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УДК 581.8
АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЛАПЧАТКИ АРГЕЙСКОЙ
(POTENTILLA ARGAEA BOISS), ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ НА МАЛОМ
КАВКАЗЕ
ANATOMICAL STRUCTURE OF POTENTILLA ARGAEA
(POTENTILLA ARGEAE BOISS) GROWING THE LESSER CAUCASUS
Б.М.Алиев / B.M.Aliev
Азербайджанский Государственный Аграрный Университет
Гянджа, AZE 2000, Азербайджан
Azerbaijan State Agrarian University
Ganja, AZE 2000, Azerbaijan,

В статье даётся анатомическое строение вегетативных органов,
переход от корня к стеблю, проводящая система черешка, которые могут
быть использованы при таксономической характеристике и химический
состав у высокогорного розеточного растения лапчатки аргейской.
Ключевые слова: анатомическое строение, лист, корень, черешок,
устьица, стебель, кутикула, эпидермис, ксилема, флоэма, кратер, перидерма,
проводящие пучки, лекарственное растение, криоксерофит.
Изучение горных растений является частью общего ознакомления
человека с растительным миром, последнее восходит к глубокой древности.
Считается, что ещё арабы положили начало науке о лекарственных растениях,
ядах, противоядиях. В Европе растения и их лечебные свойства изучали
Гиппократ, Теофраст, Диоскорид, Гален и другие учёные-врачеватели
античного мира.
Изучению анатомических особенностей строения высокогорных растений
и выявлению разнообразных структур приспособления растений, возникающий
под влиянием напряжённых климатических условий, посвящено много работ
ISSN 2227-6920
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(G.Boniier, 1980, 1920; П.А.Баранов, 1923; E.Bloch, 1924; G.Schroeter, 1926;
К.Василевская,

1938;

В.Г.Александров

и

М.И.Савченко,

1949;

И.И.Чхубианишвили, 1952; В.Д.Гаджиев, 1959; 1968; В.С.Пиргов, 1963;
Э.Н.Иванская, 1963; М.Ф.Данилова, 1963; В.Х.Тутаюк и Б.М.Алиев, 1973, 1978;
И.А.Дамиров и др., 1982; Н.А.Анели и Б.М.Алиев, 1985; Б.М.Алиев, 1993, 2002
и др.)
Влияние на растения напряжённых климатических условий в высокогорьях
Малого Кавказа (резкая смена температур воздуха и почвы в течении суток,
интенсивная инсоляция и ультрафиолетовое облучение, сильное действие
ветров и др.)

вызывает у них образование различных

структурных

приспособлений, обеспечивающих им рост и развитие. Для них становятся
характерными: приземистость, формирование розеточных форм роста, слабое
развитие стержневой корневой системы. Жизнь растений в условиях
высокогорного климата связано также и с глубокими изменениями внутренней
структуры органов.
В анатомии узла стебля известна теория листовых следов (Александров,
1966; Эзау, 1969), которая имеет широкое применение в систематике,
диагностике и филогении покрытосеменных растений (Эзау, 1969; Анели,
1961).
Для изучения анатомии розеточных растений важное значение имеет
использование данных нодальной анатомии. Но теория листовых следов
разработана исключительно для растений, имеющих узлы с одним листом. В
случаях, когда в узле одновременно причленяются листовые следы из
многочисленных подушек черешков листьев, как у розеточников, считаем
необходимым применить новый термин, предложенный в (Н.А.Анели и
Б.М.Алиев, 1982) – «Кратерность» (совокупность всех каулифолиаров одного
листа, вступающих в мезодерму коры через общий канал – Кратер в
центральном цилиндре).
Материал и методика
В качестве объекта для анатомического исследования нами было взято
ISSN 2227-6920
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высокогорное растение Potentilla argaea Boiss. (Rosaceae).
Материал для исследования (листья, черешки, переход от корня к стеблю и
корни) собирался с растений, произрастающих в естественных условияхвысокогорья Малого Кавказа. Пробы брались в период цветения, в отдельных
случаях сбор производился до цветения и после него. Собранный материал
фиксировался в 700 спирте. Из свежесобранного и фиксированного материала
срезы, толщиной 15-30 мкм, приготовлялись на микротоме и лезвием
безопасной бритвы от руки. Приготовление препаратов, их окраска и изучение
проводились по общепринятой анатомической методике (Прозина, 1960;
Барыкина, 2004).
Лабораторные исследования химического состава изучаемых растений
проводились в проблемной лаборатории по применению удобрений под
сельскохозяйственные

культуры

Азербайджанской

Сельскохозяйственной

Академии. Были проведены следующие анализы:
1.Сырой протеин; 2. Белковый азот; 3. «Сырая» зола; 4. Содержание Р2О5 в
золе; 5. Жиры; 6. Клетчатка и 7. Влажность.
Результаты их обсуждения
1. Лапчатка аргейская в Азербайджане распространена на Малом Кавказе,
в горах Нахичеванской АР, обитает на высотах 2500-3000 м над уровнем моря
на альпийских и субальпийских лугах, преимущественно на каменистых
участках.
Корень лапчатки - коричневого цвета, залегающий в почве на глубине 6070 см, сохраняющийся в течении всей жизни растения. В центральной части
корня накапливается значительное количество запасных питательных веществ,
дающих растению возможность раннего развития, начинающегося весной
очень рано, ещё под снежным покровом. Как показали наши наблюдения, даже
стадия бутонизации лапчатки проходит под защитой снежного покрова.
Лапчатка аргейская размножается только семенами.
Корни

лапчатки

аргейской

используется

местным

населением

в

лекарственных целях. В народной медицине из неё изготовляются лекарства
ISSN 2227-6920
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для лечения желудочных заболеваний.
2. По строению листа (рис. 1А) этот вид является криоксерофитом.
Основными признаками, обуславливающими его принадлежность к этой
экологической группе, являются: хорошо выраженная палисадная ткань,
мелкоклетность, плотная сомкнутость клеток мезофилла, наличие густого
опушения простыми и железистыми волосками, многочисленность устьиц на
обеих сторонах листа и образование толстого слоя кутикулы, покрывающей
лист.
3. Проводящая система черешка (рис. 2) образована в основном тремя
секторами пучков, расположенными по дуге, незамкнутой с адаксиальной
стороной. На разных уровнях черешка число пучков варьирует от 9 до 3 (рис. 2
а-е). Листовые следы расположены в четырёх кратерах (Н.А.Анели и
Б.М.Алиев, 1982), в каждом кратере 3 лакуны (рис. 2 f). Проводящая система
черешка (рис. 2 с) состоит из трёх коллатеральных пучков-одного центрального
(1) и двух дополнительных (1а), блуждающих. Главный пучок состоит из
многочисленных элементарных пучков.
4. У розеточных растений наблюдается наличие четырёх, шести и
многократерность (Н.А.Анели и Б.М.Алиев, 1985). У Лапчатки аргейской
(Potentilla argaea – Rosaceae), 4-х кратерность, в каждом кратере 3-х лакутность
(рис. 3).
5. Изученные анатомические признаки листа, черешка, цветоноса, стебля,
корня, переход от корня к стеблю и корня (решающим признаком является
проводящая система) для видовой характеристики высокогорного розеточного
растения лапчатки аргейской дают повод считать их пригодными для
идентификации растений в нецветущем состоянии. Одновременно они могут
быть использованы в качестве критерия для удостоверения таксономической
чистоты семейства.
6. В результате проведённого нами химического анализа надземной части
данного растения, установлено, что в зелёной массе этого растения содержатся:
протеина – 12,00%, белка – 9,06%, жиров – 3,8%, золы – 18,15%, Р2О5 в золе –
ISSN 2227-6920

8

SWorld Journal

Issue 13

0,18%, клетчатки – 18,24%, гигроскопической влаги – 8,68%.
Заключение
В статье описывается анатомическое строение вегетативных органов
криоксерофитного лекарственного растения высокогорий Малого Кавказа –
Лапчатки аргейской.
Было установлено, что из-за суровых экологических условий места
произрастания у лапчатки аргейской возникли различные морфологические и
анатомические структурные изменения, как адаптационные признаки, могущие
служить при диагностике и филогении покрытосеменных растений.
По строению листа с хорошо выраженной палисадной тканью, плотной
сомкнутостью клеток мезофилла, наличие густого опушения простыми и
железистыми волосками, многочисленностью устьиц на обеих сторонах листа,
толстый слой кутикулы указывают на криоксерофитность растения.

Рис 1. Лапчатка аргейская
Поперечные срезы пластинки листа:
1-кутикула, 2-эпидерма верхняя, 2а-эпидерма нижняя, 3-полисадная ткань,
4-сосуды, 5-обкладка пучка, 6-ксилема пучка, 7-флоэма, 8-губчатая паренхима, 9железистый волосок, 9а-простой волосок, 10-устьице.
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Рис. 2. Лапчатка аргейская
Схемы серийных срезов черешка листа:
1-центральный пучок черешка, 1а-боковой пучок, 2-флоэма,
3-ксилема, 4-стелевые пучки, 5-листовые следы в одном кратере.

Рис. 3. Лапчатка аргейская
Схемы серийных срезов корня на всём его протяжении:
1-деформированная корка, 2-коровая паренхима, 3-флоэма, 4-ксилема, 5-медулярная
паренхима, 6-пучки листового следа, 7-пучки апикальных листовых следов, 8-зона кратера,
9-базипециоль черешка листа, 10-первичная кора корня, 11-перидерма вторичной коры, 12мезодерма.
ISSN 2227-6920
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Проводящая система образована тремя секторами пучков, дугообразно
расположенными, с незамкнутой адаксальной стороны. Число пучков 2-9,
листовые следы расположены в четырёх кратерах, в каждом из которых 3
лакуны. Проводящая система черешка состоит из трёх коллатеральных пучков.
Анатомические признаки проводящей системы лапчатки аргейской могут
служить для классификации в нецветущем состоянии, а также как критерий для
удостоверения таксономической чистоты семейства.
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SUMMARY
Keywords: anatomical structure, leaf, root, petiole, stomata, stem, the cuticle, the epidermis,
xylem, phloem, crater, periderm, vascular bundles, a medicinal plant, kriokserofit
The article describes the anatomy of the vegetative organs of plants cryoxerophyte highlands
of the Lesser Caucasus – Potentilla argaea.
It was found that due to the harsh environmental conditions at the place of growth Potentilla
argaea having different morphological and anatomical structural changes as signs of adaptation,
which can serve as the diagnosis and phylogeny of angiosperms.
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PRINCIPLES OF MONITORING OF FOREST PHYTOCENOSES IN THE
AREA OF HEALTH REFINERY
ПРИНЦИПЫ МОНИТОРИНГА ЛЕСНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ В
САНИТАРНОЙ ЗОНЕ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА
Zakamskii V. A. / Закамский В. А.
Volga State University of Technology,Yoshkar-Ola, PL. Lenina 3, 424000
Поволжский государственный технологический университет
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Abstract. Evaluation of forest phytocenoses and the environment in close
proximity to the refineries linked to the management of natural resources. For the
industry need to know what you can change and what not to do if the object is located
on forest areas. Therefore, the researchers are important tasks to minimize negative
effects on natural forest complexes through the development of monitoring
technologies in particular for the most important industrial plants, especially
chemical orientation.
Key words: monitoring of forest phytocenoses, health zone, refinery
Introduction. The branch of science in the field of monitoring and control of
forest objects of human nature gained a lot of experience. Different methods and
ways of assessing the growing influence of various factors, primarily anthropogenic
should be used. To apply a systematic approach to the study of problems in the
functioning of forest ecosystems. Also take into account the principles of stabilization
for ways to enhance their sustainabilit[1].
Results and discussion. Colleagues: the work aims to show how to organize the
monitoring of the evaluation of the impact on the forest environment in the sanitary
area of the refinery. It is proposed to use the methodology of biological networks,
which includes problem solving for the assessment of anthropogenic impact of
industrial enterprises in forest areas and analysis of state data growing vegetation.
Ultimately, the results can be used during the inspection and inventory of
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anthropogenic forests near chemical plants, recreational and other degradiruem
territories.
In this case, the main purpose of the research is the representation of the
management and Supervisory bodies of monitoring technologies for predicting the
state of the environment. The need for lesovodstvennye - environmental monitoring
sustainability of forest communities in the sanitary area of the refinery other
enterprises of the chemical industry to prevent and eliminate pollution. This will be
solved the following tasks [2]. :
1.Identification

of adverse impacts on natural systems and the organization of the

monitoring components (environment, forest ecosystems, soil);
2.The

establishment of necessary and sufficient characteristics of natural objects,

vegetation and soil to control their condition;
3.

Development and substantiation of optimal methods of accounting, analysis,

forecast for the periodicity and frequency of monitoring;
4.

The development of methods and ways of modeling the collected information

to effectively detect changes in the environment, vegetation and soil cover;
5.

Design measures to prevent adverse effects on the environment, vegetation

and soil and eliminate pollution.
6.

Determining the relation of the organizers of the monitoring and

administrative bodies to prevent adverse changes to the environment, vegetation and
soil cover.
According to the results of completed projects are expected to systematize
knowledge about environmental monitoring (monitoring of forests) from the point of
view of understanding of the forest ecosystem as a functional whole, arising on the
basis of interdependence and causal relationships that exist between the individual
components of natural complexes. In this direction the forest Fund of Russia (and in
many countries of the world) opens prospects for monitoring of forest lands on a
geographical basis. However, various aspects of forest land use, in particular for oil
refinery complexes, require different assessment criteria. In this case, the area
adjacent to the refinery (refinery) acceptable biological monitoring, i.e. the status of
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the biota. Its response to anthropogenic forcing, functions, status and deviations this
function from the normal natural state at the population level forest communities [3].
Proceeding from the above, the main tasks of ecologists refinery should be
aimed at preserving and restoring natural forest complexes and characteristic
vegetation.

Adverse

should

be

considered

anthropogenic

and

zoogenic,

vicepresidencia, digression-demutation fluctuations associated with the death of
major components in plant communities, the loss of the living ground cover aesthetic
appeal and soil functions. And in the immediate area of the junction of the natural
landscapes of the territory of the refinery should not be irreversible change,
disrupting the structure and composition of typical indigenous forests. Therefore, the
aim of monitoring of forest ecosystems buffer zone refinery can be formulated in the
following way - it control over the condition of the vegetation and soil cover, for the
timely detection and prevention of adverse changes on the object of observation [4].
Thus, the theoretical rationale for the development of a system of indicators for
monitoring forest ecosystems are the basic doctrines of the dynamics of the
components in the plant communities and lesovodstvennye environmental control in
the organization of monitoring.
To solve the tasks we have successfully applied the international project on
forest monitoring called the international cooperative programme on assessment and
monitoring effects of air pollution on forests (ICP-Forest) under the Convention on
the transboundary transfer under the auspices of the economic Commission for
Europe of the United Nations In the Russian Federation forest monitoring began with
the 1995 Federal forestry service. Get information must ensure representativeness,
validity and comparability of research results, on the basis of the principle methods of
observations, estimates and projections and maximize the average detection
probability of damage for a given level of total expenditure. Based on the above
solution was selected on the application of the method of biological networks and
route reconnaissance survey of forests in the buffer zone refinery [5].
According to the research results generated by the local system of monitoring of
forest ecosystems can be built systematically and organizationally in a single
ISSN 2227-6920

15

SWorld Journal

Issue 13

European system of regional monitoring of forest condition using biological network
in the framework of the International cooperative programme on assessment and
monitoring effects of air pollution on forests (ICP-Forest)[6].
For the indicated direction of the organization and monitoring of forest
communities, it would be advisable to combine research specialists in the field of
farming, the anthropogenic forests refineries creating a single international project.
The main expected results will include:
• echnologies and methods of organization of continuous observations, with
preliminary assessment of the ecological status of forest vegetation in close proximity
to the refinery;
• view and approbation create regular biological network data collection and
convenient forms of fixing the results of evaluation and monitoring sustainability of
natural systems;
• identification of key parameters for consideration of quantitative and
qualitative characteristics of forest vegetation from natural and anthropogenic factors;
 The determination whether the combination of the method of biological
networks and selective transactnow survey of forest in the sanitary area refineries.
Conclusion. Developed monitoring system, the method of assessment of
contaminated areas and data status of forest vegetation is recommended for the
control and inventory of anthropogenic forests near oil refineries and other
degradiruem territories.
Possible consumers expected results should be considered:
- enterprise oil refining industry other chemical production, altering the
environment;
- ministries and departments, supervising the management of natural resources,
ecology, land use, forestry.
The work was done in collaboration with environmentalists and the
administration of Mari El refinery on the topic "Project monitoring of forest
ecosystems and soil Mariisky NPZ" research Report / Marstu: No. 06.220/06. Yoshkar-Ola, 2008 - 10.
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Аннотация.
Оценка лесных фитоценозов и окружающей среды в непосредственной близости к НПЗ
связана с рациональным использованием природных ресурсов. Для индустрии нужно знать,
что вы можете изменить и чего не делать, если объект расположен на лесной территории.
Таким образом, перед исследователями важные задачи по минимизации негативного
воздействия на природные комплексы леса через развитие технологий мониторинга, в
частности для наиболее важных промышленных предприятий, особенно химической
направленности.
Ключевые
слова:
мониторинг
лесных
фитоценозов,
санитарная
зона,
нефтеперерабатывающий завод
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ЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОСИСТЕМ Й ОЦІНКА ЛАНДШАФТІВ
ІЧНЯНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ ECOSYSTEM’S
CHARACTERISTICS AND LANDSCAPE’S ESTIMATION OF ICHNYA
NATIONAL STATE PARK
Бережняк Є.М., Коровай О.В. / Berezhniak Ie.M., Korovay O.V.
Національний університет біоресурсів і природокористування України,
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Анотація. Подається екологічна характеристика домінуючих видів рослин
та оцінка ландшафтів Ічнянського Національного природного парку.
Ключові слова: екосистеми, ландшафти, видове різноманіття, хвойні
дерева, привабливість, луки, болото.
Вступ. За результатами даних обліку територій та об’єктів природнозаповідного фонду України станом на 01.01.2016 р. налічується 8184 одиниці
загальною площею 4082780,55 га, а відношення фактичної площі природнозаповідного фонду до площі держави («показник заповідності») становить
6,30%. За кількістю заповідних об’єктів Чернігівська область посідає перше
місце в Україні. Нині активно проводяться роботи з підготовки проекту
розширення території Ічнянського національного природного парку, з наданням
земель площею 2486,8 га в постійне користування парку. Тому необхідно
проводити екологічну характеристику та оцінку ландшафтів Національного
парку з метою їх збереження та охорони.
Мета роботи полягала у проведенні еколого-ландшафтної характеристики
та оцінки ландшафтів Ічнянського Національного природного парку щодо
перспектив розвитку на цих територіях рекреаційної діяльності. Об’єктом
досліджень – заповідні території регіону – Національний Ічнянський природний
парк, заповідник «Качанівка», дендропарк «Тростянець».
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Результати та їх обговорення. Національний заповідник «Качанівка»
було створено на основі природного лісу, де із загальної площі в 732 га
насадження лісопаркового типу становлять 443 га, а 125 га займають озера та
ставки. Основу паркових композицій складають 5 провідних порід, добре
прилаштованих до місцевих умов зростання – клен, липа, дуб, каштан, береза.
У формуванні художнього образу парку суттєво відіграли хвойні породи, що
були акліматизовані в Лісостепу – ялина, сосна кедрова, сосна Веймутова,
модрина, ялиця сибірська, кипарис горіхоплідний. Серед екзотичних порід є
бархат амурський, лох вузьколистий, птелея, катальпа. Слід відмітити, що в
парковому масиві налічується понад 50 порід дерев та 30 видів кущових.
Загалом Качанівський ансамбль – це один із найяскравіших прикладів
присадибної архітектури, що відповідає найкращим традиціям світового
палацово-паркового мистецтва. Що стосується зовнішньої привабливості парку,
то його рельєф є доволі складним. Максимальний перепад висот становить 38
м, а ставки Майорський, Великий, а також болото розділяють його на дві
частини. У парку є кілька містків, які будувалися на перехрестях паркових
доріг, або перекидались через невеликі балки [2, 3].
На території парку є старі екземпляри інтродуцентів. Так, одна з модрин
європейських має діаметр стовбура більше 1 м та висоту близько 30 м, що,
ймовірно, є найбільшою модриною у парках Лівобережної України. Для парку
характерні сосна чорна та Веймутова [2, 4]. У східній частині вздовж ставків є
досить великі березові масиви, в яких діаметр окремих стовбурів берез досягає
до 70 см. Групи дерев сосни звичайної та ялини європейської займають незначні
площі, але істотно впливають на ландшафтний вигляд парку. Уздовж ставків є
ділянки, на яких переважають такі види як тополя чорна, вільха клейка, верба
біла. Відмічено, що самосів супутників дубу засмічує багато ділянок парку, тоді
як сходи дубу у більшості випадків гинуть (переважно через затінення). Старі
дуби поступово відмирають, а місця, де вони росли, захоплюють інші види [5].
До головних проблем парку можна віднести небажаний самосів, який не
лише псує ландшафтний вигляд парку, утворюючи хащі, але у майбутньому
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може призвести до суттєвої зміни видового складу сучасних угруповань. Тому
необхідно здійснювати заходи, спрямовані на збереження та відтворення
природної діброви. Фауна парку нараховує понад 250 видів наземних хребетних
тварин, 70 видів птахів, 7 видів земноводних, 4 – плазунів, близько 25 – ссавців,
серед яких рідкісні та занесені до Червоної книги України [1].
Ічнянський національний природний парк був створений відповідно до
Указу Президента України № 464 від 21 квітня 2004 року з метою збереження,
відтворення і раціонального використання типових і унікальних лісостепових
природно-ландшафтних та історико-культурних комплексів у верхів'ї р. Удай.
Загальна площа парку становить 9665,8 га, в тому числі 4686,1 га земель, що
надані парку в постійне користування та 4979,7 га земель, включених до його
складу

