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АЬзІгасІ: ТЬе агіісіе ргезепіз ап апаїузіз ої таззаде теІНосіз апсі ііз рЬузіо-

ІодісаІ ітрасі ироп сіізаЬІесІ аіИІеІев сіигіпд \л/огк-оиІ зеззіопз. АиІІіогз' таззаде 

теІИосіоІоду \лгеге еІаЬогаїесІ апсі іпігосіисесі Іо Ігаіпіпд ргосезз. ГСетесІіаІ (соггес-

ІіопаІ) таззаде арріісаііоп сіигіпд \лгагк-оиІ зеззіопз \л/іІН тіпог, тесііит апсі Ьід ігаіп-

іпд іпіепзіїу \л/аз зиЬзІапІіаіесі. 

Кеушогдз: геЬаЬіііІаІіоп, сіізаЬІесІ аІИІеІез, таззаде, Ігаіпіпд, рЬузісаІ ІоасІ. 

РгоЬІет зіаіетепі. УУЬеєїсЬаіг зрогіз аз \лгеІІ аз зрогі асІМІІез Іог ІЬе сііза-

ЬІесІ аІИІеІез іп депегаї Ьауе даіпєсі ііз рориіагіїу ої Іаіе. Оиііе а питЬег ої сотреіі-

Ііопз іп уагіоиз кіпсіз ої зрогі аге Иеісі, Еигореап апсі \Л/ОІЇСІ сЬатріопзЬірз, Рагаїут-

ріс С а т е з атопд ІЇіет [1, 2]. Асіуапсе ої зрогі асііуіііез Іог ІЇіе сіізаЬІесІ аІИІеІез 

роззеззез а Ьитапізііс паїиге, \л/ЬісЬ ітрііез ІаУоигаЬІе сопсііііопз Іог дгасіиаі Ігап-

зіііопз ої ітраігесі реоріе Іо зосіаі асііуіііез іпуоіуетепі, ргоуісііпд рзусНоІодісаІ асі-

аріаііоп апсі іпіедгаїіоп ої аІИІеІез \л/іІЬ уізіоп ог Ьеагіпд ітраігтепіз, тизсиїаг зкеї-

еіаі зузіет сіузіипсііопз, тепіаі ог рМузісаІ аЬпогтаїіІіез. ОізаЬІесІ аІИІеІез' Ігаіпіпд 

зузіет роззеззез зсіепіііісаііу зиЬзІапІіаіесі ІЬеогеїісаІ Ьазіз. Іт/оіуетепі ої Напсіі-

сарресі регзопз іпіо рНузісаІ сиііиге апсі зрогіз асііуіііез із сопзісіегесі Іо Ье ІНе т о з і 

ехресііепі апсі ЄНЄСІІУЄ теапз ої рЬузісаІ геЬаЬіІіІаІіоп [2, 3]. Епдадіпд іп ехегсізез 

ітрііез асітіпізігаїіоп ої теапз апсі теІНосіз ої рЬузісаІ есіисаііоп аітесі аі ІНе сіе-

уеіортепі апсі ітргоуетепі ої УІІаІІу апсі ргоіеззіопаїїу зідпііісапі тоїог зкіііз апсі 
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аЬіІіІіез геяиігесі іог даіпіпд еуегусіау зеїі-зиііісіепсу, рзусіїоіодісаі ігеесіот апсі рго-

іеззіопаї еііісасу [4]. Іп іНе таіогіїу оі сазез ап ипсіегіуіпд сіізеазе із ассотрапіесі 

\л/ІІН ІИе \л/ЬоІе гапде оі аззосіаіесі іііпеззез, \л/ЬісЬ песеззіїаіе іп Іакіпд іпіо ассоипі 

уагіоиз іпсіісаііопз апсі сопігаіпсіісаііопз сопсегпіпд сегіаіп іурез оі рИузісаІ апсі рзу-

сИоетоііопаІ Іоасіз. ЗресіаІ аііепііоп із раісі Іо поптесіісатепіаі ІЬегару, таззаде 

