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Анотація. Запровадження дієвого та чітко регламентованого механізму трансферу технологій в Ук-

раїні є запорукою активізації інноваційної діяльності, технологічної модернізації та основним рушієм 

відновлення розвитку вітчизняної інноваційної системи. Беручи до уваги першочерговість завдань мо-

білізації інноваційної діяльності та необхідність пошуку дієвих важелів підвищення ефективності сис-

теми трансферу технологій в Україні, особливої актуальності набуває дослідження питань нормативно-

правового регулювання трансферу технологій та системи державного стимулювання інноваційної дія-

льності. 

Ключові слова: закон, трансфер технологій, інноваційна діяльність, державне регулювання, зовні-

шньо-економічна діяльність, авторське право. 

 

Враховуючи досить велике коло досліджень в інноваційній сфері, питання нормативно-пра-

вового регулювання трансферу технологій є не остаточно вирішеними. Останніми роками зна-

чно зріс інтерес як вітчизняних, так і іноземних науковців до проблем трансферу технологій. 

Дослідження нормативно-правового підґрунтя інноваційної діяльності та обміну технологіями 

дістало розвиток в працях таких вчених, як О. М. Вінник, Е. Я. Волинець-Руссет, Б. І. Пугін-

ський, Д.В. Задихайло, В.К. Мамутов, О.П. Орлюк, О.А. Подопригора та ін. 

Метою дослідження є вивчення та аналіз існуючої національної законодавчої бази з питань, 

що стосуються трансферу технологій, виявлення недоліків у вітчизняних нормативно-право-

вих актах та пошук механізмів удосконалення нормативно-правового регулювання трансферу 

технологій. 

Основну частину внутрішнього законодавства про інноваційну діяльність в Україні склада-

ють такі нормативно-правові акти: Закон України «Про інноваційну діяльність» від 4.07.2002 

р. № 40-IV [1], Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р. № 1560-XII [2], 

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13.12.1991 р. № 1977-XII [3], 

Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» від 04.07.2002 р. № 40-ІV [4], 

Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» від 

16.07.1999 р. № 991-ХІV [5], Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності 

в Україні» від 08.09.2011 р. № 3715-VІ [6] та ін. 

Разом із переліченими вище законодавчими документами інноваційної сфери, правову базу 

про державне регулювання в сфері трансферу технологій складають наступні нормативно-пра-

вові акти: Цивільний кодекс України [9], Господарський кодекс України [10], Закон України 

«Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14.09.06 р. № 143-

V [8], Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [11], Закон України «Про пріо-

ритетні напрямки розвитку науки і техніки» [12], а також низка законів України, що регулю-

ють захист прав інтелектуальної власності та нематеріальних активів, серед яких: Закон Укра-

їни «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 р. № 36/87-ХІІ [13], Закон 

України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 р. № 3688-ХІІ [14], Закон 

України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р. № 3792-ХІІ [15], Закон Укра-

їни «Про охорону прав на сорти рослин» від 21.04.1993 р. № 3116-ХІІ [16]. Статус міжнарод-

ного нормативно-правового документу, ратифікованого в Україні, що регулює правовідно-

сини в сфері інноваційної діяльності, має Модельний закон «Про інноваційну діяльність», 
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прийнятий на 27 пленарному засіданні Міжпарламентської Асамблеї держав-учасників СНГ 

[7]. 

Проаналізувавши вищезазначену нормативно-правову базу, акцентуємо увагу на основопо-

ложних поняттях, задекларованих у деяких Законах України, а саме таких. 

1. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», як зазначає 

законодавець, «регулює правові, економічні та організаційні аспекти створення і реалізації 

пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та сприяє державному підтриманню відповід-

них напрямів». Він містить певні прогалини у механізмі створення та використання програм, 

що реалізують пріоритети [6], а тому не є достатньо ефективним. 

2. В Законі України «Про інноваційну діяльність» [1] не визначено сучасні форми та спо-

соби імплементації механізмів державно-приватного партнерства в інноваційній сфері та ме-

ханізми щодо податкових пільг, які у свою чергу стимулюють розвиток інноваційної діяльно-

сті. Відсутність державного фінансування значно послаблює можливості учасників відповід-

ної діяльності. 

3. Окремі положення Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» [3] ви-

кликають складнощі впровадження, пов’язані з відсутністю фінансово-кредитних та податко-

вих важелів регулювання державою відносин в науковій і науково-технічній діяльності. 

4. Норми Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу техно-

логій» [8] не містять достатньої кількості податкових пільг щодо трансферу технологій та його 

цільового субсидіювання, а отже спричиняють додаткові проблеми впровадження у практичну 

діяльність. 

ВИСНОВКИ 

1. Підсумовуючи, слід звернути увагу на величезну кількість зайвої та недієвої нормативно-

правової бази, прийнятою Верховною Радою України, але по суті такої, що не виконує свої 

першочергові та основоположні завдання у сфері трансферу технологій, а саме забезпечення 

формування державної політики щодо трансферу технологій, набуття, охорони і захисту об'є-

ктів права інтелектуальної власності, передачі майнових прав на технології та/або їх складові, 

створені з використанням коштів державного бюджету України. 

2. Існує нагальна потреба детального опрацювання існуючої нормативно-правової бази 

норм, що регулюють державне фінансування, надання податкових пільг для впровадження та 

здійснення інноваційної діяльності. 

3. Ефективними і дієвими інструментами вдосконалення нормативно-правової бази та за-

конодавчого регулювання трансферу технологій є систематизація, кодифікація та гармонізація 

діючого вітчизняного законодавства. 
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Анотація. Розглянуто актуальні проблеми перетворень складних містобудівних систем, запропоно-

вані принципи систематизації й гармонізації процесів реконструкції і реструктуризації, реорганізації й 

реформації його складових частин – міських тканин і каркасів, урбанізованих ландшафтів і оболонки, 

що в сукупності утворюють урбанізовану сферу. Ця сфера функціонує у хвилях багатовимірного часу, 

який формується ультра- короткими хвилями локального часу, короткими хвилями ментального часу, 

середніми і довгими хвилями історичного і глобального часів. У цих хвилях здійснюється процеси ло-

кальної реконструкції міської тканини, реструктуризації міських каркасів, історичної реорганізації ур-

банізованих ландшафтів і глобальної реформації урбанізованої оболонки. Координація і гармонізація 

цих процесів відбувається під проводом синергетичних принципів калейдоскопічності і компенсова-

ності, пропорційності і компліментарності, а також принципів їх єдності – доповненості і доцільності, 

спадкоємності й атрактивності. Ця єдність підпорядковується загальним принципам відповідності їх 

змісту й орнаментальності їх форми. 

Ключові слова: містобудівна система, розвиток, самоорганізація, гармонізація. 

 

Досвід аналізу агломераційного розростання і зрощення міст в глобальні системи розселення, що 

формуються в окремих країнах, на континентах і материках свідчить, що ці урбосферні процеси, ради-

кально впливаючи на міське середовище, потребують особливих засобів і заходів вирішення проблем 

його неперервного оновлення на всіх рівнях реконструкції. Ці засоби і заходи, які вперше були про-

аналізовані майже 100 років тому П. Геддесом і які стосувалися проблем реконструкції міст, їх агло-

мерацій і конурбацій, отримали подальший розвиток в екістичних дослідженнях і проектах континен-

тальних, материкових і планетарної систем розселення, запропонованих К. Доксіадісом [1]. Питання 

реконструкції міського середовища в умовах глобальних систем розселення приділялась увага в робо-

тах творчих груп НЕР і СУПЕРСТУДІО, в пропозиціях О. Хансена, Й. Фрідмана, П. Меймона та ін. 

Аналіз загальної картини короткострокових і перспективних, фрагментарних і тотальних перетво-

рень і проблем містобудівних систем засвідчив необхідність систематизації цих перетворень і вирі-

шення їх проблем в контексті урбосферної еволюції. Один із можливих шляхів отримання позитивних 

результатів лежить в площині усвідомлення реально існуючої багатоярусної будови простору-часу ур-

босфери і відповідного розшарування міського середовища. Мається на увазі, що будь-які перетво-

рення міського середовища, – нашарувань міської тканини і міських каркасів, урболандшафтів й урбо-

оболонки міста, – природним чином відбуваються в єдиній багатоярусній сфері, котра охоплює й ієра-

рхічно підпорядковує локальний і ментальний, глобальний і темпоральний рівні простору-часу тота-

льної містобудівної еволюції [2]. 

До цього слід додати, що багатоманітні перетворення нашарувань міського середовища органічно і 

системно, природно й ієрархічно обмежуються процесами усталення, а по-іншому – сталого розвитку 

локальних змін міської тканини і процесами оновлення міських каркасів, пов’язаних із ментальністю 

різноманітних громад міських мешканців. До перетворюючих процесів усталення міської тканини і 

оновлення міських каркасів приєднуються процеси становлення урбанізованих ландшафтів в глобаль-

ному просторі-часі історичного розвитку міста, а також процеси творення нових урбооболонкових 

форм у хвилях темпорально-цивілізаційного простору-часу урбосферної еволюції. 

Такий підхід дозволяє ієрархічно й динамічно узгодити і пов’язати між собою всі реконструктивні 

перетворення міського середовища в ефірі декількох діапазонів просторово-часових хвиль урбосфер-

ної еволюції: ультракоротких хвиль локальних змін і усталення міської тканини, короткохвильових 

змін ментальних пріоритетів міських мешканців і оновлення міських каркасів, середніх хвиль станов-

лення глобально-історичних перетворень урбанізованих ландшафтів, нарешті, творення нових урбоо-

болонкових форм в довгих хвилях прискорено-уповільненого  простору-часу еволюції містобудівних 

цивілізацій. Параметри цих хвиль, їх фази і періоди, цикли і круговороти, які базуються на модулі, що 
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приблизно дорівнює часу життєдіяльності одного покоління міських мешканців, можуть скласти більш 

менш надійне підґрунтя для аналізу, прогнозування і передбачення всіх видів і рівнів перетворень мі-

ського середовища. 

Хвилеподібність, яка проявляється в послідовному чергуванні етапів зниження і підвищення рівнів 

активності, моментів мінімізації й максимізації цих перетворень, стає провідною ознакою і сутністю 

процесів необхідних і достатніх змін в нашаруваннях міського середовища. Найважливішими серед 

них визнаються: процеси реконструкції міської тканини, що зв’язані із локальними змінами транспор-

тно-пішохідної і культурно-побутової мереж первинного обслуговування; процеси реструктуризації, 

що обумовлюють виникнення міського планувального каркасу і відповідних змін ментальних акцентів 

оновлення функціонально-просторової структури й інфраструктури міста; процеси реорганізації, що 

стають наслідками агломераційних взаємозв’язків і стимулюють глобальні історичні зміни в організа-

ції й структурі міста і виникнення урбанізованих ландшафтів, як наступного шару міського середо-

вища; нарешті, процеси реформації, під впливом яких поступово формується найвищий урбооболон-

ковий шар як результат гіперурбанізації надагломераційного рівня на материках і континентах пла-

нети. 

Ці, ієрархічно-підпорядковані і водночас складно переплетені і взаємнопроникаючі, процеси у своїй 

різноманітній взаємодії активно пристосовуються і кооперуються між собою в не завжди керованих і 

наперед передбачених, глибинних і втаємничених, але завжди ефективних і економічних процесах са-

моорганізації, спрямованих на оновлення конструкцій і структур, організацій і форм міського середо-

вища, їх максимального пристосування один до одного і взаємного адаптування з оточенням. 

Процеси самоорганізації на правах і у ролі Симпатії Космічної і Першого Двигуна (з позицій їх 

філософсько-космогонічного розуміння в античну епоху), а також завдяки втаємниченій природі сине-

ргії, тобто взаємного, без втрат власної самобутності, доповнення духовного і матеріального світів, 

світу речей та ідей, людей і законів, вивільняли внутрішні резерви і потенціали їх гармонійного розви-

тку шляхом використання мінімально необхідних і достатніх зусиль і дій, спрямованих на ефективні, 

неминучі і справедливі перетворення існуючого і досягнення якісно нового порядку.  

Разом з тим, виникнення і розгортання цих та інших дивовижних властивостей самоорганізації стає 

можливим за конкретних умов і природних обмежень гармонійного, тобто без насильства, втрат і спо-

творень, справедливого розвитку нашарувань міського середовища. До таких визначальних обмежень, 

насамперед, слід віднести допустиму (пластичну і без розривів) деформованість міської планувальної 

тканини в умовах її зваженої й поміркованої реконструкції. Іншим, не менш важливим, обмеженням в 

умовах більш радикальної реструктуризації стає трансформованість, котра розуміється як природне 

перетворення локальних форм функціонально-планувальної структури міста в більш масштабні супе-

рструктурні форми міського каркасу. 

Наступний рівень і крок глобальних і широкомасштабних перетворень – процеси реорганізації, – 

пов’язані з їх визначальним принципом – метаморфічністю, котрий, як і попередній принцип трансфо-

рмованості, був уведений у теорію і практику містобудування японськими метаболістами. Сутність 

сьогоднішнього розуміння принципу метаморфічності полягає в одночасній поляризації, зрощені і гло-

бальній зміні форм міського середовища у взаємних агломераційних перетвореннях штучного і приро-

дного оточення під час історичного формування нових мегаструктурних (крупномасштабних і багато-

ярусних) суцільно урбанізованих утворень – урболандшафтів, – конкуруючих із природним ландшаф-

тним оточенням. Останній рівень надприродної самоорганізації надагломераційних перетворень, кот-

рий втілюється у процеси реформації, кардинального і небаченого досі оновлення форм міського сере-

довища, обмежує своє тотальне і некероване поширення завдяки принципу, який умовно можна на-

звати терраформованістю і який в певних межах дозволяє переглянути природні образи і форми земної 

поверхні на шляху створення у майбутньому гіперструктурних (підземних, наземних і надземних) на-

пластованих утворень нової урбооболонки планети на її материках і континентах, в акваторіях і в ат-

мосфері. 

Якщо вище сформульовані принципові обмеження – метаморфічність, де-, транс- і терраформова-

ність – визначають горизонтальний порядок перетворень міської тканини і міських каркасів, урболанд-

шафтів й урбооболонки, то на їх вертикальне упорядкування впливає самоорганізація вищезгаданих 

процесів діалектичного усталення й оновлення, становлення і творення всіх видів нашарувань міського 

середовища. При цьому надскладні процеси самоорганізації утримуються в динамічній рівновазі їх 

взаємним і природним прагненням до кооперації і збалансованого розвитку, межі якого задаються і 

визначаються горизонтально-вертикальними й ієрархічно-матричними співвідношеннями принципів 
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гармонізації для всіх видів і типів міського і урбанізованого середовища. Це означає, що принципи 

гармонізації розгортаються і діють в повному обсязі, як горизонтально – в межах кожного з нашару-

вань, так і вертикально -, де в послідовному переході від нижчого до вищого рівня і шару починає 

домінувати тільки один, найбільш відповідний до конкретного нашарування принцип. 

Одним з базових принципів гармонізації можна вважати калейдоскопічність, зміст якої полягає у 

підтриманні природного порядку розгортання різноманітних перетворень шляхом поступового верти-

кального і послідовного горизонтального переходу спочатку від симетричних до дисиметричних, далі 

до ритмічних і евритмічних утворень, а потім до симетрії нового рівня планувальних конструкцій і 

структур, організацій і форм. Дослідження низки авторів засвідчили значний потенціал і все зростаючу 

роль симетризації в гармонічному розвитку і самоорганізації міського середовища [2 – 4]. 

Наступний рівень, де домінують процеси оновлення і реструктуризації, що відповідають за транс-

формованість і виникнення міського каркасу, утримується і укріплюється горизонтально-вертикаль-

ним розгортанням і дією принципу компенсованості. Сутність цього принципу корениться в менталь-

ності різних громад міських мешканців – городян, слободян, урбодян і поселян,- які на основі власних 

життєвих цінностей і поглядів визначають необхідність і достатність, міру і ступінь оновлення місь-

кого середовища в умовах обмежених ресурсів і використання структурних резервів самоорганізації 

[2]. Регулятивна гармонізуюча функція і зміст принципу компенсованості полягає в узгодженні режи-

мів накопичення і витрат ресурсів і внутрішніх резервів в конкретних нашаруваннях міського середо-

вища і на конкретних етапах його розвитку. Наприклад, домінування «витратних» цінностей громади 

урбодян на конкретному етапі чи на конкретній території повинно відповідати і спиратися на «накопи-

чувальну політику» і економію внутрішніх ресурсів громади городян. 

Ще одним важливим принципом гармонічного узгодження процесів реорганізації, що викликають 

до життя метаморфічні перетворення і урболандшафтні форми міського середовища, стає принцип 

пропорційності. Цей принцип, розгортаючись у горизонтальних нашаруваннях і домінуючи на рівні 

урболандшафтів, «зшиває» між собою по вертикалі всі рівні і види перетворень і нашарувань у ході 

встановлення і підтримання гармонічних співвідношень і пропорцій між глобально розповсюдженими 

і універсальними за змістом процесами розосередження і концентрації, самоорганізації й адаптації мі-

ських функцій і планувальних систем. У деяких дослідженнях для контролю гармонічних співвідно-

шень між цими процесами пропонується використовувати динамічні пропорційні ряди, наприклад, «зо-

лотий переріз» [2, 5]. 

Замикає ряд головних обмежень гармонічних перетворень принцип компліментарності, який, сти-

мулюючи процеси реформації і виникнення оболонки в дозволених межах терраформування, розпо-

всюджується і, так би мовити, доброзичливо, приязно і без зайвих зусиль, прагне об’єднати між собою 

конструкції й структури, організації і форми в різноманітних нашаруваннях міського середовища, га-

рантуючи при цьому збереження їх індивідуальності і самобутності. Ці гарантії ґрунтуються на вста-

новленні і утриманні взаємної відповідності всіх рівнів і видів перетворень і нашарувань шляхом узго-

дження між собою параметрів вище окресленої хвильової динаміки процесів усталення і оновлення, 

становлення і творення, а також їх вертикально-горизонтального і перехресного підпорядкування 

принципам калейдоскопічності, компенсованості й пропорційності. 