без

вилучення

у

землекористувачів

(дендрологічний

парк

загальнодержавного значення "Тростянець", 204,7 га та Прилуцьке державне
лісогосподарське підприємство 4775,0 га) [6].
У рослинному покриві близько 60% складають лісові комплекси, що
фрагментарно поширені по всій території парку і займають близько 16% його
загальної площі. За складом порід переважають дубово-соснові, дубові та
грабово-дубові ліси. На території парку має місце біологічний феномен
співдомінування дуба, граба, клена та липи. Така комбінація порід в інших
регіонах України не зустрічається. Рідкісною асоціацією дубово-грабових лісів
є дубово-грабовий ліс барвінковий. Особливістю території є те, що
співдомінування граба і липи тут створює дуже цікаві у ботаніко-географічному
відношенні рослинні угрупування із специфічним флористичним складом.
Велике наукове значення складають види, занесені до Червоної книги
України:

пальчатокорінники

м'ясочервоний

та

травневий,

коручка

морозниковидна, лілія лісова, плаун річний, а також регіонально-рідкісні види.
Річки Удай та Іченька утворюють своєрідні водно-болотні ландшафти. Тихі
плеса численних ставків та озер – це унікальні куточки збережені у природному
стані. Із рідкісних, занесених до Червоної книги видів тварин тут мешкають
горностай, борсук, видра річкова, представником Європейського червоного
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списку є вовк. Територія парку має значні ресурси для розвитку рекреаційної
діяльності. Кліматичні умови та чарівна природа сприяють формуванню
належних умов для здійснення пішохідного туризму, пізнавальних прогулянок,
екскурсій, лижних прогулянок, катання на човнах, збирання грибів та ягід,
рибної ловлі, спортивного мисливства.
Провівши оцінку різних ландшафтів території парку на їх естетичну
привабливість ми встановили, що за більшістю критеріїв всі оцінювані
ландшафти отримали максимальну кількість балів – 4 (табл. ).
Таблиця.
Результати оцінювання ландшафтів території Ічнянського
Національного природного парку за психолого-естетичними критеріями
Номер опорної точки і

Дата

характер пейзажу, що

спосте-

відкривається

реження

Час спостереження

Оцінювання за критеріями,
бали
С

З

Н

Д

1. Центральний вхід до парку

22.04.2017

14.35–14.45

4

4

4

4

2. Центральна частина парку

22.04.2017

14.50–15.05

4

4

4

4

3. Лучні екосистеми парку

22.04.2017

15.20–15.40

4

4

2

4

4 Лісові ландшафти парку

22.04.2017

15.50–16.35

4

4

4

4

5. Болотні масиви парку

22.04.2017

16.55–17.15

4

4

4

4

4,0

4,0

3,6

4,0

Середній бал по кожному з критеріїв
Сума середніх балів за всіма критеріями

15,6

Лише незайманість території лучних екосистем була оцінена у 2 бали, що
пов’язано із періодичним втручанням у природні екосистеми людини, які
скошують траву і використовують у господарських цілях. Сума усереднених
балів за оцінюваними критеріями становила 15,6 балів, що вказує на те, що
ландшафти парку були нам до вподоби. Поясненням цьому є те, що Ічнянський
парк зовні нагадує місця із дикою природою, бо більшість природних об’єктів є
незайманими й ретельно охороняються. У зв’язку із цим це дуже приваблює
відвідувачів, які з радістю проводять вихідні дні, милуючись чудовими
краєвидами. Що стосується оцінювання ландшафтів за географо-естетичними
критеріями то за наявністю на цих ділянках мальовничих урочищ, визначних
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пам'яток, різноманітністю й чергуванням рослинних угрупувань й тварин ці
парки отримали найвищу кількість балів – 2, а за виразністю водних об’єктів та
рельєфу місцевості – 1 бал. Загалом, сумарний бал за досліджуваними
критеріями для Ічнянського Національного парку становить 14 із 16
максимальних балів, що ще раз підкреслює велику привабливість і кращий
екологічний стан цього об’єкту для рекреації.
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Abstract. In this paper the time series of the satellite-based vegetation index
NDVI were analyzed for description of vegetation dryness and accompanying
weather conditions. In was shown, that the warm seasons during the period of 19852015 in southwestern region of Ukraine were characterized by sharp fluctuations in
the frequency of dry and wet years. The Kherson province appeared as the driest in
the study area. According to increasing of the NDVI values in April-May it was
concluded that the spring began to begin earlier at the end of study period.
Key words: normalized difference vegetation index, vegetation, drought
Introduction
Ukraine belongs to the part of Europe, where the different drought phenomena
appears annually during a vegetation period, which affects the growing of crops. All
agroclimatic zones of the country characterized by high frequency of spring drought,
herewith the eastern Steppe is especially driest. The largest number of summer
droughts observed in the central Steppe and Forest-and-Steppe. Some of the summer
droughts are spreading into autumn months [1-3].
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Modern advances in satellite remote sensing give to assess the dry/wet
conditions of land surface and vegetation under the current regime of precipitation
and temperature, herewith the adverse condition can be detected earlier than by
surface-based instrumental observations [4-5].
The aim of study is estimate the vegetation conditions of the warm seasons
during the period of 1985-2015 using the satellite vegetation index NDVI in the
southwestern provinces of Ukraine - Odessa, Kherson, Mykolayiv. These areas
belongs the most arid Steppe agroclimatic zone.
Data and methods
In the study analyzed the time series and the statistical characteristics of the
normalized vegetation index NDVI, which is one of the most popular and usable
products of satellite remote sensing of the vegetation. Warm season periods (AprilSeptember) of 1985-2015 were considered.
As initial data were used the weekly NDVI values averaged by provinces, which
were taken from the database NOAA STAR (Center for Satellite Applications and
Research) - Global Vegetation Health Products (https://www.star.nesdis.noaa.gov/
smcd/emb/vci/VH).
Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) use as an indicator of the
vegetation water content and the weather, which is lead to this condition. This index
is defined as the difference between the measured intensity values of reflected
radiation in the red and near infrared spectral bands, normalized by sum of these
values. Value of NDVI calculates using the formula [6]
NDVI =

NIR − RED
,
NIR + RED

(1)

where is: NIR - reflection in the near infrared spectral channel (0,75-0,90 µm),
RED - reflection in the red spectral channel (0,62-0,69 µm).

The NDVI value for the vegetation canopy ranges from 0.2 to 1.0, and the index
value depends not only on the type of vegetation, but also on the degree of "greening"
of the plants, which often mostly depends on current weather conditions. Thus, the
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NDVI value within 0.2-0.4 usually characterizes the dry vegetation and unfavorable
weather conditions (including drought), the value 0.4-0.55 corresponds to the normal
saturated vegetation, and the index value more than 0.56 characterizes the green
vegetation and favorable weather conditions.
Results and discussion
Analysis of the time series of the NDVI index for some months and areas of
Ukraine over a 30-year period allowed identifying the features of growing conditions
and their dynamics under current climate, which is known [3], are characterized by
sharp variability.
In April, the NDVI values ranged from 0.09 to 0.36 in the Odessa region, from
0.08 to 0.32 in the Kherson region, from 0.07 to 0.33 in the Mykolayiv region. The
time course of the NDVI index in the relevant regions in April shows that during the
investigated period the index has significant fluctuations, but the linear trends marks
the general growth of the index values (Fig.1). This indirectly indicates that by the
end of the 30-year period, the spring was begin earlier and as a result the vegetation
became more developed in April than at the beginning of study period. Although, as
can be seen, in some years of the beginning current century the springs came late,
which affected the low values of the NDVI index (e. g. in 2004 and 2012).
In May, there is a sharp increase of the NDVI values, which corresponds to the
rapid development of vegetation in this period. The maximum values of NDVI during
the growing season are observed in June in all areas. They ranged from 0.16 to 0.41
in the Odessa region, from 0.15 to 0.37 in the Kherson region, from 0.15 to 0.40 in
the Mykolayiv region (Fig. 2).
The linear trends shows that the index NDVI also was increasing in June during
the study period, but growth rates are lower than in April. Most

significant

increasing fixed in the Odessa and Mykolayiv regions and tendency almost invisible
in the Kherson region. Interannual variability of the NDVI index in summer less than
in spring, which indicates on relatively stable weather conditions that form at the
beginning of summer from year to year.
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b)

a)

c)
Figure 1. Time series of the NDVI in April during 1985-2015 in the
provinces of Ukraine: (a) Odessa, (b) Mikolaiv and (c) Kherson
(Direct line is the trend)

In July-August, the gradual decrease of the NDVI values begins to accordance
to decreasing of the water content and general wilting of vegetation canopy. In
September, the NDVI values ranges from 0.06 to 0.28 in the Odessa region, from
0.16 to 0.30 in the Kherson region, from 0.05 to 0.30 in the Mykolayiv region. The
liniar trends of the NDVI shows that during the 30-year period there is almost no
tendency to change the index. But the last years were characterized by a decreasing or
the NDVI values in all regions relative to the previous period, which indicates an
increasing aridity at the end of growing period these years (Fig. 3).
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a)

b)

c)
Figure 2. Time series of the NDVI in June during 1985-2015 in the
provinces of Ukraine: (a) Odessa, (b) Mikolaiv and (c) Kherson
(Direct line is the trend)

A comparative analysis of the NDVI statistical characteristics over

three

regions shown that the most low index average values are observed in all the months
in the Kherson region, characterizing it as the most arid region in the southwest of
Ukraine. The standard deviation (s.d.) varies to 0.04-0.08 in the Odessa and
Mykolayiv regions, and 0.02-0.07 in the Kherson region. The largest s.d. values are
typical for April and May, which indicates the unstable weather conditions of the
spring months, which causes a broad dates of development of vegetation canopy.
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a)

b)

c)
Figure 3. Time series of the NDVI in September during 1985-2015 in the
provinces of Ukraine: (a) Odessa, (b) Mikolaiv and (c) Kherson (Direct line is
the trend)

Summary and conclusions
The presented analysis of the time series of the NDVI index for the
southwestern regions of Ukraine showed that during last 30 years the index values in
spring and summer months has a tendency to increasing. This fact is pointed that the
weather conditions became a more favorable early spring, which is lead to more
developed vegetation in April in comparison with years of the end of last century.
In the mid-summer and early autumn the NDVI values almost not changed,
which indicates to non-significant variability in the observed temperature and
precipitation regimes of this region during last 30-years period.
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Аннотация
В данной статье были проанализированы временные ряды спутникового
вегетационного индекса NDVI, который позволяет оценить состояние сухости
растительного покрова в соответствии с текущими погодными условиями, которые
приводят к такому состоянию растительности. Было показано, что теплые сезоны
периода 1985-2015 годов на юго-западе Украины характеризовались резкими колебаниями
повторяемости сухих и влажных лет. Херсонская область по средним многолетним
показателям NDVI, которые оказались самыми низкими из трех рассмотренных областей
(Одесской, Николаевской, Херсонской), может считаться наиболее засушливой в
исследуемом регионе. Анализ линейных трендов показал, что в течение 30-ти летнего
периода отмечалось увеличение значений NDVI во всех месяцах, особенно интенсивное в
апреле-мае, что косвенно свидетельствует о том, что весна стала начинаться всё раньше
в начале текущего столетия, поэтому растительность была более развитой и зеленой, чем
в конце прошлого века.
Ключевые слова: нормализованный вегетационный индекс, вегетация, засуха
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Анотація. В роботі проводиться аналіз сучасного стану планування
інфраструктури територій, виділені проблеми в процесі планування та
наведені шляхи їх вирішення.
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містобудування, землекористування, планування.
Вступ.
Протягом останніх десятиліть розвинуті країни світу зрозуміли особливе
значення планування інженерної інфраструктури територій у процесі розбудови
сучасних міст, одним із доказів чого є визнання Європейським Союзом
політики містобудування як основного гаранта збалансованого й ефективного
розвитку територій. Сьогодні, в Україні відбувається формування нових умов
землекористування та розвитку територій; проходить зміна цілей, мотивації,
інтересів у питаннях містобудівного розвитку, а отже виникає потреба у зміні
та перерозподілі задач і функцій кожного із учасників процесу планування
розвитку територій в цілому та їх інженерної інфраструктури зокрема.
Основний текст.
Питаннями планування територіального розвитку займалися такі науковці,
як О. Берданова, Д. Брайсон, Д. Блейклі, О. Бойко-Бойчук, В. Вакуленко,
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Ю. Дехтяренко, В. Мамонова, В.Нудельман, В. Тертичка, Ю. Шарова та інші.
Однак недосконалість планування інженерної інфраструктури територій,
недостатнє висвітлення участі громад у процесі планування та забудови їх
територій, обмеженість ресурсного потенціалу державних структур та органів
місцевого самоврядування у сучасних умовах викликають необхідність
подальшої

розробки

теоретичних

і

методологічних

засад

планування

інженерної інфраструктури територій. Метою та завданнями дослідження є
аналіз сучасного стану та висвітлення проблем планування інженерної
інфраструктури територій.
Генеральна схема планування території України [1] встановлює основні
пріоритети та концепції проведення планування та використання території
країни, вдосконалення систем розселення та забезпечення сталого розвитку
населених пунктів, розвитку виробничої, соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури, формування національної екологічної мережі.
Генеральну схему планування території розроблено згідно із законами
України та іншими нормативно-правовими актами, які стосуються питань
використання територій враховуючи економічні, географічні, історичні,
екологічні, демографічні особливості кожного регіону.
Теоретичні та методичні основи планування інженерної інфраструктури
територій перебувають у процесі постійного розвитку. Основний вплив на який
мають соціально-економічні, політичні, екологічні чинники, загальний рівень
розвитку науково-технічного прогресу, а також методи проектування та
оперативного управління. Одночасно з цим проходить вдосконалення складу та
змісту містобудівної документації на всіх стадіях та етапах.
Проводячи аналіз системи регулювання та планування зарубіжних країн
можна виокремити наступні їх типи:
- комплексне планування територій (англійська система);
- детальне планування територій (країни Європейського Союзу);
- зонувальні плани (США).
Окрім цього, необхідно відмітити, що є країни в яких спостерігається
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повна або часткова відсутність регулювання системи планування територій.
Також умовно виділяють три етапи планування територій у період після
другої світової війни по теперішній час [2]:
1 етап – 50-60-ті роки;
2 етап – 70-90-ті роки;
3 етап – з кінця 90-их до сьогодні.
На першому етапі першочерговими вважалися наступні питання:
- соціально-економічне планування розвитку територій;
- природні та історичні фактори які впливають на реконструкцію міст;
- транспортні мережі;
- районування міст та населених пунктів;
- черговість освоєння.
Функцію планування на даному етапі виконували державні організації та
установи.
Другий етап характеризується поглибленням соціальної та економічної
складових, підвищеною увагою до прогнозування демографічної ситуації та
виробничих потужностей. На цьому етапі приділяється більше уваги
районуванню житлових та промислових об’єктів, інфраструктурі, охороні
культурної спадщини та проблемам навколишнього природного середовища.
Третій етап, який триває і сьогодні, пов'язаний зі зміною економічної та
політичної ситуації, становленням ринкових відносин, переходом до приватної
власності та посиленням управління містобудівними процесами.
Протягом останніх десятиліть спостерігається постійне внесення змін до
діючих і формування нових генеральних планів. Причиною цього є, в першу
чергу, протиріччя інтересів політичних еліт.
Недотримання законів (одним з яких є генплан) владними структурами,
інвесторами

