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Наппа Уогсіап1 
Ігупа Мезіаіко2 
КІігузіупа Уогсіап3

Мосіегп ІІкгаіпіап Медіа Магкеї

УУзрбІсгезпу икгаігїзкі гупек тедіоот
ЗІГЄ5 2 С2ЄПІЄ
\А/ агіукиіе иуугдіфбпіопо оЬеспу зіап гупки тесІі6\л/ па ІІкгаіпіе, )едо зігикіигф і сесИу.
N8 робзіаууіе Ьасіагі ргіергоууабгопусН рггег іпієгпєууз рггу \л/зрагсіи атЬазасІу ІІ5А

1 тіфбгупагобоууедо іпзіуіиіи зосіоіодіі уу Кірууіе уу Іиіут 2018 г., кібгусії се іет  Ьуіо изіаіепіе,
2 кібгусії ггббеі икгаіпсу о іггутир  ууіаботозсі: іеіеууігіа, тесііа бгикоууапе, зеп/уізу іпіотпа- 
суре, зіесі зроіесгпозсіоууе ІиЬ гасііо ге дібуупут ггббіет іпіогтасіі сііа ууіркзгозсі икгаіпсои 
рогозіаіе 1еІе\л/І2Іа.

\Л/узууіеіІопо \л/упікі топііогоууапіа огдапігасуі риЬІІсгпеі "беіекіог тесІіа“ дібуупусії кгарууусії 
капаібуу іеіеууігуіпусії (сгіегу дібуупе їеіедгату -  зіагіідіїі тесііа, тесііа дгоир икгаіпе, тесііа 1 +1, 
іпіег дгоир, кіоге 33 уу+азпозсщ ууікіога ріпсгика, гупаіа асбтеїожа, ідога коіотоізкіедо, бтіїгуа 
іігіазга і зіегдда Іоууосгкіпа, со зіапоууі 76 % \л/ісіо\л/пі капаібуу іеіеууігуіпусії).

\Л/ Ьабапіи 53 згсгедбіоууо орізапе газоЬу опііпе па ІІкгаіпіе, гібепіуіікоууапо 20 паіууаг- 
піеізгусії икгаігїзкісії тебібуу іпіегпеіоууусії, кіоге изіаіар, сгу т а р  паіууіркзгу ууріууу па рогг^бек 
рибіісгпу, екзрегіугу “беіесіог теб іа ”. ОриЬІІкоууапо кііка осеп “іпзіііиіе оі та зз  теб іа ” ( ітт ), 
кіоге ротодз обЬіогсот уууЬгас тебіа, кібгут то д з  гаиіас.

Зиттагу
Тіїе агіісіе беаіз \л/ііЬ іііе тобегп зіаіе оі теб іа  тагкеі іп ІІкгаіпе, ііз зігисіиге апб зре- 

сіаі іеаіигез.
Ассогбіпд іо іііе  зіибіез сопбисіеб Ьу іпієгпєууз, ууіііі іііе аззізіапсе оі іііе 115 ЕтЬаззу 

апб Куіу ІпіетаііопаІ Іпзіііиіе оі Зосіоіоду іп РеЬгиагу, 2018, іііе ригрозе оі ууііісіі \л/аз іо ііпб 
оиі ууііісіі зоигсез ІІкгаіпіапз гєсєіує пєууз ігот: ієієуізіоп, ргіпіеб тебіа, пєууз \л/ебзііез, зосіаі

1 РЬ.О іп Тесіїпіс Аззосіаіе Ргоіеззог оі іНе Оерагітепі оі боигпаїізт ТегпоріІ Уоіобутбуг Нпаііик ИаііопаІ 
РебадодісаІ Ііпіуегзііу
2 Ріі.й іп Ребадоду Аззсюіаіе Ргоіеззог оі іііе  Оерагітепі оі Ребадоду апб Мападетепі оі Ебисаііоп Тег- 
порії Уоіобутбуг Нпаііик ИаНопаІ РебадодісаІ Ііпіуегзііу
3 Мазіег’з Оедгее Зіибепі оі іііе  Оерагітепі оі Епдіізії рііііоіоду апб Сгозз-сиІіигаІ Соттип іса ііоп  аі Тагаз 
ЗЬеусіїепко ИаНопаІ Ііпіуегзііу оі Куіу
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Наппа Уогсіап, Ігупа Мсзіаіко, КЬгузіупа Уогсіап

пеі«огкіпд зііез ог гасііо, іі «аз сіеііпесі ІЬаі ІЬе ієієуізіоп зіііі гетаіпз ІЬе та іп зоигсе іпіогтаііоп 
іог ІЬе таіогііу оі ІІкгаіпіапз.

\Л/е Ьауе ргезепіесі ІИе гезиііз оі топііогіпд (сопсіисіесі Ьу риЬІіс огдапігаііоп „Оеіесіог 
Месііа”) о! іоиг т а р г  Іеіедгоирз (ЗіагУдЬІМесІіа, Месііа Огоир ІІкгаіпе, 1+1 Месііа, Іпіег ІУІесііа 
бгоир, «ЬісЬ Ьеіопд іо \/ікіог РіпсЬик, Вупаі АкЬтеіоУ, Ідог Коїотоізкуі апсі Отуіго РігіазЬ 
соггезропсііпдіу), «ЬісЬ ассоипі іог 76% оі ІЬе ієієуізіоп сЬаппеї аисііепсе,. ТЬе агіісіе аізо іп- 
Ігосіисез іЬе гезеагсЬ оі ргіуаіе тесііа дгоирз Ьу Ііаііап есопотізі (Зіасото Согпео, VVЬо сгеаіесі 
та їЬета їісаІ тосіеі оі соггеїаііоп Ьеі«ееп ІЬе сгеаііоп оі ргіуаіе топороііез апсі ІЬе іпііиепсе 
оп тесііа оЬіесіІУІіу.

Опііпе тесііа «еге сЬагасіегігесі іп сіеіаііз. ТЬеге «аз аізо ргезепіесі іор 20 оі ІІкгаіпіап 
опііпе тесііа, «ЬісЬ Ьауе ІЬе Ьіддезі іпііиепсе оп зосіаі огЬег, Ьу ехрегі гаїіпд оі “Оеіесіог Месііа”. 
ТЬе аПісіе аізо зЬо«з а соиріе оі гаїіпдз Ьу Іпзіііиіе оі Мазз Месііа (ІМІ), «ЬісЬ та у  Ьеір ІЬе 
гесіріепіз Іо сЬоозе 1гизІ«огіЬу та зз  тесііа.

