяє підвищенню бі-

ологічної цінності та зменшенню вмісту транс-ізо-

мерів жирних кислот в готовому продукті [4]. 

Транс-ізомери, на відміну природним цис-форм, які 

складають основну масу жирних кислот природних 

жирів, негативно впливають на організм людини і 

значно поступаються за харчовою та біологічною 

цінністю [5].   

В УкрНДІ жирів [ ] “розроблені і науково об-

ґрунтовані оптимальні й найбільш раціональні жи-

рнокислотні склади сумішей рослинних олій: баво-

вняної салатної олії, салатних олій на основі сумі-

шей соняшникової і ріпакової (олія “Нова”), 

соняшникової і соєвої. Розроблена рецептура та 

відпрацьована технологія отримання олії для про-

філактичного харчування, які являють суміші олій 

(соняшникової та соєвої або соняшникової і льня-

ної), збагачених вітаміном Е, олій соняшникової, 

соєвої, кукурудзяної, збагачених вітаміном А та ві-

таміном Е соняшникової олії збагаченої вітамінами 

А і Е.  

Споживні і фізіологічні властивості марга-

ринів здебільшого визначаються співвідношенням 

і складом окремих компонентів жирової основи та їх 

фізико-хімічними характеристиками. 

Несприятливий вплив транс-ізомерів на орга-

нізм пов'язують із тим, що вони нарівні з цис-ізоме-

рами проникають через слизову оболонку кишко-

вику і накопичуються в різних тканинах, при цьому 

маючи більш високу температуру плавлення, підви-

щують тугоплавкість жиру тіла, змінюючи його 

природні властивості [2 ]. Транс-ізомери відрізня-

ються від природних жирних кислот тим, що їх хо-

лестеролові ефіри значно складніше піддаються гі-

дролізу і тому відкладаються в клітинних структу-

рах, що знижує проникність біологічних мембран 

клітин. При проведенні клінічних досліджень у лю-

дей, які споживали гідрогенізовані жири було вияв-

лено достовірне збільшення β-фракції ліпопротеї-

дів крові, що є характерною ознакою розвитку ате-

росклерозу [2]. 

Також іншими дослідженнями було доведено, 

що транс-ізомери не можуть брати участь у біосин-

тезі мембранних структур клітин, а споживання їх 

підвищеної кількості може порушувати метаболізм 

лінолевої кислоти і підвищувати вміст холестеролу 

в плазмі крові [ 4 ].  

За вимогами ДСТУ «Маргарини м’які. Техні-

чні вимоги» [3] вміст транс-ізомерів усіх жирних 

кислот у маргаринах загального споживання не по-

винен перевищувати 30%, а для дієтичних маргари-

нів не більше 10 %.  
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У зв'язку з викладеним, одним з напрямків у 

створенні рецептур повноцінних маргаринових 

продуктів є обмеження використання гідрогенізо-

ваних олій і жирів. Для їх заміни пропонуються пе-

реетерифіковані жири та тверді рослинні олії [ 4 ].  

Особливе місце серед дієтичних продуктів зай-

мають маргарини зі зниженим вмістом жиру. Як 

було зазначено вітчизняні та зарубіжні бутербродні 

маргарини є емульсіями переважно зворотного 

типу (В/О). Краплини водної фази мають при цьому 

розміри 2-4 мкм. Кожна краплина покрита тонкою 

оболонкою емульгатора [ 5 ]. Жирова основа низь-

кожирного маргарину не є джерелом його смакових 

властивостей, тому що, жирова сировина підда-

ється дезодорації. Таким чином, смак маргарину в 

більшій мірі визначається смаковими і ароматич-

ними речовинами, які розчинені в його водно-моло-

чній фазі. Водно-молочна фаза маргарину являє со-

бою розчин молока, цукру, кухонної солі і різнома-

нітних смакових і ароматичних речовин. Так як, 

водно-молочна фаза в маргарині є перервною, то 

смакові і ароматичні речовини, які знаходяться в 

водно-молочній фазі, меншою мірою взаємодіють з 

органами смаку та нюху і не викликають відповід-

них відчуттів. Тому поліпшити їх смак можна 

вдало підібраними кисломолочними та іншими до-

бавками та наповнювачами. 