Поряд з вищевикладеними внутрішніми принципами, які визначають зміст і цілі самоорганізації 

всього багатоманітність середовищних перетворень, існують зовнішні принципи, що віддзеркалюють 

ідеальну форму і неминущі цінності гармонізації цих перетворень. В історії архітектури до таких не-

минущих цінностей відноситься вітрувіанська тріада, яка разом з уявленнями про гармонію Альберті, 

сьогодні, в наш динамічний час, перетворилася у тетраду – міцність, корисність, довершеність, краса. 

Внаслідок багатотисячолітнього історичного використання і розповсюдження ці неминущі цінності 

будь-якої архітектурно-містобудівної діяльності, поступово перетворившись у її загальні принципи, 

набули універсального значення і надсистемного характеру, оскільки вони довели свою спроможність 

описувати і пояснювати, оцінювати і прогнозувати гармонічні перетворення всіх без виключення архі-

тектурних і містобудівних систем. 

Сьогодні, коли в різних областях архітектурно-містобудівної теорії й практики все частіше виникає 

нагальна потреба у переформатуванні й модернізації тетради Вітрувія-Альберті, вона буде значно то-

чніше відповідати уявленням про самоорганізацію і гармонічний розвиток всього багатоманітність пе-

ретворень у різноманітних нашаруваннях міського середовища у вигляді – доповненість (міцність), 

доцільність (корисність), спадковість (довершеність), атрактивність (краса). Принцип доповненості 

проголошує існування загальної єдності і можливості сумування генезисних співвідношень і зв’язків, 
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тобто своєрідних генетичних кодів, гармонічних перетворень конструкцій і структур, організацій і 

форм міського середовища, що забезпечують їх міцність, довготривалість й усталеність. 

Принцип доцільності свідчить про загальну функціонально – цільову єдність перетворень і середо-

вищних нашарувань, які досягають оптимального гармонічного стану найбільш економним й ефекти-

вним способом корисного використання ресурсів й внутрішніх резервів самоорганізації в процесах 

оновлення. Принцип спадкоємності, історично єднаючи причинно-наслідкові зв’язки між містобудів-

ними культурами, епохами і цивілізаціями, виступає гарантом накопичення історичного досвіду і ви-

користання найкращих традицій у самоорганізації і становленні гармонічно довершеного міського се-

редовища. Принцип атрактивності акцентує увагу на виборі деяких особливо привабливих і красивих 

по суті траєкторій і рядів, наприклад, «золотого перерізу», в якості ідеальних взірців самоорганізації і 

гармонічних перетворень існуючих і творення нових форм багатошарового міського середовища. 

Якщо уважно придивитися до змісту вищевикладених принципів системної цілісності (калейдоско-

пічності й компенсованості, пропорційності й комплементарності), а також до принципів над системної 

єдності (доповненості й доцільності, спадкоємності й атрактивності), то в око впадає особлива єдність 

останніх. Очевидно, ця особлива єдність віддзеркалює у собі своєрідну повноту і динамічність єднання, 

що втілюється у принципі відповідності, який розширює горизонти і відкриває перспективи гармоній-

ного єднання і повноти, з одного боку, неперервної хвильової зв’язності, а з другого – автономної са-

мобутності і дискретності всіх рівнів перетворень, видів і типів середовищних нашарувань у синергій-

ному за змістом і орнаментальному за формою єдиному просторі-часі урбосферної еволюції. 

У багатьох мистецтвах, у дослідженнях і художніх творах видатних майстрів, серед яких добре ві-

домі імена архітекторів, живописців і поетів Ф. Л. Райта, Я. Черніхова, Г. Клімта, П. Валері, орнамент, 

окрім його побутово-декоративних й езотерично-втаємничених функцій, визнається крупномасштаб-

ним провідним засобом, так би мовити первинною канвою, символічного формоутворення і структу-

рування науково-мистецького простору-часу фактично у всіх видах пластичних мистецтв. Більш того, 

вважається, що загальна функція і базова роль орнаменту в усіх мистецтвах подібні й аналогічні до 

функції й провідного значення математики для всіх розвинутих природничих і гуманітарних наук [6]. 

Іншими словами, понад системний принцип орнаментальності, як вираз взаємовідповідності мистець-

ких і наукових знань про урбосферну еволюцію, спроможний синергійно поєднати в собі доповненість 

(міцність) і доцільність (корисність), спадковість (довершеність) і атрактивність (красу) всіх існуючих 

і можливих у майбутньому співвідношень, зв’язків і сил між нескінченою множиною і багатством кон-

струкцій і структур організацій і форм міського середовища. 

Підбиваючи підсумки, слід зауважити, що самоорганізований устрій і гармонійний лад урбосфер-

ного простору-часу, який містить й інтегрує в собі локальний і ментальний, глобальний і темпоральний 

простори-часи, одночасно впливає і знаходиться в зоні впливу вище визначених над системних прин-

ципів повноти й орнаментальності та єдності системних принципів цілісності багатоманітних перетво-

рень в різноманітних нашаруваннях міського середовища. У свою чергу, і перетворення, і нашарування 

підпадають під дію внутрішніх морфологічних принципів метаморфічності, де -, транс- і терраформо-

ваності міської тканини і каркасів, урбанізованих ландшафтів і оболонки. Сукупне використання сис-

темних і надсистемних принципів цілісності й єдності, повноти й орнаментальності, а також морфоло-

гічних принципів відкриває нові можливості і започатковує нові ідеї вирішення теоретико-методологі-

чних проблем дискретності й неперервності, самоорганізації й гармонізації, цілісності й єдності. Це 

дозволяє на тлі розширення і поглиблення змісту і форм процесів реконструкції і реструктуризації, 

реорганізації і реформації, а також уточнення термінологічного апарату розробити пропозиції щодо 

подальшого розвитку загальної теорії гармонійних перетворень сучасного міського середовища. 
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В Україні триває реформа сфери охорони здоров'я, яка, безумовно, повинна знайти відобра-

ження у наукових пошуках та пропозиціях, пов'язаних з архітектурно-містобудівною органі-

зацією лікування населення нашої держави 1, 2. Традиційним, для нашої країни, є виокрем-

лення місць лікування дітей: розбудована за радянські часи потужна містобудівна мережа ди-

тячих лікувально-профілактичних закладів налічувала чисельні та розгалужені елементи (ди-

тячі поліклініки; діагностичні центри; міські, районні, обласні, республіканські дитячі лікарні 

багатопрофільного та спеціалізованого типів та ін.). В означеному вигляді містобудівна сис-

тема лікувальних закладів продовжує функціонувати і сьогодні, певні зміни торкнулись лише 

переформування поліклінік у амбулаторії первинної медичної допомоги. Слід зазначити, що 

потужна і розгалужена архітектурно-містобудівна мережа закладів охорони здоров'я радянсь-

кого періоду, побудована на основі моделі Семашко, безумовно, є гуманною, спрямованою на 

максимальну доступність та зручність населення до всіх медичних послуг. В цьому сенсі чи-

сельні медичні заклади отримали спеціалізації (в тому числі дорослі та дитячі типи обслуго-

вування), рівні підпорядкування (районні, міські, обласні, державні, республіканські, а також 

відомчі або спрямовані на обслуговування групи промислових підприємств тощо) 3, 4. 

В часи 1950-1970 рр., коли в Україні остаточно завершилось формування та організація ар-

хітектурно-містобудівної мережі закладів охорони здоров'я, не поставили питання фінансових 

джерел та можливостей функціонування лікувально-профілактичних закладів, не було енерге-

тичної кризи і, як наслідок, колосальних витрат на опалення переважно бетонних (індустріа-

льно побудованих) об'ємів тисяч лікарень та низки інших обставин, які сьогодні постали перед 

вітчизняною охороною здоров'я і суттєво впливають на можливість ефективного медичного 

обслуговування населення, в тому числі дитячої категорії 5  7. 

Отже сьогодні Україна має нагальну потребу у модернізації, реорганізації та оптимізації 

наявної архітектурно-містобудівної мережі закладів охорони здоров'я й до мети даного дослі-

дження можна віднести формування визначень та перспективних шляхів архітектурно-місто-

будівної організації низки ключових понять. Реформаторські кроки визначили розподіл меди-

чної допомоги в Україні на три рівні: первинне, вторинне та третинне медичне обслуговування 

населення. З цієї позиції пропонується розглядати систему дитячих лікувальних комплексів як 

ієрархічно підпорядковану сукупність будівель та споруд охорони здоров'я з відокремленими 

територіальними ділянками дитячих лікувальних закладів, об’єднаних в лікувальні компле-

кси, кластери, територіальні госпітальні округи, функціонально і планувально пов’язані між 

собою з урахуванням зон впливу, розміщених у визначених структурних елементах житлової 

зони (житлової групи, мікрорайону, житлового району, міста, регіону) з метою забезпечення 

первинного, вторинного та третинного рівнів надання медичної допомоги дитячому насе-

ленню. 

На підґрунті системного підходу, пропонується розглядати містобудівну систему закладів 

охорони здоров'я як складні ієрархічну систему, яка на основі принципу послідовності підпо-

рядковує складові рівні: містобудівні мережі первинного, вторинного та третинного рівнів ме-

дичної допомоги 8  14.  

Для реалізації означених перетворень пропонуються містобудівні принципи реорганізації 

містобудівної системи охорони здоров'я: розгалуженість мережі первинного рівня; багатопро-
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фільність лікарень вторинного рівня з усуненням зайвої спеціалізації; спеціалізація та уніка-

льність закладів охорони здоров'я на третинному рівні; інтеграція закладів науки і дослі-

дження, експериментального виробництва, освіти; екологічність, енергоефективність; естети-

чність, індивідуальність. 

Містобудівна мережа закладів первинної медичної допомоги розглядається як динамічний 

компонент загальної містобудівної системи охорони здоров'я, територіально максимально на-

ближений до місця проживання (перебування) пацієнта, в якому повинен відбувається першо-

черговий контакт із системою медичного обслуговування. ПМД надається лікарями в закла-

дах: центри первинної медичної допомоги, амбулаторії та кабінети сімейного лікаря, медично-

діагностичні центри при лікарнях вторинного та третинного рівня. 

Містобудівна мережа закладів вторинної медичної допомоги передбачає лікування насе-

лення в стаціонарних умовах та в амбулаторних умовах. Лікарні, які надають вторинну меди-

чну допомогу, розподіляться на п’ять типів: багатопрофільна лікарня інтенсивної допомоги 

(цілодобова медична допомога хворим з гострими станами, що потребують високої інтенсив-

ності лікування та догляду), лікарня планового лікування хронічних хворих (повторні курси те-

рапії або доліковування без необхідності інтенсивних засобів і обладнання); лікарня віднов-

ного лікування (відновлення функцій після захворювань чи травм, з метою попередження ін-

валідності та/або реабілітації інвалідів); хоспіси (паліативна допомога термінальним хворим); 

лікарня медико-соціальної допомоги (догляд та надання соціальної допомоги хронічним хво-

рих з мінімальним забезпеченням діагностичним та лікувальним обладнанням, середнім ме-

дичним персоналом). Містобудівна мережа закладів ВМД не містить спеціальних лікарень для 

обслуговування дітей, реалізацію цих функцій заплановано у складі відділень 5 розглянутих 

типів лікарень.  

До містобудівної мережі закладів третинної медичної допомоги слід відносити вузькоп-

рофільні лікарні (госпітального та республіканського значення), в тому числі дитячі лікарні, 

вузькопрофільні диспансери та медично-діагностичні центри, які надають лікування склад-

них, рідкісних або високовартісних випадків. Ці заклади повинні відрізнятися значно кращим 

матеріальним і технічним забезпеченням, складністю структури та функцій, а також радіусом 

і кількістю обслуговування населення (близько 1 млн. осіб, без обмежень територіальними 

рамками). 

Як висновок проведеного дослідження слід зазначити, що система дитячих лікувально-про-

філактичних закладів та заснованих на їх основі комплексів, отримують ієрархічні побудову, 

вміщуючи мережі первинного, вторинного та третинного рівня медичного обслуговування ди-

тячого населення, входячи до складу загальної системи охорони здоров'я України. Зазначений 

дослідницький підхід сприяє виявленню різноманітності зв’язків між складовими елементами 

системи з метою визначення потенційних механізмів удосконалення архітектурно-містобуді-

вних рішень дитячих закладів охорони здоров'я. В подальших дослідженнях планується вияв-

лення основних властивості й системних ознак дитячих лікувальних комплексів, серед яких 

основними є: цілісність, як ознака багаторівневого і взаємопов'язаного поєднання складових 

елементів; відмежованість та відносна автономність, які дозволяють встановити зовнішні і 

внутрішні межі містобудівної системи дитячих закладів охорони здоров'я; структурованість, 

яка допомагає упорядкувати просторово-функціональні зв’язки складових елементів системи; 

внутрішня взаємодія, яка сприяє поступовості, частково сумісному або автономному функці-

онуванню; взаємозв'язок з оточенням (архітектурно-містобудівним, природним та ін.) емер-

джентність – якісна стрібкоподібна метаморфізація системи охорони здоров'я внаслідок син-

тезу низки складових елементів з народженням нових властивостей. 
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Сучасні дослідження архітектурно-містобудівного середовища мають всебічний характер 

та зачіпають багато аспектів як формування, так і певних закономірних видозмін у просторі та 
часі. Проте, останні тенденції змістили акцент на характер та темпи розбудови міських тери-
торій, в той час як оцінка композиційних особливостей міського розпланування та їх вплив на 
формування комфортного та естетично повноцінного середовища майже втрачена. Якщо про-
слідковувати сучасні дослідження з композиційного аналізу, то вони переважно мають більш 
абстрагований характер. Тому проблема визначення підходів до аналізу динаміки історичного 
розвитку розпланування міст і систематизації його композиційних особливостей з прив’язкою 
до умов гармонічного розвитку наразі залишається не до кінця вирішеною і потребуючою при-
скіпливої уваги.  

Попереднє обґрунтування поняття композиції міського розпланування надало змогу розг-
лядати його структуру як єдине ціле, що формується та розвивається за певними закономірно-
стями.  Поняття динамічності композиційних перетворень можна визначити як сукупність все-
бічних процесів розвитку та видозмін морфології розчленування в просторі та часі. На сього-
дні, визначення та систематизація ознак динамічних композиційних перетворень міського ро-
зпланування є необхідним етапом для комплексного аналізу нових ознак та принципів видо-
змін. Визначення логічних взаємозв’язків між провідними характеристиками сприяють більш 
обґрунтованому підходу до з’ясування напрямків зросту та модифікацій розпланувальної ком-
позиції. 

Фундаментальними аспектами композиційного аналізу міського розпланування з основним 
акцентом на вирішенні задач гармонічного розвитку міст на основі історичного контексту, 
займались такі вітчизняні та іноземні науковці, як К. Роу та Ф. Коеттер [1], Мамаков М.В. [2], 
Кутузова Т.Ю. [3], Глазичев В.Л. [4], Гутнов О.Е. [5], Тімохін В.О. [6], Зінов'єва О.С. [7], Ба-
чинська О. [8]. Проте, данні дослідження досить розрізнені, та потребують зведення до єдиної 
системи у площині композиційної морфології. Аналізом та наданням рекомендацій щодо під-
ходів до вивчення містобудівної ситуації та динаміки її видозмін в межах міського розплану-
вання за останнє десятиліття займались такі іноземні вчені, як М. Бергаузер-Понт та П. Хаупт 
[9], С. Рід [10], Дж. Хансон [11], Б. Хіллєр [12], С. Маршал [13], Б.С. Шеар [14], Р. Ель-Курі та 
І. Роббінс [15], К. Кропф [16], Т. Хінс [17]. Дані дослідження все ще потребуєють узагальнення 
з прив’язкою до специфіки композиційних задач. 

Спираючись на загальноприйняті типи і схеми міського розпланування, його композицію  
запропоновано звести до двох принципових видів, що відрізняються складністю характеру бу-
дови: первинний та інтегрований. Прості початкові конфігурації та схеми розпланування, такі 
як кільцеві, радіальні, лінійні та чарункові, відносяться до первинного виду, оскільки вони 
мають чітко окреслені переважаючі напрямки розвитку. До інтегрованих відносяться більш 
складні структури – радіально-кільцева, віяльна, деревоподібна та діагонально-чарункова, – 
яким притаманні ускладнені протоформи і схеми з ознаками кількох первинних видів. Такий 
розподіл початкових композиційних моделей і схем планувальних структур створює сприят-
ливі умови для всебічного аналізу та подальшої систематизації динаміки композиційних пере-
творень в архітектурно-містобудівному середовищі. 

На основі попереднього графоаналітичного дослідження історичного розвитку більше як 30 
вітчизняних та іноземних міст з різною початковою структурою, всі динамічні процеси ком-
позиційних перетворень систематизуються у чотири напрямки в залежності від принципових 
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ознак та характеру архітектурно-містобудівних структурних видозмін: класифікація за ха-
рактером розвитку композиційного ядра, за геометричним розвитком, за спрямуванням 
зростання композиції та за типом розвитку містобудівної структури. Ці типи визнача-
ються рівнями розгляду характерних змін та їх динаміки в структурі історично складе-
ного міського розпланування. 