Тагдеі зеїііпд

ТЬе теапз оі та зз  соттип іса ііоп ріау ап ітрогіапі гоїе іп ІЬе сіеуеіортепі оі ІІкгаіпіап 
зосіеіу. ТЬе ігапзіїіоп іпіо ІЬе іпіогтаііоп зосіеіу Ьеіегтіпез пе« регзресііуез Іог гезеагсЬ апЬ 
ІЬе зеагсЬ іог «ауз іо сіеуеіор тесііа іпЬизігу іп ІІкгаіпе. Зіаіе іпіогтаііоп роіісу аз ап ітрогіапі 
сотропепі оі ІІкгаіпе’з сіотезііс апсі іогеідп роіісу соуєгз аіі іЬе зрЬегез оі Іііе апсі із аітесі іо 
епзиге а зтоо іЬ  ігапзіііоп іо а сіетосгаііс іпіогтаііоп зосіеіу апсі іЬе іиіі іпіедгаііоп оі ІІкгаіпе 
іпіо іЬе «огісі’з іпіогтаііоп зрасе. ТЬе іазк оі ІЬе зіаіе роіісу іп ІЬе сіеуеіортепі оі уагіоиз іурез 
оі тесііа іп ІІкгаіпе із іо сгеаіе іЬе песеззагу есопотіс апсі зосіо-сиїіигаі сопсііііопз, іедаї апсі 
огдапігаііопаї тесЬап ізтз іог ІЬе іогтаііоп, сіеуеіортепі апсі епзигіпд ІЬе єіієсііує изе оі па- 
ііопаі іпіогтаііоп гезоигсез іп аіі зрЬегез оі Іііе апсі асііуіііез оі а сііілеп, зосіеіу апсі ІЬе зіаіе.

ТЬе іпіогтаііоп іпсіизігу Ьеіопдз іо іЬе зігаіедіс іпіегезіз оі апу соипігу апсі пеесіз зресіаі 
аііепііоп. ііз ргосіисіз аге а зідпііісапі еіетепі оііЬе сиііигаі Іііе оі зосіеіу, заіізіу ііз іпіогтаііопаї, 
зсіепііііс, есіисаііопаі апсі сиііигаі пеесіз, іпііиепсе зрігііиаіііу апсі сиііигаї сіеуеіортепі. ТЬегеіоге, 
іі із геіеуапі іо сопсіисі ап апаіузіз оі іЬе сиггепі зіаіе оі іЬе тесііа тагкеі іп ІІкгаіпе.

Ап о уєгу іє«  оі ргеуіоиз гезеагсЬ гезиііз

Азресіз оі іЬеогеіісаІ апсі ргасіісаі іззиез оі тесііа асііуііу ипЬег іЬе сопсііііопз оі іосіау аге 
соуєгєсі іп іЬе зсіепііііс риЬІІсаііопз оі зисЬ гезеагсЬегз аз V. Іуапоу, А. Ьуіуупепко, А. Мозка- 
іепко, О. РосЬерізоу, 3. СЬикиі, V. Васігак, 6. Уагіапоу, V. 2Могоуеда, С. Куіі, О. Коруіепко, 
V. КгаУсЬепко, І. Кгирзку, О. Киїпеізоуа, V. ЬугапсЬик, ^ І_оз, Е. Матопіоу, І. МазЬсЬепко, А. 
МеІезсЬепко, І. Разіаузку, Т. Реігіу, V. Вігип , V. ЗЬкІуаг апсі оіЬегз. ТЬе гезеагсЬ оі зисЬ аиіЬогз 
аз 3. ТеїезЬип, V. 2Ьигаузку, 3. Тотепко, Ьєуоієсі іо іЬе ргоЬІетз оі ітргоуіпд ІЬе сіетосгаііс 
зосіеіу іп ІІкгаіпе апсі Е. Матопіоуа, «Ьо сопзісіегз ІЬе гоїе оі ІЬе ргезз іп ІЬе ргосеззез оі 
Ьетосгаііс ігапзіогтаііопз аге «огіЬ аііепііоп. Но« єуєг, ІЬе та іп  іазкз оі ІЬе зіаіе іпіогтаііоп 
роіісу іп ІІкгаіпе пеесі іигіЬег гезеагсЬ апсі сіеуеіортепі.
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Мосіеш Цкгаіпіап Месііа МагкеїЛУзроїсгезпу икгаішкі гупек тесіібчу

ТИе ригрозе оі ІЬе агіісіе

ТЬе ригрозе оі ІЬе гезеагсЬ із Іо зіисіу ІЬе тосіегп ІІкгаіпіап тесііа тагкеї, ІІз зігисіиге 
апсі Іеаіигез аз зоигсез Ігот \л/ЬісЬ ІІкгаіпіапз гєсєіує іпіогтаііоп (ієієуізіоп, ргіпі тесііа, гасііо, 
пе\л/з \л/еЬзі!ез, апсі зосіаі пеЬл/огкіпд зііез).

Ргезепіаііоп оі ІЬе таіп гезеагсЬ таїегіаі

ТИе гєуієуу оі (Не Іікгаіпіап тесііа тагкеї із ЬазесІ оп оііісіаі сіаіа оі ІЬе З іа іе Зіаіізіісз 
Сотт іН ее  оі ІІкгаіпе4 5 [6], ІЬе Зіаіе С о т т іїїе е  Іог Т єієуізіоп апсі Васііо Вгоасісазііпд оі ІІкгаіпе 
5 [7], зіисііез Ьу ІЬе Іпзіііиіе оі Мазз Месііа (ІМІ), ІЬе Куіу Іпіегпаїіопаї Іпзіііиіе оі ЗосіоІоду, ІИе 
Іп іетемз огдапІ2аІіоп ууііИ ІЬе аззізіапсе оі ІЬе 113 ЕтЬаззу 6 [15], апсі Ьу оІЬег огдапігаїіопз 
іпіегезіесі іп ІЬе зіисіу оі ІЬе ІІкгаіпіап тесііа тагкеї.

Апаїузіз оі зіаіізіісаі сіаіа зЬо\л/з ІЬаІ іп ІЬе тосіегп тесііа тагкеї оі ІІкгаіпе ІЬеге аге 128 
Т\/ сЬаппеїз (32 паїіопаї, 64 гедіопаї апсі 32 ІосаІ опез), 228 гасііо пе!\л/огкз (16 паїіопаї, 39 ге- 
діопаї, 173 ІосаІ гасііо зіаііопз), 3085 ргіпіесі регіосіісаіз \л/ііЬ а сігсиїаііоп оі тоге іЬап 66 тіїїіоп 
соріез апсі тоге ІЬап 2000 опііпе те с ііа 7 [15] (Рідиге 1).

Рідиге 1. ТЬе зігисіиге оі тосіегп та зз  тесііа тагкеї оі ІІкгаіпе

ІІККАІІМ^ МЕОІА МАККЕТ

37%

2% 4о/о

57%

«ТУ — 128 сНаппеїз, а топ§  
жЬісЬ 32 паїіопаї сНаппеїз, 
64 гедіопаї апсі 32 ІосаІ;

* Касііо — 228 пеШогкз, 
атоп§  ууИісН 16 паїіопаї 
пеіууогкз, 39 ге§їопаІ апсі 
173 ІосаІ;

Ассогсііпд іо а ІІ-МесІіа зІиЬу сопсіисіесі сіигіпд 2015-2018 Ьу Іпіетедаз, ууііИ ІЬе аззізіапсе 
оі ІЬе 113 ЕтЬаззу, ІЬе ригрозе оі ууЬісЬ «аз Іо Ііпсі оиі \л/ЬісЬ зоигсез ІІкгаіпіапз гєсєіує пе\л/з 
Ігот: ієієуізіоп, ргіпі тесііа, пе\мз \л/еЬзі!ез, зосіаі пеІ\л/огкіпд зііез ог гасііо -  ІЬе та іп  зоигсе 
іпіогтаііоп Іог ІЬе таіогііу оі ІІкгаіпіапз зіііі гетаіпз ієієуізіоп. Іп 2018, ІЬе ргорогііоп оі гезропсі-