тосіаііііез Ьеіпд атопд ІНет [5]. ОізаЬІесі регзопз' геЬаЬІІіІаІіоп соиісі Ье гедагсіесі 

аз а зеї оііИегареиііс, ресіадодісаі апсі зосіаі теазигез аітесі аі гезіогаїіоп (ог сот -

репзаііоп) оі іііе Ьосіу іипсііопаї аЬпогтаїіІіез [6]. Сиггепііу ІЬе зіисііез апсі ехрегі-

тепіаі сіаіа оп ІНе еііесііуепезз оі таззаде арріісаііоп іп сотрііапсе \л/ІІИ сіізаЬІесІ 

аіЬІеІез' ігаитаз апсі ігаіпіпд ргосезз сЬагасІегізІісз аге уегу зсагез апсі сіеііпііеіу 

іпзиііісіепі. 

Апаїузіз ої сиггепі гезеагсН апсі риЬІісаІіопз. ТЬе \л/огкз оі РоїізМ зсіепіізіз 

2асіагко Е., ВагаЬазг 2. (2009) етрИазіге ІНе зідпііісапсе оґ Іосотоіог асімііез іог 

НеаІІНу Іііезіуіе [7]. 5іг Ідісішід (Зиіітапп ігот ІНе НозріїаІ іп ЗІоск-МапсіеуіІІе (Епд-

Іапсі) іпігосіисесі гасіісаі сНапдез іпіо ІНе ІНеогу апсі ргасіісе оі сіізаЬІесІ іпсііуісіиаіз' 

геНаЬІІІІаІіоп, зНііІіпд ІНе ассепіоп ргасіісіпд зрогіз [8]. Не сіезсгіЬесі іп рагіісиІагІНаІ 

рНузісаІ ІНегару ітргсл/ез депегаї іііпезз аз \л/еІІ аз зресіііс рНузісаІ гаіез оі ІНе ра-

Ііепіз. ОізаЬІесі іпсііуісіиаіз \л/ІІН тизсиїозкеїеіаі ітраігтепіз деі іо Ье асііуеіу іп-

УОІУЄСІ іп ргасіісіпд зрогіз. Апаїузіз оі ІНе епегду ехрепсіііиге іпсіісез сіигіпд маїкіпд 

аііег ргозіНеІісз аіопдзісіе \л/іІН ргасіісіпд тоипіаіпеегіпд \л/еге іпуезіідаїесі Ьу 

Ог. Раесі, йг. Лап КаїаІ, С5с, МІ І Рг. №іаіуа Уіпакигаи, йг. РауеІ Коїаг (2009), 

(СНагІез Ііпіуегзіїу, Ргадие, СгесН РериЬІІс). V. V. КНгатоу (2008, 2010) (Риззіа) 

сіеіегтіпесі ІНе гоїе оі рНузісаІ сиііиге апсі зрогіз асііуіііез іп рНузісаІ ІНегару оі 

сіізаЬІесІ аіНІеІез, аз \л/еІІ аз ІНе гоїе оі ехегсізе іп ітргоуіпд ІНе ІІУІпд зіапсіагсіз оі 

ітраігесі іпсііуісіиаїз. Р.У. Кисіепко (2010 - 2014) Наз саггіесі оиі а питЬег оі 

гезеагсН оп ІНе еііесі оі рНузісаІ ІНегару теазигез ироп рНузіоІодісаІ сопсііііоп оі 

аіНІеІез \л/ііН сІізаЬІІІііез [5, 9]. Рипсііопаї сарасіііез оі агсНегз \л/іІН сІізаЬІІіііез 

ассогсііпд іо ІНе іпсіісаіогз оі тизсіе зІгепдіН апс) зепзіїіуііу аз \лгеІІ аз зепзе оі і іте 

Ьеіоге апсі аііег сопігої сотреііііопз \меге апаїугесі Ьу А. МаНІіоуапуі (2002). ТНе 

аиІНог зиЬзіапііаіесі ІНе песеззііу оі зресіііс рМузісаІ асііуіііез іп ргерагіпд ІИе 

аІИІеІез №ІІЬ сІізаЬІІіііез іог ігаіпіпд апсі сотреііііопз [4]. 