та

суспільством

в

цілому

веде

до

розбалансованості

функціонального розбалансування території, непродуктивних витрат ресурсів,
погіршення екологічної ситуації.
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Висновки і пропозиції.
Провівши аналіз стану планування територіального розвитку нашої
держави, ми бачимо, що генеральний план є необхідним кожному населеному
пункту, оскільки являється документом, у якому відображаються принципові
питання соціально-економічного та екологічного характеру. В процесі
формування генплану пріоритетним питанням повинно бути максимальне
врахування суспільних і приватних інтересів.
Також, надзвичайно гострим є питання генпланів для невеликих громад: у
громадах, що складаються з декількох сіл тільки центральний населений пункт,
як правило, є достатньо численним і володіє бюджетною інфраструктурою. У
зв’язку з цим стверджувати про необхідність розробки у рамках однієї громади
декількох генпланів сіл, які у до неї входять є абсурдним, оскільки це є
невиправданими витратами.
З метою усунення відображених вище недоліків необхідно:
- зменшити кількість документації, необхідної для проведення планування
сільських населених пунктів, для поселень та малих міст;
- підвищити ефективність системи громадських обговорень під час
планування на різних етапах;
- узгодити містобудівне та землевпорядне планування використання
земель населених пунктів і усунути їх дубляж.
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Abstract
Introduction. Today, in Ukraine, the new conditions of land use and development of
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territories are being formed in Ukraine; There is a change in goals, motivation, interests in urban
development, and therefore there is a need to change and redistribute the tasks and functions of
each of the participants in the process of planning the development of territories in general and
their engineering infrastructure in particular.
The main text
The general scheme of planning of the territory of Ukraine sets the main priorities and
concepts of planning and use of the territory of the country, improvement of settlement systems and
ensuring sustainable development of settlements, development of industrial, social and engineering
transport infrastructure, formation of the national ecological network.
The theoretical and methodical bases of planning of engineering infrastructure of territories
are in the process of constant development. The main influence on which are socio-economic,
political, environmental factors, the general level of development of scientific and technological
progress, as well as methods of design and operational management. At the same time, the
composition and content of urban planning documentation is being improved at all stages and
stages.
Summary and Conclusions.
After analyzing the state of planning of the territorial development of our state, we see that
the master plan is necessary for every locality, as it is a document that reflects the basic questions
of socio-economic and environmental character, but to affirm the need to develop within the
framework of one community several general plans of villages, Which are included in it are absurd,
since it is unreasonable expense. In order to increase the effectiveness of planning the use of
territories, it is necessary to reduce the amount of documentation required for the planning of rural
settlements, for settlements and small towns; To increase the efficiency of the system of public
discussions during planning at different stages; To coordinate urban planning and land use
planning of land use and eliminate their dubbing.
Key words: engineering infrastructure, master plan, urban planning, land use, planning.
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Abstract. In this paper we describe the the problem of landscape organization of
recreational areas associated with the renovation of industrial areas of the city,
which exists in many developed countries. Particular attention is paid to the
territories of the former industrial regions in the zones of unique landscapes,
embankments and large unique park formations that define the "green frame" of the
city and have a town-forming function.
Key words: architecture, landscape, renovation, structure, recreation, industrial
territories.
Аннотация.
организации

В

работе

рекреационных

рассматривается
территорий,

проблема

связанных

ландшафтной
с

реновацией

промышленных районов города, которая существует во многих развитых
странах. Особое внимание уделяется территориям бывших промышленных
районов в зонах уникальных ландшафтов, набережных и крупных уникальных
парковых образований, определяющих «зеленый каркас» города и имеющих
градоформирующую функцию.
Ключевые слова: архитектура, ландшафт, реновация, структура,
рекреация, промышленные территории.
Introduction. Many modern industrial enterprises located on the coastal
territories of the historic outskirts of cities have appeared not only within its borders,
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but also within the boundaries of the central parts of the cities, which makes the topic
even more urgent.
The problem of industrial territories renovation in developing of modern city
structure is especially urgent in recent years. Renovation is understood as the
adaptive use of buildings, structures, complexes when changing their functional
purposes as well as a comprehensive renovation of the architectural and landscape
urban environment.
The main text. The history of the emergence and development of many cities in
the world is inseparably linked with the water areas of rivers and riverine areas
forming their structure, which is conditioned of their structure formation by spatial
composition, landscape-urban environment and the role of the city's natural
dominant.
Many cities appeared in the valley of rivers - the basis of the city composition,
because historically public spaces, squares, palace complexes, etc. were formed there.
The development of industry, in the XIX - early XX century, required extensive
industrial development of the territories near the water (riverside areas). Importance
of relationships with water bodies in those days was purely economic. In the process
of city development, the industrial territories found themselves within its borders,
which, due to its layout, disrupted the compositional-spatial structure of the city and
became one of the main problems for most large cities.
Water objects have always played an important role in the life of cities, their
structure, spatial and architectural-landscape composition. They served as transport
arteries, were used for economic purposes, for recreation, etc. Water objects as a part
of the unique landscape structure of each city determine the aesthetic appeal of the
urban area.
Water bodies form the basis of water resources. According to the water code of
Ukraine, a water body is a natural (sea, ocean, lake, swamp) or an artificial reservoir
(reservoir, pond), a watercourse (river, stream, groundwater) or other object of
permanent or temporary concentration of water on the land surface (for example, in
the form of a snow cover), which has the characteristic forms and signs of a water
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regime.
Modern riverside areas such as quay residential areas and public spaces,
recreation areas for recreation and public spaces of various types form complex urban
systems. River floodplain areas of small rivers do not always become a distinctive
feature of the city, since their influence on the city is much weaker than large ones, so
the banks of small rivers often remain undeveloped or not landscaped.
Modern social needs and insufficient knowledge of the compositional aspects of
these territories formation testify to the relevance of the topic and dictate the
requirements for formation of riverine areas under the conditions of industrial areas
renovation and increasing their significance in the composition of the city.
The methods of objects’ compositional formation in the spatial environment of
riverine territories are directly related to the historically established structure of the
city and are formed according to the principles of: town-planning unity and a
systematic solution of town-planning measures for renovation of the territory,
creation of a system of links between the city's composite nodes as well as creation of
a multilevel urban-architectural town-planning structure.
Dynamic development of cities, their transformation into large city and mega
cities structures, has entailed the transformation and growth of urban environment.
Nevertheless, water objects continue to perform a number of diverse and very
important functions due to the needs of the city: city-forming, compositional,
cultural-historical, recreational, etc. Water bodies of various sizes, rivers, streams
form the landscape of cities, being inalienable elements of landscape-architectural
systems, structures and compositions.
Large recreational areas of the city are created as forest parks, meadow parks,
hydro parks, etc. on the basis of a natural forest or in the open space, but they always
try to use the characteristic natural features: water bodies, relief, meadows, rocks, etc.
The development of urban environment is impossible without a full use of the
aesthetic, spatial, compositional, psychological and potential of water bodies. The
boundaries between the city and its surroundings are losing their stiffness and
uniqueness, interpenetration of development and open landscaped spaces is gradually
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becoming one of the most important principles of urban development and settlement
systems. Large and largest cities include large forest tracts, vast reservoirs, parks
having the size of hundreds of hectares. The richness of the natural landscape of these
territories makes them unique.
In this aspects, the Kharkiv city landscape structure is very interesting,
especially the "green frame" of the city, which is based on the structure of the city's
natural dominants, its water features - the Lopan and Kharkiv rivers, the unique
landscape zones of the Kharkiv hills, architectural dominants of the city. The
combination of these landmarks transverse "green" diameter of Kharkiv, connecting
three most interesting landscape objects of the city: a forest park, a meadow park and
a hydro park. Two elements of this structure are located in the lowland (the lugopark
is in the valley of the Lopan River, and the hydropark is in the valley of the Kharkiv
River), the third element is the forest park, admits the "green wedge" to the
mountainous part of the city. These three large city-forming park structures actively
"neighbor" with industrial areas, which today require renovation.
Summary and Conclusions. The problem of recreational areas landscape
organization associated with renovation of industrial areas of the city exists in many
developed countries. The issue of reorganizing urban environment through
renovation of industrial areas was at the center of attention at the end of the twentieth
century. This particularly applies to the issues of a comprehensive solution of the
problems of industrial areas in the unique landscapes zones of the city, recreational
areas, and also to research issues related to the influence of industrial facilities on the
formation of the landscape-architectural and spatial composition of the city. Many
industrial enterprises, historically located along the composition axes of the city on its
periphery, are now within the boundaries of the central part of the city, which makes
the topic even more urgent. Foreign experience shows increased attention to
landscape organization in the renovation areas of various city spaces. Particular
attention is paid to the territories of the former industrial regions in the zones of
unique landscapes (hilly terrain, presence of water area, specific vegetation, special
microclimate, etc.).
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Many states implement large-scale programs for organizing unique landscapes
of recreational areas in the zones of renovation of industrial territories of the city. The
European solution, implemented in the last decades, is a cardinal transformation of
industrial zones into high-tech, environmentally friendly production, technology
parks or residential quarters, public and green areas.
The solution to this problem, with rare exceptions, lies at the level of strategic
concepts and proposals. This direction contains a solution of numerous social, townplanning, architectural, ecological, aesthetic, psychological and other tasks. Industrial
areas have great urban development potential as recreation is a specific type of
activity with its own characteristics, structure, etc.
Article sent: 27/06/2017 of
© Martyshova Larisa
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Анотація. В роботі розглядається дослідження щодо встановлення
вмісту каротиноїдів у надземній частині Polygonum hydropiper L.
Ключові слова: каротиноїди, Polygonum hydropiper L., фітохімія.
Вступ.
Каротиноїди є найбільш розповсюдженою, численною та важливою
групою природних пігментів (провітамінів А). За хімічною будовою
каротиноїди належать до класу терпенів, вони широко розповсюджені як у
фотосинтезувальних, так і у нефотосинтезувальних організмах. Рослини, деякі
бактерії та гриби синтезують каротиноїди denovo, а тварини і людина
одержують їх із їжею. Каротиноїдні вуглеводні відомі під назвою каротинів
(лікопін, β-каротин і його ізомери), а похідні з кисневмісними групами
належать

до

групи

ксантофілів

(лютеїн,

зеаксантин,

астаксантин,

кантаксантин). У чистому вигляді характеризуються високою лабільністю, вони
дуже чутливі до дії сонячного світла, кисню повітря, нагрівання, дії кислот і
лугів. Під впливом цих факторів вони окиснюються та руйнуються. Достатньо
добре вивченою є функція каротиноїдів, як фоторецепторних молекул у
фотосинтезувальних організмів і функція апокаротиноїдів в органах зору
тварин. На даний
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властивостей, які не пов’язані з А-вітамінною дією. Відомо, що каротиноїди
підвищують резистентність організму до мутагенів і канцерогенів, знижують
вікові дегенеративні зміни у тканинах, інгібують проліфераціюзлоякісних
клітин, активують синтез цитокінів та інтерлейкінів, беруть участь у регуляції
транскрипції генів, а також проявляють імуномодулюючу дію. Отже,
каротиноїди складні та різноманітні за своєю хімічною будовою та біологічною
дією у живих організмах. Численні експериментальні результати свідчать про
те, що каротиноїди є надзвичайно важливою ланкою регуляції вільно
радикальних процесів у клітинах. Дослідження кількісного вмісту у рослинній
сировині каротиноїдів, яка безпосередньо являється джерелом їх, є не мало
важливим фактором [7].
Polygonum hydropiper L. (Гірчак перцевий) – трав’яниста однорічна
рослина висотою 30-90 см, зустрічається в помірному та тропічному кліматі
Північної півкулі. Сировинні запаси в Україні достатні для задоволення попиту,
не потребують суворого лімітування обсягу заготівель. Основний сировинний
регіон

охоплює

територію

Закарпатської,

Тернопільської,

Львівської,

Волинської, Чернігівської, Вінницької, Хмельницької областей [6].
Основний текст.
Об’єктом дослідження була надземна частина (суцвіття, листя, стебло,
трава) Polygonum hydropiper L., заготівлю якої проводили в різних регіонах
України, відповідно до встановлених вимог [4, 5]. Присутність каротиноїдів
встановлювали дослідженням витягу з рослинної сировини ацетоном або
гексаном (1:5). Аналіз якісного складу каротиноїдів проводили методом ТШХ
на пластинах «Silufol UF-254» в системах: петролейний ефір – бензол – етанол
(10:10:80), гексан – ацетон (95:5), гексан – бензол – ацетон (1:1:1), в якості РСЗ
було використано β-каротин [1-3].
Визначення суми каротиноїдів проводили методом УФ-спектроскопії,
фотоелектроколориметрії ефірних витягів з рослинної сировини. Вимірювали
оптичну густину на ФЕК КФК-3 МП, спектрофотометрі Specord-200 при λ =
450 нм в кюветі з товщиною шару 10 мм. Як розчин порівняння
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використовували гексан. Розрахунки на визначення кількісного вмісту
каротиноїдів (мг %) проводили у перерахунку на каротиноїд β-каротин і
абсолютно суху сировину [1-3]. Статистичну обробку результатів досліджень
проводили з використанням стандартного статистичного пакета ліцензійної
програми

«STATISTICA®

for

Windows

6.0»

(StatSoftInc.,

№

AXXR712D833214FAN5), а також «SPSS 16.0». Результати дослідження
представлені в табл. 1.
Таблиця 1
Вміст суми каротиноїдів в надземної частини представників видів роду
Polygonum hydropiper L., заготовленої у червні-липні 2013-2014 рр.,
у мг%, ( ±∆ ), n=6

стебло

трава

м. Київ, бот. сад.,
сер. 02.07.13
м. Хмельницький (довк.),
сер. 05.07.14
м. Нікополь (довк.),
Дніпропетровська обл.,
сер. 01.06.13
м. Херсон (довк.),
сер. 04.06.14

суцвіття

с. Володимирівка, Запорізька обл.,
сер. 06.07.14

Кількісний вміст суми каротиноїдів
у Polygonum hydropiper L., мг%
листя

Місце заготівлі

23,11±
2,77
24,80±
2,97
20,14±
2,41

3,53±
0,42
3,60±
0,43
2,98±
0,35

3,37±
0,40
3,20±
0,38
3,07±
0,36

16,37±
1,96
14,81±
1,77
10,48±
1,25

19,74±
2,36

3,14±
0,37

3,01±
0,36

10,36±
1,24

21,98±
2,63

3,29±
0,39

3,13±
0,37

14,44±
1,73

Аналіз отриманих даних свідчить про те, що найбільше накопичувались
каротиноїди в листі P. hydropiper L. до 24,80±2,97 мг%. В суцвітті, стеблі й
траві P. hydropiper L., відповідно, становило: до 3,60±0,43 мг%, до
3,37±0,40 мг%, до 16,37±1,96 мг%.
Висновки.
Встановлено кількісний вміст каротиноїдів у надземній частині Polygonum
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L.

В

ході

дослідження

було

визначено,

що

найбільше

накопичувались каротиноїди в листі досліджуваної рослинної сировини до
24,80±2,97 мг%.
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Abstract
The author presented the results of the study of carotenoids in the aerial part of Polygonum
hydropiper L. In the course of the study, quantitative carotenoids were found in inflorescences,
leaves, stems and herbs of this plant. It is established that most of the carotenoids are contained in
the leaves.
Key words: Carotenoids, Polygonum hydropiper L., phytochemistry
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Аннотація. У статті узагальнено основні аспекти розвитку системи
управління персоналом сучасного підприємства, зокрема розкрито зміст, мету
та завдання управління персоналом. Розглядається використання системи
методів управління персоналом в сучасних умовах господарювання.
Ключові слова: управління персоналом, організація управління, система
управління, методи управління персоналом.
Вступ.

В

умовах

ринкової

економіки

конкурентоспроможність

підприємства залежить від якості кадрового потенціалу та його відповідності
до умов сьогодення. Ринкове середовище, в якому працюють підприємства,
постійно змінюється. Це вимагає вивчення деяких аспектів, які впливають на
ефективне управління персоналом підприємства, яке повинно забезпечувати
його конкурентоспроможність і успішну діяльність.
Проблема управління персоналом сучасного підприємства привертає увагу
вчених економістів. Значний внесок у розвиток теорії управління персоналом
зробили такі вітчизняні науковці, а саме: Л.В. Балабанові, О.А. Грішнова, В.М.
Данюк,

А.

М.

Колот,

О.В.

Крушельницька,

Н.Д.

Лукянченко,

О.В.

Стельмашенко та ін. Однак складність і багатоаспектність цієї проблеми
вимагає дослідження додаткових аспектів системи управління персоналом в
умовах трансформації економіки України.
Основний текст. Світовий досвід управління виробництвом свідчить, що
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важливим чинником успішної діяльності підприємства є якісне управління
персоналом, який розглядається як основний ресурс організації і є її
економічним потенціалом [1]. Персоналом необхідно грамотно керувати та
створювати умови для його розвитку. Кадровий потенціал є важливим
чинником соціально-економічного розвитку підприємства.
Успішна

виробнича

діяльність

підприємств

вимагає

ефективного

управління персоналом, який виконує виробничо-господарські і виробничі
функції. Стрімкий розвиток новітніх технологій вимагає відповідного
поновлення розвитку тих областей знань, з якими персонал зустрічається під
час своєї виробничої діяльності. Ефективність діяльності залежить не лише від
дотримання певних принципів організації виробництва, а й від знань, навичок,
компетентності працівника та його здатності вирішувати завдання, які
виникають при виробничо-господарській діяльності.
Управління персоналом – це функція управлінської діяльності, в якій
людина є головним об’єктом. Основою концепції управління є принципи
адміністративного управління та розвитку особи і теорії людських відносин.
Управління персоналом визначається кадровою політикою на підприємстві, яка
залежить від

відносин між його суб’єктами. Основною

її проблемою є

правильна організація відносин « влада – підпорядкування» та визначення ролі
кожного суб’єкта на підприємстві.
В умовах трансформації економіки України підприємства диктують нові
вимоги до персоналу, який повинен володіти високою загальною культурою,
стратегічним мисленням і безперервно підвищувати свій професійний рівень.
Система підготовки персоналу повинна враховувати як інтереси підприємства,
так і працівника, повинна бути гнучкою до потреб виробництва і ситуацією, яка
складається на ринку. Людський чинник має стати головним фактором
виробництва, а витрати на підготовку персоналу, його розвиток вважатися
першочерговими інвестиціями підприємців, без яких підприємство не зможе
успішно конкурувати на ринку. Досвід розвинених країн свідчить про напрям
інвестиційної політики від вкладення коштів у новітні технології та
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устаткування до розвитку управління персоналу [ 1 ].
Система управління персоналу – це сукупність взаємопов’язаних
елементів, повне використання яких забезпечує ефективність управління
персоналом. Ефективність управління персоналу залежить від оптимальності
побудови системи управління персоналом, механізму її функціонування, від
оптимальності обраних методів управління персоналом.
Зміст управління персоналом складається із таких складових :
-

визначення потреби в кадрах із урахуванням стратегії розвитку

підприємства;
-

система комплектування кадрів;

-

загальна і професійна підготовка кадрів;

-

взаємозв’язок із внутрішнім і зовнішнім ринками праці;

-

мотивація працівників підприємства до ефективнішої праці;

-

організація діяльності кадрової служби з метою забезпечення

підприємства робочою силою та соціальним захистом працівника [ 2 ].
Метою

управління

конкурентоспроможності
ефективної

персоналом
підприємства

підприємницької

підприємства
у ринкових

діяльності

та

є:

підвищення

умовах;

досягнення

досягнення

максимального

прибутку; забезпечення соціальної ефективності персоналу.
Для реалізації вищезгаданих цілей необхідно виконати такі завдання, а
саме:
-

забезпечити підприємство в повному об’ємі необхідної кваліфікації;

-

обґрунтувати співвідношення між організаційною та технічною

структурою виробничого потенціалу;
-

забезпечити умови для високопродуктивної праці.