Перша класифікація –за характером розвитку композиційного ядра – базується на відпові-
дних процесах видозмін розпланувальної мережі композиційних осей та домінант, диференці-
йованих за масштабом, – тобто, з урахуванням визначеної системи композиційних ядр у поча-
ткових структурах. Враховуючи взаємозв’язки та характер розвитку в межах різних типів ро-
зпланувальних конфігурацій, пропонується виділити чотири групи планувальних моделей  за 
кількісними ознаками композиційного ядра. Моноцентрична композиція визначається наявні-
стю єдиного концентрованого загальноміського планувального центру в процесах зросту і ро-
звитку. Для монометричної структури притаманна наявність підцентрів, що безпосередньо 
підпорядковані єдиному композиційному ядру більш високого рангу. Поліцентрична струк-
тура визначається наявністю двох чи більше умовно рівнозначних планувальних центрів зага-
льноміського значення у цілісній містобудівній композиції. Поліметрична структура характе-
ризується системою трьох чи більше взаємопов’язаних та підпорядкованих композиційних 
центрів та підцентрів. 

Другою принциповою ознакою даної класифікації є характер розвитку планувального цен-
тру містобудівної композиції, що описується рядом різноманітних процесів видозмін відносно 
визначених типів композиційних центрів та вісей. Виділяється чотири основні характери роз-
витку – сталий, прогресивний, динамічний та прогресивний, котрі відрізняються спрямуван-
ням динаміки структурних змін. Сталий розвиток описується процесом просторового розрос-
тання розпланувальної системи зі збереженням початкових визначних ознак композиційного 
ядра. Для прогресивного розвитку характерною є поступова видозміна типу планувальної 
структури. Динамічний розвиток центральної зони багатьох міст визначається стрімкою мута-
цією розпланувальної структури та кількісно-якісної зміни системи композиційних центрів. 
Останній характер розвитку – перспективний – визначається процесами швидкої ресистема-
тизації композиційних центрів-домінант в межах розвитку існуючої та нової систем розплану-
вання. 

Класифікація розвитку композиційної структури міського розпланування за геометричним 
розвитком визначається характеристиками динаміки процесів просторових видозмін початко-
вих планувальних моделей. Таким чином, виділяється послідовний зріст, периферичний роз-
виток, структурні зміни та імплементація. Для послідовного зросту притаманне збереження та 
відтворенням початкової композиційної структури. При переферочному розвитку відбува-
ються процеси відцентрової зміни геометричних характеристик початкової моделі. Для стру-
ктурної зміни композиції притаманно докорінне перетворення первинних планувальних фор-
мотворчих ознак.  Імплементація відзначається повторюванністю визначних характеристик 
композиційної моделі в субцентрах. 

Спрямування зростання композиції визначається характеристиками направленості векторів 
за якими розвиваються початкові моделі розпланувальних структур. Ця класифікація об’єднує 
процеси направленого, векторного, розподільного та всебічного розвитку. Направлений зріст 
описується відцентровим чи доцентровим розгалуження  композиційної структури вздовж 
осей. Для векторного розвитку притаманне однобічне розростання просторової структури. Ро-
зподільний зріст визначається внутрішніми незалежними один від одного процесами зрос-
тання. Всебічний розвиток характеризується динамічними одночасними  різноспрямованими 
структурними змінами. 

Останнім напрямком структуризації є виділення типу розвитку містобудівної структури, 
що зумовлюється визначенням характерних ознак та закономірностей видозмін початкових 
видів композиційних моделей розпланувальних структур. До нього відносяться стійкість, му-
тація, трансформація та синтез. Категорія стійкого композиційного розвитку міського розпла-
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нування можна охарактеризувати процесами наслідування та підтримки початкових планува-
льних структур, а також їх поступового просторового зросту. Мутація визначається процесами 
периферійних змін основоположних формотворчих закономірностей зі збереженням особли-
востей початкової структури. Трансформація описується процесами докорінних видозмін ве-
кторів розвитку розпланувальної структури, що призводить до радикального перевтілення ти-
пології композиційної моделі. Для синтезу характерним є формування субцентрів та підстру-
ктур на засадах композиційних особливостей початкової моделі зі зміною масштабу та векто-
рів розвитку. 

Систематизація та виділення даних типів розвитку розпланування історичних міст надає 
змогу комплексно розглядати процеси динамічних композиційних перетворення в архітекту-
рно-містобудівному середовищі у просторі та часі, що надає підґрунтя для глибинного розу-
міння характерних взаємозв’язків у їх спадковому розвитку. Описані чотири групи структур-
них видозмін – класифікація за характером розвитку композиційного ядра, за геометричним 
розвитком, за спрямуванням зростання композиції та за типом розвитку містобудівної струк-
тури – широко характеризують різносторонні процеси містобудівних структурних змін на рі-
зних рівнях розгляду характерних перетворень та їх динаміки в архітектурно-містобудівному 
середовищі історично складеного міського розпланування.  

Ключові слова: динамічність, композиція розпланування, композиційна модель, характер 
розвитку. 
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Abstract. The methods of landscape territory analysis of national parks are considered: the assessment 

method of the climatic conditions, the assessment method of relief, the assessment method of soil cover, the 

assessment method of exogenous and endogenous processes. 
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INTRODUCTION 

The analysis of territories, that determines the value of landscapes is one of main factors having 

influence on the location of the natural protected fund objects, determines their structure and func-

tional zoning, including national parks. 

The problems of territories landscape analysis are studied by the specialists from different spheres 

of knowledge: by geographers, environmentalists, biologists and other specialists aiming at the de-

velopment of corresponding science directions, and in the field of urban planning - by architects with 

the purpose of reasoning and recommendations for project practice. 

A landscape is a natural or anthropogenic (changed by human activities) territorial or equatorial 

complex, genetically-uniform area (segment) of landscape area with a single geological foundation, 

identical relief, hydro-climatic mode, combination of soils and biocenosis and morphological struc-

ture characteristic for it [3]. 

A special place is taken by the recreational resources scientific research methods: climatic, land-

scape, curative, etc. by means of which the "integral" estimation of recreational resources aiming at 

using them for rest, treatment and tourism is given. 

Purpose of work – the purpose of this article is the detecting indexes of territory favourableness 

degree for the recreational using. 

 

ANALYSIS METHODS OF RESEARCHING 

One of the first researches, analyzing characteristics of natural complex and estimating recrea-

tional resources, is the work by О.І. Melick-Pashaev "Designing methodology of state national parks 

in the RSFSR (recommendations)", was published in 1987, in which conception bases of national 

parks space-planning organization, their classification, goals, tasks and structure; the analysis meth-

odology of natural complex and recreational resources and the assessment methodology of the natural 

complex state as a result of anthropogenic influence, etc. are described [5]. 

The methods of landscape territory analysis and recreational resources, in particular, were inves-

tigated in the works of such Ukrainian scientists-architects as І.Rodichkin, T.Panchenko, V.Go-

rodskiy, L Rudenko [9, 10, 12  14]. 

Based on the researches of the above mentioned scientists-architects and it can be generalized, 

that methodology of landscape analysis of national park territory as a recreational object includes the 

following methods: 

а) assessment of the natural environment, resources and landscapes (climate, relief, soils, vegeta-

tion coverage, superficial and underground waters, hydrogeological conditions, geological structures 

and engineering geological factors); 

b) assessment of exogenous processes (avalanches, landslides, collapses, subsidence, erosion, 

abrasion, karst, water logging, etc.) and endogenous processes (seismic); 
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c) assessment of anthropogenic factors and urban conditions (settlement, industry, engineering 

infrastructure, etc.); 

d) assessment of recreational resources (health resort, cultural cognitional, historical architectural, 

etc.). 

All these and other assessment methods are used in the general practice of urban design, regardless 

of the spatial object (region, district, city). 

Climatic conditions assessment method, except descriptions of basic climate components (tem-

perature, humidity, precipitations, wind, radiation mode, etc) must be used for the assessment of 

climate influence on recreational complexes functioning, and also on determination the degree of 

climate favourableness for forming recreational zones of the managed and stationary recreation. This 

method has been studied thoroughly in geographical and ecological researches and is widely used in 

design practice [1, 5, 8, 11, 15]. 

For taking into account the recreational factors, the estimation of degree of territories favourable-

ness by the climatic conditions and estimation of weather complex for recreational employments 

should be given in accordance with the indexes of Table 1. 

A method of the relief area estimation, which highlights the natural characteristics: relief types 

(unchanging plains, intermountain foundation pits, strongly and weakly dissected lowland, strongly, 

moderately and weakly dissected middle mountains, strongly dissected highlands, elevated plains, 

plateaus and tableland, etc.); landforms (valley rivers, canyons, watershed areas of mountain ranges, 

aligned plateau-like surface in the mountains, etc.); landscape elements (tilted terraces, folds, hillside, 

flat terraces, headlands, amphitheaters, convex, concave and similar to the steps hills, thalwegs, etc.); 

altitude; relative height i.e.  the depth of the vertical partition in meters; horizontal partition in kilo-

meters; height difference in meters; cutting (net of ravines, coombs, logs); surface slope in%. Criteria 

of relief estimation by the degree of its favorability are given in Table 2, all indicators are especially 

important for mountain areas, where within national parks are formed the ski centers, such as the 

Carpathian National Park (Ukraine), Krkonoše National Park (Czech Republic), Stelvio National 

Park (Italy) and others are formed [4]. 

The relief estimation method includes also the analysis of its transformation as a result of the 

economic mastering of territory, influence of natural relief violations on the state of natural complex 

components, information about relief elements, which are natural monuments. This method has a 

direct attitude to the choice of places for recreational building and is considered more in detail by the 

author [2, 7]. 

The estimation methods of the soil cover and vegetation estimation take into account descriptions 

of soils types, mechanical composition, density, relative permeability, the structure of humus layer, 

salinity, soil resilience to anthropogenic influence, general characteristics of vegetation cover (geo-

graphic location of types and kinds of vegetation; their description; phenological phases of develop-

ment, resistance to anthropogenic loading, including recreation, availability and dislocation of rare 

species, etc.), characteristic of grass (grass species composition, dislocation of sites with the most 

valuable gene pool, height, density and coverage area), characteristic of forest fund (age, plenitude, 

wooded, pedigree composition, class of fire hazard, groups of the forests and protection category, 

etc.) [6, 19]. 

One should consider the suitability of soils for landscaping: especially favourable in the absence 

of the need to replace them by fertile soil, favourable – if it is necessary to replace its to 50% of the 

fertile soil and scarcely favorable if it’s necessary to replace more than 50%. 

The estimation method of recreational resources must include objective quality and quantitative 

characteristic of all combined natural and historical and cultural resources of national parks territory 

that determine specialization of recreational activity, and also analysis of availability of these re-

sources, pedestrian and transport permeability of territory in the conditions of adaptation of mass 

contingents of tourists and providing with safety in off type natural situations [16  18]. 
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Тable 1. Indexes of elements favorableness degree of weather complex for recreation 

 

Elements of the weather complex 

and season of recreational 

activities 

Degree of favorableness 

especially favorable favorable scarcely favorable 

1 2 3 4 

Summer: 

Air temperature, 0 С 

 

19…26 

 

15…18, 27…30 

less than 15, 

more than 30 

Wind speed, m/sec 1-3 4-6 more than 6 

Air relative humidity, % 40-60 30-40, 60-80 
less than 30, 

more than 80 

Duration of period with the  

"especially favorable" degree  

of comfort, days 

more than 75 50-75 less than 50 

Duration of period with the  

"especially favorable" and 

"favorable" degrees of comfort, days 

 

more than 110 

 

75-110 

 

 

less than 75 

 

Winter: 

Air temperature, 0 С 
(-5)-(-10) 

0-(-4), 

(-11)-(-15) 

above 0, 

below -15 

Wind speed, m/sec less than 2 2-3 more than 3 

Height of snow-cover, cm 30-40 15-30, 40-60 
less than 15, more 

than 60 

Duration of period with the  

"especially favorable" degree of 

comfort, days 

more than 60 40-60 less than 40 

Duration of period with the  

"especially favourable” and  

“favourable” degrees of comfort, 

days 

more than 95 60-95 less than 60 

For a year: 

Number of sunshine hours, hours 
more than 1800 1200-1800 less than 1200 

Number of cloudy days 130 andless 130-170 more than 170 

Number of clear days more than 50 30-50 less than 30 

Number of days with  

precipitation, 1,0 mm and more 
less than 90 90-120 more than 120 

Repetition of discomfort  

(overheated or supercooled) 

days for 3 the warmest/  

the coldest months, % 

less than 20 

 

20-30 

 

more than 30 
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Тable 2. Indexes of territory favorableness degree for recreational using depending on character 

of relief 

Estimation ele-

ments especially favorable favorable scarcely favorable 

1 2 3 4 

relief type 

Average and weakly dis-

sected middle mountains, 

strongly and weakly  

dissected lowland  

(preferred slope angle  

20-250) 

Alpine and Subalpine 

weakly dissected high-

land, strongly dissected 

middle mountains 

(preferred slope angle  

25-300) 

Unchanging plains, in-

termountain foundation 

pits, sublimity of plain, 

strongly  

dissected highlands, 

plateau and tablelands 

(preferred slope angle 5-

200,  

30-500 and more) 

relief forms 

Aligned plateau-like  

surface in the mountains, 

the upper and middle 

parts of the hills above the 

inversion layer boundaries 

Valley Rivers, bottom of 

the hill 

Foundation pits,  

watershed areas of ghats, 

canyons 

relief elements 

Flat terraces, headlands, 

amphitheaters, convex 

slopes, circuses 

Sloping terraces, folds, 

slopes, concave slopes, 

slopes like stairs 

Cliffs, gorges,  

ravines and peaks, thal-

weg, fan 

avalanches, rocks 

altitude, m. above 

sea level 

Up to 3000m (for public 

recreational classes) 

1000-2200m (to accom-

modate recreational  

centers), 2000-3000 m (to 

accommodate the start of 

ski runs) 

Up to 3500m (for public 

recreational classes) 

700-1000m (to accom-

modate recreational  

centers), 1000-2000 m 

and 3000-4000 m (to  

accommodate the start 

of ski runs) 

more than 3500m (for 

public recreational clas-

ses) to 700 or more 

22000m (to accommo-

date recreational cen-

ters), less than 1000m 

and 4000m more (to 

accommodate the start of 

the ski slopes) 

relative height  

(vertical partition 

depth, m) 

400-1000 1000-1500 
less than 400 and more 

than 1500 

horizontal partition more than 5 км 0,5-5 км less than 0,5 км 

cutting 

More than 5 km, isolated 

ravines, gorges, gullies, 

etc. (for area recreation 

centers and ski areas) 

0.5-5km, ravines,  

gorges, gullies, etc. is 

less than 20% of the 

recreational centers and 

ski areas 

Less than 0.5 km,  

ravines, gorges,  

gullies, etc. constitute 

more than 20% of the 

recreational centers and 

ski areas 

heights overfall, m 

To 25 (for recreation  

centers area),  more than 

1000 (for ski areas  

territory) 

25-50 m (for recreation 

centers area) and 1000 

(for ski areas territory) 

50 m (for recreation cen-

ters area), less than 500 

(for ski  

areas) 

Surface inclina-

tions, % 

Up to 30 (for recreation 

centers area), 10 to 30 (for 

ski areas), from 0 to 30 

(for public recreational 

classes) 

30-50 (for recreation 

centers area, ski areas 

and public recreational 

classes) 

More than 50 (for recre-

ation centers  

area, ski areas and  

public recreational  

classes) 
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Тable 3. Indexes of territory favorableness degree for the recreational using depending on character of 

exogenous and endogenous processes 

 

Types 

(kinds) of pro-

cesses 

Evaluations indicators  
especially favor-

able 
favorable 

scarcely favor-

able 

1 2 3 4 5 

Landslides coefficient of the  

lesion area, km2 
0,01 0,01 – 0,10 more than 0,10 

Collapses coefficient of the  

lesion area, km2 0,01 0,10 – 0,30 more than 0,30 

 

Mudflows 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rarefied net of 

mudstone river-

beds, mudflows 

of rain type 

weak density of 

mudstone river-

beds, mudflows 

of rain and  

glacial feed 

weak density of 

mudstone river-

beds, 

mudflows of 

rain and  

glacial feed 

middle volumes 

of bearing-

out less than 

1000m3 

middle volumes 

of bearing-

out from1000m3t

o 10000m3 

middle  

volumes 

of bearing-out 

more than 

10000m3 

area of mudstone 

pools to 10km2 

area of mudstone 

pools to 100km2 

area of mud-

stone pools to 

250km2 and 

more 

inclination 

of the rivers 

channel to 0,3 

inclination of  

the rivers 

channel to 0,5 

inclination of  

the rivers chan-

nel to 0,8 

Mudflow-dangerous water-

courses length attitude the 

of the to the length all wa-

tercourses of the same or-

der, km/km 

less than 0,10 0,10 – 0,50 more than 0,50 

 

Avalanches 

 districts are safe 

in an avalanche 

relation 

and with a weak 

avalanche  

hazard (not more 

than 25%) 

districts are with 

a middle  

avalanche  

hazard (not more 

than 50%) 

districts are 

with a consid-

erable  

avalanche 

hazard (more 

than 50%) 

Number of ways of 

avalanches ascent for 1 

linear mile 
less than 0,25 0,25-1,5 1,5-5,0 

the attitude of the total  

area ofalluvial fans and ar-

eas of defeat shock wave to 

the total area  

of he district 

more than 0,02 0,02-0,25 more than 0,25 
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Abrasion Aver  speed of  

bank retreat, m 

less than 1,0 on 

local areas 

less than 1,0 on 

considerable dis-

tances 

more than 1, on 

considerable 

distances 

Erosion erosive dismemberment, 

km/km2 
less than 1,0 1-3 more than 3 

Karst a general area of empti-

nesses to the area of the 

district (karst coefficient, 

km2/km2) 

less than 0,001 0,001-0,01 more than 0,01 

Subsidence of 

loess soils 

subsidence type 

Insignificant an-

thropogenic sub-

sidences 

(1type) 

Average inten-

sity anthropo-

genic and insig-

nificant natural 

subsid-

ences  (2type) 

Considerable 

anthropogenic 

and natural 

subsidences  

and suffosion  

(2 type) 

Seismicity force of earthquakes, 

points 
to 6 7 8 and more 

 

On the basis of study and estimation of recreational resources and their space-hygienic intercon-

nection a complex map of landscapes is made, where the modern using and state of landscapes (for-

ests, forest-parks, parks, roads, residential territories, etc.) are represented showing the main species 

points, protected territories, territories of the managed recreation, existing beaches and areas that are 

comfortable for creation artificial beaches, abrasive banks that must be strengthened, zones of peri-

odic underflooding, exotic form of relief, etc [3]. 