Мета досліджень. З метою розширення існую-

чого асортименту бутербродних маргаринів підви-

щеної біологічної цінності та поліпшення їх хіміч-

ного складу було здійснено пошук природної сиро-

вини, яка була б джерелом БАР, і, водночас, 

позитивно впливала на органолептичні показники 

маргаринів, надавала б їм позитивного смаку, за-

паху та кольору. 

В зв’язку з цим заслуговує уваги дослідження 

можливості використання у складі їх рецептур, та-

ких цінних природних добавок, як екстракти із ли-

стя петрушки, поліекстракт горобиновий. 

Результати досліджень та їх аналіз. Ство-

рення багатокомпонентних продуктів поліфункці-

онального призначення для здорового харчування 

- достатньо складний процес, оскільки вимагає за-

безпечення більш повної збалансованості про-

дуктів за широким колом нутрієнтів. При виборі 

біологічно активних добавок керувались, в першу 

чергу, доцільністю і необхідністю їх використання 

в здоровому харчуванні, наявністю, доступністю і 

перспективністю їх використання у складі рецеп-

тур м’яких маргаринів. В результаті вивчення літе-

ратурних джерел ми зупинились на таких біологі-

чно активних добавках: 

- Екстракт петрушки  

- Поліекстракт горобиновий  

З метою встановлення можливості викорис-

тання перерахованих біологічно активних доба-

вок в складі рецептур м’яких маргаринів для підви-

щення їх біологічної цінності було проведено дослі-

дження їх якості за комплексом органолептичних, 

фізико-хімічних та показників. 

Встановлено, що всі добавки за органолептич-

ними та фізико-хімічними показниками відповіда-

ють вимогам відповідної діючої нормативної доку-

ментації. Мають належний стан пакування та зовніш-

ній вигляд, характерний смак та запах, без 

сторонніх присмаків та запахів чи ознак псування. За-

гальний хімічний склад використаних нами добавок 

наведено в таблиці 1.  

Таблиця 1. 

Загальний хімічний та мінеральний склад наповнювачів 

Масова частка, % Найменування добавок 

Екстракт петрушки Поліекстракт горобиновий 

вологи 45,89±0,08 12,5±0,06 

білкових речовин 5,39± 0,24 3,87±1,20 

вуглеводів 44,80 ± 0,12 28,5±0,74 

золи 1,25 ± 0,02 2,4±1,2 

Мінеральний склад добавок, мг/100 г (сухої речовини) 

Калій 212,56+0,30 1775+31.3 

Кальцій 221,54+0,20 309,68+1.75 

Натрій  157,59+0,30 4,29+0.07 

Магній 143,66+0,20 232,26+0.82 

Фосфор 98,65 + 0,30 - 

Залізо 0,56 + 0,03 36,15+0.22 

Марганець 0,03 + 0,002 1,21+0.04 

 

Для встановлення біологічної цінності обраних 

наповнювачів досліджено їх склад. Результати дослі-

джень свідчать, що досліджувані добавки мають ба-

гатий хімічний склад. Аналіз мінерального складу 

добавок показав, що досліджувана сировина є цін-

ним джерелом мінеральних речовин і придатна для 

м’яких маргаринів, так як містить низку важливих 

макро- та мікроелементів. В горобиновому поліекс-

тракті вміст заліза сягає до 36,15 мг/100г сухої речо-

вини. 

Екстракти горобини та петрушки за кількістю 

мінеральних речовин дещо поступаються добав-

кам, однак вони містять спектр речовин, що мають 

високу біологічну і антиоксидантну активність. Зо-

крема, містять біофлавоноїди, аскорбінову кислоту, 

рутин, дубильні речовини, пектини, антоціани, сор-

бінову кислоту й інші. Середній вміст біологічно ак-

тивних речовин екстрактів горобини та петрушки 

наведений у таблиці 2. 
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Хлорофіл, який міститься в екстракті петрушки 

в кількості 1389 мг/100г сприяє утворенню гемогло-

біну в організмі людини, підсилює антитоксичну фу-

нкцію печінки, зміцнює організм, нормалізує про-

цеси метаболізму, а також йому властива провіта-

мінна активність вітаміну К. Доведено також, що хло-

рофіл нетоксичний для тварин і людини, сприяє нор-

малізації процесів окиснення у тканинах внутрішніх 

органів [ 2 ].  