ТЬе іззиез оі таззаде еііесі ироп Ьитап рЬузіоІодісаІ зузіетз сіигіпд \л/огк-

оиі зеззіопз, ріаппіпд апсі епЬапсетепІ оі геЬаЬіІііаІіоп теазигез, диаіііу оі Іііе і т -

ргоуетепі, апсі тоиісііпд оі тепіаі апсі етоііопаї епсіигапсе оі сіізаЬІесІ аІЬІеІез аге 
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зіисііесі іпзиііісіепііу апсі ігадтепіагіїу. КезеагсНегз етрНазіге ІНаї ІНозе ргоЬІетз 

аге \лгаіІіпд ІНеіг зоїиііопз. 

ОЬ]есІ оі ІНе гезеагсН: соггесііопаї таззаде іпсогрогаїіоп іог сіізаЬІесІ аіН-

ІеІез. 

Огдапігаііоп ої ІНе гезеагсН. Есіисаііопаї оЬзегуаІіопз \л/еге Неісі аі ІНе 

ргетізез оііНе зНооїіпд гапде оі Ш У №ІіопаІ МесіісаІ Ііпіуегзііу патесі аііег ОапуІо 

Наїуізкіу. Тмепіу диаііііесі аіНІеІез (Мазіегз оі Зрогі ІпіегпаііопаІ СІазз, Мазіегз оі 

Зрогі, 1 -зі саіедогу) сапсіісіаіез іог ІНе Рагаїутріс паііопаї і еат оі ІІкгаіпе іп агсНегу 

\л/еге ІПУОІУЄСІ ІП ІНе гезеагсН. АіНІеІез 32-45 уеагз оі аде \л/іІН ігаитаз оі тизсиїо-

зкеїеіаі зузіет іоок раП, 6 оі\л/НісН \л/еге іетаїез апсі 14 таїез. ТНеіг ехрегіепсе оі 

ігаіпіпд асіміу геасНесі ігот 6 іо 10 уеагз. ТНе гезеагсН Іазіес) 6 топіНз (ассогсііпд 

іо іНе сіесізіоп оі ЕіНісз Сотт і і і ее оііНе Ш У МаііопаІ МесіісаІ Ііпіуегзіїу патесі аііег 

ОапуІо Наїуізкі, тіпиіез N02 оі РеЬгиагу 16, 2015). 

МеіНосіз оі гезеагсН. Апаїузіз апсі зупіНезіз оі іпіогтаііоп оі зсіепііГіс, т е -

ІНосіісаІ апсі ргоіеззіопаї Іііегаїиге; есіисаііопаї оЬзеп/аііопз. 

Ріпсііпдз оі іпуезіідаїіоп апсі ІНеіг сІеЬаІіпд. ТНе та іп ригрозе оі ІНе іп-

уоіуетепі оі сіізаЬІесІ іпсімсіиаіз іпіо гедиіаг ехегсізез із іо гезіоге ІНе Іозі сопіасіз 

\л/іІН ІНе зиггоипсііпд \л/огІсі, іо сгеаіе песеззагу сопсііііопз іог зосіаі іпіедгаііоп, іог р Ь 

заіізіасііоп апсі НеаІіН ітргсл/етепі. Везісіез, епдадіпд іп зрогіз аззізіз іп таіпіаіп-

іпд тепіаі НеаІіН оі іНіз саіедогу оі ІНе соипігу рориіаііоп, епаЬІіпд ІНиз ІНеіг зосіаі 

асіаріаііоп апсі рНузісаІ геНаЬІІІІаІіоп [10]. З о т е паііопз рориіагіге зрогіз атопд іНе 