 

CONCLUSIONS 

1. A block diagram of practicing deep deposits of ferromanganese nodules sedentary set of fixed 

at the bottom of the base module and quickly by a movable collector. The latter has a coordinating 

communication via hose cable with a drive carriage and performs a circular motion around the base 

module on a spiral trajectory. 

2. Productive area of minerals in circular overlapping blocks, where excavation occurs spiral steps. 

Moving to the next set of traffic control unit and a collector carried by the installed program automat-

ically includes data from sonar beacons. 
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Анотація. Формування дощового стоку пов’язане з низкою факторів, зокрема запасами вологи в 

атмосфері, температурних коливань, напряму та сили вітру, рельєфу місцевості і т.п. В статті розгля-

нуто відомі розрахункові залежності для визначення витрат та обсягів поверхневих стічних вод, що 

використовуються для визначення розрахункових параметрів дощової каналізації у містах. Розглянуто 

залежність середньої інтенсивності дощів, виражених в долях від рівнозабезпечених добових показни-

ків опадів для Київської області. 

Ключові слова: об’єм дощового стоку, інтенсивність опадів, імовірність інтенсивності, коефіцієнт 

стоку. 

 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 

Процес утворення дощу та формування дощового стоку надзвичайно складний, мінливий 

та залежить від багатьох факторів. До них можна віднести запаси вологи в атмосфері, темпе-

ратурні коливання, напрям та сила вітру, рельєф місцевості та багато інших гідрометеорологі-

чних умов. Значного впливу задає вітер, що несе випарувану вологу з відкритих водних пове-

рхонь. Опади випадають лише у випадку, коли повітря насичене вологою, досягає точки роси. 

Різноманітність факторів, що викликають утворення опадів обумовлена різноманітністю ко-

ливань кількості, інтенсивності та тривалості опадів. Інтенсивність дощів в процесі опадів не 

постійна та безперервно змінюється в часі. Навіть в одній місцевості не можливо два однако-

вих за інтенсивністю доща.  

Клімат Києва є помірно континентальним із м’якою зимою і теплим літом.  Опади в Києві 

визначаються головною мірою інтенсивністю циклічної діяльності. В цілому за рік випадає 

близько 605 мм опадів, з яких 478 мм дощі. В крупних містах з високою щільністю населення 

та великими площами асфальтних покриттів щорічно утворюється мільйони кубометрів до-

щових, талих та поливних стокових вод. Наприклад в Дарницькому районі Києва з площі 

13 400 га відводиться приблизно 53 740 м3/рік. Нормативні документи [1] забороняють ски-

дати у водойми без очищення поверхневі стоки. Основним фактором поверхневого стоку, що 

створює витрати в системі водовідведення і, як наслідок параметри усіх споруд є розрахункова 

інтенсивність дощу. 

Максимальні витрати дощового стоку утворюються в системі дощового стоку завдяки інтен-

сивній частині дощу, тривалість якої дорівнює часу добігання дощових вод від найбільш від-

даленої точки площі водозбору до розрахункового перерізу (часу поверхневої концентрації 

стоку). Найбільш практичних інтерес з усіх характеристик дощу представляють середні інте-

нсивності за періоди різної тривалості, що включають найбільш інтенсивну частину дощу… 

 

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Серед найстаріших методів визначення розрахункових інтенсивностей можна віднести 

«спосіб граничних інтенсивностей» проф. П.Ф. Горбачова, розроблений в 1915-1922 рр., 

Г.Л.Зак в даний спосіб пізніше ввів поправку, яка враховує кліматичні умови конкретних ре-

гіонів. 

З 50-х по 80-і роки для розрахунку дощової каналізації (для t = 5…120 хв) зазвичай викори-

стовувалась формула, запропонована М.В. Молоковим, яка була отримана на основі даних са-

мозаписувальних приборів вимірювання дощу, після чого були складені карти з ізолініями ро-

зрахункових параметрів, що дозволяли визначити інтенсивність дощу: 
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де  –- інтенсивність дощу, л/с на 1 га; q20 – інтенсивність дощу для заданої місцевості при 

періоді однократного перевищення один раз на рік, л/(сга); C – параметр, який характеризує 

імовірність інтенсивності; Р-– період однократного перевищення інтенсивності; t – тривалість 

дощу, хв; n – параметр, що характеризує темп зменшення середньої інтенсивності зі збільшен-

ням періоду опадів. 

В країнах СНД дослідженнями залежності інтенсивності від тривалості та періоду однок-

ратного перевищення займалася низка вчених (М.М. Бєлов, М.В. Молоков, Г.А Алексеев і тд), 

завдяки яким були запропоновані різноманітні формули для визначення інтенсивності для ок-

ремих районів та міст. 

В США, Німеччині да деяких інших країнах інтенсивність часто представлена у вигляді 

кривої, як функцію тривалості. При цьому для кожного періоду свій графік. Найчастіше зале-

жність інтенсивності від тривалості виражена формулою вигляду: 

( )n

A
q

t b



(2) 

При цьому одні дослідники, М.В. Молоков, В.С. Гулієв, А.Я. Кийв, С.Н Кічев та ін. прий-

мають значення b=0, інші n=2/3 та b=0, у Великобританії n=1,0 та b=20 хв. для t ≥ 20 хв. та 

b=40 хв. для t ≤ 20 хв. чи n=2/3 та b=0, в США - n=1,0 та b=10-33 хв. в залежності від періоду 

перевищення β та територіального району, в Німеччині - n=0,73 та b=0 для t ≥ 15 хв. та b=15 

хв. та n=1,35 для t ≤ 15 хв. 

Деякі з дослідників пропонували залежності іншого вигляду: 

n

A C
q

t t
  , (3) 

та r kt

A
q

t


 (4). 

Остання залежність пропонувалася В.С, Надісеєвим та Данг Суан Сін для м. Ханой та ще 

3-ох міст В’єтнаму при r = 0,42 та k = 0,00051. 

Комбінована залежність (2) при b=0 та n = const з 3-ома параметрами A, b, та n є досить 

гнучкою. При n ≤ 1,0 зі збільшенням t кількість опадів H = At/(t+b)n збільшується безмежно, 

при n ≥ 1,0 кількість опадів спочатку зростає та при t1 = b/(n-1) стає максимальною, а потім 

при t ≥ t1 зменшуються, що суперечить фізичній суті явища. 

Залежність (4), хоча і має 3 параметри, не відрізняється особливою гнучкістю. Кількість 

осадів за цією формулою спочатку зростає, а потім зі збільшенням t починає спадати. І при 

тривалих опадах отримуємо абсурдні значення. 

Всі формули, що застосовуються являються емпіричними. Процеси утворення атмосферних 

опадів не дозволяє на даний момент теоретично обґрунтувати залежність інтенсивності від 

тривалості дощів. Тому для практичних задач цілком допустимо застосування натурних спос-

тережень. Межі їх застосування мають чітко бути обмеженими. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Для розрахунку максимальних витрат води дощових опадів на водозборах з різним часом 

добігання води необхідно знати найбільші суми опадів (Ht) та середні інтенсивності дощу (qr 

= Ht / t) за різні інтервали часу (t) даного дощу та серед інших дощів. В найпопулярнішій ме-

тодиці приймається, що відношення рівнозабезпечених шарів опадів за дощ (Ht) та добових 

шарів опадів (Hдоб) мало залежать від вихідних значень забезпеченості β та відповідних добо-

вих опадів Hдоб для району з однорідним характером випаду опадів, і це відношення залежить 

лише від інтервалу часу. 
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На основі цього положення інтенсивності дощу qr за будь-який інтервал часу t виражається 

через добовий шар опадів існуючої імовірності: 

/ ( )t t добq H t H q t   , (5) 

 

де q(t) = Ht / t Hдоб  відношення до добового шару опадів, інтенсивність дощу (Табл.1). 

Виражаючи залежність інтенсивності q від тривалості з рівнянням:  

( )

к

n

A
q

t b



, (6) 

За табличними даними (Табл.1) методом найменших квадратів визначались параметри 

AK та n за різні інтервали часу при b=0, b=1, b=5 та b=10 хв, а потім середньоквадратична 

похибка σ. Результати цих розрахунків наведено в Табл.2. 

З аналізу даних розрахунків, приведених в Табл.2 варто відзначити, що для умов довжини 

колекторів Києва найбільш підходить формула з b=0 для дощів з розрахунковою тривалістю 

10-150 хв. 

Криву розподілу середнього числа перевищення в рік S=1/P максимальних добових опадів 

А.М. Курганов запропонував описувати рівнянням: 

Табл. 1 Значення середньої інтенсивності дощів (л/с га мм), виражених в долях від рівнозабез-

печених добових показників опадів для Київської області 

 

Інтервали часу, хв. 5 10 20 40 60 90 150 300 720 

При Р > 3,5 г. 7,3 5,76 3,95 2,46 1,89 1,37 0,9 0,482 0,229 

При 1,4 </’<3,5 г. 7,23 5,35 3,83 2,32 1,68 1,27 0,782 0,445 0,215 

При 0,7 <Р < 1,4 г. 7,18 5,22 3,72 2,06 1,52 1,17 0,766 0,436 0,196 

При Р < 0,7 г. 4,97 3,75 2,65 1,72 1,32 0,988 0,675 0,393 0,167 

 
Табл. 2 Параметри AK та n в формулі (6) при різноманітних значеннях b 
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Р > 3,5 г. 1,4 < Р <3,5 г. 0,7 <Р< 1,4 г. Р < 0,7 г. 

AK n σ AK n σ AK n σ AK n σ 

5-300 5 51,56 0,86 4,20 53,24 0,88 3,54 51,27 0,88 2,84 27,21 0,77 2,79 

10-150 0 31,71 0,76 5,63 32,45 0,77 6,72 31,71 0,78 4,94 15,78 0,64 4,97 

5-300 1 31,19 0,75 10,48 31,92 0,77 9,35 30,77 0,77 7,91 17,39 0,68 6,60 

5-300 0 26,89 0,72 12,75 27,43 0,74 11,57 26,48 0,74 10,12 15,26 0,65 8,41 

5-300 10 87,36 0,96 1,66 91,35 0,98 3,53 87,56 0,98 5,02 43,52 0,86 4,60 

5-90 0 22,24 0,65 9,47 23,29 0,67 9,59 23,91 0,69 9,37 13,10 0,59 3,85 

20-300 0 43,20 0,82 2,69 43,47 0,84 1,23 38,45 0,83 1,81 20,86 0,72 4,22 

 
Табл. 3 Добові опади Hдоб (мм) різної забезпеченості Р 

 

Забезпече-

ність Р,% 
1 2 5 10 20 

39 

(1 раз в 2 

роки) 

 63 

(1 раз що-

річно) 

86 

(2 рази в 

рік) 

Hдоб 81 70 57 47 38 29  23 17 
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1/

2(lg ) b

r
доб

r

k m P H
H

m

 
 ,     (7) 

де k – коефіцієнт, що залежить від показника степені β; mr, та Hr – середня кількість дощів та 

середня к-сть опадів, відповідно, за теплий сезон року. 

На основі даних спостережень за 50 років для Києва отримано Hr = 356 мм, середнє значення 

добових опадів H=29,5 мм та добові опади різної забезпеченості (табл. 3), а також параметри 

формули (7) – β = 0.5, k = 2.81, mr = 208. 

Все вищезгадане дозволяє визначати витрати дощових вод за формулою: ψ 

кд

n

об A
Fq

t

F
Q

H


  
   1 (1 lg / lg )1 /к r

n

A PF H m

t

   
,  (7) 

де ψ – коефіцієнт стоку; F – площа басейну стоку, га; H1 = 22 мм. 

Показники степені мають прийматися в залежності від повторюваності: при P>3,5 n4=0,72; 

при 1,4<P<3,5 n3=0,73; при 0,7<P<1,4 n2=0,74; при P<0,7 n1=0,61 (див. Табл. 2). 

Після початку дощу стік вод починається після деякого часу, оскільки відбувається змочу-

вання поверхні та заповнюються нерівності. З водонепроникних поверхонь стік відбувається 

швидше аніж з водопроникних. Стік з асфальтових покриттів починається після того, як пове-

рхня вбере в себе до 1 мм води, з бетонної – до 1,5 мм. 

На газонах, перш ніж почнеться стік, вбирається до 6 мм води. На розорених та інших пог-

линаючих поверхнях початкові втрати можуть збільшитися до 10 мм і більше. Наглядний гра-

фічний опис утворення стоку після дощу можна побачити на Рис.1. 

Дослідженнями Л.Т. Абрамова та М.М. Бєлова була встановлена залежність коефіцієнта 

стоку від інтенсивності та тривалості дощу: 

 
0.2 0.1z q t    ,      (9) 

де ψ – коефіцієнт стоку для максимальних витрат дощового стоку від розрахункових дощів; z 

– коефіцієнт, що залежить від виду поверхні, що визначається за ДБН В.2.5-75:2013; q, t – те 

ж саме, що й у формулі (1): 

 
Рис.1. Загальна схема формування витрат по ходу дощу: Q – витрата дощових вод; T – час від поча-

тку стоку; Тд – тривалість дощу; Тст – тривалість стоку; 1 – запас вологи в ґрунті; 2 – вби-

рання дощових вод до моменту утворення стоку; 3 – витрата дощу на площі водозбору; 4 – 

сток з площі водозбору; 5 – дощовий сток, що надійшов до каналізаційної мережі; 6 – витрата 

дощового стоку перед надходженням в регулюючий резервуар, водойму чи очисні споруди 
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986

(2780 )
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,     (10) 

З початком опадів дощу запас підземних вод поступово збільшується до тих пір, поки ґрунт 

не буде насичений вологою. В цей момент інтенсивність утворення стоку стає рівною інтен-

сивності опадів. Як наслідок, стокоутворююча доля опадів зростає по мірі наближається вели-

чини запасу підземної вологи при її значенні при насиченні Hнас (мм). 

Відношення  об’єму поверхневого стоку на водозборі протягом тривалості одного дощу до 

всього загального об’єму опадів називають коефіцієнтом поверхневого стоку. Висоту добо-

вого шару дощового стоку hст  рекомендую виражати через висоту добового шару опадів за 

формулою: 
2

0( )сст тHh H  ,     (11) 

чи 
2

0(1 / )стH H   ,     (12) 

де H0 – висота шару початкового затримання стоку на поверхні території та для накопичення 

вологи (на інфільтрацію) в ґрунті. 

Для міських територій середнє значення H0 залежать від долі площі водонепроникних Fнепр 

ділянок: 

Для того, щоб врахувати стік від суми рідких атмосферних опадів за проміжок часу, важно 

знати коефіцієнт загального стоку. Наприклад, формула для розрахунку коефіцієнта річного 

стоку, для умов м. Києва при β=0,5 має вигляд: 

0 /
рік rz m        (13) 

де ψрік – річний коефіцієнт стоку, що враховує сток від усіх дощів, в тому числі і малоінтенси-

вних, інколи майже не маючих об’єм; s0 – середнє число днів за теплий сезон, що дають дощо-

вий стік; mr – те ж саме, що в формулі (7). 

Відношення s0/mr дає середню відносну кількість дощів з дощовим стоком і складає для 

умов Києва при β=0,5 

0
0 exp( 1.41/ )r

r

r

H
s

m

H
m    ,    (14) 

де H0 – шар втрат за один дощ; Hr – річний шар опадів; mr – те ж саме, що по формулі (7). 

Відповідно розглянуті вище залежності більш об’єктивно описують процеси формування 

витрат дощових вод, що залежать від регіональних кліматичних умов, інтенсивності та трива-

лості дощу. 

 

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Очевидно, що для врахування даних залежностей при розрахунку фізичних параметрів по-

верхневого стоку необхідно значно більша кількість вихідних даних та натурних обстежень. 

Зі збільшенням щільності забудови та планувальних рішень міського середовища будуть змі-

нюватися експлуатаційні характеристики й кількість вагомих факторів, що впливатимуть на 

них. Отримані залежності необхідно апробувати, та оцінити практичну та економічну доціль-

ність. 
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Abstract. The problems of calculation of compressed and bended steel reinforced concrete structures in 

the retained formwork were considered. The conclusion of the feasibility of using the calculated deformation 

model that best corresponds to the real work of load bearing structures was made. 

Keywords. Steel reinforced concrete constructions, steel tube, retained formwork, stress-strain state. 

 

INTRODUCTION 

Reinforced concrete structures in the retained formwork are different [1]. Besides design charac-

teristics (reinforcing by tubes, sheets or rolling sections, profiled sheets), purpose (columns, beams, 

slabs), they are differed by stressed state (central or noncentral comression, bending). For today, there 

are many ways of calculation of reinforced concrete structures, which provide a certain degree of 

reliability in the operation. Calculation of reinforced concrete structures in the retained formwork can 

be performed by the next methods: 

- with using of calculated deformation model; 

- with using of boundary efforts in the concrete, reinforcement and steel, based on their plastic work; 

- by resulted to steel section. 

The numerical calculations of load bearing capacity structures with using of method of finite ele-

ments with the help of computers are enough deeply developed and widely spread at the given time. 

The problems of calculation of reinforced concrete structures are considered in the international nor-

mative document Eurocode 4 [2]. 

