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Іпігогіисііоп. 'Ше пишЬег оґ еШегіу реоріе іпсгеазегі гаріЛіу аіто8і іп 
аіі соипігіе8. АссогЛіпд іо іНе рго§по8І8 оґ ЖНО, іНе питЬег оґ оШег реоріе 
т і і Ье е^иа1 2 Ьііііоп іо 2050. СотрагеЛ іо ЛетодгарНіс іпЛісаіог8 оґ 1950, 
іНе питЬег оґ іНе еШегіу рег8оп адеЛ 60 уеаг8 На8 іпсгеа8еЛ іп 10 1іте8, апЛ 
аІЇег 80 уеаг8 іп 27 ііте8. ^ и 8 іНе 8иррогііпд оґ іпЛерепЛепсе, іНе гаі8іпд 
оґ 8осіаі асіМіу іеуеі, іНе ітргоуіпд оґ ііґе ^иа1і^у оґ еШегіу реоріе і8 асіиаі-
іу по^агіауз [1, 3]. Бие іо іНе НідН ехресіаііоп8 оґ ііґе ^иа1і^у іп оШ аде, іНе 
8ідпійсапі іпіеге8і На8 іНе іппоуаііуе іесНпоіодіе8 ґог 8оіуіпд іНе ргоЬіет8 
оґ ип8аіі8ґасіогу рНу8ісаі, р8усНоіодісаі апЛ 8осіаі НеаііН. 

Іпіііаііу, іНе іесНпоіоду ^а8 а 8еі оґ кпо^іегіде аЬоиі іНе теіНо ̂ 8 оґ 
ргоЛисііоп ргосе88е8, Ле8сгірііуе гігатапд8, сНагі8, тар8, Ліадгат8 іНаі 
сНагасіегіге іНе теіНо^8 апЛ ргосе88е8 оґ гесусііпд. АссогЛіпд іо іНе Лей-
піііоп оґ ИМБ8СО, іНе іесНпоіоду і8 а 8у8іетаііс теіНоЛ оґ сгеаііоп апЛ 
арріісаііоп оґ кпо^іегіде Ьа8еЛ поі опіу іесНпісаі Ьиі аі8о Нитап ге8оигсе8 
апЛ іНе іпіегасііоп8 Ьеішееп іНет. Апу тоЛегп іесНпоіоду і8 а сотріеіе 
ргосе88; іі і8 ЛігесіеЛ оп іНе доаі апЛ соп8і8і8 оґ 8еуегаі Лі8ііпсі апЛ 8іап-
ЛагЛігеЛ 8іер8 іНаі аге ітріетепіеЛ Ьу 8ресійс асііоп8 [1]. ^ и 8 іНе сопсері 
оґ іесНпоіоду т а у Ье іпіегргеіеЛ іп а ЬгоаЛ 8еп8е, поі ^ші іп іесНпісаі апЛ 
аррііеЛ йеі^8 оґ 8сіепсе. Іп іНе РНу8ісаі Сиііиге апЛ 8рогі іНе ЛіЙегепі іуре8 
оґ іесНпоіодіе8 іНаі ґогт апЛ рге8егуе НеаііН аге іпіеге8іеЛ. 'Ше еЛисаііоп 
іесНпоіодіе8, НеаііН рге8етапд іесНпоіодіе8, гесгеаііопаі іесНпоіодіе8 аге 
асііуе ЛеуеіореЛ. 

НеаііН апЛ гесгеаііопаі іесНпоіоду аге огіепіеЛ ґог ітргоуіпд НеаііНу 
ііґе8іуіе8 сиііиге. ^ е у іаке іпіо ассоипі іНе оррогіипіііе8 апЛ рег8опаі іп-
іеге8і, Неір іо гетоуе рНу8ісаі апЛ іпіеііесіиаі 8іге88, діуе оріітаі сопЛіііоп8 
ґог геаіігаііоп оґ сгеаііуііу апЛ согге8ропЛ іо гесгеаііопаі пее^8 оґ рагіісі-
рапі8. ^ е НеаііН апЛ гесгеаііопаі іесНпоіоду аге геаіігеЛ іп 8еуегаі 8іаде8: 
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ргерагаїогу (скоісе оґ теїко^8, сопїгоі їке ркузісаі апгі тепїаі 8їаїе оґ їке 
рагїісірапї8), Ьа8іс (соп^исїіпд сіа88е8), кпаі (гіеїегтіпаїіоп оґ ейесїіуе-
пе88) [1]. 

^ е а і т оґ їке 8їи^у ^а8 їо гіе8ідп апгі геаііге кеаіїк апгі гесгеаїіопаі 
їескпоіоду ґог еШегіу реоріе. 

МеіЬогів - апаіу8і8 апгі 8упїке8і8 оґ 8сіепїікс ііїегаїиге, аЬ8Ігасїіоп, ігіе-
аіігаїіоп, ґогтаіігаїіоп, 8у8їет8 апгі 8їгисїигаі апаіу8і8, 8осіоіодісаі (8игуеу 
т ї к 8Р-36 ^ие8^іоппаі^е). 