4 ОесгЛаупа зіигіїЬа зіа іузіуку ІІкгаіпу. ІІВІ_: ЬНр:/Лллллл/.икгзІа1.доу.иа
5 РеггЬаупуі кот іїе і ІеІеЬасЬеппіа і гасііотоуіеппіа ІІкгаіпу. 1)ВІ_: ЬНр://сотіп.кти.доу.иа
6 Месііа сопзитрііоп зип/еу іп ІІкгаіпе 2018. ІІВІ_: ЬНрз://«лоту.іпІегпе\л/з.огд/зіІез/сіеІаиІі/ІІІез/2018-09/2018- 
МесІіаСопзитЗигуеу_епд_ РІІМ.рсІІ
7 ІЬІ<±
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епіз «Ьо изесі ієієуізіоп аз а пемз зоигсе «аз 74 %. ТЬе зесопсі ріасе із опііпе тесііа, «ІІЬ 57 
% оі ІЬе гезропсіепіз. ЗосіаІ пеі«огкіпд зііез деі 53 % )8 [15] (Рідиге 2).

Рідиге 2. \Л/еекІу сопзитрііоп оі та зз  тесііа аз іЬе зоигсе оі пе\л/з Ьу ІІкгаіпіапз сіигіпд 2015- 
2018 [14]

\Л/НісН зоигсез сіо икгаіпіапз гєсєіує  пе«з ігот?

Кієу ІпіегпаііопаІ Іпзіііиіе оі Зосіоіоду Ьоісі ІЬе зітіїаг зигуеу іп іЬе РеЬгиагу 2018. ТЬе 
гезиііз «еге а ітоз і ІЬе зате. АІтозІ 86 % оі ІІкгаіпіапз ігизі паїіопаї ТУ. Оп іЬе зесопсі апсі іЬігс! 
ріасе аге опііпе тесііа апсі зосіаі пеі«огкіпд зііез (27 апсі 24 % гезресііуеіу)9 [19].

МапиеІ СазіеІІз, а зосіоіодізі апсі сіеуеіорег оі ІЬе ІЬеогу оі іпіотпаііоп (пеі«огк) зосіеіу іп 
Ьіз «огк “Соттип іса ііоп  ро«ег” 10 [4, 5], поіесі іЬаі їТіе т о з і ітрогіапі зоигсе оі іпііиепсе іосіау 
із іііе ігапзіогтаііоп оі ііитап  сопзсіоизпезз, Апсі іііе тесііа іізеїі, аз іііе та іп  ргоуісіег оі тез- 
задез апсі зутЬоІз, ііаз іііе дгеаіезі іпііиепсе оп реоріе’з сопзсіоизпезз. Тіїіз із асііуеіу изесі 
Ьу роїііісіапз апсі оІідагсЬз агоипсі іЬе \л/огІсі. Іікгаіпе із по ехсерііоп. Но« єуєг, іп ІЬе аЬзепсе 
оі ро«егіиІ, рориіаг аііегпаііуе зоигсез оі іпіогтаііоп, зисЬ аз риЬІІс Ьгоасісазііпд, іЬе соипігу’з 
та іп  ТУ сЬаппеїз оііеп іо гт  ап іггеїеуапі рісіиге оі геаіііу.

Іпіегргеіаііоп оі єуєп із  Ьесотез тоге ітрогіапі іЬап іЬе єуєпі іізеїі, Ьу іогтаіііпд а зосі- 
еіу’з ргезепіаііоп оі ІЬІз єуєпі ог регзоп. СЬаппеІ о«пегз аге сопзіапііу аЬизіпд тесііа ро\л/ег 
іп сіеіепсііпд ІЬеіг Ьизіпезз апсі роїііісаі іпіегезіз, ітрозіпд а соггезропсііпд уізіоп оі єуєп із апсі 
ргосеззез, апЬ зосіеіу Ьаз поі уеі ІеатесІ іо гезізі ІЬІз.

Іп ІЬгее уеагз, іго т  2014 іо 2017, іЬеге Ьауе Ьееп зегіоиз сЬапдез іп іЬе зіаіе тесііа таг- 
кеі: іп іасі, іЬе зіаіе Ьаз «аіуесі о«пегзЬір оі ІЬе тесііа. Аііег ІЬе асіорііоп оі іЬе І_а« “Оп РиЬІІс 
Тєієуізіоп апсі ВаЬіо Вгоасісазііпд оі ІІкгаіпе” іп 2014, іЬе зіа(е-о«пес! ИТСІІ («ІІЬ аІІ аіііііаіез) 
«аз ігапзіогтесі іпіо а риЬІІс Ьгоасісазіег. АІзо іп 2015, ІЬе Ьа« “Оп іЬе Веіогт оі Зіаіе апсі Сот- 
типаї Ргіпі Месііа” «аз аЬоріесІ. ТЬіз І_а« епуізадез іЬе сіепаїіопаїігаііоп оі ІЬІз іуре оі тесііа.

8 ІЬісІ.
9 Оррозіііоп іо Виззіап ргорадапсіа апсі тесііа Іііегасу: гезиііз оі аІІ-икгаіпіап оріпіоп роІІ [Опііпе]. // N 00
“Оеіесіог Месііа”. 2018. ІІПІ_: Ьіірз://сіеіесІог.тесІіа/с1ос/ітадез/пе«з/агсЬІУе/2016/136017/ОМ_КМІЗ_епдІ__
\Л/ЕВ-2.рсіі
10 СазіеІІз М. С оттип іса ііо п  Ромег. ОхіогЬ: ОхіогсІ Ііпіуегзііу Ргезз, 2009. 571 р СазіеІІз М. УІазі' кот- 
типікасіі : ІУІозкуа: ІгсІ. сіот Уу'ззЬеі зЬкоІу' е'копотікі, 2017, 591 р.
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Тодау, іЬеге аге іоиг т а р г  іеіедгоирз-Зіагі-ідЬіМедіа, Медіа (Згоир ІІкгаіпе, 1+1 Медіа, 
Іпіег Медіа Огоир. ТЬеу Ьеіопд іо Уікіог РіпсЬик, Вупаі АкЬтеіоУ, Ідог Коїотоізкуі апд й туко  
РідазЬ соггезропдіпдіу. ТЬезе 4 іеіедгоирз ассоипі іог 76 % оі ІЬе ієієуізіоп сЬаппеі аидіепсе11 
[16]. Іп аддіїіоп, \л/е саппоі кіеір тепііопіпд а 1е\м ТУ сЬаппеїз ІЬаі іп зоте  иау ог апоіЬег іпііиепсе 
іЬе роїііісаі дізсоигзе іп іЬе соипігу. ТЬезе аге іде “СЬаппеі 5”, о\л/пед Ьу Іде сиггепі Ргезідепі оі 
ІІкгаіпе Реіго РогозЬепко; ‘‘112 ІІкгаіпе”, їуЬісЬ дід поі геуеаі іЬе пате оі іде ііпаї Ьепеіісіагу, 
апд ІЬегеіоге іЬеге із а Іоі оі іаїк аЬоиі \л/Ьо іі Ьеіопдз іо.