 

MATERIALS AND METHODS 

Apart it’s necessary to consider the questions which are related with calculation tube concrete tube 

structures. As the role of steel tube in the tube concrete reduced mainly to reduced of transversal 

expanding of concrete core at the element compression, but from the theory of concrete strength it’s 

known, that with the increasing of transversal compression (lateral pressure) the strength of concrete 

may increase significantly, then a major role in bearing capacity tube concrete element must perform 

work steel pipe in the transverse direction. This can be achieved by adjusting the geometrical and 

mechanical parameters tube concrete element. For example, tube concrete elements with thin-walled 

steel pipes more efficient because in the result of powerful effect of these elements the steel pipe 

resists only in the transverse direction. That’s why in the general case at the calculation of compressed 

tube concrete elements it’s necessary to use the formula: 

ssbb ARARN   ,      (1) 

where bb AR  – bearing capacity of concrete core at compression; ss AR – bearing capacity in compres-

sion of steel tube;  , – corrective coefficients. 

The proposed methods of factors determining the efficiency of steel and concrete , and  based 

on theorems and postulates of mechanics of solid deformable environment, primarily on the methods 

of the theory of plasticity and strength theory [3]. They take into account the peculiarity of tube con-

crete element work of element as internally static undetermined system and peculiarities of steel tube 
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resistance, that can be thin-walled (resistance only in the transverse direction), as well as thick-walled 

(resistance in transverse and longitudinal direction). 

Mathematical apparatus of fundamental methods is the most structural. He completely, and the 

integral part of the calculated bearing capacity trubobetonnoho element has a clear physical meaning 

and requires the use of empirical coefficients. Therefore, the fundamental methods are universal, with 

high precision and have a perfect analytical completed form. 

It completely and by the separate parts of calculated load-bearing capacity of the tube concrete 

element has a clear physical meaning and doesn’t require the use of empirical coefficients. Therefore, 

the fundamental methods are universal, with high accuracy and have a perfect analytical completed 

view. 

At calculating noncentral compressed elements are used the condition: 
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where Npb – bearing capacity tube concrete element;  

y – boundary of fluidity metal pipe;  

r – middle radius of tube;  

ts – thickness of wall of tube shell. 

The position of neutral axis (value of angle  ) is calculated from condition: 

 

./cos0 NMre    

 

Method of determining the stress-strain state of steel concrete elements with sheet reinforcement 

under axial compression based on experimental researches of centrally compressed samples. It is 

believed that the metal and concrete reliably "welded" and throught this limit is the impact of one 

component of the transversal cross section of the others. From the schedules of dependence of longi-

tudinal and transverse strains on the load revealed that they have a curvilinear nature, it means that 

prototypes work both in elastic ( 60% of the destructive effort) and a plastic stage. Therefore, these 

two stages of prototypes are considered separately. 

In the elastic stage the longitudinal and transverse stresses can be determined by the general for-

mulas of Hooke's law equations that have the view: 
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where – zyx  ,, – deformation along respective axes; zyx  ,, – tension along respective axes; 

 i
iE
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 ; 

iiE ,  – modulus of elasticity and coefficient of transverse deformation of the i-material; 

bssi ,1, – materials, which consisted the transversal cross-section. 

In the case, when the dependence of the deformations from the loads obtain the curvilinear nature 

due to the development of elastic and plastic deformations, stresses are determined using the theory 

of small elastic-plastic strains. In this case, the relationship between the individual components of 

stresses and strains by the form is the analogical to elastic stage, but with the replacement of constant 

modulus of elasticity E on variable strain module Е΄. According to this method it was compiled the 

calculation program for PC.  

The method is developed in the compressed elements from steel i-sections with lateral cavities, 

fulled by concrete. The method of calculation  by the deformed scheme is more accurately express 

the real picture of elements deformation. It admits the work of compressed elements in the stress 

strain state before the moment of the achievement of boundary deformations. According to this 

method the scheme of deformation of geometrical elements axis under the action of load with taking 

into account of physical and mechanical characteristics of every elementary part of steel i-section, 

rod reinforcement of concrete is defined.  

Calculations of steel reinforced concrete compressed elements with taking into account of defor-

mation model of transversal cross-section elements include: 

- equation of equilibrium of external and internal forces in the normal cross-section; 

- conditions of normal section deformation; 

-  diagrams of state (deformation) of concrete, rebar, steel. 

To determine the stress-strain state in the normal section two known equilibrium equations are 

used: 

- equilibrium equation of projection of forces on the longitudinal axis of structure; 

- the equation of equilibrium of moments in respect of any chosen axis in the section of structure 

that is perpendicular to the plane of action of bending moment. 

At the calculating of steel concrete structures in general case the structure cross-section is consid-

ered as a set m of elementary sections of concrete (with index i ), of p reinforcement rods (with 

index k ) and of n elementary areas of steel part of  structures (with index j ). In this case, the 

equilibrium equations are: 
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(5) 

where N  – external longitudinal force; e - distance from the force N to selected axis О-О, that is 

located in the limits of structure cross-section corresponding to which the moments of internal forces 

in the concrete, steel and reinforcement with taking into account bending are determined 

Abi , Arj , Ask - area of elementary areas according to concrete, steel and reinforcement; 

y
bi

, y
rj

, y
sk

- distance from the selected torque axis to the center of gravity of elementary sections 

(according to concrete, steel and reinforcement); 

 bi ,  rj ,  sk - stress on elementary areas under concrete and steel reinforcement. 
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Condition of deformation of the normal structure section is taken as a plane of rotation of the linear 

strain distribution by the height of the section from the considerate impacts. 

At calculating of efforts in the section of compressed steel reinforced concrete element of stresses 

in concrete, reinforcement and steel are defined by the deformations with help of state of materials 

diagrams which are associated stresses with deformations. State diagrams are presented in the form 

of noted (basic) points that define the most characteristic stages of stress-strain state materials. Pa-

rameters of  base point of diagrams of materials state are normative resistances of materials and the 

corresponding  to it the strains. The value of parameters of additional basic points are defined as 

derived from the parameters of main base point. 

Parameters base point that corresponds to the elastic limits of fittings, assumed to be the current 

resistance fittings and its corresponding strain: 

Parameters of main base point that corresponds to the limit of elastic work of reinforcement, as-

sumed to be the equal to the calculated resistance of reinforcement Rsso   and its corresponding 

strain: 

s

s
so

E

R
 ,       (6) 

where E s  – modulus of elasticity of reinforcement.  

The similar values of parameters of base points and calculated dependences are assumed for steel. 

State diagrams of steel and reinforcement in tension and compression are assumed equal. 

Calculation of compressed steel reinforced concrete elements can be done by boundary efforts 

with use of two equilibrium conditions. 

The methods of reinforced concrete structures in non-removable formwork that work on a bend 

for all types of cross-sections that are discussed in [1]. So at consideration of stress-strain state of 
reinforced concrete elements with an external sheet reinforcement the preconditions are accepted 
and known: 

- follows to the hypothesis of flat sections; 

- follows to the static condition: 

  0iN
;   0iM

.     (7) 

- resistance of concrete in tension is assumed to be zero; 

- resistance of concrete on compression stresses conditionally is represented  by stress that equals 

Rb, (multiplied, in the necessary cases by a factor of work conditions), evenly distributed over the 

part of the compressed area; 

- tensile strain in sheet and rod reinforcement are assumed not more than calculated tensile re-

sistance Ry and Rsс, multiplied, in the necessary case by a factor of working conditions; 

- compressive stresses in the sheet and rod reinforcement are assumed not more than the calculated 

resistances to compression and Ry and Rsс multiplied if necessary by a factor working conditions. 

At approach of beams on bend destruction took place on a normal section. The reason was achieve-

ment of stresses of fracture yield strength steel bars and detachment vertical reinforcement sheet with 

further destruction of the concrete in the compressed zone section. Evaluation of the strength elements 

on the boundary conditions for the destruction of these forms can be presented on the basis of joint 

decisions longitudinal balance of forces depending on the scheme of internal efforts. In this case, the 

design scheme is considered normal cross section (Figs.1, 2). 

At experiment of beams on bend of destruction took place on a normal section. The reason of 

destruction was to achieve stress of yield strength steel reinforcement and detachment of vertical 

sheet reinforcement with further destruction of the concrete in the compressed zone of section. Eval-

uation of the strength elements on the boundary conditions for the destruction of these forms can be 

presented on the basis of mutual decision of equilibrium of longitudinal force depending on the 

scheme of internal efforts. In this case, the design scheme of normal cross section is considered 

(Figs.1, 2). 
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The conditions of static (7): 

.0)(
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    (8) 

 
Fig.1. Diagram of internal efforts in the normal section 

 

 
Fig.2. I-section transversal sections and their calculated scheme: а) neutral line within the shelf; 

б) neutral line within the shelf of i – section edge 
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The method of calculating of bending reinforced concrete elements in non-removable formwork 

to a transverse force. The calculation of elements with sheet reinforcement should use by the formula: 

сtR
c

bhR
Q wyw

btb
u 2

2
04 


      (10) 

To calculate the movement of the bending concrete elements in non-removable formwork is re-

ceived by the formula: 
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The proposed formulas for calculating anchor means to ensure the mutual operation of concrete 

and steel in reinforced concrete structures in non-removable formwork. 
 

CONCLUSION 

The developed algorithms of calculation allow to calculate with sufficient accuracy to determine 

the efforts of destruction and curvature of steel reinforced concrete pillars, beams and floor slabs and 

reflect the distribution of strains and stresses not only in concrete but also in steel reinforcement. The 

program of calculation of the computer, which provides a satisfactory convergence with experimental 

data is composed by the developed methodology. 
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Анотація. Вирішено задачу нестаціонарної фільтрації в складних гідрогеологічних умовах підтоп-

леного схилу. Проведено порівняльний аналіз отриманої задачі з існуючими методиками. 

Ключові слова: підтоплений схил, нестаціонарна фільтрація, області фільтрації, фільтраційний по-

тік. 

 

Питанням визначення формування потоку фільтраційних вод у часі при швидкому зниженні води у 

регулюючій водоймі та які стосуються фільтраційних схем в умовах однорідної та двошарової будови 

водоносного горизонту в різний час займалося багато відомих вчених [1  8]. 

Як правило, подібні схеми розглядалися у наближеній постановці, яка ґрунтується на методі фільт-

раційних опорів. 

В більш чіткій постановці рішення подібних задач зводилося до розгляду вихідних рівнянь та гра-

ничних умов, які аналогічні умовам сталої фільтрації, але при додатковій нелінійній умові на вільній 

поверхні, яка описує характер її переміщення у часі. 

При складних умовах схеми водоносного горизонту розглядалися лише окремі ділянки через скла-

дність математичного обґрунтування моделей та їх реалізації. 

Таким чином на сьогоднішній день існує необхідність розв’язання задачі нестаціонарної фільтрації 

в підтопленому схилі для чіткого прогнозування рівня ґрунтових вод в ньому, що дозволить вчасно 

приймати природоохоронні управлінські рішення. 

Особливо важливим фактором при цьому є врахування складної гідрогеологічної будови підтопле-

ного схилу. 

Найбільше розповсюдження мають гідрологічні умови, які описуються схемою фільтрації в триша-

ровій будові водоносної товщі, коли горизонт, який складено з добре проникливих порід і розташовано 

на слабо проникливих відкладеннях перекривається зверху глинистими відкладеннями. 

Метою рішення даної задачі є дослідження формування рівня ґрунтових вод у випадку нестаціона-

рної фільтрації при швидкому зниженні рівня води в б'єфі перед укосом при складній геологічній бу-

дові водоносної товщі. 

Для рішення задачі нестаціонарної фільтрації в схилі дренажного каналу область фільтрації трьох-

шарової будови водоносної товщі з вільною поверхнею у верхньому шарі розбивалась на 7 фрагментів 

(Рис.1). В кожному фрагменті в умовах жорсткого режиму фільтрації (без врахування пружних влас-

тивостей порід і води) двомірний фільтраційний потік описується відомим рівнянням Лапласа, записа-

ним відносно потенціалів швидкості фільтрації. Рішення рівняння Лапласа в кожному фрагменті вико-

нувалось з використанням відомих граничних умов на зовнішніх та внутрішніх границях фрагментів, 

зокрема на внутрішніх границях були встановлені відомі граничні умови 4-го роду, які характеризують 

неперервність зміни напорів і швидкості фільтрації. Вирішенням зазначеної задачі фільтрації є визна-

чення положення вільної поверхні у верхньому шарі (фрагмент 1). В даному випадку двомірне рівняння 

Лапласа: 
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де φ (x, y, t) – потенціали швидкості фільтраційного потоку; 

H(x,y,t) – рівень (напір) ґрунтових вод у верхньому безнапірному шарі, м; 

H0  ордината горизонтальної площини, якій приблизно замінюється поверхня ґрунтових 

вод в початковий момент часу, м; 

k1  коефіцієнт фільтрації верхнього шару ґрунту, м/добу; 

μ1 – коефіцієнт водовіддачі верхнього шару ґрунту; 

ε – інфільтраційне живлення ґрунтових вод на вільну поверхню, м/добу. 

Зазначимо, що в даному випадку зовнішні границі областей фільтрації є недосконалими, 

тому приймає граничні умови 3-го роду 𝑓(𝑦), 𝜑(𝑦) та ψ(y), які враховують фільтраційні опори 

обумовлені недосконалістю областей фільтрації. 

В результаті розв’язку даної задачі фільтрації математичними методами, одержані рівняння 

для побудови кривої депресії у часі в схилі дренажного каналу в умовах тришарової будови 

водоносної товщі: 
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де Q1 та Q2 – параметри, які залежать від співвідношень коефіцієнтів фільтрації, потужностей 

шарів водоносної товщі, фільтраційних опорів, а також геометричних параметрів схеми філь-

трації. 

Розглянемо схему одношарової будови водоносної товщі з наступними параметрами: шар 

ґрунту характеризується коефіцієнтом водовіддачі µ = 0,06; має потужність m = 6 м, коефіцієнт 

фільтрації k = 2 м/добу. 

 
Рис.1. Схема формування нестаціонарного фільтраційного потоку до відкритої дрени 
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Геометричні розміри області фільтрації наступні: відстань до границь області фільтрації a 

= 15 м; ширина каналу по дну b = 2 м. 

В даній схемі нестаціонарної фільтрації інфільтрація або випаровування із вільної поверхні 

відсутнє ( = 0). 

Для отриманого розв`язку задачі нестаціонарної фільтрації в підтопленому схилі (4) за 

умови одношарової будови водоносної товщі (як окремий випадок) формула для розрахунку 

приймає вигляд: 
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(4) 

де а – відстань від границі області фільтрації до зрізу дренажної водойми, м; 

m – потужність водоносної товщі, м; 

n – корінь трансцендентного рівняння; 

x – відстань від дренажного каналу; 

k – коефіцієнт фільтрації водоносної товщі, м/добу; 

t – час, доба; 

µ  коефіцієнт водовіддачі. 

Коефіцієнти F1 та F2 визначаються із наступних співвідношень: 
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і являють собою функції від фільтраційних опорів обумовлених недосконалістю границь фі-

льтрації. 

Розрахункова схема формування фільтраційного потоку в умовах одношарової будови во-

доносної товщі представлена на Рис.2. 

Порівняємо розрахунки за отриманими залежностями з існуючими нормативними докумен-

тами. Так, в Посібнику до СНиП 2.06.15-85 «Прогнозы подтопления и расчет дренажных си-

стем на застраиваемых территориях» [9] наведена аналогічна розрахункова схема нестаціона-

рної фільтрації для однорідної будови водоносної товщі, яку пропонується розраховувати за 

формулою: 

ℎ = ℎ0 + (ℎ𝑒 − ℎ0)𝑋𝐿 + (−1 − �̅� − 𝐹27(�̅�, 𝑓0))  , 

де: h – напір на території, що розглядається, м; h0  початковий рівень залягання ґрунтових 

вод, м; he – потужність водоносної товщі під каналом, м; X – відстань, на якій розраховується 

рівень грантових вод; L – ширина каналу, м; Sn – величина підйому рівня води в каналі, м, 

�̅� = 𝑥
𝐿⁄ ,       (8) 
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𝑛∙𝑡2
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2
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(−1)𝑛

𝑛
𝑠𝑖𝑛𝜋�̅�𝑒𝑥𝑝(−𝑛2𝜋2𝑓0)∞

𝑛=1 .   (10) 

Розрахунок рекомендується виконувати з використанням метода суперпозиції при умові 

наявності техногенної інфільтрації на ґрунтовому масиві. 

На Рис.2 без зміни параметрів схеми фільтрації отримуємо положення рівня ґрунтових вод, 

розраховані за формулою (10). 
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Порівняння проведених розрахунків за даною формулою показав, що на достатній відстані 

від відкритого дренажного каналу розрахунки за отриманою формулою (4) та формулою (10) 

дають задовільні результати. 

У випадку проведення розрахунків положення кривої депресії поблизу дренажного каналу 

(>
𝑥

𝐿
) крива депресії, розрахована за формулою (10), уходить під рівень вільної поверхні дре-

нажного каналу. 

Різниця в положеннях розрахованих рівнів ґрунтових вод поблизу дренажного каналу обу-

мовлена двома причинами: 

- формула (10) отримана шляхом рішення рівняння Буссінеска і не враховує висоту просо-

чування на ухил дренажного каналу; 

- рівняння (4) отримане за умови лінеаризації вільної поверхні. 

 

ВИСНОВКИ 

1. Показано, що для прогнозування виникнення небезпечних екзогенних геологічних про-

цесів в підтоплених схилах і вчасного прийняття управлінських природоохоронних рішень не-

обхідним є достатньо точне визначення положення рівня ґрунтових вод в таких схилах. 

2. Отримані залежності для визначення положення рівнів ґрунтових вод за умови складної 

гідрогеологічної будови підтопленого схилу на основі аналітичного рішення задачі нестаціо-

нарної фільтрації в підтопленому схилі. 

3. Показано, на основі порівняння результатів розрахунків за отриманими залежностями з 

фактичними положеннями рівнів ґрунтових вод в реальному підтопленому схилі, що отримана 

модель надає завищені значення положення рівнів ґрунтових вод (приблизно 10 %), що пояс-

нюється наявністю в задачі початкової умови лінеаризації на вільній поверхні. 