Система управління персоналом підприємства – це органічне поєднання
елементів, які забезпечують ефективність управління персоналом. Вона в
значній мірі залежить від оптимальної будови системи управління, механізму її
функціонування та вибраних методів управління персоналом.
Методи управління персоналом охоплюють способи впливу на колектив
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підприємства з метою досягнення координації в їхній діяльності, яка
направлена на ефективне функціонування всіх підрозділів підприємства.
Методи управління персоналом можна поділити на три види: адміністративні,
економічні та соціально-психологічні [3].
Адміністративні методи управління персоналом охоплюють такі дії:
формування

структури

органів

управління;

розробка

та

затвердження

адміністративних норм і нормативів, їх правова відповідність; підготовка
наказів і розпоряджень; відбір і розставлення кадрів;
інструкцій

і

іншої

регламентуючої

документації

розробка посадових
та

затвердження

адміністративних заохочень і стягнень.
Економічні методи управління передбачають: техніко-економічний аналіз,
обґрунтування та планування; економічне стимулювання і фінансування;
мотивацію трудової діяльності та оплату праці працівників підприємства;
встановлення економічних норм праці та матеріальних заохочень і стягнень.
Соціально-психологічні

методи

управління

персоналом

об’єднують:

соціально-психологічний аналіз і планування; створення творчої атмосфери та
участь працівників в управлінні; створення нормального психологічного
клімату та моральної мотивації; розвиток у працівників ініціативи та
відповідальності; встановлення моральних заохочень і стягнень. Стимулювання
працівників і створення сприятливих умов праці, формування в колективі
ділової атмосфери, взаємопідтримки та взаємодопомоги сприяє об’єднанню
колективу підприємства для вирішення основної проблеми – ефективне
функціонування організації в умовах ринкової економіки.
Лише

органічне поєднання методів управління персоналом

дасть

можливість підвищити якість роботи персоналу та ефективність діяльності
підприємства. Внаслідок цього зміцниться позиція підприємства на ринку та
зросте його конкурентоспроможність.
Основним

чинником,

який

впливає

на

конкурентоздатність

підприємницької структури та її рівень професіоналізму є якість персоналу і
його ставлення до праці. Необхідно зазначити, що персоналу належить
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провідна роль у розвитку підприємництва при умові достатнього забезпечення
матеріальними ресурсами, а водночас технологія і методи управління ними не є
складною системою. Важливе значення персонал відіграє також при
нестабільних і кризових ситуаціях. За умов хиткого зовнішнього середовища
суттєвим є професіоналізм, прогностичні якості та інтуїція працівника, які
визначають цінність та результативність прийнятих рішень.
Висновок. Було розглянуто теоретичне узагальнення аспектів системи
управління персоналом сучасного підприємства.
Було встановлено вплив окремих аспектів діяльності персоналу на
ефективність виробничо-господарської діяльності підприємства.
Таким чином, управління персоналом підприємства охоплює заходи, які
направлені на формування якісного і кількісного кадрового складу, його
професійний і соціальний розвиток, мобільність і ефективне використання
можливостей персоналу в процесі розв’язання складних виробничих задач.
Управління персоналом є складним процесом, який

має специфічні

властивості й закономірності та набуває системного характеру і вимагає
комплексного

вирішення

кадрових

проблем,

упровадження

нових

і

удосконалення існуючих форм і методів роботи. Оскільки цінність людських
ресурсів в сучасних умовах постійно зростає, то система управління
персоналом постійно змінюється. Впровадження наукових методів, передових
технологій кадрової роботи, стандартизації та уніфікації кадрової документації,
застосування технічних засобів вимагають постійного вдосконалення процесів
ефективного управління персоналом.
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Abstract
The article discusses principle aspects of personnel management development at a modern
enterprise. The work presents the essence, targets and tasks of the management. According to the
article, personnel management aims at increasing the competitiveness of enterprises in market
conditions as well as at achieving effective business activities and profits. The basic principles,
methods and factors of influence and activity directions of the management are investigated. The
work introduces the personnel management methods system in modern economic conditions as well
as characterizes their types (administrative, economic and socio-psychological). The main factor
affecting the competitiveness of an entrepreneurial structure and its professional level is staff
quality and work efficiency.
Key words: personnel management, organization management, system management, мethods
of personnel management.
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У статті розглядається проблема виховної роботи вихователя у
студентському

гуртожитку.

Проаналізовано

пcихoлoгo-пeдaгoгiчну

лiтepaтуpу з пpoблeми вихoвнoї poбoти вихoвaтeля у cтудeнтcькoму
гуртожитку, подано результати екcпepимeнтaльного дocлiджeння вихoвнoї
дiяльнocтi вихoвaтeля cтудeнтcькoгo гуртожитку.
Ключові слова: cтудентcький гуртожиток, виховання, виховна робота в
гуртожитку,

cтудентcька

молодь,

колектив,

cтуденти,

cтудентcьке

cамоврядування.
Постановка проблеми. В останні роки студентський гуртожиток у зв’язку
з розвитком у ньому негативних явищ – пияцтва, наркоманії, безвідповідальних
статевих відносин, різного роду злочинів віднесено до зони злочинного ризику.
Пояснюються ці процеси тим, що погляд на гуртожиток тільки як на місце
проживання – обмежений і хибний. Гуртожиток – не тільки місце для
проживання, але і нове соціальне мікросередовище, що визначає перспективні
напрямки професійного і духовного розвитку особи, подолання перешкод і
протиріч процесу адаптації молоді до нових соціально-побутових умов. Однією
з найголовніших причин цих явищ в молодіжному середовищі є погана
організація дозвілля як найважливішої сфери життєдіяльності і різнобічного
розвитку особистості.
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У зв’язку з цим метою нашого дослідження стало проаналізувати
теоретичні засади виховної роботи зі студентами та експериментально
дослідити організацію виховної роботи у студентському гуртожитку.
Виклад основного матеріалу та результатів дослідження. Всебічна
діяльність колективу гуртожитку має на меті активно сприяти формуванню
моральних якостей студентів, їх стійкості. Це особливо важливо, тому що
процес формування особистості в цьому віці не завершено. Крім того, вступ до
навчального закладу та переходу від родини до гуртожитку, з одного
середовища в інше, пов’язаний з низкою змін в житті юнаків та дівчат. В
умовах таких значних змін в житті молодих людей важливо не тільки
продовжувати з ними раніше здійснювану школою роботу з морального
виховання, а також забезпечувати подальший розвиток моральних якостей.
Вивченням

проблеми

методики

виховної

роботи

вихователя

у

студентському гуртожитку займались ряд авторів: Бовкун В.В. (про виховання
почуття відповідальності у студентів, що проживають у гуртожитку) [1],
Брижатий О.В. (фізкультурно-оздоровча робота у студентських гуртожитках
вищих навчальних закладів м. Глухова) [3], Володько В.Ф. (формування ідейноморальної стійкості учнів профтехучилищ в умовах гуртожитку) [4],
Григорян І.В. (методика організації виховної роботи в гуртожитку) [9],
Доннік М. (соціальний гуртожиток – шлях до самостійності випускників шкілінтернатів) [5], Киба Н.В. (удocкoналення cиcтеми вихoвнoї рoбoти та
пoкращення умoв прoживання учнів у гуртoжитку ПТНЗ), Лутанський В.Д.
(вихователь у гуртожитку: педагогічні бесіди про організацію дозвілля молоді)
[6], Мельник Л.В. (мeтoдикa вихoвнoї poбoти вихoвaтeля у cтудeнтcькoму
гуpтoжитку в умoвaх Тaльянкiвcькoгo aгpoтeхнiчнoгo кoлeджу Умaнcькoгo
нaцioнaльнoгo унiвepcитeту caдiвництвa) [8], Руcіна М.C. (метoдика вихoвнoї
рoбoти вихoвателя у cтудентcькoму гуртoжитку в умoвах Березoвoрудcькoгo
технікуму Пoлтавcькoї ДАА) [7], Coвінcька Р. М. (метoдичні рекoмендації з
oрганізації вихoвнoї рoбoти в гуртoжитках прoфеcійнo-технічних навчальних
закладів) [10], Цюман Г. (вихoвання у гуртожитку: прoблеми, перcпективи)
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[11], Ярошенко Р.Л. (методика виховної роботи вихователя у студентському
гуртожитку в умовах Ладижинського коледжу Вінницького національного
аграрного університету).
На нашу думку, надзвичайно важливим у діяльності вихователя
студентського

гуртожитку

є

врахування

психологічних

особливостей

юнацького віку та знання механізмів адаптації студентів-першокурсників.
Знання особливостей колективу гуртожитку має виключно важливе
значення у вихованні. Однією з особливостей колективу є вікова, соціальна і
загальноосвітня однорідність складу. Студенти мають одну загальну мету –
оволодіння обраною професією. Вік студентів 16-19 років – це період значних
психологічних і фізичних змін, юнацького максималізму, прагнення до
самовизначення, утвердження власної індивідуальності. У цьому віці багато
юнаків та дівчат намагаються ствердити власне «Я» в очах однолітків. Не
вміючи виділитись у позитивному плані, вони нерідко виділяються в
негативному, тільки б не бути непомітним.
Як показує багатолітній досвід роботи колективу вихователів гуртожитків,
юнакам у більшій мірі притаманні такі властивості, як наполегливість,
врівноваженість, стійкість емоцій. У дівчат емоційний світ більш крихкий,
дещо інша спрямованість інтересів, ціннісних орієнтацій. У колективі дівчат
частіше, ніж у хлопців, виникають конфліктні ситуації, сварки. Дівчина, як
правило, більш різко висловлює невдоволеність сусідками по кімнаті,
вихователем, комендантом. У той же час вони краще організовують побут,
більшою популярністю користуються гуртки й об’єднання за інтересами
(в’язання, крою та шиття, вишивання, кулінарії та ін.), а юнаки захоплюються
спортом, туризмом, технічною творчістю.
Потрапивши до гуртожитку, підлітки стають самостійними, вплив батьків
значно знижується, різко зростає незалежність, з’являються перші зароблені
гроші. Далеко не всі до цього готові. При невмінні розпорядитися своїм
вільним часом, грошима нерідко виникають ситуації невдоволеності або
прагнення до вживання алкоголю, наркотичних речовин, захоплення азартними
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іграми. Тому велике значення в цей період має вплив на юнаків та дівчат друзів,
однокурсників, колективу гуртожитку.
Особливу складність при адаптації в гуртожитку зазнають студенти, які
приїхали на навчання із сільської місцевості (їх відрізняє характер спілкування,
розвиток сусідських і родинних зв’язків, традиційна регламентація поведінки,
відношення між дорослими і дітьми, чоловіками і жінками), випускники шкілінтернатів для дітей-сиріт (схильність до бродяжництва, недостатнє володіння
навичками самообслуговування, споживацькі настрої).
Значну частину мешканців гуртожитку становлять сироти та студенти, які
залишились без батьківського піклування, юнаки та дівчата з сімей, які
опинились у кризових ситуаціях (неблагонадійні, малозабезпечені), вихованці
дитячих будинків та інтернатів. Робота з цією категорією студентів потребує
особливого підходу, тактовності, чуйності, уважності, знань індивідуальних
особливостей.
Знання

соціально-психологічних

особливостей

підлітків

дозволяє

ефективніше здійснювати виховний процес, який в умовах гуртожитку
передбачає втручання у вільний час, побут, особисте життя юнаків та дівчат і
тому потребує максимально вмілого і тонкого підходу.
Вихователю гуртожитку необхідно знати: загальні біографічні відомості
студентів: прізвище, ім’я, по батькові; рік народження; соціальний і родинний
стан; умови, у яких ріс; навчався, виховувався; моральні якості: рівень
свідомості,

ставлення

до

навчання,

дотримання

норм

моралі,

дисциплінованість, чесність, організованість, ставлення до товаришів і
колективу; психологічні особливості.
Тому Русіна М.С. як вихователь гуртожитку Березоворудського технікуму
Полтавської ДАА у своїй роботі вже не один рік використовує соціологічний
моніторинг.

На

початку

вересня

на

загальних

батьківських

зборах

першокурсників всі батьки і студенти отримують анкети відповідного змісту.
Відповіді на питання анкети дають загальне уявлення про сім’ю та самого
студента. Зокрема, в якій сім’ї (повній, неповній, складній, простій)
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виховується дитина, які стосунки переважають в родині (добрі, щирі,
нелюб’язні, злі), авторитарна чи демократична форма розподілу доручень в
сім’ї. Ця інформація допомагає виявити студентів, у яких можуть бути певні
комплекси, що дуже важливо враховувати під час адаптації першокурсників. На
жаль, з кожним роком збільшується відсоток студентів з неповних та
неблагополучних сімей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки. За
результатами опитування, у повних сім’ях проживають 88 % студентів. Решта
(12 %) – діти з неповних сімей та сироти.
Інформація, отримана з інших анкет, показала, що не всі студенти
безболісно адаптувалися до нового середовища. І проблеми виникають якраз у
тих студентів, які потрапили до «групи ризику» – з неблагополучних, неповних
сімей, діти-сироти. Їм іноді дуже важко знайти спільну мову не лише з
одногрупниками, а й з кураторами, вихователем, вони «замикаються» в собі,
уникають контактів, тобто, живуть в так званому «своєму світі». Нерідко такі
студенти залишають гуртожиток і живуть на приватних квартирах, де, як вони
вважають, їх менше «дістають». Та вихователь в цій ситуації не повинен
«опускати» руки. Адже, інколи, саме від нього залежить, чи стане гуртожиток
рідною домівкою для першокурсників, чи комфортно буде їм у цьому
маленькому соціумі.
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Рис. 1. Порівняльна діаграма адаптації студентів 1 курсу до нового
середовища.
Згідно даних анкетувань, проведених у вересні та наприкінці жовтня
видно, що адаптація першокурсників пройшла успішно. Більшість студентів
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адаптувалися до нових умов проживання, але цьому передувала клопітка
робота вихователя, психолога і батьків. Досвід роботи показує, що на кінець
першого семестру проблема адаптації практично відпадає. Але, як не прикро, є
студенти, які не змогли адаптуватися і змушені були залишити гуртожиток.
В деякій мірі вдається вирішити і проблему співмешкання: «З тим (тією)
буду жити в кімнаті, з тим (тією) не буду». Завдяки соціологічному
моніторингу, Русіна М.С. визначає на початку вересня хто і як уявляє свого
сусіда (сусідку) по кімнаті, і на основі отриманих даних спільно з куратором
протягом місяця дозволяють студентам розселитися так, як вони бажають.
Варто відмітити, що такий підхід себе виправдовує. Більшість студентів до
четвертого курсу мешкають в кімнатах так, як вони розселилися на першому
курсі.
Досить актуальною, як виявилося за результатами анкетування, є проблема
вживання студентами (як юнаками, так і дівчатами) спиртних напоїв, масово
поширюється паління. До цих шкідливих звичок, в переважній більшості
схильні діти з «групи ризику», які потребують посиленої педагогічної уваги.
Радикальною забороною досягти позитивного результату в цій боротьбі
практично неможливо. Адже молоді люди, ще майже діти, потрапивши в
студентське середовище, можливо, таким чином самостверджуються, хочуть
показати свою дорослість. Тому від вихователя вимагається вміння знайти
підхід до кожної такої дитини, врахувати вікові та індивідуальні особливості.
Найоптимальнішим шляхом вирішення цих проблем, на нашу думку, є
залучення таких студентів до суспільно корисної праці, громадської активності,
а саме: виконання різноманітних доручень (разових чи постійних), робота в
раді гуртожитку, залучення в клуби за інтересами, гуртки (спортивні, фахові),
участь в організації, підготовці та проведенні виховних заходів: конкурсів,
змагань, вікторин, ігор, вистав, концертів, вечорів відпочинку, молодіжних
дискотек.
У кожному студентському колективі обов’язково є обдаровані діти, які
мають хист до різних сфер культури: мистецтва, архітектури, літератури,
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точних наук. Як створити їм належні умови в гуртожитку? Як зробити щоб ці
діти «не випали» зі студентського колективу? Це питання, яке хвилює, мабуть,
не лише вихователя. Русіна М.С. намагається приділяти обдарованим
студентам,

по

можливості,

більше

уваги,

залучати

їх

до

активного

студентського життя. Спільно з радою гуртожитку організовує персональні
виставки (якщо студенти малюють), авторські вечори (для юних літераторів і
музикантів), інтелектуальні ігри та вікторини, і не лише на рівні технікуму а й
на районному, обласному, всеукраїнському.
Для виконання домашніх завдань слід, насамперед, створювати необхідні
умови. Повинні бути відведені спеціально обладнанні кімнати. Потрібно
відвести певний мінімальний час за розпорядком дня гуртожитку. Самостійна
робота студентів у гуртожитку не може обмежуватись тільки виконанням
домашніх завдань. Є ще інші види самостійної роботи, які полягають у читанні
книг, роботі над рефератами тощо.
З метою раціонального використання часу в гуртожитку необхідно
забезпечувати дотримання відповідного режиму дня.
Керуючись критерієм активності особи студента у структурі вільного часу
студентської молоді, можна виділити такі групи занять: види діяльності із
створення культурних цінностей; споживання духовних цінностей; різні види
відпочинку та розваг.
До першої групи належать: науково-дослідна і громадська робота, різні
творчі і любительські заняття, участь у культурному житті навчального
закладу. Саме через них створюються суспільно-корисні цінності, особистість
отримує інтелектуальний, естетичний і етичний розвиток.
До другої групи належить: читання літератури; відвідування кінотеатрів,
театрів, музеїв; перегляд телепередач; прослуховування музичних записів та ін.
Слід сказати, що телебачення не тільки істотно впливає на структуру вільного
часу студентів, а й часто розподіляє його не найраціональнішим чином, бо
нерідко студенти дивляться телепередачі від «нічого робити».
Третя група занять - різноманітні види відпочинку та розваг, а саме: спорт,
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спілкування з друзями, прогулянки на свіжому повітрі та в зелених зонах.
Звичайно, деякі види діяльності студентів у вільний час спланувати
неможливо, але більшість з них планувати можна і необхідно, причому
проводити їх так, щоб вони викликали живий інтерес і активну участь у них
студентів.
Клуби за інтересами можуть стати доцільною формою об’єднання
студентів, які проживають у гуртожитку, сприяти корисному використанню
вільного часу. У цих клубах їх учасники мають можливість займатися тією
діяльністю, яка їх цікавить.
Крім клубів за інтересами, у гуртожитку працюють спортивні секції,
гуртки, тренажерні зали.
Важливою ланкою, яка допомагає вихователю в досяганні поставленої
мети, є студентське самоврядування, яке базується на співпраці та творчості
студентського колективу гуртожитку і вихователя та педагогічного колективу.
Русіна М.С. розробила і впроваджує методичні рекомендації вихователям
студентських гуртожитків щодо підготовки і проведення виховних заходів.
Практичне значення даного дослідження полягає у тому, що його результати
можуть бути використані вихователями студентських гуртожитків, кураторами
студентських груп у виховній роботі як у Березоворудському технікумі ПДАА
так і в інших ВНЗ.
Висновки та перспективи подальших розвідок. Отже, об’єднання всіх
складових виховної роботи в гуртожитку дає унікальну можливість виховати не
лише професіонала, а й особистість – творчу, ініціативну, здатну правильно
орієнтуватися в умовах сучасного життя,
висококультурну,