Нготадзке ТУ апд Нготадзке Радіо до поі їіі іпіо ііііз  зуз іе т  аз ІЬеу аге гесепііу сге- 
аіед Ьу іоигпаїізіз апд зиррогіед Ьу Мезіегп допогз. Но и є уєг , ідеу аге поі ровдегіиі епоидИ іо 
сотре іе  муііЬ ІЬе оіідагсіїіс тедіа.

Наїіап есопотізі Оіасото Согпео, Ьауіпд апаїузед ргіуаіе тедіадгоирз, сгеаіед таідетаіісаі 
тодеї іо ііпд оиі Ьо\л/ сгеаііоп оі ргіуаіе топороііез апд сопсепігаііоп оі «еаіііі іп Ьапдз оі зоте  
дгоирз оі зосіеіу сап іпііиепсе оЬіесіІУІіу оі тедіа. Не сопсіидед іНаі, іп оіііег едиаі сопдіііопз, 
іпсгеазіпд Іію сопсепігаііоп оі ргореду іп іііе соипігу такез тед іа тоге Ьіазед апд соггирі12 [14].

ТЬе Іеадіпд ууогід тазз тед іа -  зисЬ аз СИИ, ВІоотЬегд, РохІМе\л/з, РТ -  Ьеіопд іо Ьизіпезз. 
ТЬегеіоге, ІЬеу аге ргоіііаЬІе апд таке топеу. Іп ІІкгаіпе, \л/е Ьауе оррозііе зііиаііоп. Оигіпд іде 
гесепі уеагз, аІІ іоиг іеіедгоирз орегаіе аі а Іозз, ІЬегеіоге роїііісіапз апд аиідогіііез оііеп изе 
іде роззіЬИІіу оі іпііиепсіпд зосіеіу ііігоидЬ ТУ сЬаппеїз.

ТЬе риЬІІс огдапііаііоп “Оеіесіог Медіа” гедиіагіу кеерз ап еуе оп ІЬе та іп  паііопаї ТУ 
сЬаппеїз апд деіесіз пе\л/з зіогіез іЬаі уіоіаіе р и та їіз ііс  зіапдагдз оп а іто з і аІІ “сепігаї” ТУ 
сЬаппеїз (Рідиге З).13

Рідиге 3. ТоіаІ питЬег оі таіегіа із дигіпд 2014-2017 ууііН уіоіаііопз оі ргоіеззіопаї зіапдагдз, 
уукіісН та у  іпдісаіе зідпз оі рготоііоп (ог сепзогзЬір) [13]

11 Медіа ожіегзЬір та ііегз [Опііпе]. // Іпзіііиіе оі Мазз Іпіогтаііоп. 2017. ІІРІ_: іііірз://икгаіпе.тот-гзі.огд/еп/.
12 Медіа Саріиге іп а йетосгасу: Тіїе Роїв оі \Л/еаІіЬ Сопсепігаііоп. ІІВЬ: ііНрзУ/рарегз.ззгп.сот/зоІЗ/ 
рарегз.сіт?аЬзігасІ_ід=667326
13 Маіп ігепдз іп тедіа соуегаде оі зосіороіііісаі ргосеззез іп ІІкгаіпе іп № 2014-2017. КуІУ : N 0 0  “Оеіесіог 
Медіа”, 2017. ІІРІ_: ИІірз://тз.деіесіог.тедіа/сопіепІ/ііІез/дт_икгаіпе_пе«з_2014-17_іпіегпе1-сотргеззед.рд1
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Мопііогіпдз оі риЬІІс огдапізаііоп “Оеіесіог тесііа” сіигіпд 2014-2017 зіпода ІИе ІоІІош- 
іпд Іепсіепсіез:

1. Іп 2013, Ьеіоге ІИе єуєпіз оп Маісіап, ІИе зіа іе ’з “Рігзі Маііопаі” \л/аз ІИе Ьіддезі уіоіаіог 
оі ргоіеззіопаї зіапсіагсіз. Ехрегіз іоипсі ІИе Іагдезі питЬег оі та їегіа із \л/ІІН зідпз оі “іеапз”, 
теапіпд іпіотегсіаі (“Рог ІІкгаіпіап іоита іізіз, “іеапз” із поі іизі а раіг оі сіепіт рапіз, Ьиі аізо 
а тесііа ріесе риЬІізИесІ Іог а раутепі \л/ІІНоиі апу тепііоп оІІИе Іаііег. Іі’з зітріе: уои рау, ІИеу 
риЬІізИ -  ІИіз із іеапз” 14 [24] -оп ІИІз сИаппеі. ТИе Ьезі іпсіісаіогз «еге сіетопзігаїесі Ьу СНаппеІ 
5, тИісИ, аз І1 із Іосіау, ЬеіопдесІ іо Реіго РогозИепко 15 [1].

2. ТИе дгеаіезі УІоІаііопз оі ргоіеззіопаї зіапсіагсіз \л/еге гесогсіесі сіигіпд регіосіз оі ИідИ 
роїііісаі асііуііу. ТИезе регіосіз \л/еге:

- Запиагу 2014: Оигіпд ІИіз регіосі, зИооііпдз іоок ріасе оп ІИе Іпсіерепсіепсе Здиаге іп 
Куіу сіигіпд ІИе Реуоіиііоп оі Оідпііу (Еиготаісіап Неуоіиііоп). ТИе УегкНоупа Расіа, \л/ііН 
дгозз УІоІаііопз оі ІИе гедиіаііопз, асіоріесі сІісІаіогзИір Іаууз, кпо\л/п аз “апіі-ргоіезі 1а\л/з”, 
ууИісИ гезігісіесі Ігеесіот оі зреесИ, іпігосіисесі зисИ поііопз аз “Іогеідп адепі”, “ехігетізі 
асІІУІІу”, еіс.

- ОсІоЬег 2014: Ьесаизе ІИе зпар еіесііоп оі ІИе УегкНоупа Расіа Іоок ріасе оп 26 ОсїоЬег 
2014, ІИеге іпсгеазесі ІИе питЬег оі ЬіазесІ агіісіез апсі іоита їіз ііс зіогіез (“іеапз”), ууИісИ 
Иуре сегіаіп роїііісаі рагііез ог іпсііуісіиаі роїііісіапз.

- ОсїоЬег 2015: ІосаІ еіесііопз Іоок ріасе іп ІИе соипігу.
- РеЬгиагу 2017 із ІИе ехсерііоп 1о ІИе гиіез, зіпсе ІИіз топІИ ІИеге \л/еге по рагіісиіагіу ас- 

ііує роїііісаі єуєпіз, Ьиі ТУ сИаппеіз о\л/песІ Ьу гергезепіаііуез оі ІИе Уікіог УапикоуусИ’з 
роіііісаі (еат, асііуеіу “НуресГІНе іззие оі ОузіипсііопаІ РагІіатепІ, зепзііігіпд ІИе зосіеіу 
1о роззіЬІе зріп еіесііопз.

3. ТИе Іеасіегз оі апіі-гаїіпд (ІИаІ із, ІИе Ьіддезі уіоіаіогз оі зіапсіагсіз) Ьигіпд ІИе зресіііесі 
регіосі аге ТУ сИаппеіз о\л/песІ Ьу Іогтег зиррогіегз оі Уікіог УапикоуусИ, ІИеу аге “Іпіег” апсі 
“ІІкгаіпа”. Оигіпд ІИе ргоіезіз оп ІИе Маісіап, “Рігзі МаііопаІ” ТУ СИаппеі аізо \маз оп ІИе іор ог ІИіз 
апіі-гаііпд, Ьиі ууііИ ІИе Ьедіппіпд оі ііз ігапзіогтаііоп іпіо а риЬІіс Ьгоасісазіег, аііег ІИе сИапде 
оі ро\л/ег іп 2014, ІИіз сИаппеі Ьесате а іто з і Ігее оі ЬіазесІ пе\л/з.