Таблиця 2. 

Середній вміст біологічно активних речовин у складі екстрактів 

Найменування БАР Поліекстракт горобиний Екстракт петрушки 

вміст, мг/100 г вміст, мг/100 г 

Аскорбінової кислоти 173,5+0,50 2,03+0.06 

Каротиноїди  537,33+1,50 645,90 +0,20 

Хлорофіли - 1389,20+0.20  

Токофероли  116,3+0,05 - 

Поліфенольні сполуки  9204 +3,50 - 

в.т.ч. біофлавоноїди 3200+21,03 282,72+0,23 

Фосфоліпіди  435 +2,7 - 

Пектини 450 +1,36 - 

 

Біофлавоноїди та поліфенольні сполуки, прису-

тні в екстрактах виявляють антиоксидантну, капіля-

розміцнюючу, жовчогінну, противірусну та антимік-

робну дію, β-каротин сприяє захисту імунної системи, 

профілактиці гастроентерологічних, серцево-судин-

них та онкологічних захворювань і є антиокислю-

вачем [2]. 

Включені природні добавки містять цілий 

спектр біологічно активних речовин, що дозволить 

підвищити біологічну цінність нових маргаринів та 

подовжити терміни їх зберігання. 

Органолептичні властивості харчових продук-

тів є важливою складовою їх якості, оскільки здебі-

льшого саме ними керуються споживачі при виборі 

того чи іншого продукту, що в кінцевому результаті 

формує споживчий попит на дану продукцію. Орга-

нолептичну оцінку якості нових бутербродних мар-

гаринів здійснювали шляхом проведення дегуста-

цій за розробленою бальною системи оцінювання.  

Розроблені рецептури бутербродних маргари-

нів наведені в таблиці 3. 

Таблиця 3. 

Рецептури розроблених маргаринів 

Рецептурні компоненти Контроль 

Масляна корівка 

Пікантний Трав’яний 

Вершки коров’ячі молочні (35%жиру) 1,5 2,5 2,5 

Олія соняшникова рафінована, дезодорована 34,50 22,0 18,00 

Переетерифікований жир 

Tпл. 350С, твердість 180 г/см 

- 20,00 16,00 

Гідрогенізований жир  

Tпл. 420С, твердість 800 г/см 

15,00 7,00 6,00 

Емульгатор Palsgaard 0291 0,60 0,60 0,70 

Лецетин 0,15 0,15 - 

Сіль  2,75 3,00 3,00 

Лимонна кислота 0,30 0,30 0,30 

Сухе молоко 0,07 - - 

Екстракт горобини - 1,50 - 

Екстракт петрушки - - 0,60 

Сорбіт калію  0,08 0,08 0,08 

Вода  45,09 42,07 49,62 

Жир всього 50,26 49,38 40,80 

 

Результати оцінки зведених дегустаційних ли-

стів наведено в таблиці 4. Слід зазначити, що в ре-

зультаті аналізу органолептичних показників дослі-

джуваних маргаринів в цілому було визнано пере-

вагу розроблених нових м’яких маргаринів над 

контрольними, що зумовлено гармонійним поєд-

нанням внесених добавок з основними рецептур-

ними компонентами.  

Результати дегустації середньокалорійних 

м’яких маргаринів підтвердили їх високу якість. 

М’який маргарин “Пікантний” відрізнявся специфі-

чним приємним смаком та запахом введеного напо-

внювача “Пікантної” на основі олійних екстрактів 

прянощів, а саме петрушки та горобини. Дані доба-

вки позитивно вплинули на комплекс органолепти-

чних показників даного маргарину. В свою чергу 

доданий екстракт дещо змінив смакові характерис-

тики даного маргарину, тому він отримав майже од-

накову оцінку з контролем – 44 бали (контроль 43 

бали). Включення до рецептури маргарину 

“Трав’яний” екстракту петрушки позитивно впли-

нуло на його органолептичні показники, надали 
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притаманного петрушці запаху та кольору. Він 

отримав 46 балів (контроль 43 бали).  