Наїі апсі ІНе Іате іог Іеізиге, гесгеаііоп апсі соттипісаііоп, іог кееріпд доосі рНузісаІ 

іогт апсі депегаї іііпезз. Реоріе даііН рНузісаІ ітраігтепіз изиаііу Науе ргоЬІетз \л/іІН 

іпсіерепсіепі атЬиІаІіоп, \л/НісН саизез сагсііоуазсиїаг апсі риїтопагу зузіет сіізог-

сіегз [10,11]. \А/огІсі Ргодгатте оі Асііопз іп зиррогі оііНе сіізаЬІесІ іпсімсіиаіз геасіз: 

"Зрогіз іог реоріе \л/ІІН рНузісаІ ітраігтепіз т ее і ііз гесодпіііоп оі Іаіе. ТНе зіаіе 

асітіпізігаїіуе Ьоагсіз оі аІІ ІНе соипігіез зНоиІсі зиррогі аІІ кіпсіз оііНе сіізаЬІесІ рео-

ріе'з епдадетепі іп зрогіз асімііез ІНгоидН арргоргіаіе ііпапсіаі іпзигапсе апсі 

ргорег огдапігаііоп оі ІНезе асімііез". РГОУІЗІОП оі едиаі гідНІз апсі сопсііііопз іог ІНе 

сіізаЬІесІ регіаіпіпд Іо ІНеіг епдадетепі іп рНузісаІ сиііиге апсі зрогіз асімііез із соп-

зісіегесі Іо Ье ІНе таіог аііаіптепі оі ІНе сіеуеіоресі соипігіез [12]. II із соттоп іу 

аскпо\л/ІесідесІ ІНаї ІНе паїіоп'з сопсегп апсі саге оі ііз сіізаЬІесІ сотраігіоіз Наз Ье-

соте а сгіїегіоп оі ІНе соипігу'з сиііигаї апсі зосіаі таїигііу. 
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Епдадетепі іп УІдогоиз ехегсізез, рагіісіраііоп іп зрогіз сотреііііопз аге іп-

сіізрепзаЬІе Іогтз ої соттипісаііоп. Зрогіз сопіезіз Иеір Іо гезіоге рзусНоІодісаІ 

Ьаіапсе, гетоуе ІНе Іееііпд ої ізоіаііоп, геїигп зеїі-сопіісіепсе апсі зеїі-гезресі апсі 

епаЬІе ІНе геїигп Іо асііуе \л/ау ої Іііе [13]. ІПУОІУЄІПЄПІ ої аз т апу сіізаЬІесІ реоріе аз 

роззіЬІе іпіо зрогіз асііуіііез І и т з Іо Ье ап ЄНЄСІ ІУЄ теапз ої ІНеіг асіаріаііоп апсі 

іпіедгаїіоп іпіо ІНе зосіеіу Ьесаизе Іакіпд ир зрогіз ітрііез ІЇіе сгеаііоп ої рзусНіс 

аНіІисіе песеззагу Іог зиссеззіиі зосіаііу изеїиі \л/огк. РНузісаІ сиІІиге апсі зрогіз ас-

І ІУІІ ІЄЗ із ап ЄНЄСІ ІУЄ апсі іп з о те сазез ІНе опіу т а у ої рНузісаІ геНаЬіІіІаііоп апсі 

зосіаі асіаріаііоп оІІНе сіізаЬІесІ реоріе. 

Маззаде апсі ііз теІНосіоІоду саизе Ііуеіу іпіегезі ої Іаіе. ТгасІіІіопаІІу т а з -

заде із аррііесі Іог уагіоиз ригрозез: Іог НеаІІН ітргоуетепі, сопсііііопіпд Іо ІНе соїсі, 

аз а зирріетепі Іо тесіісатепіаі ігеаїтепі апсі ехегсізез ІНаї ргосіисез а розіїіуе 

еііесі ироп Іипсііопаї сарасіїіез ої ІНе Ьосіу [9, 14]. РНузісаІ есіисаііоп, аІНІеІіс Ігаіп-