4. Мозі оі ІИе тапіриіаііопз апсі уіоіаііопз сопсетесі ІИе соуегаде оі ргоіезіз оп ІИе Маісіап 
іп 2014. “Рігзі ІЧаііопаІ” (зіаіе сИаппеі), “Іпіег” (о\л/пегз аге Отіігу РігіазИ апсі ЗегИіу ЬуосИкіп), 
“ІІкгаіпа” (ІИе о\л/пег із Ріпаі АкИтеіоу) дауе ЬіазесІ іпіогтаііоп іп Іауог оі іИеп-доуегптепі апсі 
ІИе РгезіЬепі Уікіог УапикоуусИ, ууИісИ саизесі сегіаіп ЬізЬаІапсе. Но\л/єуєг, “1+1” (ІИе ожпег із 
ідог Коїотоізку), “СИаппеі 5” (ІИе ои/пег із Реіго РогозИепко) орепіу зиррогіесі ІИе розіііопз оі 
ІИе ргоіезіегз, зо ІИе ЬізЬаІапсе Иеге м/аз доіпд оп ІИе оіИег зісіе. АІІИоидИ, іИе сІізЬаІапсе оі 
пе\л/з оп рго-доуегптепі ТУ сИаппеіз \л/аз дгеаіег16 [12, 22]. ЗисИ есіііогіаі роїісіез оі іИезе ТУ 
сИаппеіз сотріеіе іу соггеїаіесі ууііИ іИе роїііісаі розіііоп оі іИеіг ом/пегз. Отіігу РігіазИ, Зегдеі

14 ІІкгаіпе’з сіеер-гооіесі тесііа ргоЬІет [Опііпе]. // СоїитЬ іа Ооигпаїізт Реуіе\лл ІІРІ_: ИіірзУ/агсИіуез.сіг. 
огд/ЬеНіпсі_іНе_пе\л/з/икгаіпез_сіеер-гооІесУтесііа__рго.рНр
15 5 капаї Іісіугиіе и Роігутаппі ргоіезііпукИ зіапсіагііу и поуупакИ [Опііпе]. // МесІіаЗаріепз. 2013. ІІРЬ: 
Иіір://адт\у.озуііа.тесІіазаріепз.иа/топі1оппд/сІаіІу_пе\«з/5_капаНІІсІігие_и_сІоІгітаппі_ргоіезіупікИ_зіап- 
сіагііу_и_ поуіпакИ
16 КгезННепіе одпет». СІаупу'т ргорадапсіізіот уіазіі зіапоуіізуа «Іпіег» [Опііпе]. // МесІіаЗаріепз. 2014. 
ІІРІ-:НІІр://озуІіа.тесііа5аріеп5.иа/топіІогіпд/сІаіІу_пе\л/5/кге5сНепіе_одпет_дІаупут_ргорадапсІІ5Іот_ 
уІазіі_зіапоуІізуа_іпіег. Рго зИИо тоусИаІІ поуіпі и зісИпі-2014. [Опііпе]. // МесІіаЗаріепз. 2014 ІІРЬ: ИНр:// 
озуііа.тесііазаріепз. иа/топііогіпд/сІаіІу_пе\мз/рго_зсНо_тоусНаІІ_поуіпі_у_зісНпі2014/
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І_уосНкіп, Ріпаі АкНтеіоу -  аІІ оі ІНет са те  к о т  ІИе іе а т  оі Уікіог УапикоуусН, «НІІе Ідог 
КоІотоізку апсі РогозИепко «еге іп оррозіііоп іо Ніт.

5. ТНе гНеіогіс оі “Рігзі ІЧаііопаГ, “Іпіег” апсі “ІІкгаіпа” Наз сНапдесі іо пеикаї іизі іп а іе« 
сіауз аііег УапикоуісН’з езсаре к о т  ІИе соипігу апсі ІИе аззідптепі оі Оіехапсіег ТигсНіпоу іо Ікіе 
розіііоп оі іпіегіт Ргезісіепі. ТНІз опіу геакігтз кіе іНезіз аЬоиі ІИе аЬіІІІу оі роїііісаі еіііез (іпсіисі- 
іпд кю тесііа оіідагсНз) іо ЬІепсІ іп апсі диіскіу асіарі (о ІИе роіііісаі зііиаііоп іог зигуіуаі17 [10].

6. Ап апаїузіз оі іИе пе«з іп 2014 зНо«есі ІНаі ТУ сНаппеїз, «НІІе соуегіпд ІИе ргезісіепііаі 
еіесііопз, ргасіісаііу сіісі поі изе “іеапз” іп ІНеіг іауог, Но« єуєг , зНо«есі со тт ік а ї іо Реіго Рого- 
зНепко 18 [23].

7. \Л/ііН ІИе опзеі оі ІНе аппехаііоп оі іНе Сгітеа, ІІкгаіпіап сНаппеїз ипсопзсіоизіу ріауесі 
аіопд ууііИ Риззіап ргорадапсіа, патіпд ІИе Риззіап тіїііагу аз «ипкпо«п», іНеп «дгееп теп», 
ог “зеїі-сієїепсе оі С г ітеа”, іп екесі изіпд тапіриіаііуе іе гтз  ітрозесі Ьу Риззіа.

8. \Л/ііИ ІИе опзеі оі ІНе сіеріоутепі оі єуєп із  іп ІИе вазі, ІИе ТУ сНаппеїз гереаіесі ІИе 
т із іакез оі ргезепііпд іпіогтаііоп аЬоиі ІИе аппехаііоп оі ІИе Сгітеа, изіпд пеиігаї ІегтіпоІ- 
оду аЬоиі зерагаіізіз. Ро«егіиІ сгііісізт оі ро«ег іп депегаї, апсі аі ІИе за те  ііте , аЬзоІиіеІу 
ипсгііісаі соуегаде оі ІИе асііуіііез оі Ргезісіепі Реіго РогозИепко апсі Ргіте Міпізіег Сгоізтап іп 
рагіісиїаг, Ьесате ігепсіз оі 2016-2017 19 [21,25]. ТИІз діуез геазопз іо Ьєіієує іп ІИе ргоЬаЬІІІіу 
оі ІИе адгеетепі оі іИезе іпсііуісіиаіз ууііИ Іагде тесііа о«пегз іп ехсИапде іог сегіаіп ргеіегепсез.

9. Зіпсе 2014, ТУ сНаппеї о\л/пегз Иасі изесі пе«з Ьгоасісазіз іог зеііііпд ІИе зсоге ууііИ 

роїііісаі орропепіз ог Ьизіпезз сотреіііогз.
Рагіісиїагіу зідпііісапі «аз ІИе ‘«аг’ Ьеі«ееп ІИе РігіазИ/кеУОсИкіп апсі КоІотоізку дгоирз, 

«Ио зогіесі оиі ІИе геІаііопзНір сіігесіїу іп ІИе пе«з Ьгоасісазіз оі іИеіг ТУ сНаппеїз, Ьесаизе оі 
ІИе сопііісі агоипсі іИе сотрапу “ІІкгаігапзпаііа” апсі ІИе Ьапк “Ргіуаі” 20 [8, 9].