Консистенція нових м’яких маргаринів вияви-

лася дещо м’якшою в порівнянні з контрольними 

маргаринами, але залишалася в міру пластичною, 

однорідною, мазкою, на розрізі блискучою та су-

хою на вигляд. Маргарин “Трав’яний” відрізнявся 

найбільш м’якою консистенцією, що пов’язано з 

його нижчою жирністю порівняно з контролем та 

іншими маргаринами. 

Таблиця 4. 

Дегустаційна оцінка розроблених маргаринів 

Органолептичні показники якості 
Контроль  

Масляна корівка 

“Трав’яний” 

з екстрактом пет-

рушки 

“Пікантний” 

з поліекстрактом го-

робини 

Запах 12 14 15 

Консистенція та вигляд на розрізі 10 8 9 

Колір 4 5 5 

Загальна кількість балів 43 46 44 

 

Розроблені зразки маргаринів характеризу-

ються високою харчовою і біологічною цінністю і 

мають ряд переваг над контролем.  

Дані про хімічний склад і харчову цінність но-

вих зразків маргаринів наведено в таблиці 5.  

Зниження калорійності розроблених маргари-

нів є позитивною ознакою в умовах сучасної тенде-

нції до розвитку хвороб, пов’язаних з порушеннями 

енергетичного балансу (ожиріння, атеросклероз, гі-

пертонічна хвороба тощо). 

Таблиця 5. 

Фізико-хімічні показники якості та енергетична цінність зразків маргаринів 

Найменування показників 

Контроль  

“Масляна корі-

вка” 

“Пікантний” 

з поліекстрактом горо-

бини 

“Трав’яний” 

з екстрактом петру-

шки 

Масова частка вологи, % 45,0 42,07 49,62 

Загальний вміст білків, % 0,04 0,15 0,14 

Загальний вміст ліпідів, % 50,25 49,38 40,80 

Загальний вміст вуглеводів, % 0,06 0,66 3,18 

Вміст золи, % 0,69 0,96  0,78 

Температура плавлення жиру, 0С 35 32 33 

Перекисне число жиру, ½О 

ммоль/кг  
3,0 3,2 2,8 

Енергетична цінність, ккал/ 100г 

продукту 
452,73 456,50 390,64 

 

Для характеристики харчової та біологічної 

цінності продукції поряд із загальним хімічним 

складом, який є кількісним відображенням складу, 

має значення якісний склад окремих нутрієнтів, а 

саме жирнокислотний склад ліпідів, а також міне-

ральна цінність та пігментний склад продукту. 

До важливих споживних властивостей бутер-

бродних маргаринів відноситься пластичність. Для 

високої пластичності маргарину, необхідно забез-

печити оптимальне співвідношення компонентів 

жирової рецептури та дотримання технологічних 

параметрів виробництва. 

Для встановлення структурно-механічних вла-

стивостей нових м’яких маргаринів використовува-

лася методика визначення реологічних характерис-

тик. Під реологічними характеристиками розумі-

ють внутрішню деформацію об’єкту під дією 

прикладеного навантаження, яка, в свою чергу, є 

функцією його структурно-механічних властивос-

тей, і визначає такі показники як в’язкість, теку-

чість і міцність досліджуваного об’єкту.  

Залежність ефективної в’язкості і напруги 

зсуву від швидкості зсуву визначали та проводили 

на ротаційному віскозиметрі RHEOTEST 2 (50 Hz - 

Typ RV2) з вимірювальним циліндром S2, при тем-

пературі 400С. За результатами експериментальних 

даних були побудовані графіки залежності ефекти-

вної в’язкості від напруги зсуву рис. 1 

Нелінійний характер отриманих графіків свід-

чить, що м’які маргарини, як колоїдні системи, по-

вністю характеризуються як системи для яких хара-

ктерний прояв істинної пружності і властивостей 

структурованих систем, які не підпорядковуються 

закону Ньютона. 

Форма кривих свідчить про те, що досліджу-

вані системи є псевдопластичними, тобто їх течія 

супроводжується руйнуванням вихідної структури 

і послабленням зв’язків між структурними елемен-

тами.  