Кевиїів апгі гіівсиввіпд. ̂ е ро8іїіуе адіпд сопсерї8 аге ґосшегі оп ех-
і8їіпд оррогїипіїіе8 апгі кеаіїк рге8егуегі Ьекауіог. ^ е 8кіЙ ґгот їке педа-
їіуе рага^ідт оґ адіпд т ї к їке ґосшіпд оп роог кеаіїк, іопеііпе88, іпаЬіііїу 
їо гіесі^е, ^і8аЬіііїу, роуегїу, 8осіаі ехсіи8іоп, гіесгеа8іпд оґ іпїеііесїиаі гіе-
уеіортепї сап Ье 8ееп. Ассог^іпд їо пе^ ро8іїіуе арргоаске8, їке адіпд і8 
їке паїигаі 8їаїе оґ а ііуіпд огдапі8т їкаї іп риЬііс ^ітеп8іоп і8 ассотра-
піегі Ьу скапде8 іп 8осіаі гоіе8 (геїігетепї, а пеегі ґог кеір) апгі арреагапсе 
оґ пе^ оррогїипіїіе8. Атопд їке т а і п пее^8 оґ еШегіу реоріе аге а рге8ег-
уаїіоп оґ кеаіїк, доогі ассе88 їо кеаіїк 8егуісе8, асїіуе соттипісаїіоп т ї к 
8осіеїу, їке регґогтапсе оґ 8осіаііу и8еґиі їа8к8, и8іпд оґ іеі8иге ї і т е аї ії8 
8оіе ^і8сгеїіоп, іпїеііесїиаі гіеуеіортепї, 8и8їаіпаЬіе геіаїіоп8кір8 апгі 8їаЬіе 
ііґе. ^егеґоге, іп ііґе ^иа1і^у а88е88іпд ії 8коиШ Ье раШ аїїепїіоп їо їке рку8-
ісаі, етоїіопаі апгі содпіїіуе ґипсїіопіпд, 8утрїот8 оґ Йі8еа8е8 апгі кеаіїк 
регсерїіоп, епегду іеуеі, ііґе 8аїі8ґасїіоп, йпапсіаі ро8іїіоп, аЬіііїу їо геаііге 
о^п іпїеге8ї8. 

Неаіїк апгі гесгеаїіопаі їескпоіоду ґог еШегіу реоріе ^а8 ітріетепїегі 
ассог^іпд їо їке ґоііотпд 8їер8: 1) сгеаїіоп оґ ап епуігоптепї ґог еШегіу 
реоріе; 2) ґогтаїіоп апгі 8еіесїіоп оґ ґогт8 апгі теїко^8 оґ ітріетепїаїіоп 
оґ їке їескпоіоду; 3) ітріетепїаїіоп оґ їескпоіоду; 4) еуаіиаїіпд їке ейес-
їіуепе88 оґ їке їескпоіоду. 

Оп їке Йг8ї 8їаде їке сопсерї оґ їке е^исаїіопаі епуігоптепї ґог еШегіу 
реоріе ^а8 гіеуеіорегі (Рід. 1). її ^а8 Ьа8егі оп їкгее ргіпсіріе8: аиїопоту 
(їке рге8егуаїіоп оґ іп^ереп^епсе іп Йесі8іоп8 аЬоиї ііґе8їуіе), іпїедгаїіоп 
(ргоуШіпд оґ ґиіі рагїісіраїіоп іп їке 8осіаі ііґе) апгі а88і8їапсе (сгеаїіоп оґ 
8ресіаі 8иррогї 8у8їет8 ґог гіеуеіоріпд оґ то^егп сотреїепсіе8 ґог кеаіїк 
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рготоїіоп, асїіуе апгі ро8іїіуе адіпд). ^ і 8 егіисаїіопаі епуігоптепї діуе8 
ап оррогїипіїу їо агіарї їо їке гарігі скапде8 іп їке ехїегпаі епуігоптепї, 
ргоуі^е8 їке оррогїипіїу їо ше їке роїепїіаі оґ еШегіу реоріе, рготоїе8 
рег8опаі гіеуеіортепї, ргеуепї 8осіаі ехсіи8іоп, іітіїаїіоп оґ ііуіпд 8расе, 
пее^8, апгі ехресїаїіоп8. 