носія

кращих

особистість високоморальну та

національно-патріотичних

традицій

українського народу. Ми проаналізували теоретичні засади виховної роботи зі
студентами та експериментально дослідили організацію виховної роботи у
студентському гуртожитку. У подальшому ми плануємо розробити методичні
рекомендації з виховної роботи для вихователів студентських гуртожитків.
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Abstract. The article deals with the peculiarities of teaching students a foreign
language for professional purposes. An interpretation of the term "professional
language" and points to the ambiguity of its definition are given. The vocabulary,
syntax, spelling, stylistic peculiarities of professional language are considered. These
features are analyzed on the basis of German resources. The specifics of teaching the
subject "Foreign language for professional purposes" in higher education and
problems that arise during the preparation and conduct classes for this course are
described. The article deals with specific challenges for teachers who teach a foreign
language professional guidance and gives advices to methodological support and
teaching.
Key words: higher education, foreign language, a foreign language for
professional purposes.
Вступ.Навчання студентів іноземної мови за професійним спрямуванням є
відносно новим напрямком в навчанні іноземної мови. Навіть сама дефініція
поняття фахової мови є досить неоднозначною та потребує уточнення.
Згідно із тлумачним словником німецької мови Дудена «Фахова мова – це
мова, яка відрізняється від загальновживаної мови наявністю фахових слів та
виразів».

До

фахової

мови

належить

велика

кількість

термінів,

інтернаціоналізмів та слів із іншими значеннями у загальновживаному
мовленні. Окрім специфічної фахової лексики, фахова мова має особливості в
морфології, синтаксисі та побудові текстів.
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Основна частина. Слід зазначити, що фахова мова в жодному випадку не
є ізольованою від загальновживаної, у кожному фаховому тексті є елементи
загальновживаної мови, фахові теми є частиною щоденного мовлення, але
поряд із цим має цілу низку особливостей:
1. У правописі (написання запозичених слів з ph, th, y).
2. Лексичні особливості (субстантивовані слова; складні слова; велика
кількість дієслів із префіксами, які змінюють значення; велика кількість
прикметників із суфіксами -bar, -los, -reich; багатозначні слова; велика кількість
цифр, символів, інших знаків).
3. Синтаксичні особливості (застосування здебільшого презенса; велика
кількість речень у пасивному стані; багато умовних та відносних речень;
нагромадження означень та ін.).
4. Особливості в оформленні (багато виділень курсивом, жирним
шрифтом; велика кількість графіків, діаграм, таблиць).
5. Стилістичні особливості (об’єктивність, раціональність, аналітичність,
неособистий характер).
Зазначені особливості можна проаналізувати на прикладі фахового тексту
німецькою мовою:
Tetraacetylethylendiamin
Tetraacetylethylendiamin (TAED) ist ein effekter Sauerstoff freisetzender Bleichaktivator unter
niedriger Temperatur, das aus Äthylen Diamin und Azetanhydrid ist. Es ist umweltfreundlich,und kann
biologisch degradatiert werden. Die Einsetzung davon in Waschpulver übt keinen negativen Einfluss auf
Silikat,Aufheller, Enzym und andere Hilfsmittel aus.
Tetraacetylethylendiamin wird wesentlich als Additiv von Sauerstoff freisetzenden Bleichmitteln
eingesetzt,und es ist dabei in der Lage, unter Tieftemperatur die Funktionen von Sauerstoff freisetzenden
Bleichmitteln wie Bleichen, Desinfektion und Behalten der Farben zu verstärken.
Tetraacetylethylendiamin lässt die Peroxyde im Wasser unter Temperaturen von 30-60°C total
zersetzen und aktive Sauerstoffe freisetzen, um die Energie zu sparen, die Wäsche hoch effektiv zu bleichen
und alles ohne Schaden zu reinigen.

У чому ж полягає мета навчання іноземної мови за фаховим
спрямуванням? У центрі такого заняття стоїть ознайомлення із фаховою
термінологією, лексичними та синтаксичними особливостями фахової мови на
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основі спеціально підібраних професійно-орієнтованих текстів. Головною
метою курсу із вивчення іноземної мови за фаховим спрямуванням є розвиток
мовних навичок та стратегій роботи із фаховими текстами для формування
готовності оптимально працювати із професійно-орієнтованими текстами
іноземною мовою у певній професійній сфері.
На окремих заняттях викладач, як правило, ставить більш конкретну мету,
наприклад:
1. Вивчення фахової лексики, морфології чи синтаксису, побудови тексту
певної іноземної мови та використання отриманих знань під час створення
власних текстів.
2. Розвиток різних стратегій для усного і писемного мовлення.
3. Розвиток навичок

усної та письмової

передачі заданих текстів

(реферування, анотування, переказ).
4. Розвиток навичок створення власних текстів із урахуванням отриманих
фахово-орієнтованих стратегій та знань (написання повідомлень, рефератів,
створення презентацій, графіків і т.п.).
При цьому завданням викладача іноземної мови є підготувати студентів
таким чином, щоб вони були в стані розуміти

наукові тексти фахового

спрямування, знали типові форми фахових текстів та могли самостійно
продукувати схожі тексти із використанням мовних засобів, властивих
конкретній професійній сфері. В залежності від потреб студентів, на заняттях
слід розвивати саме ті компетенції, які найбільшою мірою можуть бути
застосовані в майбутній професійній діяльності. Для цього викладач має
підбирати відповідний навчальний матеріал та опиратись на міжпредметні
зв’язки та попередні знання студентів як з іноземної мови, так і з фахових
дисциплін. Звичайно ж, така ґрунтовна підготовка до заняття із курсу «Іноземна
мова за професійним спрямуванням» потребує від викладача неабиякої
підготовки та витрати часу.
Певні вимоги виставляються і до студентів, що вивчають такий курс. Вони
мають у достатній мірі володіти іноземною мовою та мати принаймні базовий
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рівень із певної іноземної мови загального зразка. Тому, на нашу думку,
доречно впроваджувати

дисципліну «Іноземна мова за професійним

спрямуванням» лише на старших курсах університету та збільшити кількість
годин для вивчення загального курсу з іноземної мови, поширивши її на усіх
курсах навчання для забезпечення безперервності та отримання реальних
результатів. Адже більшість викладачів іноземної мови зіштовхуються з
проблемою недостатньої підготовки студентів-першокурсників у школі, а у
більшості вищих навчальних закладів України вивчення іноземної мови
студентами немовних спеціальностей обмежується двома семестрами. Якщо у
магістратурі і вводиться дисципліна «Іноземна мова за професійним
спрямуванням», то студенти після трьох років перерви важко сприймають
навчальний матеріал та не можуть якісно працювати. Провідні виші України
уже усвідомили цю проблему та намагаються вирішити її введенням хоча б
факультативних курсів з іноземної мови для студентів 2,3,4-х курсів.
Окрім цієї проблеми, виникає і проблема якісної підготовки студентів із
відповідних фахових дисциплін. Адже гарні знання свого фаху подекуди
можуть навіть знівелювати певні прогалини у знанні іноземної мови. Гарне
володіння фаховим матеріалом полегшить сприйняття навчального матеріалу та
посилить мотивацію студентів до вивчення нових аспектів професійних тем.
Викладачі, які викладають дисципліну «Іноземна мова за професійним
спрямуванням» потребують, окрім спеціальних знань із дидактики і методики,
також певних знань із фаху своєї цільової групи. Звичайно ж це важко
забезпечити, адже дуже рідко у кого є подвійна кваліфікація. Тому викладачам
іноземної мови доводиться на базовому рівні вивчати фах своєї цільової групи.
Це ускладнюється ще й тим, що у більшості випадків відсутні підручники і
посібники із іноземної мови за професійним спрямування і викладачам
потрібно знайти, підібрати та опрацювати відповідні автентичні тексти та
розробити завдання до них. Якщо письмові автентичні фахові тексти з різних
галузей ще можна якось знайти, то усні – майже неможливо.
Вірно підібрані матеріали
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групу, мати реальне відношення до фаху, відображати спосіб мислення та
висловлювання, характерний для певного фаху. Автентичні неадаптовані
тексти мають містити і структурні ознаки, що є типовими для певного типу
текстів та професійного спрямування. При цьому, в більшості випадків взагалі
відсутні або є недостатніми наукові дослідження щодо мовного оформлення
професійно-орієнтованих

текстів, підбору мовних

засобів та

структур

пов’язаних із конкретним професійним спрямуванням. Лише завдяки співпраці
викладачів іноземної мови із відповідними фахівцями чи викладачами, які
читають фахові дисципліни (team teaching) можливо нівелювати певні
прогалини у розумінні фахового матеріалу та диференціювати тексти
відповідно до ступеню спеціалізації. Така співпраця була б ідеальним рішенням
існуючих проблем у підготовці курсу «Іноземна мова за професійним
спрямуванням». Особливо доцільною вона є тоді, коли існують розбіжності у
наукових підходах чи системах різних країн, наприклад, що стосується
правознавства. Таким чином можна уникнути певних неточностей та більш
повно розкрити матеріал.
Залежно від мети заняття доцільно використовувати і різні форми і методи
роботи. Для введення у певну тему на заняттях з іноземної мови широко
застосовується Brainstorming, Mind Mapping, застосування яких є доречним і на
заняттях з «Іноземної

мови

за професійним спрямуванням». Після цього

застосовуються різного роду симуляції чи проводяться бесіди по темі,
опираючись на уже наявні у студентів знання. Таким чином

здійснюється

підготовка до читання чи прослуховування фахових текстів. За потреби,
викладач пояснює певні граматичні чи синтаксичні явища, що зустрінуться у
тексті. Після глобального читання та перевірки розуміння тексту в цілому,
переходять до детального читання та виконання вправ до тексту. Вправи
повинні відповідати змісту та меті заняття, а також рівню підготовки студентів.
На заключному етапі студентам мають бути запропоновані вправи,
направлені на розвиток продукування чи репродукування власних текстів, що
має на меті вирішення конкретних задач у майбутній професійній діяльності.
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Висновки. Таким чином, навчання студентів іноземної мови за
професійним спрямуванням є дуже актуальним напрямком та потребує більш
детального вивчення та методичного забезпечення. Завдяки ознайомленню із
фаховою термінологією, лексичними та синтаксичними особливостями фахової
мови на основі спеціально підібраних професійно-орієнтованих текстів
студенти мають опанувати навички читання та перекладу фахових текстів,
уміння

адекватно

діяти

у

конкретних

професійних

ситуаціях

та

використовувати мовні засоби, властиві конкретній професійній сфері. Для
підготовки занять із навчання фахової іноземної мови викладачі потребують
спеціальних

знань,

високого

рівня

володіння

іноземною

мовою,

використовувати міжпредметні зв’язки та попередні знання студентів як з
іноземної мови, так і з фахових дисциплін.
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Анотація.
У статті йдеться про особливості навчання студентів іноземної мови за професійним
спрямуванням. Наводиться тлумачення терміну «фахова мова» та вказується на
неоднозначність її дефініції. Розглядаються лексичні, синтаксичні, орфографічні,
стилістичні особливості фахової мови. Ці особливості аналізуються на матеріалі
німецькомовних джерел. Описується специфіка викладання предмету «Іноземна мова за
професійним спрямуванням» у вищих навчальних закладах та проблеми, які виникають
підчас підготовки та проведення занять із цього курсу. Вірно підібрані матеріали мають
орієнтуватись на відповідну цільову групу, мати реальне відношення до фаху, відображати
спосіб мислення та висловлювання, характерний для певного фаху. Автентичні
неадаптовані тексти мають містити і структурні ознаки, що є типовими для певного
типу текстів та професійного спрямування. При цьому, в більшості випадків взагалі
відсутні або є недостатніми наукові дослідження щодо мовного оформлення професійноорієнтованих текстів, підбору мовних засобів та структур пов’язаних із конкретним
професійним спрямуванням. Залежно від мети заняття доцільно використовувати і різні
форми і методи роботи. Для введення у певну тему на заняттях з іноземної мови широко
застосовується Brainstorming, Mind Mapping, застосування яких є доречним і на заняттях з
«Іноземної мови за професійним спрямуванням». Після цього застосовуються різного роду
симуляції чи проводяться бесіди по темі, опираючись на уже наявні у студентів знання.
Таким чином здійснюється підготовка до читання чи прослуховування фахових текстів.
Ставляться конкретні завдання перед викладачами, які викладають іноземну мову
професійного спрямування та даються поради для методичного забезпечення та організації
навчального процесу.
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Аннотация. В данной статье рассмотрено использование краеведческой
материала

как

школьников.

средство

формирования

Использование

формирование

чувства

межкультурной

краеведческой

экологической

компетенции

материала

обеспечивает

ответственности,

развития

патриотизма и гордости за свой край, и помогает учащимся овладевать
лексикой для представления малой родины при общении.
Авторы

подчеркивают,

что

систематическое

использование

краеведческого материала в качестве дидактического средства в процессе
обучения

языку

и

культуре,

способствует

достижению

личностных,

предметных и метапредметных результатов обучения. В статье описан
учебно-методический комплекс "Байкальский сундучок". Кроме того, авторы
предлагают дидактические задания по английскому языку для начальной
школы, предназначенные для формирования стилей обучения иностранному
языку
Ключевые слова: межкультурная компетенция, краеведческий материал
как дидактическое средство, стили изучения иностранного языка
Важнейшей задачей, стоящей перед педагогами сегодня, является
разностороннее
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воспитание, основанное на знании и умении представить свою родную
культуру на международной арене, и иностранный язык как предмет играет в
этом первостепенную роль. Введение учащихся в мир родной и иноязычной
культуры способствует развитию мышления средствами языка, обучающиеся
учатся

понимать менталитет родного народа, осознавать свое место и

предназначение в ней. Процесс становления

личности, формирование

мировоззрения и культурного развитие учащихся происходит при расширении
их представлений о родной культуре, традициях, обычаях, ритуалах, истории и
быте своего региона.
Анализ современной литературы свидетельствует о появлении большого
количества исследований, посвященных проблеме компетентности, в том числе
и межкультурной, в современных гуманитарных науках. Проблемы обучения
иностранным языкам и межкультурной коммуникации освещались в трудах
таких отечественных авторов,

как Н.В. Барышников, Е.М. Верещагин,

А.А.Леонтьев, Р.П. Мильруд, Е.И. Пассов, В.В. Сафонова, С.Г. Тер-Минасова,
Г.Д. Томахин, С.Ф.Шатилов, А.В.Щепилова. Проблемы обучения в контексте
диалога культур рассматриваются в работах В.С. Библера, Е.И. Пассова.
Актуальность проблемы лингвострановедческого и социокультурного
наполнения содержания обучения иностранным языкам представлена

в

работах Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова, Г.Д. Томахина, Н.Ж.Дагбаевой и
др. Использование иностранного языка в приложении к родной культуре в ходе
межкультурного общения исследуется в работах В.В. Кабакчи, П.В. Сысоева.
Как утверждают ведущие специалисты по лингводидактике, (Н.В.Барышников,
Р.Д.Гальскова) [ 1], чтобы быть интересным партнером по межкультурной
коммуникации,

необходимо

знать

и

понимать

свою

национальную

(этническую) культуру. В межличностном диалоге большое место занимает
обмен информацией о своей культуре, традициях, обычаях народа, к которому
принадлежит говорящий, о своей малой Родине. Другими словами, это тот
пласт культуры, который в специальной литературе называется краеведением.
Таким образом, краеведение выступает в качестве реального и конкретного
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средства реализации принципов этнолингводидактики (Н.В.Барышников).
Многие специалисты исследовали методику, содержание и средства обучения
иностранным языкам и межкультурной коммуникации, а также, в частности,
рассматривали краеведение в качестве дидактического и воспитательного
средства в средней школе. Это такие исследователи, как В.П.Беспалько,
И.Л.Бим, М.Л.Вайсбурд, Р.К. Миньяр-Белоручев, Г.В.Рогова, Л.Шалькевич и
другие.Следует отметить, что проблема систематического использования
краеведческих материалов в качестве уникального дидактического средства в
преподавании иностранных языков и культур в средней общеобразовательной
школе

в

контексте

реализации

Федерального

государственного

образовательного стандарта [2] постепенно находит должное освещение и
системный анализ в специальной литературе.

Примером такого

междисциплинарного дидактического средства является комплект учебных
материалов

на английском языке «LakeBaikalBox», который

разработан

группой ученых - педагогов и психологов республики Бурятия под
руководством

доктора

педагогических

наук,

профессора

Бурятского

государственного университета Дагбаевой Нины Жамсуевны в качестве
пособия для учащихся младших и средних классов, педагогов и родителей.
Основной целью является повышение осведомлённости и обогащение знаний о
Байкале у детей, а также детальное изучение Байкальского региона.
Иллюстрированные материалы о флоре и фауне Байкала, географии озера и его
жителях не только предоставляют познавательную информацию, но и
прививают гордость и любовь к родному краю, стремление защищать
жемчужину планеты – Байкал.
Учебное пособие [3] состоит из пяти частей:
• Байкал
Чудеса
Над
По

чудо

–

природы.

байкальской
водой
заповедным

воды.

и

под
тропам

водой.
Байкала.