іпд, рНузісаІ геЬаЬіІіІаІіоп, НеаІІН геїаіесі асііуіііез - ІНезе аге ІНе іпіедгаї сотропепіз 

оізосіаі апсі ресіадодісаі ргосезз ітріуіпд ІНе Іеасііпд гоїе оіесіисаіогз, рНузісаІ ІНег-

арізіз апсі соасНез. Непсе ІНе Є І ІЄС І ІУЄПЄЗЗ ої ІНе гесоуегу ргосезз сіерепсіз оп ге-

НаЬіІіІаІІуе теІНосіз апсі теапз \л/НісН соггезропсі Іо ІНе ІЄУЄІ О І НеаІІН, таіог апсі 

ассотрапуіпд сіізеазез, Іипсііопаї сарасіїіез, рНузісаІ ргерагесіпезз апсі іпсііуісіиаі 

сНагасІегізІісз ої еасН регзоп. Иаіигаї теапз ої НеаІІН гесоуегу, таззаде атопд 

ІНет, зНоиІсІ ріау а зідпііісапі гоїе іп депегаї НеаІІН ітргоуетепі апсі іпсгеазе ої 

сарасіїу Іог \л/огк [15]. Соггесііопаї таззаде ітріетепіз ІНе арріісаііоп ої уагіоиз 

таззаде тосіаііііез, зисН аз ргеїітіпагу таззаде, Ігаіпіпд апсі гесоуегу опе, 

таззаде ої рагауегІеЬгаІ гопез, ЗЄІЄСІ ІУЄ апсі зедтепіаі-гезропзіуе таззаде. ТНе 

оНегесі теІНосІоІоду аррііесі сіаззісаі Іогтз апсі тосіез ої таззаде (ТаЬІе 1). 

ТаЬІе 1 

Сотропепіз ої ІНе соггесііопаї таззаде зиЬїесІ Іо рНузісаІ Іоасіз іпіепзіїу 

Ьоасіз ої тіпог іпіепзіїу Ьоасіз ої тесііит 
іпіепзіїу |_оасІ5 ої Ьід іпіепзіїу 

V) О а. 

а> О) га іп <п га 2 

І-осаІ таззаде ої зера-
гаїе Ьосіу агеаз, ЗЄІЄСІІУЄ 
таззаде аїіег еасН \лгогк-
ОИІ ЗЄ55ІОП. 

Рагііаі таззаде, ЗЄІЄСІІУЄ 
таззаде айег еасН \лгогк-
оиі зеззіоп. Зедтепіаі-ге-
ЯЄСІІУЄ таззаде. ОепегаІ 
таззаде опсе рег \л/еек. 

Вгіеі таззаде аїіег 
еасН \лгогк-оиІ зеззіоп. 
ЗЄІЄСІІУЄ таззаде, зед-
тепІаІ-геЯєсІІуе таз-
заде, рагауегІеЬгаІ гопе 
таззаде. СепегаІ таз-
заде Ьу ІНе епсі ої а 
Ігаіпіпд \л/еек. 
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Маззаде іог ІНе сіізаЬІесІ аіНІеІез зНоиІсі аііеуіаіе ІНе соигзе оі Ьазіс апсі 

сопсотіїапі сіізеазез, гезіоге \л/огк еіїїсіепсу іп огсіег іо іпсгеазе зрогіз гезиііз. Іп 

рагіісиїаг, аііег ІНе ехігетіііез' атриіаііоп а регіос) оі Іосотоіогу асііизітепіз Іаке 

ріасе. ТНезе сНапдез аге соппесіесі и/іІН ІНе Ьосіу асіаріаііоп Іо пе\л/ сопсііііопз. 

Маззаде арріісаііоп тідНІ сопІгіЬиІе Іо розіїіуе асіаріаііоп оі ІНе огдапізт. 