Для практичного застосування експеримента-

льних даних нами визначено узагальнену характе-

ристику реологічних властивостей по кожному до-

слідженому маргарині. Для структурованих систем 

емульсійної природи такою характеристикою є гра-

нична напруга зсуву, яка відповідає течії речовини 

з максимально зруйнованою структурою. 
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Рис. 1 Реологічні характеристики м’яких розроблених маргаринів 

 

В маргарині “Трав’яний” в порівнянні з Конт-

ролем та маргарином “Пікантний” величина грани-

чної напруги зсуву виявилася нижчою, не зважа-

ючи на низький вміст дисперсного середовища (жи-

рової основи). Останнє частково пов’язане з 

низькою твердістю даного маргарину (14г/см), та 

основною причиною є рецептурний склад марга-

рину “Трав’яний”. 

Таким чином, аналіз реологічних характерис-

тик досліджуваних маргаринів показав, що вели-

чина ефективної в’язкості незруйнованої структури 

емульсії, яка відповідає початку течії та граничної 

напруги зсуву, що відповідає течії речовини з мак-

симально зруйнованою структурою, залежить від 

вмісту дисперсної фази в складі їх рецептур та тве-

рдості маргаринів і зростає із збільшенням остан-

ніх, що є характерним для структурованих систем.  

Ефективна в’язкість, що відповідає границі те-

чії досліджуваних маргаринів за температури 400С 

лежить в області значень від 5 до 22 Па*с , при на-

прузі зсуву від 9 до 23 Па, що лежить в межах зна-

чень контрольних зразків та відповідає вимогам, які 

висуваються до промислових зразків. В зв’язку з 

цим можна стверджувати, що жирова основа нових 

м’яких маргаринів задовольняє технологічним па-

раметрам виробництва маргарину.  

Висновки та пропозиції 

Обгрунтовано рецептури та розроблено техно-

логію виробництва маргаринів «Пікантний» та 

«Травяний» на основі жирової сировини: переете-

рифікованого жиру, рослинної олії та вершків, а та-

кож внесення наповнювачів: поліекстракту гороби-

нового 1,5 %, екстракт петрушки 0,6%. 

Досліджено показники якості розроблених зра-

зків, встановлено, що розроблені маргарини за ор-

ганолептичними, реологічними та фізико-хіміч-

ними показниками відповідають вимогам нормати-

вної документації. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные аспекты методов пассивной защиты узлов винторулевого устройства, 

гребного вала и главного двигателя. Рассмотрены причины и характер возможных повреждений подшип-

никовых узлов главного двигателя и механизмов винторулевой группы, возникающих в процессе эксплу-

атации при отсутствии пассивной защиты. Приведены описания принципа действия и эксплуатации 

устройств заземления гребного вала и балера руля. Дополнительно даны рекомендации по установке пе-

реносных заземляющих устройств при выполнении электросварочных работ на судовых механизмах. 

Abstract 

The article considers the main aspects of passive protection methods for components of the rudder propeller, 

propeller shaft and main engine. The causes and nature of possible damage to the bearing units of the main engine 

and the mechanisms of the rudder propeller group, which occur during operation in the absence of passive protec-

tion, are considered. Descriptions, principle of operation and maintenance of grounding devices for the propeller 

shaft and rudder stock are given. Additionally, recommendations are given for installation of portable grounding 

devices when performing electric welding on the ship mechanisms. 

Ключевые слова: гребной винт, гребной вал, главный двигатель, балер, подшипник, заземление. 

Keywords: propeller, propeller shaft, main engine, baler, bearing, grounding. 

 

Главный вал судна (гребной вал) электрически 

изолирован от корпуса судна тонкой пленкой 

смазки в подшипниках и неметаллическими мате-

риалами дейдвуда гребного вала. Изоляция вала от 

корпуса судна способствует возникновению разно-

сти электрических потенциалов, что может уско-

рить процессы коррозии. Изоляция вала не позво-

ляет системе катодной защиты, будь то цинковые 

протекторы или система с индуцированным током, 

осуществить защиту винта, и дейдвуда. 