10. АЙег іИе іпкосіисііоп оі ІИе Ьап оі Риззіап ТУ сНаппеїз, ІІкгаіпіап ТУ сНаппеїз кедиепііу 
Ьесоте Ьгоасісазіегз оі іИе та зз  теззадез оі Риззіап ргорадапсіа. Іпіег НоІЬ а Іеасііпд розіііоп 
Неге. ТИе рго-Риззіап розіііоп із т о з і аррагепі іп іИе соуегаде оі іорісз геїаіесі іо сіесотти- 
пігаііоп, єуєп із іп ІИе ОопЬазз агеа апсі іИе розіііоп оі Риззіа. ТИиз, “Іпіег” ЬгоасісазіесІ то з і 
оі рго-Риззіап та зз  теззадез аЬоиі іИе сіатаде оі іИе есопотіс ЬІоскасіе оі іИе ОопЬаз. Іп 
асісііііоп, ІИе сИаппеї із сопсіисііпд а іагдеіесі сатраідп (аз «еІІ аз Риззіап тесііа) гедагсііпд

17 Капаїу Уапикоуісіїа пасіеіі ЬисІепоуки іоіко розіе Ьедзіуа зуоедо раігоп [Опііпе]. // МесііаЗаріепз. 2014. 
ІІВІ_: Иіір://озуІ1а.тесііазаріепз.иа/топііогіпд/сіаіІу_пе«з/уІазІ_тепуаеІзуа_капаІу_ уапикоуісНа_пасІеІІ_Ьи- 
сіепоуки_ІоІко_розІе_Ьедзіуа_зуоедо_раІгопа
18 Теїекапаїі ЬіГзіїе зітраіігиуаіі РогозИепки. [Опііпе]. // МесііаЗаріепз. 2014. ІІВІ.: Иіір://озуІіа.тесііаза- 
ріепз.иа/топііогіпд/сіаіІу_пе«з/іеІекапаІІ_ЬІІзИе_зітраіІ2иуаІІ_рогозИепки
19 РогозИепко зіау гігкоуи «рагкеіи». Мопііогіпд іеIепоVІп іа  6-11 Ьегегпуа 2017 гоки» [Опііпе]. // МесііаЗа 
ріепз. 2014. СІНІ: Иіір://озуІіа.тесІіазаріепз.иа/топііогіпд/сІаіІу_пе«з/рогозИепко_зіау_2ігкоуи_рагкеіи_то- 
пііогіпд_іеІепоуіп_2а_611_Ьеге2пуа_2017_гоки/2иЬсИепко, У. Огоізтап из'оти доіоуа: уакгуіі игуасіи реге- 
іуогіузуа па ріаг ргет’єг-тіпізіга [Опііпе]. // МесііаЗаріепз. 2017. ІІНЬ: Иіір://озуііа.тесііазаріепз.иа/топііогіпд/ 
топііогіпд_оуегуіе«/дгоузтап_изоти_до!оуа_ уак_2УІі_ игуасіи_регеіУогІУзуа_па_гекІати_ргетегтіпізІга/
20 РоугИепко, О., & Апсігеісгіу, І. Вогоі'Ьа га “ІІкгігапзпаііи ” V поуіпах: таіуикі, рзеусіопіті іа газіиді ре- 
гесі УіісИігпоуи [Опііпе]. // МесііаЗаріепз. 2014. ІІРЬ: Иіір://озуііа.тесІіазаріепз.иа/топііогіпд/сіаіІу_ пе«з/ 
ЬогоіЬа_2а_икгігапзпаііи_у„поуіпакИ_таіуикі_рзеусІопіті_іа_2азІиді_регесі_уіісИІ2поуи. ОоугИепко, О., 
2сіауаІозуа Ь, сіо сИодо іи і Коіото]з'ку? [Опііпе]. // МесііаЗаріепз. ІІРЬ: Иіірз://тз.сІе1есіог.тесІіа/топііо- 
гіпд/сІаіІу_пе«з/2СІауаІозуа_ Ь_сіо_сИодо_іиі_коІотоузкіу./
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ІЬе ассизаііопз оі ІЬе ЬІкгаіпіап доуегптепі іп соггирііоп, \л/ЬІІе зіиггіпд ІЬе соггирііоп іп Риііп’з 
епуігоптепі ог іп ІЬе СЬаппеГз та п а д е теп і21 [2, 3].

ТЬе топііогіпд саггіесі оиі Ьу ІЬе ехрегіз оі ІЬе риЬІіс огдапігаііоп “Оеіесіог Месііа” зЬомгз 
а сіеаг соггеїаііоп Ьеівдееп ІЬе іпіегезіз оі Іагде тесІіа-оІідагсЬз апсі ІЬе есіііогіаі роїісу ІЬаІ ІЬеіг 
сЬаппеїз сопсіисі22 [13, 20].

Ви( паІіоп\л/ісІе ієієуізіоп, ІЬеге ехізі тоге ІЬап 140 гедіопаї ТУ сЬаппеїз іп ІІкгаіпе. МесІіаІ-аЬ 
Опііпе сгеаіесі ап опііпе тар  оі ргореПу оі гедіопаї те с ііа23 [11], \л/Ьеге уои сап Ііпсі а Іізі оі тесііа, 
ІЬеіг Іуре апсі зигпатез оі іпсііуісіиаіз даЬо аііесі еасЬ рагіісиїаг тесііа іп еасЬ гедіоп оі ІІкгаіпе.

ТЬе тагкеї оі опііпе іпіогтаїіопаї гезоигсез із поі гедиіаіесі іп ІІкгаіпе. \Л/еЬзіІез аге поі 
сопзісіегесі іо Ье тазз  тесііа апсі аге поі гедізіегесі аз зисЬ. ИедаІІу, ІЬеу аге поі гедиігесі (о ореп 
Іо депегаї риЬІіс ІІпеіг сопіасі сіеіаііз апсі/ог сіеіаіі аЬоиІ ІЬеіг оіл/пегз.

ТЬеге ехізі а ітоз і 2,000 \л/еЬзіІез \л/Меге пе\л/з сап Ье геасі іп ІІкгаіпе. ТЬе питЬег оі опііпе 
тесііа, \л/ЬісЬ ТіпсІ ехсіизіуе пе\лге апсі депегаїе ІЬеіг о\л/п сопіепі, із тисЬ зтаїїег (Рідиге 4).