Интересно и занимательно.
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В каждой части содержится не только информация, но и творческие
задания для детей 8-14 лет. Предоставляемая информация может быть
адаптирована учителем для каждого возраста, а учащиеся 6–8 классов могут
сами разобраться в материалах и в потайных уголках «Байкальского сундучка».
Ознакомление с информацией, собранной в соответствующих частях и
разделах, поможет выполнить задания, закрепить полученные знания.
Творческие задания можно выполнять по желанию индивидуально, в парах,
малых группах, иногда вместе со взрослыми. Они составлены так, чтобы
ученики имели возможность интерактивного общения с одноклассниками и
учителем, направлены на развитие субъектной позиции каждого отдельного
учащегося, чтобы пополнить сообщество юных экологов. Некоторые задания
могут стать основой для детских проектов. Комплект может быть адаптирован
к различным возрастным группам в зависимости от уровня подготовки,
потребностей и желаний учеников, возможностей и опыта педагогов[3].
Материалы можно использовать в урочной и внеурочной деятельности по
различным предметам школьной программы, в том числе и по английскому
языку. Следует отметить, что материалы данного курса используются не только
в Республике Бурятия, но и за ее пределами, например в Забайкальском крае.
Исходя из возрастных особенностей обучающихся (4 класс, 9-10 лет), нами
был разработан и проведен урок - путешествие по английскому языку по теме
«Lake Baikal is the pearl of Russia».В данной статье мы приведем примеры
дидактических заданий, которые были использованы на данном уроке и
направлены на формирование стилей изучения иностранного( английского)
языка в 4 классе общеобразовательной школы в соответствие с имеющейся
классификацией стилей учения [4].
1. Алгоритмический стиль (Road Station). Группе туристов нужно поехать
на Байкал. Расположите названия железнодорожных станций, которые
встретятся в пути, опираясь на русскоязычную карту
2. Переводческий стиль (Advertisement station). Туристы прибыли на место
назначения. Нам нужно им помочь - оформить для них рекламные листовки,
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подобрать тексты к фото
3. Дедуктивный стиль (Logical Station). О Байкале ходят разные легенды.
Наши туристы не могут понять, где правда, а где выдумка. Выберите среди
высказываний о Байкале неверные и объясните, почему вы сделали именно
такой выбор.
4. Прикладной стиль ( Ecological Station) . Напишите туристам памятку о
том, что можно и что нельзя делать на берегу Байкала, для того, чтобы
сохранить чистоту берега и воды
5. Интуитивный стиль (Guessstation). Помогите туристам отгадать ребусы
о

животных,

и

вы

узнаете

название

острова,

который

привлекает

путешественников со всего мира.
6. Комбинаторный стиль (Chain word Station). Найдите в цепочке слов
названия редких диких животных, которые водятся на Байкале
7. Исследовательский стиль (Young scientist Station) - прочитайте тексты
про виды льда на Байкале и в Забайкалье. Найдите в этих текстах общее
8. Игровой стиль (Game station) - с помощью карточек поиграйте в игру
«Guess who am I?». Учитель раздает детям карточки, на оборотной стороне
которых написана характеристика животного, обитающего на Байкале, или
растения, которое там произрастает. Ученик читает эту характеристику, не
говоря название. Остальные учащиеся должны догадаться, о чем ( о ком) идет
речь.
Само пособие и подобные занятия разработаны в контексте системнодеятельностного подхода и нацелены на развитие учебно-познавательной
деятельности учащихся. Мы знаем, что федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования также ориентирован
на

формирование

ряда

личностных

характеристик,

развитие

как

интеллектуальных, так и гражданских качеств. В частности, выпускник должен
любить свой край и свое Отечество, знать и уважать свой народ, его культуру и
духовные традиции. А одним из требований к изучению иностранного языка
является формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям
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иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии
мира, в развитии национального самосознания.
Принимая во внимание, что интеллектуальное развитие личности
определяется не объемом знаний, а готовностью человека к отбору
необходимых знаний путем критического анализа, осмысления информации и
умением самостоятельно принимать решение, для современного школьника
актуально

развитие

критического

мышления. Оно позволяет замечать

недостатки и противоречия информации, анализировать и осмысливать как
источники, так и собственную позицию, а также владеть стратегиями работы и
решения проблем. Учебно-методический комплект “Lake Baikal Box” дает
возможность формировать это рефлексивное, направленное мышление, которое
путем формирования и использования определенного набора когнитивных
стратегий и навыков увеличивает вероятность получения желательного
результата.
Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно с уверенностью заявить
о том, что использование краеведческого материала позволяет значительно
расширить и углубить знания и представления детей об окружающем мире,
приобрести умения осуществлять краеведческие и иные исследования. Детям
предоставляется возможность получить и развить практические навыки:
самоорганизации и самоуправления, общественной активности и дисциплины.
Систематическое и планомерное использование краеведческого материала как
дидактического средства в процессе обучения языку и культуре способствует
достижению

личностных,

предметных

и

метапредметных

результатов

обучения.
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ПІДГОТОВКА УЧНІВ КЛАСУ З ІНКЛЮЗИВНИМ НАВЧАННЯМ
ДО ВЗАЄМОДІЇ З ДИТИНОЮ ОСОБЛИВИХ ПОТРЕБ
TRAINING OF CLASS STUDENTS WITH INCLUSIVE EDUCATION
TO INTERACT WITH A SPECIAL NEEDS CHILD
Гордійчук О. Є. / Gordiychuk O.Е.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
м.Чернівці, Коцюбинського, 2
Chernivtsi University, Chernivtsi, Kotsyubinskogo, 2

Анотація. Стаття присвячена проблемі нової освітньої філософії –
інклюзії. Автором публікації обґрунтовано концептуальні основи підготовки
учнів класу з інклюзивним навчанням до взаємодії з дитиною особливих потреб.
Виокремлено основні чинники та організаційні, психолого-педагогічні умови
підготовки учнів класу з інклюзивним навчанням до взаємодії з дитиною
особливих потреб.
Ключові слова: інклюзивне навчання, взаємодія, міжособистісна взаємодія,
мейнстримінг.
Вступ. З кінця XX – початку XXI століття в загальноосвітньому просторі
розвинулась нова освітня установка – інклюзивне навчання. За Концепцією
розвитку інклюзивної освіти «інклюзивне навчання – процес забезпечення
рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами
шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на
основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням
індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей [4].
Однак, проблема оптимізації міжособистісних стосунків повноцінних школярів
та учнів із особливими потребами сьогодні, на жаль, залишається відкритою.
Короткий огляд публікацій з теми. Дослідженню проблеми взаємодії
учнів інклюзивного класу з дитиною
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навчальних закладах, їх соціалізації присвячені праці В.Авілова, В. Бондара,
О.Євтухової, В.Зарецького, І. Іванової, Н. Козлова, А. Колупаєвої, І. Купрієвої,
В.

Ляшенко,

Ю. Найди,

О.

Савченко,

О.

Столяренко,

Н.Судакової,

О. Таранченко, Є.Чайковського та ін.
Аналіз останніх подій глибоко переконує нас, що завданням вчителя
класу з інклюзивним навчанням є створення організаційних та психологопедагогічних

умов

для

розвитку

учнівського

колективу

загалом,

та

забезпечення максимально комфортних умов для взаємодії з учнями особливих
потреб, зокрема.
Мета публікації полягає в теоретичному обґрунтуванні концептуальних
основ підготовки учнів класу з інклюзивним навчанням до взаємодії з дитиною
особливих потреб.
Виклад основного матеріалу дослідження. «Взaємодiя» у педaгогiчному
вимiрi – це спосіб організації спільної діяльності, що здійснюється на підставі
соціальної перцепції та за допомогою спілкування [1, с.135].
В

психологiї

«мiжособистiснa

термiн

взaємодiя»

розумiється

як

сукупнiсть зв’язкiв i взaємовпливiв людей, що вiдбувaються в процесi спiльної
дiяльностi.

В. A. Кaн-Кaлiк

психологiчну

взaємодiю,

i

Н. Д. Нiкaндров,

розглядaють

її

як

вивчaючи

мехaнiзм

соцiaльно-

спiлкувaння

i

ототожнюють її з процесом спiвтворчостi. Її основою є спiвпереживaння,
емоцiйнa спiльнiсть учaсникiв нaвчaльно-виховного процесу [5, с. 54].
«Взаємодію» у філософському вимірі варто

розглядати на 3 основних

рівнях: свідомості, відношеннях, діяльності в їх тісному взаємозв’язку, не
тільки обмежуватися спілкуванням [2, с.45]. Своєрiдним синонiмом до термiну
«взaємодiя»

є

поняття

«мейнстримiнг».

«Мейнстримiнг»

передбaчaє

розширення соцiaльних контaктiв мiж дiтьми з обмеженими можливостями
здоров'я тa їхнiми однолiткaми [4].
Успішна підготовка здорових учнів інклюзивного класу до взаємодії з
дитиною особливих потреб у великій мірі залежить від учителя. Педагог, який
працює в класі з інклюзивним навчанням, насамперед, повинен знати
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закономірності

молодшого

школяра,

особливості

психо-

фізіологічних потреб дитини з особливими потребами і, звісно, бути
компетентним у своїй діяльності, володіти високим рівнем педагогічної
майстерності.
Основними чинниками пiдготовки учнiв клaсу з iнклюзивним нaвчaнням
до взаємодії з учнями особливих потреб вважаємо:
 психo-фiзioлoгiчні зaкoнoмiрнoсті розвитку oсoбистoстi мoлoдшoгo
шкoлярa тa дитини з oсoбливими пoтребaми;
 активна

міжособистісна

взaємoдiя

та

вплив

кoлективу учнiв клaсу з iнклюзивним навчанням (пoетaпне введення дитини з
особливими потребами у колектив: співпраця в пaрi, у мiкрогрупi, зi всiм
клaсом);
 справедливі умови (згуртування в навчальній діяльності) та автентичне
оцінювання (спрямоване на оцінку учнівських здібностей в реальному житті);
 осoбистiсть педaгoгa тa йoгo педaгoгiчнa мaйстернiсть в oргaнiзaцiї
взaємoдiї учнiв клaсу з iнклюзивним нaвчaнням з дитинoю oсoбливих пoтреб.
За результатами наукових спостережень, під час спільних занять у
повноцінних учнів класу відбувається формування емпатії, виховання поваги,
толерантного ставлення до окремої категорії дітей та ін.
На

слушну

думку

А.Колупаєвої,

для

інтегрування

школярів

з

особливостями психофізичного розвитку в класи з інклюзивним навчанням
неабияку роль відіграє дотримання педагогічних умов успішного інтегрування
[3, с.234].
Під оргaнiзaцiйними та психолого-педaгогiчними умовaми пiдготовки
учнiв розумiємо сукупнiсть фaкторiв, якi свiдомо створюються педагогом у
нaвчaльно-виховному процесi i впливaють нa досягнення основної мети – тісної
взaємодiї учнів всього клaсу з iнклюзивним нaвчaнням.
До оргaнiзaцiйних та психолого-педaгогiчних умов пiдготовки учнiв клaсу з
iнклюзивним нaвчaнням

до взaємодiї з дитиною особливих потреб ми

відносимо:
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 Мoдифiкaцiю середoвищa клaсу з iнклюзивним нaвчaнням дo взaємoдiї
учнiв з дитинoю oсoбливих пoтреб. Так, «модифікувати» означає створити
універсальний дизайн шкільного та класного середовища відповідно до вимог і
потреб учня з особливими освітніми потребами для комфортного його
перебування.
 Адaптaцiю учнiв клaсу з iнклюзивним нaвчaнням дo спiльнoгo нaвчaння,
а саме: моделювання ситуацій, ідентифікація здоровими вихованцями себе з
дитиною, що мала певні порушення, форми спільної діяльності, формування
комунікативної поведінки.
 Зaстoсувaння педaгoгoм iннoвaцiйних технoлoгiй в рoбoтi з учнями клaсу
з iнклюзивним нaвчaнням. Так, oсoбистiснo-oрiєнтoвaна технологія зaбезпечить
розвиток i саморозвиток особистості учня, виходячи з виявлення його
iндивiдуaльних особливостей як суб’єкта пiзнaння i предметної діяльності.
Оптимальними також є диференційована технологія та арт-технології.
Протягом констатувального етапу педагогічного експерименту нами
здійснювався aнaлiз сучасного стану готовності учнiв клaсу з iнклюзивним
нaвчaнням до взaємодiї з дитиною особливих потреб. Результати анкетування
продемонстрували що: позитивно-активне ставлення до учнів з особливими
потребами у вихованців 2класу - 47,6 %; у 3класі - 67,5 %; у 4класі - 64,5 %; у
5класі - 52,4 %; позитивно-пасивне ставлення - у вихованців 2 класу - 31,5 %; у
3 класі - 37,8 %; у 4 класі - 28,5 %; у 5 класі - 32 %; негативне ставлення - у
вихованців 2 класу - 1,1 %; у 3 класі - 3,3 %; у 4 класі - 7 %; у 5 класі - 13,1 %.
Отримaнi результати свiдчaть про те, що учнi клaсу з iнклюзивним
нaвчaнням позитивно ставляться до взaємодiї з дитиною особливих потреб,
однaк негaтивнa вiковa динаміка, все ще простежується та свiдчить про
недостaтню роботу педагогів,

і як результат - низький рiвень готовностi

повноцінних учнів класу до взaємодiї з дитиною особливих потреб.
Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у даному
напрямку. Отже, підготовка учнів інклюзивного класу до взаємодії з дитиною
особливих освітніх потреб базується на роботі вчителя. Перспективою
ISSN 2227-6920

78

SWorld Journal

подальших

Issue 13

наукових

інтересів

в

окресленому

напрямку

має

стати

експериментальна перевірка виокремлених нами організаційних та психологопедагогічних умов підготовки учнів класу до взаємодії з дитиною особливих
потреб.
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Abstract.
The article is devoted to the problem of a new educational philosophy - inclusion. The author
of the publication substantiates the conceptual bases of preparation of class students with inclusive
education for interaction with a special needs child. The main factors and organizational,
psychological and pedagogical conditions of preparation of class students with inclusive education
prior to interaction with a special needs child are outlined.
Keywords: inclusive education, interaction, іnterpersonal interaction, mainstreaming.
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Аннотация.
переживания

В

статье

рассматривается

профессионального

становления

проблема

субъективного

человека.

Для

изучения

психологических особенностей профессионального развития предлагается
методика «Профессиональный путь», которая представляет собой вариант
метода критических событий в рамках психобиографического метода.
Исследование, проведенное на выборке студентов-психологов, позволило
выделить события, имеющие наибольшую субъективную значимость для
профессионального

становления

респондентов,

охарактеризовать

субъективные переживания трудностей и последствий данных событий.
Категоризация и факторный анализ результатов исследования показал, что
основные субъективные переживания профессионального развития студентовпсихологов связаны с трудностями выполнения действий по решению
профессиональных задач, выраженными эмоциональными состояниями и
конкретными достижениями.
Ключевые

слова:

профессиональное

становление,

профессиональное

развитие, критические события, переживание, профессиональный путь.
Вступление.
Профессиональное развитие с психологической точки зрения представляет
ISSN 2227-6920

80

SWorld Journal

Issue 13

собой сложный динамический процесс. Психологические изменения в
структуре личности и деятельности во время становления человека как
субъекта труда могут сопровождаться различными переживаниями, которые
влияют на удовлетворенность профессией и жизнью в целом. При этом
существенной

проблемой

психологического

сопровождения

профессионального развития личности является недостаток эмпирических
методов исследования данного процесса. В связи с этим представляется
актуальным разработка методики изучения профессионального становления
человека на основе определения субъективных переживаний, связанных с
освоением

профессиональной

деятельности,

что

поможет

оптимизации

психологического состояния человека, реализации интеллектуального и
личностного потенциала в профессиональной жизни.
Основной текст.
Выделение

проблем,

связанных

с

психологическим

изучением

профессионального развития студентов [3], позволяет определить метод
критических событий в рамках психобиографического подхода как наиболее
перспективный

для

эмпирического

исследования

особенностей

профессионального становления человека. Методологическим основанием для
разработки нашей методики стали концепции жизненного пути личности
(К. А. Абульханова-Славская, Б. Г. Ананьев, Ш. Б. Бюлер, К. В. Карпинский,
Н. А. Логинова, С. Л. Рубиншейн и др.) и критических жизненных событий
(Р. А. Ахмеров, Ф. Е. Василюк, Е. И. Головаха, А. А. Кроник, Т. М. Титаренко и
др.),

категории

переживания

как

внутренней

деятельности

субъекта,

направленной на преодоление критической ситуации [1], и субъективного
опыта, которая отражает целостную когнитивно-аффективную природу
переживания критической ситуации [2].
Целью

данного

исследования

является

изучение

особенностей

субъективного переживания профессионального становления на основе
апробации методики "Профессиональный путь".
Авторская разработка
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"Профессиональный

путь"

направлена

на

изучение

профессионального становления человека на основе выделения критических
жизненных событий, связанных с освоением и выполнением профессиональной
деятельности, и особенностей их субъективного переживания, что позволяет
определить типичные и индивидуально-своеобразные черты данного процесса.
Методика включает графическую часть – линию, условно изображающую
возрастные этапы; поэтапную инструкцию и табличную часть. Респондентам
предлагается выполнить ряд заданий: отметить на линии наиболее значимые
для профессионального становления периоды, указать эмоциональный фон
событий выделенных периодов, их трудности и итоги.
Пилотажное исследование проводилось в 2016-2017 гг. в Житомирском
государственном университете им. И. Франка. Общая выборка составила 40
человек – студентов-психологов третьего курса, 30 девушек и 10 юношей.
Исследование
профессиональной

показало,
жизни

что
события

наиболее

значимые

студенты-психологи

для

своей

связывают,

преимущественно, с обучением в университете. Наиболее насыщенным
событиями, значимыми для профессионального развития, для студентовпсихологов оказался 3 курс – 90% респондентов указали события этого
периода. На 2 курсе события выделили 60% респондентов, на 1 курсе – 50%,
20% респондентов указали события, имевшие место до обучения в вузе.
В качестве значимых для профессионального становления событий на 1
курсе были выделены практика и выполнение практических заданий (30%
респондентов), первая сессия (15%), начало учебы (10%). Наиболее значимыми
профессиональными событиями 2 курса стали для студентов написание и
защита первой курсовой работы (55%). На 3 курсе – практические занятия,
которые проводились в детском саду и школе (50%), проведение и защита
эксперимента (30%), сессия (10%).
Результаты, полученные при описании субъективных трудностей каждого
события, были обобщены в шесть категорий. Больше всего трудностей у
студентов (80% респондентов) вызывало выполнение действий, связанных с
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профессиональными задачами (например, подготовка курсовой, общение с
детьми и др.). Для 45% респондентов трудности были связаны с переживанием
эмоциональных состояний (волнение, страх и др.), для 35% – с внешними
обстоятельствами (недостаток времени, график и др.), для 30% – с когнитивной
сферой (недостаток знаний, непонимание чего-то), для 30% – с недостаточным
уровнем развития конкретных умений. 30% респондентов указали на то, что
некоторые события не вызывали никаких трудностей.
Результаты, полученные при описании итогов событий, были обобщены в
четыре категории. Более всего студенты-психологи связывали окончание
событий с переживанием эмоций (80%) – как позитивных («все было хорошо»,
«круто», «удовольствие от свободы» и др.), так и негативных (негативное
отношение к чему-то, страх перед чем-либо и др.). 75% указали в качестве
итогов