Соггесііопаї таззаде іог ІНе сіізаЬІесІ аіНІеІез оі аІІ сіаззііісаііопз, \л/Но ипсіепл/епі 

атриіаііоп із аітесі аі тизсіез' аігорНу апсі сопігасіигез ргеуепііоп, еіітіпаїіоп оі 

зсагз апсі іпсіигаііопз, аз даеіі аз з^еіііпдз апсі раіп зупсіготе. Соггесііопаї таззаде 

тосіаііііез ітргоуе теїаЬоІіс ргосеззез, епНапсе ЬІоосІ зирріу Іо ІНе аІгорНіесі 

тизсіез оі ІНе атриіаіесі ІітЬз апсі іасіїііаіе ІНе \лгагкоиІ оіііехог сопігасііопз. Рог 

ехатріе, а сНгопіс оуегизе оі ІНе НеаІІНу ехігетііу із оЬзеп/есі, іооі апсі апкіе 

тизсіез іп рагіісиїаг. Маззаде тосіаііііез іп ІНіз сазе аге аітесі аі тизсіе геїахаїіоп. 

ЗріпаІ согсі Ігаитаїіс Іезіопз аге ассотрапіесі \л/ІІН сегіаіп Іосотоііоп сіузіипсііопз. 

Іп сазе оі зріпе согсі сотргеззіопз ог іеагз ііассісі рагаїузіз оі Іо\л/ег ІітЬз тідНІ 

оссиг, аіопдзісіе \л/ІІН оіНег сотріісаііопз, зисН аз Іозз оі зепзііміу (ЬеІо\л/ ІНе ІЄУЄІ 

оі Іезіоп) ог реМс дігсіїе огдапз сіузіипсііоп. 

Соггесііопаї таззаде ітргоуез ЬІоосІ апсі ІутрН сігсиїаііоп, ехресіііез 

теїаЬоІізт, аііеуіаіез раіп, ргеуепіз тизсіез' аігорНу, аззізіз іп сопігасіигез \л/огкоиі 

оі іоіпіз іп ІНе ітраігесі аіНІеІез адНо зиііег ігот сегіаіп іпіигу оиісотез, зріпаї согсі 

сіізеазез ог роїіо аііегеііесіз. Розіигаї сіізіогііопз, ітраігтепіз оі Іосотоіог апаїугег, 

НурегехсіІаЬіІіІу, рзусНе іпеїіпезз - аІІ ІНіз аддгауаіез Нитап Ьосіу асіаріаііоп Іо 

рНузісаІ Іоасіз. Маззаде іог ІНе сіізаЬІесІ аІНІеІе із ап еазіїу ауаіІаЬІе теІНосі оі 

гезіогаііоп аз ІІ тідНІ Ье аррііесі Ьеіоге апсі аііег рНузісаІ ехегсізе, сіигіпд апсі аііег 

Ігаіпіпд зеззіопз, сіигіпд раззіуе апсі асііуе гесгеаііоп. 

Сопсіизіопз. Маззаде іог сіізаЬІесІ аіНІеІез із асітіпізіегесі \л/ІІН ІНе а і т оі 

геНаЬІІІІаІіоп аз \л/еІІ аз а сотріетепіагу теапз іог Ьосіу іипсііопаї гесоуегу. Соггес-

ііопаї таззаде Іакез ассоипі оі ІНе Ьазіс апсі сопсотіїапі сіізеазез, сопзісіегз ІНе 

іпіепзіїу апсі уоїите оі рНузісаІ Іоасіз, зііриіаіез ІНе сіигаїіоп оі а Ігаіпіпд зеззіоп. 

Асіорііоп оі ІНе аиІНог'з соггесііопаї таззаде теіНосіоІоду \л/аз аррііесі іог 

Ьосіу іипсііопаї зузіетз топііогіпд сіиппд Ігаіпіпд ргосезз, ІНиз епаЬІІпд ІНе асііизі-

теп і оі ІНе атоипі оі рНузісаІ Іоасіз сіигіпд сіізаЬІесІ аіНІеІез \л/огк-оиІ зеззіопз. 
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