Рідиге 4. Тор 20 ІІкгаіпіап опііпе тесііа, \п/ЬісЬ іпііиепсе ІЬе зосіеіу т о з і (гедагсііпд Іо ІЬе 
гезеагсЬ Ьу “Оеіесіог Месііа” ) [17]
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8 о те  оі ІЬезе адеЬзіїез Ьеіопд Іо Ьизіпезз дгоирз ІМаІ аізо омп ТУ сЬаппеїз. Ассогсііпд Іо 
а зіисіу Ьу "НероПегз УУіІИоиІ Вогсіегз" апсі ІЬе Іпзіііиіе оі Мазз Іпіогтаїіоп іго т 2017, ІЬе Іор 4 
ом/пегз оі ІЬе Іпіегпеї тесііа оссиру ап аисііепсе оі 17.56 %. ТЬгее оі ІЬе іоиг таіог Іпіетеї тесііа 
о\л/пегз іп ІІкгаіпе аге ІЬе тесііа дгоирз: Месііа Сгоир ІІкгаіпе (3.15 %), 1+1 тесііа (4.25 %) апсі 
ІІМН (7.49 %), \л/ЬісЬ о\л/пз питегоиз Іпіегпеї тесііа. ТЬе іоигІЬ, ОЬоггеуаІеІ (2.67 %), Ьеіопдз

21 Вигкоузкуі, Р. “Іпіег” ЬігЬуІ рорегеди гозіізкукії “р аго ііа іїу ” [Опііпе]. // МесііаЗаріепз. 2017. ЬІВЬ: ИИр:// 
05УІІа.тесІіазаріепз.иа/топіІогіпд/асІУОсасу_апсІ_іп1Іиепсе/іпІег_ЬІ2ЬІІ_рорегесіи_гозіузкікЬ_ рагоіуадіу 
Вигкоузкуі, Р. "Іпіег” гтаЬаіе їзіа га гуаппіа “р’іаіоі коїопу” [Опііпе]. // МесііаЗаріепз 2017. ІІВЬ: Иґір://уууууу. 
08УІІа.тесІіазаріепз.иа/топіІогіпд/асІУОсасу_апсі_іп1Іиепсе/іпІег_2тадаеІзуа_2а_2Уаппуа_руаІоі_коІопі
22 Маіп ІгепсІз іп тесііа соуегаде оі зосіороіііісаі ргосеззез іп ІІкгаіпе іп ІІ\І 2014-2017. Куіу : N 3 0  “Оеіесіог 
Месііа”, 2017. ІІЯІ_: Ьіірз://тз.сіеіесіог.тесііа/сопіепі/1ііез/сіт_икгаіпе_петз_2014-17_іпіегпеі-сотргеззесі. 
рсіі. Озпоупі Іепсіепізііе тесііауузуіііеппі зизріїпо-роІІІузЬсЬпуЬ ргоізезіу V ІІкгаіепі и 2014-2017 гг.. Куіу : 
N 0 0  “Оеіесіог Месііа”», 2017. ІІВЬ: ЬНрз://тз.сІеІесІог.тесІіа/сопІепІ/1іІе5/сІт_пежз_2014-17_іпІегпеІ.сот- 
ргеззесі.рсіі.
23 Кагіа тебіаVІазпоз^і ІІкгаіпу [опііпе]. [Опііпе]. // МесІіаЬаЬ.ОпІіе. ІІРИ: ЬіІр://дауад.тар.тесІіаІаЬ.опііпе 
/?ореп=3
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іо ІЬе Вгосізку іатіїу . Ноууєуєг, атопд іЬе іор іууепіу ууєЬзіієз Ікіеге аге аізо зо те  тесііа, \л/ІаісИ 
аге іпсіерепсіепі іго т Ьід Ьизіпезз апсі роіііісз, зисЬ аз Іікгаіпзка Ргаусіа, Ьіда, апсі ПВС 24 [16].

Ехрегіз Ігот ІЬе Іпзіііиіе оі Мазз Месііа Ьауе іпуезіідаіесі Ьоуу ігапзрагепі ІІкгаіпіап Іпіетеі 
тесііа зоигсез аге апсі Ьоуу ореп іпіогтаііоп аЬоиІ іЬеіг оуупєгз, сЬіеі есіііогз апсі іизі сопіасі 
сіеіаііз оі ІЬе есіііогіаі оііісе із. ТЬе зип/еу соуєгєсі іЬе іор 50 та зз  тесііа ууєЬзіієз іп Іікгаіпе. 
Ассогсііпд Іо іЬе гезиііз оі іЬіз гезеагсЬ, ІЬе апаіузесі Іп іетеі тесііа сіерепсііпд оп ІЬе о\л/пег’з 
ісіепіііу сап Ье сііуісіесі іпіо іЬе іоііоууіпд дгоирз:

- 14 тесііа, ууЬісЬ сап Ье саііесі ІІкгаіпіап тесііа Ьизіпезз. ТЬіз теапз ІЬаІ ІЬеу аге о\лтесІ 
Ьу ІІкгаіпіап іои та ііз із  (“ОЬоггеуаіеі”, “Уда”, ПВС, “Іпіегіах”, “Ракіу”, “богсіоп”, “Іікгаіпзка 
Ргаусіа”, “Тзепзог”, “СІаукот”, “Ехргезз”, “Огегкаїо ТугЬпіа”, “КЬууііа”, “Оготасізке ТУ”, ШІЧ);

-12 тесііа оуупєсі Ьу ехізііпд ог Іогтег роіііісіапз, роіііісіапз’ аззізіапіз апсі тесііа оіідагсЬз 
(Тосіау, 2ІК, Т5ІМ, СЬаппеі 24, ІІІЧІАМ, І4е\л/1, 2акЬІ<±пеі, РосігоЬуізі, \/езіі, ІІкгаіпіап Иєууз, 
ІСТУ, баїеіа.иа);

- 6 тесііа оуупєсі Ьу ІІкгаіпіап гезісіепіз ууЬозє  патез аге ипкпоууп Іо ІЬе депегаі риЬІіс, 
апсі ІЬе аззеззтепі оі ІЬеіг аіііііаііоп гедиігез а зерагаіе зіисіу (ТеіедгарЬ, Расепе\л/з, З іоуо і сіііо, 
Вадпеі.огд, Росиз.иа, Епоуозіу.сот);

- 7 тесііа, ІЬе ііпаі Ьепеіісіагу оі ууЬісЬ із поп-гезісіепі (ІМоуоє угетіа, 2паі.иа, 112, Роіііека, 
КР іп ЬІкгаіпе, Соггезропсіепі, Соипігу);

- 6 зіаіе тесііа (ІІкгіпіогт (Іікгаіпе), Васііо ЗуоЬосіа (ІІЗА). ТЬіз саіедогу аізо іпсіисіез 
іоиг зіаіе Риззіап тесііа, ууЬісЬ аге атопд ІЬе іор 50 т о з і рориіаг ууєЬзіієз іп Іікгаіпе (І_епіа. 
ги, \/езіі.ги, КП.ру, РИА.ру);

- 5 та зз  тесііа, ІЬе ііпаі Ьепеіісіагіез оі ууЬісЬ аге ипкпом/п: Соттеп із .иа , Вукуу.сот, 
Ргот-иа, Нгопіка.іпіо, арозігорЬе.иа

Зо те  геіеуапі огдапігаііопз кеер ігаск оі іЬезе опііпе тесііа іог сотрііапсе ууііЬ іоигпаіізііс 
зіапсіагсіз. ТЬезе огдапізаііопз аге:

- ТЬе РиЬІіс Огдапігаііоп Оеіесіог Месііа Ьаз а зесііоп “Мопііогіпд” оп ІЬе ууєЬзііє 25 [18] 
ууііЬ іЬе оуегіоокз оі іаік з Ьоууз, ТУ з Ьоууз апсі іоигпаіізііс зіогіез.