пережитых

событий

определенные

достижения

–

позитивные

(«профессиональный рост», «научилась работать с детьми» и др.) и негативные
(«ничего не дало», нежелание выполнять подобные задания и др.). 65% просто
фиксировали выполнение задания, окончание события («прошел практику»,
«поступил» и др.). 45% говорили об успехе как результате события («защитила
на отлично», «успешно выполнил задание» и др.).
В результате проведения факторного анализа полученных в исследовании
субъективных показателей профессионального становления методом главных
компонент были выделены семь факторов, которые объясняют 85,33%
дисперсии. Основу первого фактора (22,14% дисперсии) составили такие
показатели, как «трудности, связанные с выполнением действий», «выполнение
задания» и, с обратным знаком, «недостаток умений». Во второй фактор (18,1%
дисперсии) вошли «отсутствие трудностей», «позитивные эмоции в конце
события» и количество выделенных событий. Третий фактор (11,28%
дисперсии)

составили

«позитивные

достижения»,

«положительный

эмоциональный фон» и, с обратным знаком, «отрицательный эмоциональный
фон». В четвертый фактор (10,8% дисперсии) вошли «внешние преграды» и
«успех в конце события», в пятый фактор (9,02%) – «трудности, связанные с
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когнитивной сферой» и «приобретение негативного опыта». В основу шестого
фактора легли «негативные эмоции в конце события», седьмого фактора
(6,47%) – «трудности эмоционального плана».
Таким образом, основные субъективные переживания профессионального
становления
действий

студентов-психологов
по

решению

связаны

с

профессиональных

трудностями
задач,

выполнения

недостаточной

сформированностью умений или с легкостью выполнения профессиональных
задач с последующим переживанием положительных эмоций в конце событий.
Также

переживания

студентов связаны

с

выраженной

эмоциональной

(положительной или отрицательной) окраской профессионального становления
и положительными достижениями; переживанием успеха при преодолении
внешних обстоятельств; обретением негативного опыта при переживании
недостатков в своих знаниях.
Заключение и выводы.
Результаты апробации методики «Профессиональный путь» позволили
выделить события, имеющие наибольшую субъективную значимость для
профессионального

становления

студентов-психологов,

охарактеризовать

субъективные переживания трудностей и последствий данных событий.
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Abstract
The paper considers the problem of subjective experience of professional formation of a
person. To study the psychological characteristics of professional development, the technique
"Professional Path" is proposed, which is a variant of the method of critical events within the
framework of the psychobiographical method.
A study conducted on a sample of psychology students made it possible to identify events that
have the greatest subjective significance for the professional development of respondents, to
characterize subjective experiences of the difficulties and consequences of these events.
Categorization and factor analysis of the research results showed that the main subjective
experiences of the professional development of psychological students are related to the difficulties
of performing actions to solve professional problems, expressed emotional states and concrete
achievements.
Key words: professional formation, professional development, critical events, experience,
professional path.
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ANALYSIS OF GENDER IDENTITY OF YOUTH
АНАЛІЗ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МОЛОДІ
Vadym Zavatskyi / Завацький В.Ю.
Сєвєродонецький технологічний інститут Східноукраїнського національного університету
ім.В.Даля

Abstract. The article provides an analysis of the impact on gender identity
formation of student life scenarios. It is shown that socio-economic and political
changes are factors which change perceptions of themselves and the general picture
of the world youth, and is a catalyst for the process of finding one’s own life script or
harmonious way of life. The authors established that the individual life path or script
must meet the abilities and capabilities of the young man and also be a means of selfrealization in life. The paper stated that under current conditions the process of
personal and professional self-education related to a number of difficulties, that is
why the problem of forming life script personality in adolescence is becoming
increasingly important. Based on the scientific approaches the problem of forming
life scenarios identity and gender identity problem. We characterize the sample
studied, which was caused by the objectives and purpose of the study. The article
provided a description of methods by which we conducted the diagnosis of gender
identity influence on the formation of individual life scenarios in adolescence. We
used the results of correlation analysis.
Keywords: life plan living scenario of personality, way of life of the individual,
gender characteristics.
Socio-economic and political changes, which are quite frequent in Ukraine, are
factors to change the perception of ourselves and the overall picture of the world
youth. These changes are the catalyst to the search of young men and boys own
harmonious life script or way of life. Individual life path or the script should match
the abilities of boys and girls and be the means of self-realization in life. In modern
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conditions the process of personal and professional self-determination, education is
associated with a number of difficulties, therefore the problem of creation of living
script identity at a young age, becomes more and more urgent. As an aspect of gender
identity it significantly affect the construction of personality at a young age, one’s life
path (S. Boehm, W. Berne, O. Litvinova, M. Mid). The purpose of this article to
present the results of socio-psychological studies of gender peculiarities of life
scenarios personality formation
ANALYSIS AND DISCUSSION
According to the results of the questionnaire survey, 56.5% of the respondents
answered that they are forced to navigate the life on temporary tasks, but not for the
General purpose of life. Many Research Gender Features of Formation of Student
Life Scenarios 55 respondents already now have to take steps to form the basis of
their future. In particular, 13.2% of studying a foreign language outside of the
standard University course, in average, 50% of free time, respondents is engaged in
self-education. Take part in public events, KVN, creative contests, concerts) with
20.9% of respondents, 15% of the respondents regularly take part in the intellectual
competitions. 57.3% of the respondents save money for a significant expensive
purchase in the future, 17.1 per cent already have an experience of your own
business. Motivation stable relations with the purpose creation of family in 76.3%
and 79% of them indicate that they love to take care of children. 30% of respondents
indicate that regularly help the poor. Self-assessment on a scale of 10 the success of
the training is equal to 7 prestige of the profession is estimated to average 6.6 out of
10, self-reported health is also above average 5 points and is 7.7 points. Orientation
for the total life purpose, participate in public events and intellectual competitions
and saving money for the future of distributed between boys and girls evenly. But the
experience of their own business are mostly boys (U=4, p=0.046), motivation to
create a family and love children are mainly girls (U=7.1; p=0.008), they are also
more inclined to help the poor (U=4.1; p < =0.043).
The next phase of the research was conducted by the methodology of S. Boehm
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“Masculinityfemininity”. Test results in psychological methods were transferred to
the T-points on the basis of the authors of the norms of the tests. The choice of the Tscores is due, on the one hand, their convenience interpretation, on the other - the
detail of the scale in comparison with the walls. In General, T-points is the standard
scale with an average of 50 and a standard deviation of 10, normative interval is 4060 Tpoints.
Next we held the technique of diagnostics of achievement motivation So Ehlers
and methods for diagnostics of motivation failure avoidance of the So-Ehlers. During
the research the following results were obtained: motivation avoidance of failure is
very high in feminine type, but reasonable in others (H=10.46; p=0.005).
Representatives of androgenic identity evaluate their past better than others (H=10.1;
p=0.006), fatalistic view of the present them at the average level, but in masculine
type he has the tendency to decrease (H=8.35; p=0.015) Next we held the technique
of “ratio “Values” and “Accessibility” in various spheres of life” (A. Fantalova).
Gender identity is very little correlates with the elected values, but the availability of
values has some correlation. In particular, a representative of androgynous type is
considered more accessible and interesting work and a good friendship, but less than
all available believe the beauty of nature and art. As for the relationship of life plans
and gender identity, at age 20-24 share the same plans in all three types. Same plans:
education, self-education, care of the parents. Representatives of androgynous and
feminine band plan for the period to leave Ukraine. Unique to androgynous identity
has plans to find the meaning of life and creative plans. For masculine identity unique
plans for this period is secure life and success in sports. For feminine identity in this
period are important holiday shopping and status.
At the age of 25-29 there are a lot of plans that match: marriage and childbirth,
successful career, caring for children, secure life. Representatives of androgynous and
feminine identities are not unique in their life plans for this period. But
representatives of masculine identity type are unique to their identity plans: to leave
Ukraine, buy cars, gain new skills.
Representatives of androgenic identity plans are partially similar to both of the
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other identities: as representatives of feminine identity they wish for in this age to
educate their children, to have a prosperous life. As representatives of masculine
national identity, androgynous wish to care about the children and held a
management position. Representatives masculine national identity in the age of 30-39
years, wish to care about children and their parents, to travel, to occupy a leadership
position, but all these plans coincide with other types of identity. Have your own
business representatives also plan to masculine national identity, but representatives
of feminine identity should also this plan. Representatives of feminine identity in
most plans that coincide with other types: to educate their children and take care of
their parents, to live securely, held a management position, own businesses, to travel.
A unique plan feminine identity is to build a house in the 30-39 years. At the age 4059 all types of identity form plans of taking care of grandchildren, taking care of
elderly parents. They plan to retire which is relevant at this age androgynous and
masculine national identity, but not for feminine. Plans to live happily and to travel
are characteristic of androgenic and feminine identity. Provide education to their
children and live prosperously is the plans of 40-59 years of age people, which is
inherent in the masculine and feminine identity. A unique plan for this period is to
live for oneself, which is inherent only to representatives of androgenic identity.
At the age of over than 60 years, all respondents plan to retire, happy retirement,
live long and happy the rest of the life. Thus, planning for retirement is a deprived
impact of gender.
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Аннотація.
У статті наведено аналіз впливу гендерної ідентичності на формування життєвих
сценаріїв особистості студента. Показано, що соціально-економічні та політичні зміни є
чинниками зміни сприйняття самих себе, а також загальної картини світу молоддю, та є
каталізаторами процесу пошуку власного гармонійного життєвого сценарію або
життєвого шляху. Встановлено, що індивідуальний життєвий шлях або сценарій має
відповідати здібностям і можливостям молодої людини і одночасно бути засобом реалізації
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себе у житті. Констатовано, що в сучасних умовах процес особистісного та професійного
самовизначення, здобуття освіти пов'язані з низкою труднощів, саме тому проблема
формування життєвого сценарію особистості в юнацькому віці стає все більш
актуальною. На основі наукових підходів розглядається проблема формування життєвих
сценаріїв особистості та проблема гендерної ідентичності. Охарактеризовано вибірку
досліджуваних, яка була обумовлена завданнями та метою дослідження. У статті подано
опис методик, за допомогою яких було проведено діагностику впливу гендерної ідентичності
на формування життєвих сценаріїв особистості в юнацькому віці. Представлено
результати кореляційного аналізу.
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Abstract. Тhe article examines the problems and prospects of cultural education.
The purpose of this article is to study the use of multimedia technologies in the system
of professional training of future masters of cultural studies. Understanding the
issues of cultural education in a wider socio-cultural context is one of the most
important tasks of our time. Modern experts on pedagogy, philosophy, political
science seek to understand the cultural meaning of large-scale processes of
globalization, to address the issue in cultural-historical and sociocultural
perspectives, to find cultural alternatives to this phenomenon. A crucial task of
higher school is to develop the theory and methods of professional training of future
masters of cultural studies by means of multimedia technologies. In fact, the
formation of the Internet society is accompanied by widespread computerization and
the expansion of the boundaries of the educational space from the traditional,
interpersonal to artificial, remote, which changes the mechanisms of professional
training, forming a new model of pedagogical technologies, causes the formation of
information-communication learning environments, digital educational space.
Key words: cultural education, media technology, professional training,
aesthetic development, information society.
Introduction.
The end of XX – beginning of XXI century has given rise to new cultural
phenomena: globalization, the information-computer revolution – and on this basis,
the virtualization of life, and educational space in particular. Globalization as a global
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process of integration of educational, economic, financial, social and cultural aspects
of countries not only opens new opportunities for professional pedagogical
development, but also transformerait culture, way of life, system of values and
attitudes that define the system of professional training of future culture experts of
different educational levels of the newest tools.
The main text.
Cultural education is located on the periphery of contemporary educational
research. Only high moral, spiritually rich, aesthetically developed, the specialist is
able to foster these qualities in its pupils, to teach them how to distinguish beauty and
ugliness in all aspects of activities and join in the creativity with the samples of
Ukrainian and world culture. Cultural studies seeks to teach how to build your own
life based on a deep understanding of the laws of art and beauty, it fulfils an
important pragmatic function of helping pupil to improve their social capital in the
society of the XXI century, the structure of which the important place occupied by
professional knowledge and ideological orientation.
Methodological and methodical problems of humanitarian cultural education in
universities are actively considering scientists from different countries of the world,
in particular American teachers: N. Baumann, A. Miles, D. Brutzman, K. Hoey, N.
Smfer and others; Polish scientists: A. Gofron. Bartz, Thomas Th. Haberman.
Cultural training as a scientific issue is considered in the works of V. Mezhyev, A.
Shemanov, B. Erasov, V. Rozin, A. Filler, L. Voronkova, G. Drach and other Russian
philosophers and teachers.
In the Ukrainian pedagogical science theoretical justification of cultural
education in high school prompted a thorough and multidimensional review. At the
same time, it should be noted that the bulk of the work is devoted to the problems of
cultural education and cultural training of future teachers. I. Sasun identified
methodological bases of formation of future specialist as a factor of readiness of the
teacher to professional-pedagogical, socio-political and socio-cultural activities that
determines the social maturity of a specialist. The definition of individual areas of
cultural education of teachers and its components: aesthetic and artistic development
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of the individual, relates to the researches of G. Padalka, A. Cape, W. Drake, A.
Rudnitskaya, A. Sholokhova, L. Butenko, L. Kondracki, A. Velichko, L. Nastenko,
T. Ivanova, V. Maslova.
With the advent of the discipline «cultural science» begins to form the concept
of «cultural education». Today, she is in the stage of formation. Since its emergence,
the concept is interpreted in a wide sense and not only limited to studying of
discipline «cultural science». The multidimensionality of the concept «cultural
education» as the analysis shows, has a beginning in theory, and pedagogical
practice. In Ukraine, the concept of humanitarian education involves the study of
disciplines aimed at deep comprehension of the problem of place and role of man in
the history of world civilization. It is primarily such subjects as aesthetics, ethics,
history of Russian and world culture. According to L. Levchuk, they share a common
principle of «culturation» [1]. In her opinion, this approach will enable our state to
revive and implement the eternal values of the people, it is more efficient to influence
the overall development of students.
Summary and Conclusions.
Cultural area of humanitarian training introduced for the preservation and
cultivation of humanistic values, ideals in the minds of future generations. This
process should represent a synthesis of the sensuous and the rational, emotional, and
intellectual levels of learning. Transformation of cultural courses in information
overload, abstract-logical knowledge, where there are places of reflection, where
forms of work do not represent a way to reason through the human sensibility, leads
to erosion of their information, to helplessness in solving the problems of spiritual
development of the individual.
Search of methodical approaches to the teaching of culturological disciplines is
quite complex. It involves the use of advanced pedagogical experience in the field of
moral, aesthetic, art education. Also the experimental search in the information
suspilstva. This will contribute to the manifestation of individual creativity of the
teacher in implementing the principles of student centered learning. The contradiction
between the active implementation of cultural education and the lack of scientific
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justification for significant aspects of the use of multimedia technologies in the
theory and practice of training of future culture experts, determines the relevance of
further research of the designated problem.
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Анотація.
Вступ.
В статті розглядаються проблеми та перспективи розвитку культурологічної освіти.
Метою статті є дослідження використання мультимедійних технологій в системі
професійної підготовки майбутніх магістрів культурології. Наголошується: становлення
Інтернет-суспільства супроводжується повсюдною інформатизацією та розширенням
меж навчального середовища від традиційного, міжособистісного до штучного,
дистанційного. Наслідком окресленої проблеми є зміна механізмів професійної підготовки
фахівців, утворення нових моделей педагогічних технологій, утворення інформаційнокомунікаційного навчального середовища, цифрового освітнього простору.
Основний текст.
Надзвичайно важливим завданням вищої школи є розробка теорії та методики
професійної підготовки майбутніх магістрів культурології засобами мультимедійних
технологій. На жаль, культурологічна освіта знаходиться на периферії сучасних
педагогічних досліджень. Її формування має не тільки особистісно-індивідуальне значення
для майбутнього культуролога, але й значення суспільне, громадянське. Тільки морально
високий, духовно багатий, естетично розвинений фахівець здатен виховати ці якості у своїх
учнях, навчити їх розрізняти красу та потворність в усіх аспектах їхньої діяльності,
долучитись до творчості за зразками української та світової культури. Майбутній
культуролог не лише прагне навчити вибудовувати власне життя, спираючись на глибинне
розуміння законів мистецтва й краси, але й здійснює важливу прагматичну функцію −
допомагає учневі підвищувати свій соціальний капітал у суспільстві ХХІ ст., у структурі
якого важливе місце займають не стільки фахові знання, скільки світоглядні орієнтації його
носіїв.
Висновки.
Пошук методичних підходів до викладання культурологічних дисциплін є досить
складним. Він передбачає використання педагогічного перспективного в галузях морального,
естетичного, художнього виховання, а також експериментальний пошук в умовах
інформаційного суспільсьтва, що сприяють прояву індивідуальної творчості педагога в
реалізації принципів особистісно зорієнтованого навчання. Протиріччя між активним
впровадженням культурологічної освіти та недостатнім науковим обґрунтуванням
суттєвих аспектів використання мультимедійних технологій в теорії та практиці
підготовки майбутніх культурологів зумовлює актуальність подальшого дослідження
окресленої проблеми.
Ключові слова: культурологічна освіта, мультимедійні технології, професійна
підготовка, естетичний розвиток, інформаційне суспільство.
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Abstract. In the Fomin Botanical garden first discovered the mite Pentamerismus taxi (Haller). The most heavily mite-damaged plants of Taxus
baccata L. and all the varieties of this species, as well as Taxus x media Rehd.
‘Hicksii’. Plants Taxus canadensis March. and Taxus cuspidate Siebold et Zucc.ex
Endl. phytophagan wasn’t detected. Researched environmentally safe means of
protection from yew mite in a metropolis.
Key words: Taxus baccata, population, Pentamerismus taxi, trophic relations,
ecological means of plant protection.
Introduction.
The genus Pentamerismus McGrego (the family Tenuipalpidae), which includes
the yew tree Pentamerismus taxi (Haller, 1877) includes 22 species [6]. The mite is
distributed in the subtropical zone of Korea [9], Georgia [7], Turkey [8], Japan, USA,
Switzerland, Armenia, in the parks of the southern coast of Crimea, where it is a
dangerous pest of yew [2]. Literature data on the distribution of P. taxi outside the
natural range in Ukraine are absent.
The aim of the work was to study the biology and trophic connections of the P.
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taxi, which we discovered quite far beyond the natural range and formed a stable
population, as well as the improvement of ecologically oriented yew protection in the
megalopolis.
Materials and methods.
Studies were conducted in the Fomin Botanical Garden in 2010-2016 years. The
collection of mites and their determination were carried out by the methods adopted
[3, 4]. Quantitative indicators of the dependence of the number of mites on the
species, variety and form of plants were determined by counting the average number
of individuals on 100 leaves (needles) of each plant species.
The extraction and testing of biologically active substances from plants was
conducted according to the recommendations of A.N. Vasina [1] and N.V. Cicin [5].
The main text.
As a result of regular inspections of the phytosanitary condition of the plants of
the Taxaceae L. family, which grow on the sites of Fomin Botanical Garden, in 2010,
for the first time, we detected Pentamerismus taxi. This mite damages the cortex of
one-, two-year-old shoots and yew-needles. The damaged needles become yellow and
prematurely fall off. The shoot cortex in the feeding places of the mites dies and
cracks.
The density of mite population in different varieties of Taxus baccata L. in 2016
was the highest on Taxus baccata 'Fastigiata aurea' and Taxus baccata 'Repandens'
(more than 8 ex. / leaf). On the varieties Taxus baccata 'Imperialus', Taxus baccata
'Ohlendorfii', Taxus baccata 'Fastigiata', Taxus baccata 'Overeyenderi' and Taxus
baccata 'Schwazgrun', the phytophage density reached 4-6 (ex. / leaf). Comparison of
the average data of mite density on these varieties showed that the difference between
them is statistically unreliable, i.e. the density of their colonization is similar in
general terms.
One of the promising areas of environmentally safe plant protection from pests
is the use of a complex of natural biologically active plant compounds. A high
content of such compounds and properties (insectoacaricidal) are characterized by
many plants. The advantage of using such drugs is that they decompose relatively
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quickly, are low-toxic or completely non-toxic to humans. But these drugs have
specific disadvantages: the laboriousness of cooking and short-term storage.
One of the promising directions for the synthesis of new ecologically safe means
from plants is the creation of complex preparations, which include extracts from
several plant species. The creation of such drugs is based on the phenomenon of
synergism. Therefore, the selection of components that enhance the toxicity of each
of them individually, we conducted among known plant species with acaricidal
properties.
To protect the yew tree from the P. taxi, preparations containing water infusions
of garlic seed, tobacco dust and rapeseed oil with an emulsifier were used.
The results of the studies show (Table 1) that when the extracts of plants are
added to the oil, the toxicity of the preparation against the mite increases
significantly.
Table 1
The technical efficiency of the action of a complex of plant extracts against
a mite on a yew tree, 2016
Option
Rape oil with emulsifier
(standard)
Rape oil with emulsifier +
water extracts of tobacco
Rape oil with emulsifier +
water extracts of garlic
Rape oil with emulsifier +
water extracts of garlic
and tobacco
НІР05