Рід. 1. ^ е сопсерїіоп оґ іеагпіпд епуігоптепї ґог еШегіу реоріе 

Рог ітргоуіпд 8осіаі апгі сиіїигаі сопгііїіоп ґог еШегіу реоріе їке 
т а і п оЬ]'есїіуе8 оґ егіисаїіопаі епуігоптепї ти8ї ргоуШе: 1) асїіуаїіоп іп 
ап епуігоптепї їкаї ^е^иі^е8 гіійегепї сараЬіііїіе8 ґог їке 8иррогїіпд апгі 
8їітиіаїіпд оґ їке еШегіу реоріе; 2) скапде іп їке іеі8иге ї і т е їкаї ^е^иі^е8 
їке 8ресіаі е8їаЬіі8ктепї8, сошиіїаїіоп, апгі рготоїіоп; 3) їке ассе88 їо іп-
ґогтаїіоп апгі 8егуісе8 їкаї рге8егуе апгі ргоуШе іпїеііесїиаі апгі рку8ісаі 
аЬіііїу апгі іпґогтаїіопаі аиїопоту оґ їке еШегіу реоріе; 4) огдапігаїіоп, 
8иррогї, апгі рготоїіоп оґ ргеуепїіоп ргодгат ґог еШегіу реоріе. 

^ е т а і п асїіуіїіе8 тоїкіп їке егіисаїіопаі епуігоптепї т е е ї їке ґоі-
іотопд ргіпсіріе8: 1) ґипсїіопаііїу - сопїепї оґ егіисаїіоп 8коиШ кеір їо 
аскіеуе кеу доаі8; 2) ЙехіЬіііїу - їке сиггісиіит 8коиШ Ье ореп їо п е ^ 
пее^8; 3) геаііїу - по Шеаіі8їіс апгі иїоріап їкете8; 4) 8сіепїійс - ргоуШіпд 
8сіепїійс апгі ргоуеп іпґогтаїіоп, и8е їке 8сіепїійс їегтіпоіоду; 5) сотріі-
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апсе т і Н уаіие8 - асііуіііе8 8НоиМ поі Лепу апу іЛеаі8, Ьеііеґ8, апЛ уаіие8 
оґ 8осіеіу; 6) асііуіііе8 ти8і ргоуіЛе іНе оррогіипіііе8 ґог ґогтаііоп апЛ 
Леуеіортепі оґ 8кііі8 іНаі сап Ье и8е оиі8іЛе іНе еЛисаііопаі епуігоптепі; 
7) есопоту - іНе со8і 8НоиМ Ье ауаііаЬіе іо іНе еіЛегіу реоріе. 

^ е сопсеріиаі ро8іііоп ЛеуеіореЛ Лигіпд іНе Йг8і 8іаде ^а8 іакеп іпіо 
ассоипі ґог іНе сгеаііоп оґ Ипіуег8ііу оґ іНе ^ і г Л Аде а8 а 8ресіаі еЛи-
саііопаі епуігоптепі ґог еіЛегіу реоріе. ^ е 8іиЛепі8 ^еге рег8оп8 ипЛег 
55 уеаг8 ^Но ^а8 геіігеЛ оґ ипетріоуеЛ Ьиі ^апі іо іаке асііуе рагіісіра-
ііоп іп іНе асііуіііе8 оґ ^ і г Л Аде Ипіуег8ііу. Іп ипіуег8ііу ^а8 ріаппеЛ іНе 
8іиЛу Лі8сірііпе8 іНаі рготоіе іНе рНу8ісаі апЛ 8осіаі асііуііу. ^ е НеаііН 
апЛ гесгеаііопаі ргодгат ґог іНе 8іиЛепі8 оґ ^ і г Л Аде Ипіуег8ііу соп8і8і 
оґ іНеогеіісаі соиг8е "НеаііН оґ еіЛегіу реоріе" (36 Ноиг8), соггесііпд дут -
па8ііс8 (24 Ноиг8), МогЛіс ^аікіпд (48 Ноиг8), ехегсі8е8 ґог Леуеіоріпд оґ 
ЙехіЬііііу (24 Ноиг8). 

^ е рагіісіраііоп ассогЛіпд іо НеаііН апЛ гесгеаііопаі асііуіііе8 і т -
ргоуе ііґе ^иа1і^у іп 1.3-1.6 і іте8 ассогЛіпд іо 8саіе8 РНу8ісаі асііуііу, 
ВоЛііу Раіп, Сепегаі НеаііН, К.оіе оґ рНу8ісаі ргоЬіет8, К.оіе Етоііопаі 
ргоЬіет8, Мепіаі НеаііН. 

Сопсіивіопв. 'Шгее 8іаде НеаііН апЛ гесгеаііопаі іесНпоіоду ґог еіЛегіу 
реоріе ^еге соп8ігисіеЛ. Іі т а і п рНа8е8 ^еге сгеаііоп оґ ап еЛисаііопаі 
епуігоптепі т і Н НеаііН рге8егуіпд еіетепі8 (^ ігЛ Аде Ипіуег8ііу); 8е-
іесііоп апЛ ітріетепіаііоп оґ НеаііН апЛ гесгеаііопаі ргодгат т і Н іНео-
геіісаі апЛ ргасіісаі рагі8; еуаіиаііпд іНе ейесііуепе88 оґ іНе іесНпоіоду ґог 
ііґе ^иа1і^у ітргоуіпд. 
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