- ТЬе іпзіііиіе оі Мазз Іпіогтаііоп (ІМІ)26 [16] Ьаз зеуегаі гаііпдз ІЬаі Ьеір іо зеіесі ІЬе 
тесііа ІЬаі сап Ье ігизіесі. ТЬе ІМІ аізо сіоез гезеагсЬ оп ІЬе зііскіпд іо іоигпаіізііс зіапсіагсіз Ьу 
ІІкгаіпіап тесііа. Ехрегіз апаіузе пєууз апсі агіісіез іог аиіЬепіісііу, іЬе Ьаіапсе оі роіпіз оі уієууз 
апсі ІЬе зерагаііоп оі іасіз іго т ІЬе со ттеп із .

ТЬе топііогіпдз оі іЬе та іп  паііопаі ТУ сЬаппеіз, ууЬісЬ аге саггіесі оиі гедиіагіу Ьу ІЬе 
“Оеіесіог Месііа”, ргоуе ІЬаі ргіуаіе ТУ сЬаппеіз риі ІЬе іпіегезіз оі ІЬеіг оуупєгз іп іЬе іігзі ріасе. 
ТЬіз Іеасіз іо а сіізіогіесі гергезепіаііоп оі геаіііу. ТЬіз, іп сотЬіпаііоп ууііЬ а сіеіегіогаііоп іп диаі- 
ііу оі пєууз, Ьаз Іесі іо а зідпііісапі сіесііпе оі сопіісіепсе іо іЬе сепігаі ІІкгаіпіап ТУ сЬаппеіз іп 
гесепі уеагз, аз сопіігтесі Ьу уагіоиз зосіоіодісаі зіисііез. ТЬиз, ассогсііпд іо іЬе гезиііз оі а роіі 
сопсіисіесі Ьу ІЬе Оетосгаііс Іпіііаііуез Роипсіаііоп патесі аііег ІІко КисЬегІу, ІЬе Ьупатісз оі 
сопіісіепсе іо іЬе ІІкгаіпіап тесііа із педаііуе, іЬеге Ьаз Ьееп а іаіі: іго т + 26 % іп 2010 іо + 2 
% іп 2015. ОЬуіоизіу, іп іЬе сопіехі оі ІЬе аддгеззіуе іпіогтаііопаі зрасе іп ууЬісЬ Іікгаіпе Ьаз 
Ьееп іп гесепі уеагз, апсі ууііЬ іЬе сіотіпапсе оі оІідагсЬіс тесііа оп іЬе тагкеі, іЬеге із а дгеаі 
пееЬ іо ассеіегаіе іЬе геіогт оі іЬе риЬІіс Ьгоасісазііпд зузіет. Іп рагаііеі, тесііа Іііегасу зЬоиісі 
Ье асііуеіу рготоіесі атопд уагіоиз геасЬез оі зосіеіу. ТЬіз зЬоиісі гаізе іЬе зосіеіу’з сіетапсі

24 Месііа о те гзґ іір  таПегз [Опііпе]. // Іпзіііиіе оі Мазз Іпіогтаііоп. 2017. СІРІ: Ьіірз://икгаіпе.тот-гзі.огд/еп/.
25 Мопііогіпд [Опііпе] // N 0 0  «Оеіесіог Месііа». ІІВУ Ьіірз://сіеіесіог.тесііа/саІедогу/топііогіпд
26 ІЬісІ.
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іог ііпе сопіепі, Іііиз епсоигадіпд ТУ сіїаппеїз іо іосиз тоге оп Іііе пеесіз оі Іііе аисііепсе, апсі 
поі оп Іііе опез оі Іііеіг о іупєгз27 [13, 20].

Сопсіизіопз

Тіїе апаїузіз оі тесііа тагкеї сопсііііопз сіигіпд іЬе регіосі Ігот 20141о 2017 зіюіл/з Іііаі ієієуі- 
зіоп тесііа гетаіп іііе Іеасіег іп Іііе тесііа сопзитрііоп зігисіиге, Ьиі ііз аисііепсе ііаз сіесгеазесі 
Ьу а іто з і 10 % (Ігот 83 % Іо 74 %). Тіїе т о з і рориіаг ТУ сіїаппеїз зІІІІ аге “1 + 1” апсі “Іпіег”.

Тіїе аисііепсе оі ргіпі тесііа із сопзіапііу сіесгеазіпд (ігот 25 % Іо 16 % оуєг іоиг уеагз). 
Тіїе Іпіегпеї тесііа аисііепсе ііаз сопзісіегаЬІу дгоілт (ігот 44 % Іо 57 %) -  Ііііз соуєгз Ьоііі пе\л/з 
даеЬзіїез апсі зосіаі пеіілгагкіпд зііез.

АІтозі аіі пєууз сіїаппеїз аге геїаіесі Іо роїііісіапз ог роїііісаі іогсез. Весіріепіз оі іііе пеїл/з 
зііоиісі сопзісіег ііііз іі ієієуізіоп із Іііеіг та іп  зоигсе оі пе\л/з.

З о те  рагі оі Іііе Іп іетеї тесііа Ьеіопдз іо Ьизіпезз дгоирз Іііаі о\л/п ТУ сіїаппеїз, Ьиі Іііеге 
із аізо а Іагде тесііа дгоирз іпсіерепсіепі іго т Ьід Ьизіпезз апсі роїііісз, е.д. “ида”, ВВС, “Іпіег- 
іах”, “Ракіу” “Согсіоп”, “ІІкгаіпзка Р гаусі а”, “Тзепзог”, “ОІаукот”, “Ехргезз ”, "Огегкаїо Тугіїпіа”, 
“Кііууііа, (Зготасізке ТУ”, ІІШ .

Тіїе топііогіпдз зііоуу а сіеаг соггеїаііоп Ьеіїл/ееп Іііе іпіегезіз оі Іііе таіог тесііа-оіідагсіїз 
апсі іііе есіііогіаі роїісу оі Іііеіг сіїаппеїз.

Рготоііпд тесііа Іііегасу атопд уагіоиз геасіїез оі зосіеіу із а кеу іо іііе іпсгеазе іп сот- 
тип ііу ’з сіетапсі іог ііпе сопіепі, адіїісії \л/оиІсІ епсоигаде тесііа іо іосиз тоге оп Іііе пеесіз оі 
іііе аисііепсе, гаіііег Іііап оп іііе іпіегезіз оі Іііеіг о\л/пегз.

Тіїе геіогт оі Іііе іпіогтаїіоп іпсіизігу сопсегпз поі опіу Іііе таїегіаі зесигіїу апсі таіпіе- 
папсе зиррогі, Ьиі аізо Іііе сіігесі ітр іетепіа ііоп оі Іііе асіоріесі Іа\/У5 іпіо Іііе апсі геїіііпкіпд Іііе 
зідпііісапсе оі Іііе геіогт іп риЬІІс Іііе. Рог тосіегп ІІкгаіпе, Іііе арргоргіаіе іпіогтаїіоп роїісу іп 
іііе ііеісі оі та зз  тесііа із Іііе та іп  теапз оі сіеуеіоріпд сіуіі зосіеіу, Іііе т о з і ітрогіапі сопсіі- 
Ііоп іог а сопзігисііуе сііаіодие Ьеіїл/ееп Іііе аиіііогіїіез апсі Іііе реоріе, апсі теапз оі епзигіпд 
паііопаї зесигіїу.
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