 

 

 
Рис. 2. Схема формування нестаціонарного притоку до відкритого дренажного каналу в 

умовах одношарової будови водоносної товщі при t: а – розрахунки проводились 

за формулою (5); б – розрахунки проводились за методикою [9] 
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ВСТУП 

В сучасних умовах життєдіяльності людини  все більш актуальними стають питання еколо-

гічної складової країни. Трансформаційні процеси, що відбуваються в соціально-економіч-

ному житті країни, вимагають розробки нових концептуальних підходів до здійснення проце-

сів управління природними ресурсами. У сучасному розвитку виробництва питанням природ-

них ресурсів, їх землекористування та системи їх управління  являється одним з ключових. 

Земля в екологічному розумінні це природний об'єкт, складова частина природного середо-

вища, що взаємодіє з іншими об'єктами природи, а в більш широкому розумінні охоплює всі 

природні ресурси. 

Відповідно до статті 3 Закону України „Про природно-заповідний фонд України”, до 

природно-заповідного фонду  (ПЗФ) України належать: 

- природні території та об’єкти: природні заповідники, біосферні заповідники, національні 

природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам’ятки природи, заповідні 

урочища; 

- штучно створені об’єкти: ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-

пам’ятки садово-паркового мистецтва. 

Національні природні парки (НПП) – це цінні природоохоронні ділянки землі та водного 

простору з усіма природними ресурсами та об'єктами, які використовуються в рекреаційних, 

культурно-освітніх, науково-дослідних цілях, та являються цінними природо-охоронюваними 

територіями. НПП перебувають у державній власності, та охороняється державою від більшо-

сті типів людської діяльності та забруднення. [1] 

Відповідно до закону України «Про природно-заповідний фонд України» статті 11 – «Спе-

ціально уповноваженим органом державного управління в галузі організації, охорони та ви-

користання природно-заповідного фонду є центральний  орган  виконавчої  влади  в  галузі 

охорони навколишнього природного середовища», тобто міністерство екології та природних 

ресурсів України. 

Повноваження спеціально уповноваженого органу виконавчої влади  з питань охорони 

навколишнього природного середовища закріплені статтею 20 Закону України „Про охорону 

навколишнього природного середовища”. 

Правовий статус об'єкта ПЗФ безпосередньо пов'язаний із процедурою його створення. В 

законі України "Про Природно-заповідний фонд України" присвячений цим питанням окре-

мий розділ (VII). Провівши аналіз законодавства України, визначено:  процес створення НПП 

виглядає наступним чином:  

1) міністерство екології, відповідно до закону України «Про Природно-заповідний фонд 

України», готує та погоджує наступні документи:  

а) клопотання про створення чи оголошення територій НПП України; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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б) попередній розгляд клопотань про створення чи оголошення територій  НПП України; 

в) погодження з власниками територій та природних ресурсів, які вилучаються для запові-

дання під НПП; 

г) розроблення проекту створення відповідно до стратегії державної екологічної політики 

України. 

ґ) погодження проекту створення НПП, з органами місцевого самоврядування. 

Міністерство екології та природних ресурсів України, в межах своїх повноважень готує та 

подає Президенту України, проектні пропозиції на створення НПП.  

Підготовка і подання клопотань про створення чи оголошення територій   НПП України 

можуть здійснюватися підрозділами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони 

навколишнього природного середовища (міністерство екології), науковими установами, при-

родоохоронними громадськими об'єднаннями або іншими зацікавленими підприємствами, ус-

тановами, організаціями та громадянами. 

Клопотання має містити обґрунтування необхідності створення чи оголошення території 

НПП України, характеристику природоохоронної, наукової, естетичної та іншої цінності при-

родних комплексів та об'єктів, що пропонуються для заповідання, відомості про місцезнахо-

дження, розміри, характер використання, власників та користувачів природних ресурсів, а та-

кож відповідний картографічний матеріал. До клопотань додаються документи, що підтвер-

джують та доповнюють обґрунтування необхідності створення чи оголошення територій  НПП 

України.  

Клопотання із додатками подається до державних органів, уповноважених проводити їхній 

попередній розгляд. Попередній розгляд клопотань про створення чи оголошення територій 

НПП здійснюється Міністерством екології або його територіальним органами у місячний 

строк. 

У разі схвалення клопотання проводиться їхнє погодження з власниками та первинними 

користувачами природних ресурсів у межах територій, рекомендованих для заповідання [2]. 

Заповідання – це сукупність правових норм, які визначають умови та порядок охорони при-

родних комплексів та об’єктів, виключених з господарського обігу та оголошених у встанов-

леному порядку заповідними територіями [3]. 

На підставі результатів погодження клопотань Міністерство екології та природних ресурсів 

України забезпечує розробку спеціалізованим проектним та науковим установам - проект 

створення НПП. 

Прийняття рішень про створення чи оголошення територій НПП України, здійснює Прези-

дент України. Президент України підписує Указ Про створення відповідного НПП. 

В процесі створення НПП задіяні: Президент України, Кабінет Міністрів України та Міні-

стерство екології та природних ресурсів зі своїми структурними підрозділами. 

Ініціатором створення НПП виступає Міністерство екології та природних ресурсів України 

зі своїми структурними підрозділами (Державна служба заповідної справи, Державне агентс-

тво водних ресурсів України, Державна служба геології та надр України), яке готує та подає 

проект указу зі схемою про створення НПП. 

Президент підписує указ спускає його на Кабінет Міністрів України, а Кабінет Міністрів 

України доручає Міністерству екології здійснювати управлінські кроки щодо виконання 

указу. Це – субординаційні відносини органів виконавчої влади, які представляють вертика-

льну систему державного управління.  

В той же час інші рівноправні суб’єкти та їх структурні підрозділи: -Міністерство аграрної 

політики та продовольства України (Державна служба України з питань геодезії картографії 

та кадастру, Державне агентство лісових ресурсів, Державне агентство рибного господарства), 

Міністерство культури України (Управління охорони культурної спадщини), Міністерство ре-

гіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, які мають 

http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex.ua%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1365.ic5HmPMQS_msg1WwAZCPmccowlBtmBYq7vYghXjz3BZ6ezd4KwaR3gXR8JA3p2RvvhZrOosHrYmoT6rc8Yv5WjDVGSdUVftxZwT-UdxMOjI.cb4e0508a02a6634dbcd45d1f7ec97524bbe1838&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYm9ZV915H4XEUO-TlDL8zu0ViXmd4I-XZ8v-Q08mtVkfTwwvodqu0MvgKSR_6WHZ3DKp6RFAB0YD-WFrYaOHdIqCJaK9yEiLXs&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbU5HM3NqWUgxT1kwT25xLU5NZ2FkUUZnVndzYml2Z3NlSi1QZjF6a21qMFhSeHBfV0JRT0VXMzYxSWVIV2sxb2ZFS0FwV3RmUEU1&b64e=2&sign=41bd1dc4e0c2e58e674dfe0aaea47e48&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFHBBDMootVhD7li5zG7jixQDylWGVjAD5tQrZ74tC0s5gRAx36uZIl_PngDZ8Sh1pgBVsH7qSCcwdDTsF7klEAFcOBw55hL4vJkq4OMkiecFO_q_nh2JcKp5a-1kEOSgWk2Nt2nxDZ4Ngj0JSEyJ1Q9W8LGdbU6ZbAfXYx_jKohLTt8ZD7w9hA4leJzvlktun-3fMYXutLLLfUDPUyhLej_K3lTHbiGV_7t54-1ZiVFI-azXpnxuH_nU3S5PelJt4IYEEJ6ut_gLrB4mppggLGFvC2JzTTiFSB2kFgppNExh4ItzrWRswIzLjn2fULo79UKIBkHqzKKe3xQBs1hjJ04a8zIh7ivSCjsMONWTnPOTn_KgxBBH98e0fUnw5fSi578pbZ_OsrLJpH8bIR6zwyMSTUy_ih2MslK5NDRDcoZUgRk3a3X-00pkVhIhUJdKBT9337pjaQvdctV3bE5vD038Ljm-pvhrwQ&ref=orjY4mGPRjmt1xzYuZsDZSKx6sHOF1RVqtAHQSVultZOB_UMMNyEkrcz61aT-Uc6qh_y73kaqTCcpujZuHjFjErQvrVa1jQB6Vu_GqwEpFxayHZND5eL2Y0pwuag9UfXPZnxRfpob0w03AXr2lIHS1HH1SV1nJEV6oITkIAUfhxBkkqIGWfTs7l_05Ms17ZagPfP4anp6XN5hyook50hwkHEKkMlxbpptRbJfa7jvWM-Rip8XEXhA35sKcq6CKdiwFU2pysJgOjxGkUm5NkPhh0m8DhRe9jCmoAOQWFuoyMHt5opNuj9Ddt8VMQNvdn6dgVNBqIWiEZ8scjzW_onsHNzUQe3cPEPrHMhoCRN68kLIHoGJ7sdHr-5sm5fm7D5aAypsPcejYx7Z0h2z3MIX_pPYRVCnZEXuMJJAFRHmaff7Bf89AKa09UYzLaourNZ6jE9FEtRC-_rcTZq6QoUa8ppSfVq3blwQwMEvZvtsY4nwhkpvR1WB9LW7hJB4rYEmLC6_Pck0BmonZ_zAINonYjw4r1deOvKhCO07RLMeK7rBjs-1PGtV2EmDVLsvmwH79yEjBRUfkYHifsvjYh_mTcpf1wBbTO1xCm7WIxSmg-ledcursTOaTRxYF6CRrZQJPjd1MzwZdetcbTFJsDEkw&l10n=ru&cts=1489929524409&mc=5.5430238130357985
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об’єкти котрі їм підпорядковані в межах НПП - косвенно задіяні в процесі, погодження, фі-

нансування, тощо, на етапі створення НПП не приймають участь. 

Відповідно до статті 21 закону України «Про природно-заповідний фонд України» на тери-

торії  національних  природних парків з урахуванням природоохоронної, оздоровчої, наукової, 

рекреаційної, історико-культурної та інших цінностей природних комплексів та об'єктів, їх 

особливостей  встановлюється диференційований режим щодо  їх  охорони,  відтворення  та 

використання згідно з функціональним зонуванням:  

Заповідна зона - призначена для охорони та відновлення найбільш цінних природних ком-

плексів, режим якої визначається відповідно до вимог, встановлених для природних заповід-

ників; 

Зона регульованої  рекреації  - в  її межах проводяться короткостроковий  відпочинок та 

оздоровлення населення, огляд особливо мальовничих і пам'ятних місць.  

У цій зоні дозволяється влаштування  та  відповідне  обладнання туристських маршрутів і 

екологічних  стежок;   

Тут забороняються рубки лісу головного користування,  промислове рибальство, мисливс-

тво, інша діяльність, яка  може  негативно  вплинути  на  стан природних комплексів та об'єктів  

заповідної зони;  

Зона стаціонарної  рекреації - призначена для розміщення готелів,  мотелів, кемпінгів, ін-

ших об'єктів обслуговування відвідувачів  парку;  

Тут  забороняється будь-яка господарська діяльність, що не пов'язана з цільовим призна-

ченням цієї функціональної  зони  або може шкідливо вплинути на стан природних комплексів 

та об'єктів заповідної зони і зони регульованої рекреації;   

Господарська зона – у її межах проводиться господарська діяльність, спрямована на вико-

нання покладених на парк завдань, знаходяться  населені  пункти, об'єкти комунального при-

значення парку, а також землі інших  землевласників та землекористувачів, включені  до 

складу парку, на яких господарська та інша діяльність здійснюється з додержанням вимог та 

обмежень, встановлених для зон антропогенних  ландшафтів  біосферних заповідників. 

Зонування території національного природного парку, рекреаційна та інша діяльність на 

його території проводяться відповідно до Положення про національний природний парк та 

Проекту організації території національного природного парку, охорони, відтворення та рек-

реаційного використання його природних комплексів і об'єктів, що затверджується централь-

ним органом виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища. 

Перша проблема, яка була визначена під час дослідження – це невідповідність підзаконного 

акту Закону України. В абзаці третьому статті 21 закону України «Про природно-заповідний 

фонд України» чітко вказано: в межах зони регульованої рекреації «забороняються рубки лісу 

головного користування…», про санітарні рубки нічого не вказано. 

В той же час відповідно до розділу 4 пункту 4.2.2. наказу міністерства екології та природних 

ресурсів України «Про затвердження положення про національний природний парк» - «… в 

зоні регульованої рекреації дозволяється в установленому порядку проведення санітарних ру-

бок, пов’язаних із збереженням , відтворенням і ефективним використанням природних ком-

плексів та об’єктів згідно з проектом організації території..,». 

Центральний орган виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середо-

вища – Міністерство екології та природних ресурсів України не відслідковує відповідність 

своїх підзаконних актів закону «Про природно-заповідний фонд України» [4]. 

Положення Міністерства екології та природних ресурсів України  «Про затвердження по-

ложення про національний природний парк»  не відповідає закону України «Про природно-

заповідний фонд України». А вся діяльність  на території НПП проводяться відповідно до По-

ложення про національний природний парк та Проекту організації території  національного  

природного  парку, охорони, відтворення  та  рекреаційного використання його природних 
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комплексів і об'єктів, що затверджується центральним органом виконавчої влади у галузі  охо-

рони  навколишнього  природного середовища. Тобто на території зони регульованої рекреації 

буде проводитись санітарна рубка дерев. 

Друга проблема. Вертикальна система державного управління дає свої наслідки: Міністер-

ства не співпрацюють між собою.  Відповідно до прийнятих Кабінетом Міністрів України 26 

жовтня 2016 року нових Санітарних правил поводження в лісах України» , в яких спеціально 

уповноваженим органом державної влади є Міністерство аграрної політики та продовольства 

України, вказано – «…у зонах регульованої і стаціонарної рекреації НПП забороняється про-

ведення   санітарних рубок» [5]. 

Міністерство екології та природних ресурсів України не знаючи про прийняті нові Саніта-

рні правила поводження в лісах України, в яких забороняється в межах НПП проводити сані-

тарні рубки, не вносить зміни до своїх підзаконних актів, а саме до положень про НПП. 

Так відповідно до розділу 4 пункту 4.2.2. наказу Міністерства екології та природних ресур-

сів України «Про затвердження положення про національний природний парк» - «… в зоні 

регульованої рекреації дозволяється в установленому порядку проведення санітарних рубок, 

пов’язаних із збереженням, відтворенням і ефективним використанням природних комплексів 

та об’єктів згідно з проектом організації території…» [2]. 

Вертикальна система державного управління зумовлює невідповідність підзаконних актів 

різних міністерств. А невідповідність підзаконних актів різних міністерств призводить до зни-

щення національного екологічного надбання України. 

Виконавча діяльність державного управління проявляється в тому, що служить для вико-

нання норм законів, тобто є підзаконною діяльністю. Розпорядча діяльність розкривається у 

наділенні органів державного управління певними повноваженнями для виконання завдань і 

функцій держави. Державне управління виконує і організаторську функцію, яка полягає у 

повсякденній роботі органів державного управління, забезпеченні функціонування і розвитку 

суспільства шляхом координації, регулювання та узгодження роботи органів, установ, орга-

нізацій, підприємств, громадян. 

Отже, державне управління національними природними парками – функції управління 

складовими НПП розподілені між різними відомствами , які є спеціально уповноваженими 

органами в сфері управління природних ресурсів та об’єктів, що входять до складу НПП (Мі-

ністерство екології, Міністерство аграрної політики, Міністерство культури). Це субординації 

відносини органів виконавчої влади, які представляють вертикальну систему державного уп-

равління. Міністерства не співпрацюють між собою. Неузгоджений підхід до завдань держав-

ного управління та дублювання функцій викликає проблему управління НПП.  

Державне управління є видом діяльності держави, здійснення управлінської діяльності 

шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів. 

Управлінські функції здійснюються з метою комплексного соціально-економічного та культу-

рного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної по-

літики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх 

прав і свобод. 

НПП являється державною бюджетною установою, яка потребує виділення коштів з держа-

вного бюджету на створення адміністрації та функціонування НПП. Процес творення адміні-

страції НПП виглядає наступним чином: 

- Міністерство екології в межах своїх повноважень формує і подає в   Міністерство фінансів 

України та Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, бюджетний запит на виді-

лення коштів для створення адміністрації НПП; 

- Міністерство фінансів України та Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

опрацьовують даний запит і виділяють кошти з бюджету України  на майбутній рік, і переда-

ють їх міністерству екології та природних ресурсів; 
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-Міністерство екології та природних ресурсів після отримання фінансування створює і під-

писує наказ «Про затвердження положення про Національний природний парк …» 

Міністерство екології та природних ресурсів України в межах своїх повноважень забезпе-

чує складання бюджетного запиту для подання Міністерству фінансів України відповідно до 

вимог інструкції з підготовки бюджетних запитів, з урахуванням звітів про виконання паспо-

ртів бюджетних програм, а також висновків про результати контрольних заходів, проведених 

органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодав-

ства, у терміни та порядку, встановлені Міністерством фінансів України. 

Міністерство екології та природних ресурсів України отримує кошти з державного бю-

джету України на створення адміністрації НПП. 