Электрический потенциал между валом и кор-

пусом может быть причиной электрических про-

боев и искрения в подшипниках при разрыве 

пленки смазки или проникновении в нее морской 

воды. Эти явления вызывают повреждения в виде 

углублений на поверхностях подшипников и в 

итоге приводят к повышенному износу подшипни-

ков главного двигателя и механизмов винторулевой 

группы. 

Избежать проблемы и распространить катод-

ную защиту на винто-рулевую группу и главный 

двигатель можно посредством использования пас-

сивной защиты: 

• устройство заземления гребного вала (надеж-

ного заземления гребного вала при помощи специ-

ального устройства). 

• устройство заземления балера руля (надеж-

ного заземления балера руля при помощи гибкого 

заземляющего проводника); 

На рис. 1 показано наглядное изображение 

устройства заземления гребного вала. Устройство 

заземления вала состоит из пары графито-серебря-

ных щеток, смонтированных в сбалансированном 

держателе и гладкого кольца из серебряного 

сплава, жестко закрепленного на гребном валу. 

Каждый держатель щеток имеет пружинный регу-

лятор давления, поставляемый с настройкой на ми-

нимальное усилие, обеспечивающее надлежащий 

контакт. С таким устройством щетки работают без 

замены более года. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6720406
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Рис. 1. Наглядное изображение устройства заземления гребного вала. 

 

Качество заземления контролируется при по-

мощи входящего в систему милливольтметра и 

должно поддерживаться в рекомендованных произ-

водителями двигателей пределах (обычно не более 

20 ‒ 30 mA). 

На рис. 2, 3 и 4 показано устройство заземле-

ния гребного вала (Shaft Grounding Device) и его ос-

новные компоненты. На рис. 5 показана винторуле-

вая группа и устройство заземления балера руля. 

 

 
Рис. 2. Устройство заземления гребного вала (стенд). 
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Рис. 3. Контактное кольцо и щеткодержатель со щеткой. 

 

 
Рис. 4. Компоненты устройства заземления гребного вала. 

 



52 Znanstvena misel journal №67/2022 

 
Рис. 5. Винторулевая группа и заземление балера руля. 

 

Следует отметить, что устройствами заземле-

ния гребного вала (SHAFT GROUNDING DEVICE) 

и балера руля (RUDDER STOCK GROUNDING 

DEVICE), как правило, оборудованы большинство 

судов постройки последних лет. Однако имеются и 

исключения, что создает предпосылки для крайне 

негативных последствий: возможных повреждений 

подшипниковых узлов главного двигателя и меха-

низмов винторулевой группы. Во избежание этой 

проблемы, судоходным компаниям настоятельно 

рекомендуется провести анализ наличия и исполь-

зования пассивных средств защиты и, при необхо-

димости, дооборудование ими. 

 
Рис.6. Анализ эксплуатации: 

- без применения пассивной защиты; 

- с применением пассивной защиты. 
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В процессе эксплуатации необходимо система-

тически контролировать показания милливольт-

метра и, в случае их отклонения в большую сто-

рону, производить внеплановое техническое обслу-

живание устройства (продувку сжатым воздухом, 

удаление загрязнения и налета путем про-

мывки/протирки с использованием электрокли-

нера). 

При плановом техническом обслуживании 

необходимо проверять состояние щеток и плот-

ность их прилегания, состояние щеткодержателя, 

контактного кольца, клемных соединений и прово-

дов. Износившиеся более, чем на 30% щетки подле-

жат замене на новые. 

Дополнительно следует также обратить особое 

внимание на выполнение электросварочных работ 

непосредственно на судовых механизмах (ДВС, 

вспомогательные приводные механизмы, грузовые 

устройства и пр.). При выполнении таких работ, во 

избежание повреждения подшипниковых узлов, 

необходимо устанавливать переносное заземляю-

щее устройство в непосредственной близости от 

места выполнения электросварки. 

Переносное заземление (рис. 7) — ϶ᴛᴏ один 

или несколько соединенных отрезков неизолиро-

ванного медного многожильного провода, снаб-

женных зажимами для присоединения к корпусу 

механизма и к корпусу судна. Сечение проводника 

должно быть не менее 16 мм2 . 

 
Рис.7. Переносное заземляющее устройство. 
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