Міністерство екології та природних ресурсів після отримання фінансування створює і під-

писує наказ «Про затвердження положення про Національний природний парк …» 

Третя проблема. Процедура виділення бюджетних коштів для створення адміністрації дуже 

тривала. Створення адміністрації НПП відбувається через рік після підписаного Президентом 

України указу про створення НПП. За той час поки створюється адміністрація національного 

парку (1 рік) територіях які вилучались для заповідання під національний парк, використову-

ються згідно зі своїм попереднім режимом – вилов риби, вирубка лісу, браконьєрство…  

Четверта проблема. Дуже тривалий процес розроблення документації. Відповідно до статті 

7 закону України «Про природно-заповідний фонд України» НПП вважаються сформованими 

після винесення меж в натуру. Для цього адміністрація НПП повинна забезпечити: 

- рішення органів місцевого самоврядування про надання дозволу розроблення проекту зе-

млеустрою щодо відведення та встановлення меж території НПП; 

- розробку проекту землеустрою щодо відведення та встановлення меж території НПП; 

- погодження проекту землеустрою відповідними центральними органами виконавчої 

влади; 

- затвердження Проекту землеустрою щодо відведення та встановлення меж території НПП; 

- експертиза проекту землеустрою щодо відведення та встановлення меж території НПП; 

- реєстрація НПП в Державному земельному кадастрі; 

- винесення меж НПП в натуру. 

З метою отримання дозволу на розробку Проекту Землеустрою щодо відведення та встано-

влення меж території НПП необхідно звернутись з клопотанням до органу місцевого самовря-

дування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність від-

повідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України.[6] 

У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її розміри відповідно 

до указу Президента «Про створення НПП». 

До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено місце розташування тери-

торії НПП. 

Адміністрація НПП являється замовником проектної документації. Згідно з законодавством 

України, адміністрація НПП після отримання коштів з Державного бюджету України, прово-

дить тендер на розроблення проекту землеустрою щодо відведення та встановлення меж тери-

торії НПП. Та заключає договір з землевпорядним підприємством, яке має відповідні сертифі-

кати щодо розроблення проекту землеустрою. [3] 

Проект землеустрою щодо встановлення меж НПП в обов’язковому порядку повинен 

пройти погодження в 7 службах в яких центральним органом виконавчої влади є 5 міністерств: 

- Держгеокадастр, Держлісагентство – Міністерство аграрної політики та продовольства 

України; 

- Державного управління Охорони Навколишнього Природного Середовища, Держводаге-

нтство – Міністерство екології та природних ресурсів України; 

- Держсанепідемстанція – Міністерство охорони здоров’я України; 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1057-12/paran13#n13
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- управління містобудування та архітектури - Міністерство регіонального розвитку, будів-
ництва та житлово-комунального господарства України; 

- Управління охорони культурної спадщини - Міністерство культури України. 
Проект землеустрою щодо встановлення меж НПП погоджуються з власниками, користу-

вачами земельних ділянок, які включаються до території природно-заповідного фонду, іншого 
природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, лісо-
господарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у вико-
ристанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів без їх вилучення, крім випадків, коли об-
меження безпосередньо встановлені законом або прийнятими відповідно до нього нормати-
вно-правовими актами. 

Проекту землеустрою щодо відведення та встановлення меж території НПП в обов’язко-
вому порядку підлягають державній експертизі землевпорядної документації. Вана здійсню-
ється відповідно до Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документа-
ції».[7] 

Проект землеустрою має відповідати екологічним вимогам, правовим нормам і бути еконо-
мічно обґрунтованим. 

Реєстрація НПП в Державному земельному кадастрі здійснюється відповідно до закону Ук-
раїни «Про Державний земельний кадастр», в якому відповідно законодавства спеціально упо-
вноваженим органом державної влади є Міністерство аграрної політики та продовольства Ук-
раїни.  

Звернувшись до Міністерства екології та природних ресурсів України з офіційним запитом 
про надання інформації щодо реєстрації НПП України, - було отримано відповідь - зареєстро-
вано в Державному земельному кадастрі деякі земельні ділянки, (які  входять до складу НПП), 
що надані у постійне користування НПП. Тобто цілісно не один НПП не зареєстрований в 
Державному земельному кадастрі. 

Оскільки НПП не зареєстровані Державному земельному кадастрі, стає очевидним, що межі 
НПП не винесені в натуру.  Тобто НПП існують тільки на папері – указ Президента про ство-
рення НПП. 

Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється відповідним Державним кадастровим 
реєстратором центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
земельних відносин, (Держгеокадастр) за заявою особи, якій за рішенням органу виконавчої 
влади, органу місцевого самоврядування надано дозвіл на розроблення документації із земле-
устрою, що є підставою для формування земельної ділянки при передачі її у власність чи ко-
ристування із земель державної чи комунальної власності або уповноваженої нею особи [8]. 

Не зважаючи на вертикальну систему державного управління, законодавче регулювання 
НПП здійснюється Конституцією України, законами України в яких спеціально уповноваже-
ними органами виконавчої влади є чотири міністерства:  

Міністерство екології та природних ресурсів України - Водним Кодексом України, Зако-
нами «Про Природно-заповідний фонд України», «Про охорону навколишнього природного 
середовища», «Про охорону земель», «Про тваринний світ», «Про рослинний світ», «Про еко-
логічну мережу України», «Про Червону Книгу України», «Про екологічну експертизу»; 

Міністерство культури України -«Про охорону культурної спадщини»;  
Міністерство аграрної політики та продовольства України - Земельним Кодексом Укра-

їни, Лісовим Кодексом України, «Про Землеустрій», «Про Державний земельний кадастр»; 
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарс-

тва України- «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про Генеральну схему плану-
вання території України». 

Державне управління НПП здійснюється законами України: «Про природно-заповідний 
фонд України», «Про охорону навколишнього природнього середовища», «Про охорону зе-
мель», «Про екологічну мережу України», «Про червону книгу України», «Про рослинний 
світ», «Про тваринний світ», в яких спеціально уповноваженим органом державної влади є 
Міністерство екології та природних ресурсів України. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T125462.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T125462.html
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ВИСНОВКИ 

Система Державного управління в Україні не працює. Міністерство екології та природних 

ресурсів України підписує накази , які суперечать закону – Закону України «Про природно-

заповідний фонд України». Через існуючу в нашій країні вертикальну систему державного уп-

равління , центральні органи виконавчої влади не співпрацюють між собою –їх нормативні 

акти суперечать одне одному. Наслідком вище зазначеного є втрата екологічної складової на-

шої країни – ліс – легені країни. 

Створення НПП – це складний, довгий та дорогий процес, який складається з великого пе-

реліку етапів. Створення адміністрації НПП, яке потребує виділення бюджетних коштів – зай-

має 1 рік. Розроблення проекту землеустрою, погодження проекту землеустрою, проходження 

експертизи землевпорядної документації – це теж займає дуже тривалий час. З практики ство-

рення НПП «Голосіївський» з дня підписання Президентом Указу про його створення минуло 

понад 10 років, а НПП досі не зареєстрований в ДЗК [9]. За той час поки здійснюється процес 

створення НПП, території відповідно з Указом Президента які вилучаються для заповідання 

використовуються в попередньому режимі – вилов риби, браконьєрство, вирубка лісу – тобто 

знищується екологічна складова. 

Бюрократична система однаково ставиться до проектів приватних осіб та до проектів наці-

онального значення – проекти землеустрою щодо відведення меж НПП повертаються на до-

опрацювання через незначні помилки – результатом чого є не зареєстровані НПП в Держав-

ному земельному кадастрі, та звісно не винесені межі в натуру. За рахунок того що межі НПП 

не зареєстровані в Державному земельному кадастрі, не винесені в натуру - стає неможливим 

виконання завдань покладених на міністерство екології та природних ресурсів. 

Національні природні парки створюються з метою збереження, відтворення і ефективного 

використання природних комплексів та об'єктів, які мають особливу, природоохоронну, нау-

кову, оздоровчу, історико-культурну, освітню та естетичну цінність. Адміністрація парків не 

виконує поставлені на парк завдання, а навпаки під гаслом санітарних рубок – вирубують та 

продають ліс.[10] До тих пір поки Держлісагенство буде підпорядковане міністерству аграрної 

політики та продовольства України – ліс НПП залишиться товаром. 

Складний бюрократичний механізм створення НПП, відсутня Державна система управ-

ління і контролю НПП - це все навантаження на бюджет України, за роботи які можливо зро-

бити швидше , дешевше та якісніше та при цьому, що є головним зберегти природні об’єкти. 
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Анотація. Введені та обґрунтовані показники роботи нерегульованого перетину залежно від умов 

його роботи. Створено систему оцінки ефективності роботи нерегульованого перетину на вулично-

дорожній мережі (ВДМ) міста на базі показників level of service (LOS). Виведені межі ефективного 

застосування нерегульованих перетинів залежно від умов їх функціонування на ВДМ міста. 

Ключові слова. Нерегульований перетин, вулично-дорожня мережа, затримка руху, інтенсивність 

руху, рівень обслуговування, пропускна здатність перетину, ефективність роботи перетину. 

 

 

Перед вибором основної моделі роботи  нерегульованого перетину необхідно класифіку-

вати об’єкт дослідження за набором критеріїв, які повинні характеризувати умови роботи пе-

ретину. Умови функціонування нерегульованих перетинів на ВДМ міста Києва можна розді-

лити на планувальні і транспортні, які у свою чергу поділяються на наступні підтипи: 

Планувальні умови – функціонально-планувальна зона міста та геометрія перетину. 

Транспортні умови – категорія магістралей, що перетинаються; пріоритетність транспорт-

них потоків; склад транспортного потоку. 

Автором у період 2015-2017 рр. за допомогою інтернет-сервісів Яндекс.Панорами, 

Google.Карти та OpenStreetMap було проаналізовано ВДМ міста Києва і зібрано дані щодо 

положення нерегульованих перетинів. Було розроблено схему нерегульованих перетинів на 

ВДМ м. Києва та проведено їх класифікацію за планувальними і транспортними ознаками. 

 За територіальним положенням – житлова, парково-рекреаційна, комунально-складська, 

промислова. 

За геометричною схемою – примикання двох вулиць, перетинання двох вулиць та складний 

перетин (три та більше вулиць). 

За категорійністю магістралей, що перетинаються (згідно [1]): «житлова вулиця – жит-

лова вулиця (ЖВ-ЖВ)», «житлова вулиця – вулиця районного значення (ЖВ-РМ)», «житлова 

вулиця – магістраль загальноміського значення (ЖВ-ЗММ) (тільки примикання)». 

За пріоритетністю руху транспорту: рівнозначні та нерівнозначні нерегульовані пере-

тини. Пріоритетність транспорту та пішоходів в зоні нерегульованого перетину визначається 

згідно Правил дорожнього руху України [2]. За результатами збору даних було встановлено, 

що 85% усіх нерегульованих перетинів на ВДМ м. Києва – нерівнозначні. 

За складом транспортного потоку – з перевагою легкового транспорту, вантажного тран-

спорту, міського пасажирського транспорту та велосипедного/ІЕТЗ (індивідуальний екологіч-

ний транспортний засіб). Встановлено, що 85…90% транспортного потоку на нерегульованих 

перетинах м. Києва – легковий транспорт. 

Тому, на основі цієї класифікації вихідними даними (умовами роботи перетину) для моделі 

ОЕФНП будуть наступні чинники, на які буде орієнтована модель: 

- функціонально-планувальна зона: житлова (сельбищна) 

- геометрична схема: примикання та перетинання під прямим кутом. 

- категорійність вулиць: ЖВ-ЖВ, ЖВ-РМ, ЖВ-ЗММ 

- пріоритетність руху: нерівнозначний 

- склад ТП: легковий транспорт 

mailto:n.osetrin@gmail.com
mailto:oleksiy91@ukr.net
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Поняття «рівень обслуговування» взято із теорії масового обслуговування [3]. У більшості 

публікацій показник рівня обслуговування (Level of service – LOS) визначається як «якісна 

характеристика, що відображає такі сукупні фактори як швидкість руху, час поїздки, свободу 

маневрування, безпеку та зручність керування автомобілем» [4 – 6]. Для нерегульованого пе-

ретину основним показником LOS є затримка руху [5]. Вона визначається за формулою: 
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де d – рівень затримки, с/авт; 

Vx – інтенсивність руху розглядуваного напрямку, авт/год; 

cm,x – пропускна здатність розглядуваного напрямку, авт/год; 

T – час спостережень, год (T=0,25 для 15-хв періоду). 

 
Таблиця 1. Рівень затримки для автотранспорту 

 

LOS Затримка, с/авт 

A 0-10 

B 10-15 

C 15-25 

D 25-35 

E 35-50 

F >50 

 

У Табл.1 наведено шкалу LOS за рівнем за-

тримки руху автомобілів для нерегульованих 

перетинів (autoLOS), що регламентовані від-

повідними нормативами США [5]. 

LOS не визначається для всього перетину. 

Рівень затримки для нерегульованих перети-

нів визначається обчисленням або вимірюван-

ням відповідних затримок руху для кожного із 

напрямків на перетині [3 – 5]. 

Загалом, використання показників рівня 

обслуговування не тільки дозволяє уніфіку-

вати критерії оцінки роботи ВДМ міста, але й 

принципово спростити задачу визначення 

пропускної здатності ВДМ. 

Для порівняння теоретичних і практичних 

значень затримки руху візьмемо лівоповорот-

ний рух на перетині Дарницького бульвару і 

вул. А.Малишка у Дніпровському районі мі-

ста Києва. Вихідними даними для розрахунку 

є: Vx = 383 авт/год; cm,x= 288 авт/год; T =0,25 

год. 

 

 
 

Рис.1. Розрахункова схема перетину 
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Під час натурних обстежень, які були проведені у березні 2016 року, було встановлено ве-

личину затримки руху (наближено) 62 с/авт. І теоретична, і практична затримка руху автомо-

білів відповідає рівню обслуговування LOS F. Різниця: 

178 62
100% 65%

178


    . 

Така значна різниця між теоретичною і практичною затримкою може бути обумовлена не-

точністю проведених замірів.  

Як варіант практичного визначення затримок руху транспорту в зоні нерегульованого пе-

ретину може бути розглянуто методику, описану в [7]. 

Крім цього, ця модель може бути доповнена іншими показниками: довжина черги на дру-

горядному напрямі Q (авт.) та коефіцієнт завантаження перетину Z (%). Це дає змогу визна-

чити другорядні показники – економічні витрати Д на утримання перетину (грн.) і рівень ви-

кидів шкідливих речовин М (г/с). 
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Анотація. У статті розглядаються різні сфери застосування інформаційних технологій інтелектуа-

льного аналізу даних. На практичних прикладах демонструється ефективність і спільність методологі-

чних підходів і застосування інструментарію вилучення знань на основі комп'ютерних технологій. У 

викладеному матеріалі характеризуються ключові моменти великого напрямку в аналізі даних – data 

mining і особливості його застосування в природничо-наукових, технічних і гуманітарних областях. 

Ключові слова: інтелектуальний аналіз даних, комп'ютерні технології, інструментарій вилучення 

знань. 

 

Постановка проблеми. У сучасному суспільстві центр економічного розвитку перено-

ситься з матеріальних сфер виробництва (енергетично-сировинний базис) на наукомісткі і ви-

сокотехнологічні сфери. Поступальний рух, в тому числі в області економіки, визначається 

сьогодні і буде визначатися в найближче десятиліття вдосконаленням інформаційних техно-

логій. Інформаційне суспільство – це нинішній етап соціальної еволюції людства.  

У цій статті ми сконцентруємо увагу на Data Mining – однієї з сучасних аналітичних мета-

технологій, призначеної для переробки сирої інформації з метою отримання продуктивних 

знань. Спробуємо коротко охарактеризувати ключові моменти цього великого напрямку в ана-

лізі даних. 

Аналіз останніх наукових досліджень. Вагомий внесок у дослідження проблем застосу-

вання інформаційних технологій інтелектуального аналізу даних у різних сферах здійснили 

такі відомі фахівці як: Григорий Пятецкий- Шапиро, В.А. Дюк, Н.О. Кречетов, В.Л. Емануель, 

О.О. Марченко. 

Метою роботи є дослідження великого напрямку в аналізі даних – data mining і особливості 

його застосування в природничо-наукових, технічних і гуманітарних областях. 

Виклад основного матеріалу. Рушійною силою інформаційного суспільства є знання – ін-

телектуально-інформаційний ресурс (ІВР). Це нова і незвична категорія, яка активно включа-

ється сьогодні в сферу діяльності людини. Щодо ІВР людині невідомі закони збереження або 

обмеження, які характерні для матеріально-енергетичної (матеріальної) субстанції. За бага-

тьма параметрами (динаміка розвитку, ефективність впровадження та ін.) ІВР має незаперечні 

переваги в порівнянні з матеріальними ресурсами. 

Суспільство, що базується на інформаційній економіці, вже за своєю структурою уникає 

більшості соціально-економічних і екологічних проблем, які ситуаційно тяжіють над нами 

сьогодні, і в потенціалі передбачається його експоненціальний розвиток за всіма основними 

параметрами («знання – породжують знання»). 

Найважливішим проявом якісного технологічного ривка, що призвів до появи інформацій-

ного суспільства, і одночасно однією з його істотних рис є виникнення і стрімке поширення 

так званих «метатехнологій» або «гіпертехнологій». Це кардинально знижує значення фінан-

сових ресурсів з точки зору конкурентоспроможності товариств і корпорацій: якщо раніше 

вони були головним джерелом могутності, то тепер перетворюються в його наслідок. Голов-

ним джерелом ринкової сили стає інтелект, втілений в організаційних структурах дослідниць-

ких і ринкових корпорацій, що створюють метатехнології і утримують контроль за ними. В 

інформаційному суспільстві все більшої ваги набувають висококваліфіковані фахівці –  «зо-

лоті комірці», які володіють метатехнологіями. 

mailto:vikusyabest97@gmail.com
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У зв'язку з удосконаленням технічних засобів для отримання, запису і зберігання інформації 

на фахівців обрушилися колосальні потоки різнорідних даних. Разом з тим традиційна мате-

матична статистика виявилася нездатною забезпечити продуктивне рішення ряду актуальних 

завдань з різних предметних областей (пошук закономірностей в багатовимірних даних, побу-

дова діагностичних і прогностичних моделей, виявлення складних неперіодичних патернів в 

динамічних рядах та ін.). Одна з причин - концепція усереднення по вибірці, яка веде до опе-

рацій над фіктивними величинами. Крім того, практично відсутні аналітичні критерії для оці-

нки достовірності взаємозв'язків і регулярностей в багатовимірних даних. 

Напрямок Data Mining народився як відповідь на ситуацію, що склалася. В даний час термін 

«Data Mining» (розкопка даних) є синонімом терміна, що з'явився пізніше (1989) «виявлення 

знань в базах даних» (Knowledge Discovery in Databases - KDD). В українській мові, вищеза-

значений термін, нерідко позначається словосполученням «інтелектуальний аналіз даних» 

(ІАД). 

В даний час ІАД існує в двох іпостасях. Ряд фахівців робить акцент на обробці надвеликих 

обсягів даних. Тут пред'являються підвищені вимоги до швидкодії алгоритмів, звісно, в збиток 

оптимальності результатів. 

Інша група фахівців концентрує увагу на глибині розкопки даних. У розумінні цієї групи 

основні відмінності технології ІАД наступні: 

 ІАД – це завжди суто багатовимірні завдання – пошук зв'язку між значенням цільового 

показника і набором значень групи інших показників БД. 

 Технології ІАД призначені для обробки різних видів інформації, тобто поля можуть бути 

представлені кількісними, якісними і текстовими змінними. 

 Технологія ІАД, на відміну від традиційних статистичних методів, не претендує на пошук 

взаємозв'язків, характерних для повного обсягу даних (всієї вибірки). Шукають правила, що зв'-

язують значення показників, для підвибірок даних. При цьому ці правила завжди високоточні, а 

не «розмиті» по всій вибірці, загальні і неточні статистичні тенденції. 

 Алгоритми ІАД виробляють пошук зазначених вище підвибірок даних і точних взаємоз-

в'язків для цих підвибірок в автоматичному режимі. 

 Таким чином, ключові слова ІАД: точність, багатовимірність, різнотипність даних, ав-

томатичний пошук. Тут, звичайно, ще потрібно додати важливу вимогу інтерпретованість 

отримуваного результату. 

Методи ІАД мають багато спільного з методами вирішення завдань класифікації, діагнос-

тики та розпізнавання образів. Але однією з головних їх особливостей, як зазначалося вище, є 

функція інтерпретації закономірностей, що кладе в основу правил входження об'єктів в класи 

еквівалентності. Тому сьогодні все більшого поширення набувають логічні методи. Є ще одна 

важлива причина, що обумовила пріоритет логічних методів. Вона полягає в складній систем-

ній організації областей, що складають предмет застосування сучасних інформаційних техно-

логій. Ці області відносяться, як правило, до надкібернетичному рівню організації систем, за-

кономірності якого не можуть бути досить точно описані на мові статистичних чи інших ана-

літичних математичних моделях. Гнучкість і різноманіття логічних конструкцій індуктивного 

виводу дозволяють нерідко добиватися успішних результатів при описі таких складних сис-

тем. 

Інші методи ІАД для побудови діагностичних і прогностичних моделей мають менш про-

зору інтерпретацію. Сюди відносяться байєсовські класифікатори, дискримінантний аналіз, 

нейромережевий підхід, метод найближчих сусідів, метод опорних векторів, генетичні алго-

ритми та ін. Як показала практика останнього десятиліття, в ряді завдань (особливо в бізнес-

додатках, де потрібно аналізувати величезні бази даних) вимога інтерпретуємих результатів 

стала відступати на задній план. Акцент тут став робитися на стабільності одержуваних рі-

шень. Більш того, на передній план почали виходити методи роботи з комітетами, що містять 

сотні і тисячі методів і алгоритмів. Як з'ясувалося, подібні комітети, що складаються навіть з 
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«слабких» алгоритмів, здатні перевершувати по точності ізольовані «сильні» алгоритми, наці-

лені на пошук глибоких закономірностей в масивах даних. Ця тенденція сучасного ІАД пот-

ребує самостійного розгляду. Тут спостерігається явний відступ від початкових ідеалів ІАД, 

пов'язаних зі спробами вилучення знань з даних, а не з побудовою моделей у вигляді «чорних 

ящиків». 

При роботі з комітетами алгоритмів сьогодні широко використовуються 2 загальних техно-

логічних прийоми або методи, що мають надзвичайну важливість для ІАД. Це «бустінг» 

(boosting) і «бегінг» (bagging - скорочення від bootstrap aggregation). Ці прийоми призначені 

для підвищення «узагальнюючої здатності» одержуваних моделей – здатності видавати пра-

вильні результати не тільки для прикладів, які брали участь в процесі навчання, а й для будь-

яких нових, які не брали участі в процесі навчання даних. Коротко охарактеризуємо ці два 

прийоми. 

Ідея бустінга запропонована в кінці 1980-х рр. в контексті фундаментального питання про 

еквівалентність слабкого і сильного навчання. Бустінг реалізує процедуру послідовної побу-

дови композиції алгоритмів машинного навчання, коли кожен наступний алгоритм прагне 

компенсувати недоліки композиції всіх попередніх алгоритмів. Протягом останніх 10 років 

бустінг залишається одним з найбільш популярних методів ІАД. Основні причини: простота, 

універсальність, гнучкість (можливість побудови різних модифікацій) і, головне, висока уза-

гальнююча здатність. 

Бустінг дерев рішень вважається одним з найбільш ефективних методів вирішення задач 

класифікації. У ряді експериментів спостерігалося практично необмежене зменшення частоти 

помилок на незалежній тестової вибірці в міру нарощування композиції. Більш того, якість на 

тестовій вибірці часто продовжувала поліпшуватися навіть після досягнення безпомилкового 

розпізнавання всієї навчальної вибірки. Це змінило існуючі довгий час уявлення про те, що 

для підвищення узагальнюючої здатності необхідно обмежувати складність алгоритмів. На 

прикладі бустінга стало зрозуміло, що гарною якістю можуть володіти скільки завгодно скла-

дних композицій, якщо їх правильно налаштувати. 

Теоретичне обґрунтування ефективності бустінга пов'язано з тим, що зважене голосування 

згладжує відповіді алгоритмів, що входять в комітет. Ефективність бустінга пояснюється тим, 

що в міру додавання базових алгоритмів збільшуються відступи навчальних об'єктів. Причому 

бустінг продовжує розсувати класи навіть після досягнення безпомилкової класифікації нав-

чальної вибірки. 

Бегінг – це метод формування ансамблів класифікаторів з використанням випадкової вибі-

рки з поверненням, або бутстрепа. Він був запропонований в 1994р. 

При формуванні бутстреп-вибірок з безлічі даних випадковим чином відбирається кілька 

підмножин. Так як відбір проводиться випадково, набір прикладів в цих підмножинах буде 

різним: деякі з них можуть бути відібрані по кілька разів, а інші – ні разу. Потім на основі 

кожної підмножини (вибірки) будується класифікатор. Виходи отриманих класифікаторів 

комбінуються (агрегируються) шляхом голосування або простого усереднення. Вважається, 

що результат буде набагато точніше будь-якої одиночної моделі, побудованої на вихідному 

наборі даних. 

Відомо багато робіт з порівняльного аналізу узагальнюючої здатності бустінга і бегінга. Бе-

гінг спрямований виключно на зменшення варіації моделі, в той час як бустінг сприяє змен-

шенню і варіації і зміщення. Емпіричні дослідження цих методів на реальних задачах пока-

зали, що бустінг працює краще на великих навчальних вибірках, бегінг – на малих. Бустінг 

краще відтворює границі класів складної форми. При збільшенні довжини вибірки бустінг пі-

двищує різноманітність класифікаторів активніше, ніж бегінг, хоча цей недолік бегінга може 

бути заповнений методом генерації випадкових підпросторів. 

В цілому, як було зазначено вище, в області ІАД за останнє десятиліття відбулися істотні 

зміни. Слово «інтелектуальний» тепер потрібно сприймати скоріше в контексті автоматичної 
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побудови класифікуючих і прогнозуючих моделей. Пошук сильних індивідуальних методів і 

алгоритмів для основної маси фахівців ІАД став не настільки актуальним – їх інтереси змісти-

лися в бік умінь працювати з великими колективами «слабких» методів і алгоритмів. 

Разом з тим сфера застосування ІАД, як і раніше, нічим не обмежена –  вона скрізь, де є які-

небудь дані. В першу чергу сьогодні ІАД представляє велику цінність для керівників і аналі-

тиків в їх повсякденній діяльності. Ділові люди усвідомили, що за допомогою методів ІАД 

вони можуть отримати відчутні переваги в конкурентній боротьбі. Вибірково опишемо деякі 

можливі бізнес-застосування ІАД. 

Роздрібна торгівля. Підприємства роздрібної торгівлі сьогодні збирають детальну інфор-

мацію про кожну окрему покупку, використовуючи кредитні картки з маркою магазина і ком-

п'ютеризовані системи контролю. Ось типові завдання, які можна вирішувати за допомогою 

ІАД в сфері роздрібної торгівлі: 

 аналіз купівельної корзини (аналіз подібності) призначений для виявлення товарів, які 

покупці прагнуть купувати разом. Знання купівельної корзини необхідні для поліпшення рек-

лами, вироблення стратегії створення запасів товарів і способів їх розкладки в торгових залах; 

 дослідження тимчасових шаблонів допомагає торговельним підприємствам приймати 

рішення про створення товарних запасів. Воно дає відповіді на запитання на кшталт: «Якщо 

сьогодні покупець придбав відеокамеру, то через якийсь час він найімовірніше купить нові 

батарейки та плівку?»; 

 створення прогнозуючих моделей дає можливість торговельним підприємствам дізна-

ватися характер потреб різних категорій клієнтів з певною поведінкою, наприклад, купують 

товари відомих дизайнерів або відвідують розпродажі. Ці знання потрібні для розробки точно 

спрямованих, економічних заходів по просуванню товарів. 

Банківська справа. Досягнення технології ІАД використовуються в банківській справі для 

вирішення наступних поширених задач: 

 виявлення шахрайства з кредитними картками: шляхом аналізу минулих транзакцій, 

які згодом виявилися шахрайськими, банк виявляє стереотипи такого шахрайства; 

 сегментація клієнтів: розбиваючи клієнтів на різні категорії, банки роблять свою мар-

кетингову політику більш цілеспрямованою і результативною, пропонуючи різні види послуг 

різним групам клієнтів; 

 прогнозування змін клієнтури: ІАД допомагає банкам будувати прогнозні моделі цінно-

сті своїх клієнтів і відповідним чином обслуговувати кожну категорію. 

Телекомунікації. В області телекомунікацій методи ІАД допомагають компаніям більш 

енергійно просувати свої програми маркетингу і ціноутворення, щоб утримувати існуючих 

клієнтів і залучати нових. Серед типових заходів відзначимо наступні: 

 аналіз записів про детальні характеристики викликів: призначення такого аналізу – ви-

явлення категорій клієнтів зі схожими стереотипами користування послугами та розробка при-

вабливих наборів цін і послуг; 

 виявлення лояльності клієнтів: ІАД можна використовувати для визначення характери-

стик клієнтів, які, один раз скориставшись послугами даної компанії, з великою часткою ймо-

вірності залишаться їй вірними. В результаті кошти, які виділяються на маркетинг, можна ви-

трачати там, де віддача найбільша. 

Страхування. Страхові компанії протягом ряду років накопичують великі обсяги даних. 

Тут велике поле діяльності для методів ІАД: 

 виявлення шахрайства: страхові компанії можуть знизити рівень шахрайства, відшуку-

ючи певні стереотипи в заявах про виплату страхового відшкодування, що характеризують 

взаємини між юристами, лікарями і заявниками; 

 аналіз ризику: шляхом виявлення поєднань факторів, пов'язаних з оплаченими заявами, 

страховики можуть зменшити свої втрати за зобов'язаннями. Відомий випадок, коли в США 

велика страхова компанія виявила, що суми, виплачені за заявами людей, які перебували у 
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шлюбі, вдвічі перевищує суми за заявами одиноких людей. Компанія відреагувала на це нове 

знання переглядом своєї загальної політики надання знижок сімейним клієнтам. 

Інші застосування в бізнесі. ІАД може застосовуватися в безлічі інших областях: 

 автомобільна промисловість: при складанні автомобілів виробники повинні врахову-

вати вимоги кожного окремого клієнта, тому їм потрібні можливості прогнозування популяр-

них характеристик і знання того, які характеристики зазвичай замовляються разом; 

 політика гарантій: виробникам потрібно передбачати число клієнтів, які подадуть га-

рантійні заявки, і середню вартість заявок; 

 заохочення часто літаючих клієнтів: авіакомпанії можуть виявити групу клієнтів, яких 

даними заохочувальними заходами можна спонукати літати більше. Наприклад, одна авіако-

мпанія виявила категорію клієнтів, які здійснювали багато польотів на короткі відстані, та не 

накопичували досить миль для вступу в їх клуб, тому вона таким чином змінила правила при-

йому в клуб, щоб заохочувати число польотів так само, як і милі. 

Спеціальні програми: 

Медицина. Відомо багато експертних систем для постановки медичних діагнозів. Вони по-

будовані головним чином на основі правил, що описують поєднання симптомів різних захво-

рювань. За допомогою таких правил дізнаються не тільки, на що хворий пацієнт, але і як пот-

рібно його лікувати. Правила допомагають вибирати засоби медикаментозного впливу, визна-

чати показання / протипоказання, орієнтуватися в лікувальних процедурах, створювати умови 

найбільш ефективного лікування, прогнозувати результати назначеного курсу лікування і т. д. 

Технології ІАД дозволяють виявляти в медичних даних шаблони, що становлять основу зазна-

чених правил. 

Молекулярна генетика і генна інженерія. Мабуть, найбільш гостро і в той же час чітко сто-

їть завдання виявлення закономірностей в експериментальних даних в молекулярній генетиці і 

генній інженерії. Тут вона формулюється як визначення так званих маркерів, під якими розумі-

ють генетичні коди, які контролюють ті чи інші фенотипічні ознаки живого організму. Такі коди 

можуть містити сотні, тисячі і більше пов'язаних елементів. Крім того, на фронті сучасних дос-

ліджень знаходяться експерименти з різними молекулярними (в тому числі ДНК) біочіпами, що 

містять десятки, сотні, тисячі і навіть десятки тисяч реагентів з біопробами. Зростаючий інтерес 

тут в значній мірі мотивований численними практичними додатками знань, отриманих з таких 

даних, в медичній діагностиці, розробці ліків і ін. При аналізі даних біочипів дослідники стика-

ються з ситуаціями, коли число досліджуваних генів на два порядки перевищує кількість наяв-

них зразків. Більшість стандартних алгоритмів класифікації погано справляються з вирішенням 

завдань великої розмірності і при малому числі прикладів майже гарантовано перенавчаються. 

Крім того, як правило тільки мала частина з величезного числа перевірених генів актуальна в 

контексті вирішуваних задач. З цього випливає актуальність розроблених в ІАД і охарактеризо-

ваних вище методів бустінга і бегінга. 

Прикладна хімія. Методи ІАД знаходять широке застосування в прикладній хімії (органіч-

ній і неорганічній). Тут нерідко виникає питання про з'ясування особливостей хімічної будови 

тих чи інших сполук, що визначають їх властивості. Особливо актуальна така задача при ана-

лізі складних хімічних сполук, опис яких включає сотні і тисячі структурних елементів і їх 

зв'язків. 

Можна навести ще багато прикладів різних областей знань, де методи ІАД грають провідну 

роль. Особливість цих областей полягає в їх складній системній організації. Вони відносяться 

головним чином до надкібернетичного рівня організації систем, закономірності якого не можуть 

бути досить точно описані на мові статистичних чи інших аналітичних математичних моделях. 

Дані в зазначених областях неоднорідні, гетерогенні, нестаціонарні і часто відрізняються висо-

кою розмірністю. 
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Висновки з проведеного дослідження. Застосування ІАД в гуманітарній сфері призводить 

до ряду специфічних проблем і завдань. Різноманіття розроблених до теперішнього часу мо-

делей, методик і методів аналізу даних робить непростою задачу відбору методів для гумані-

тарної освіти та вимагає вивчення нових підходів, на яких вони базуються, їх особливостей і 

можливостей. 

Потреба практичного використання в гуманітарній сфері методів ІАД призводить до необ-

хідності побудови і відповідної адаптації їх узагальнених математичних і алгоритмічних мо-

делей і створення оригінальних методик їх застосування та навчання. Створення механізму 

підвищення ефективності окремих методів ІАД висуває завдання розробки процедури, що за-

безпечує їх адаптацію до різних галузей гуманітарного застосування. 

Різноманіття програмного інструментарію вимагає для свого успішного застосування 

вміння проводити порівняльний аналіз ефективності його використання для вирішення того 

чи іншого завдання, питання про терміни та якість освоєння фахівцями-гуманітаріями. 
 

ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Інтелектуальний аналіз даних в управлінні проектами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://iasa.kpi.ua/education-uk/bachelor/data-mining-for-project-management-uk. 

2. Методи інтелектуального аналізу даних [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://studme.com.ua/1228112810027/ekonomika/metody_ intellektualnogo_ analiza_dannyh.htm. 

3. Введення в сучасний  Data Mining [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://statistica.ru/local-

portals/data-mining. 

4. Застосування Data Mining в CRM [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://studopedia.com.ua/1_14923_zastosuvannya-Data-Mining-v-CRM.html. 

5. Статистичні методи Data Mining [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://pidruchniki.com/19421747789/informatika/statistichni_metodi_data_mining 

 

http://iasa.kpi.ua/education-uk/bachelor/data-mining-for-project-management-uk
https://studme.com.ua/1228112810027/ekonomika/metody_%20intellektualnogo_%20analiza_dannyh.htm
http://statistica.ru/local-portals/data-mining
http://statistica.ru/local-portals/data-mining
https://studopedia.com.ua/1_14923_zastosuvannya-Data-Mining-v-CRM.html
https://pidruchniki.com/19421747789/informatika/statistichni_metodi_data_mining