Technical efficiency,% on the 10th day
41,7±3,6
48,2±2,9
64,5±2,5
84,9±1,8

3,6

The most effective (84.9 ± 1.8%) was a variant using rapeseed oil with an
emulsifier with the addition of water extracts of garlic and tobacco dust. These
phytopreparations are not very toxic to humans, but rather quickly lose it relative to
other members of the yew consortium. Preparations based on extracts from plants
should be used for greater efficiency until the number of thresholds for harmfulness
of target objects is reached.
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Summary and Conclusions.
The mite - Pantamerismus taxi (Haller) was first discovered in a metropolitan
city of Kyiv and tends to establish a stable population. In the conditions of the Fomin
Botanical Garden phytophagous damaged all cultivated varieties Taxus baccata L., as
well as isolated individuals of the pest on Taxus x media Rehd. 'Hicksii'. On plants
Taxus canadensis March. аnd Taxus cuspidata Siebold et Zucc.ex Endl. мite is not
revealed. To protect plants against pests, it is recommended to use rapeseed oil with
an emulsifier together with water extracts of garlic and tobacco.
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Аннотация.
В Ботаническом саду им. акад. А.В. Фомина на растениях рода Taxus L. впервые
выявлено клеща - плоскотелку Pentamerismus taxi (Haller). Клещ повреждал все
культивируемые сорта Taxus baccata L., а также отмечены единичные особи вредителя на
Taxus x media Rehd. ‘Hicksii’. Фитофага не выявлено на растениях Taxus canadensis March. и
Taxus cuspidate Siebold et Zucc.ex Endl. Исследованы экологически безопасные средства
защиты тиса от клеща в условиях мегаполиса.
Ключевые слова: Taxus baccata, популяция, Pentamerismus taxi, трофические связи,
экологические средства защиты растений.
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Abstract. The authors present the results of studying suitability for long term
storage and processing of beetroots different varieties, which has been grown up in
conditions Ukraine’s Forest-stepp. An complex estimation of fresh and dried products
of 5 different varieties and hybrids of beetroot for the content of the basic
biochemical, biometric and technological parameters. Established direct correlation
interrelation between the taste of roots and amounts of sugar (r = 0.72 ± 0.13). It is
established that storing beetroots in conditions of a deepened stationary storage
without regulated conditions is expediently no more than five months.
For long term storage roots were most suitable roots hybrid Detroit F1 and
varieties Cylindrа. The most suitable for drying are roots sorts Nosovskii ploskui and
Cylindra.
Key words: beetroot, varieties, roots, quality, biochemical, technological
parameters, drying, processing, storage
Introduction. Beetroot for their flavouring and medicinal properties occupies a
leading position among the vegetables. Thanks to the original set of nutrients and
food components are necessary food for people of all ages. His roots remain for a
long time and are used for different types of processing [1].
Storage time determined by number factors cultivation, including the crucial
varietal characteristics, ripeness, the quality of raw materials and so on. Known that
most suitable for long term storage is the standard root is high in biochemical
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parameters [1,3]. The objectives of our study was to evaluate different varieties of
fresh raw beetroot s on a set of indicators – biochemical and organoleptic, trade – in
order to highlight most suitable for long term storage. In connection with that that
more than 90 % of the vegetables grown in the Ukraine in individual private
agriculture, we studied keeping quality of beetroot in a stationary underground
storage (without artificial cooling).
The objective of our research was to identify the most suitable for long term
storage and processing of different varieties of this crop [2].
Material and methods research. The study was conducted during 2011–2013
years in National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. For
experiments selected 5 varieties and hybrids recommended for cultivation in the
conditions of Ukraine’s Forest-steppe. Standards were determined variety of
domestic grade Nosovskii ploskui, used Ukrainian.
Beetroot grown in the experimental field NUBiP Ukraine, which placed in the
northern part Forest-steppe of Ukraine. Biochemical, commodity and organoleptic
tests were performed in laboratory of storage, processing and product standardization
Ya. prof. B.V. Lesyka by the generally accepted methods [3]. To use dryer drying
"Sadochok-2M" (TU 23061103.001-98), which refers to convective air dryer
chamber type.
Results of research. For biometric parameters and commodity assortment
prevailed among the studied sort Nosovskii ploskui (control), the roots of which were
most severe (374.9 g) had the greatest transverse diameter (114 ± 10 mm) were most
stable in this indicator and form the most standard roots (91.8 %).
Suitability of roots for drying significantly depends on the contents of the main
biochemical parameters. Results research biochemical parameters beetroots shown in
Table 1.
The content of dry matter of roots variety Cylindra substantially prevailed
control and other experimental variations. The lowest dry matter content installed in
root Egypets’kui ploskui – 10.7%, which evident affected the taste of them.
Established a direct correlation between the taste of root crops and sugar (r = 0,72 ±
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0.13). In total sugars sucrose significantly prevailed in comparison with
monosaccharaides (4-6 times depending on the version).
Table 1
Biometric, biochemical, commodity and organoleptic parameters
assortment of beetroots, average of the years 2011-2013
Name of the
variety
Nosovskii
ploskui (control)
Bordo
kharkivs’kui
Detroit F1
Egypets’kui
ploskui
Cylindra

Diameter of
commodity roots,

Contents in roots

Marketability,
%

Tasting
estimate

g

S.F.

dry matter, %

ascorbic acid,
mg/100 g

114±10

1.22

12.8

12.2

91.8

8.7

106±18

1.34

12.0

8.4

78.3

8.0

84±6

1.19

10.7

15.2

89.4

8.8

110±18

1.40

9.6

10.2

85.0

7.6

62±8

1.25

14.9

13.6

76.4

8.4

Thus, the greatest dry matter and sugars accumulated roots grade Cylindra –
14.9 and 9.0% respectively. The highest biological value have roots hybrid Detroit F1
(15.2 mg% vitamin C).
For organoleptic characteristics were best roots Nosovskii ploskui and hybrids
Detroit F1. Established direct correlation interrelation between the taste of roots and
amounts of sugar (r = 0.72 ± 0.13).
The duration of storage depends largely on how efficiently expended at solids
remain healthy roots. Most economical dry matter and sugars during storage period
spent roots variety Cylindra.
The highest biological value after storage have roots hybrid Detroit F1 – vitamin
C content was 8.0 mg% and the loss of its seven months of storage – 39.4%. The
smallest losses (35.4 %) this element installed in root variety Bordo kharkivs’kui.
The duration of storage depends largely on how efficiently spent at dry matter
roots. Most economical dry matter and sugars during storage period spent roots sort
Cylindra. Losses of these elements in eight months of storage were 21.6 percent
relative to the initial content. Found that eight months of storage roots table beet lose
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35.4-40.5% ascorbic acid (the initial amount).
During the study established the most important technological characteristics of
the studied varieties of roots to dry (Table. 2) [2].
Table 2
Technological parameters assortment of beetroot
Name of the
variety
Nosovskii
ploskui
(control)
Bordo
kharkivs’kui
Detroit F1
Egypets’kui
ploskui
Cylindra
NIR* 05

average

Yield dry
products
from
unprepared
material, %

Quantity kg of
fresh material
to produce 1 kg
of dry

14.0

14.1

12.2

8.2

13.1

12.9

12.8

9.6

10.4

12.0

12.5

12.8

12.5

10.2

9.8

23.2

11.4

11.2

10.8

11.2

8.7

11.5

15.2

16.0
1.5

16.8
1.7

16.2
1.3

16.3

13.8

7.2

Quantity
of
waste,
%

2011

2012

2013

13.0

13.8

14.4

24.8

12.5

16.0

Yield dry products from purified
material, %

*the least essential difference

The largest yield of dry products is installed in a sort Cylindra – 16.3 % on
average over three years. According to this indicator established essential difference
compared with the control in all the years of research.
To produce 1 kg of dry of products had an average to remake 7.2-11.5 kg of
fresh root (including in the waste). Least of all they is spent if used for drying grade
Cylindra – 7.2 kg, which is 12.2 % less than the control.
The content of dry matter in the dry of products essential difference between the
variants have been identified. The largest amount of sugars in the samples was
controlling variant – 66.4%, hybrids Detroit (52.1 %) and sort Cylindra (56.8 %).
Sugar content affect the taste of products [2]. The highest scores during tasting
the dry product got varieties Nosovskii ploskui (control), hybrids Detroit and sort
Cylindra – 8.4 and 8.2 points. Dry beet production characterized by a high biological
value – vitamin C content varies 12.3-18.4 mg% and is dominated by fresh produce.
But after terms of Initial raw materials, it was found that during drying loss of this
element significant and range between 65-74%. The smallest loss of vitamin C during
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drying established roots in the variety Nosovskii ploskui (control) and hybrid
Detroit F1.
Summary and Conclusions. Storage beetroots deepening in terms of fixed
storage without the controlled conditions it is advisable not more than five months.
Keeping quality of this period is at 94.5-100 %. For long term storage roots were
most suitable roots hybrid Detroit F1 and varieties Cylindra – 68.5 and 64.8%
respectively healthy roots after eight months of storage.
For complex parameters defined in the fresh and dried products beetroot were
most suitable for drying roots sorts Nosovskii ploskui and Cylindra.
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Анотація. У статті наведено результати вивчення придатності для тривалого
зберігання та переробки коренеплодів буряку столового, вирощених в умовах Лісостепу
України. Проведена комплексна оцінка свіжої та сушеної продукції п’яти сортів та гібридів
буряку столового за вмістом біохімічних, біометричних, технологічних показників. Виявлено
прямий суттєвий кореляційний взаємозв’язок між смаком коренеплодів та вмістом у них
цукрів ((r = 0,72 ± 0,13). Виділено найпридатніші варіанти для тривалого зберігання та
сушіння. Встановлено, що зберігати коренеплоди буряка столового в умовах заглибленого
стаціонарного сховища без регульованих умов доцільно не більше п’яти місяців. Для
тривалого зберігання найпридатнішими є коренеплоди гібрида Детройт F1 та сорту
Циліндра. Найпридатнішими для сушіння соління виявилися коренеплоди сортів Циліндра та
Носівський плоский.
Ключові слова: буряк, коренеплід, сорт, якість, біохімічні,технологічні показники,
переробка, сушіння, зберігання
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ДИНАМІКА НАКОПИЧЕННЯ СУХОЇ РЕЧОВИНИ ПОСІВАМИ
ТРИТИКАЛЕ ЯРОГО ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ
МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ
THE DYNAMICS OF ACCUMULATION OF DRY MATTER WITH
SPRING TRITICALE SEED DEPENDING ON THE LEVEL OF MINERAL
FERTILIZING
к.с.-г н. Кушніренко М. І. / k.s.-h n. Kushnirenko M.I.
к.с.-г н., доц. Антал Т. В. / k.s.-h n. dots. Antal T.V.
бакалавр Хованська Д.М./ bachelor Khovansky D.M.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
м. Київ, вул Героїв оборони,13, 03041

Анотація. В роботі наведено результати досліджень щодо впливу
застосування мінеральних добрив під тритикале яре на накопичення сухої
речовини сортів Соловей

Харківський, Всеволод та Оберіг Харківський.

Польові дослідження проводили на чорноземах типових малогумусних, за
гранулометричним складом крупнопилувато середньосуглинковий на кафедрі
рослинництва у ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція». Клімат
регіону проведення досліджень – помірноконтинентальний.
Встановлено, що рівень сухої речовини в середньому за роки досліджень
при внесенні мінеральних добрив в нормі N120Р120К120+N30(IV) у тритикале ярого
сорту Соловей Харківський становив 932 г/м2, сорту Всеволод 939,1 г/м2 та у
сорту Оберіг Харківський 943,6 г/м2.
Ключові слова: тритикале яре, сорт, мінеральні добрива, суха речовина
Вступ. Виробництво конкурентоспроможного зерна, призначеного для
використання в різних галузях господарства, обумовило потребу виробництва
зерна тритикале, оскільки тритикале яре – культура не вимоглива у
вирощуванні, не потребує значних матеріальних витрат, а також може бути
страховою культурою [1,3].
В період формування зернівки та наливання зерна важливе значення має
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трансформація продуктів фотосинтезу і темпи накопичення сухої речовини
[2,4]. Система удобрення є одним з швидкодіючих факторів, що впливає на хід
даних процесів.
Схема стаціонарного досліду передбачала вивчення впливу варіантів
удобрення на продуктивність посівів ярого тритикале різних сортів при
вирощуванні після кукурудзи на зерно. Мінеральні добрива вносили за схемою
1) Контроль; 2) Р60К60 ; 3) N30п +N30IV; 4) N30Р30К30; 5) N30Р30К30+N30IV; 6)
Р60К60+N30II+N30IV;

7)Р60К60+N30IV+N30Х;

8)N60Р60К60; 9)N60Р60К60+N30IV; 10)

N90Р90К90; 11) N90Р90К90+N30I; 12) N120Р120К120;13) N120Р120К120 +N30IV.
Результати досліджень. Накопичення сухої речовини під впливом різних
систем удобрення свідчить про високу чутливість тритикале ярого до цього
елементу

технології

вирощування.

При

диференційованому

збільшенні

мінерального удобрення зростав і рівень накопичення посівами сухої біомаси.
Найбільш інтенсивне накопичення сухої речовини рослинами тритикале
відмічалось в період проходження VI-VIII етапів органогенезу. Аналіз
накопичення сухої речовини посівами тритикале ярого в середньому за
вегетаційний період показав, що посіви сорту Оберіг Харківський накопичують
більше сухої речовини, ніж посіви сортів Соловей Харківський та Всеволод.
Найвищий рівень нагромадження посівами сухої речовини відбувається в
період колосіння. Рівень сухої речовини в середньому за роки досліджень
забезпечувався при застосуванні N120Р120К120+N30(IV). У тритикале ярого сорту
сорту Всеволод 939,1 г/м2, Соловей Харківський становив 932 г/м2 та у сорту
Оберіг Харківський 943,6 г/м2 (рис. 1).
Рівень нагромадження посівами сухої речовини на контрольному варіанті в
середньому за роки досліджень у сорту тритикале ярого Соловей Харківський
становив на IV етапі органогенезу - 31,6 г/м2, і збільшувався до Х етапу
органогенезу – 361,2 г/м2. У сорту ярого тритикале Всеволод рівень
нагромадження сухої речовини становив на IV етапі органогенезу 35,4 г/м2,
збільшувався до 369,9 г/м2. У сорту Оберіг Харківський рівень сухої речовини
становив 37,9 г/м2 на IV етапі органогенезу, збільшився до 372,1 на Х етапі
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органогенезу.

1− контроль; 2 − N30(ІІ)+N30(IV); 3 − P60K60; 4 − N30P30K30; 5 − 30P30K30+N30(IV);
6 − P60K60+N30(IV)+N30(Х); 7 − P60K60+N30(II) +N30(IV); 8 − N60P60K60;
9 − N60P60K60 +N30(IV); 10 − N90P90K90; 11− N90P90K90+N30(IV); 12 − N120P120K120;
13 − N120P120K120+N30(IV)
Рис. 1 Накопичення сухої речовини посівами тритикале ярого
сортів Всеволод, Соловей Харківський та Оберіг Харківський
У тритикале ярого сорту Соловей Харківський рівень сухої речовини на IV
етапі органогенезу становив 44,9 г/м2, збільшувався до Х етапу органогенезу –
445,9 г/м2. У сорту ярого тритикале Всеволод за такої схеми удобрення, рівень
накопичення сухої речовини становив на IV етапі органогенезу 45,1 г/м2,
збільшувався до 449,2 г/м2 на Х етапі органогенезу. У сорту Оберіг Харківський
рівень накопичення сухої речовини становив 50,3 г/м2 на IV етапі органогенезу,
збільшився до 452,8 г/м2 на Х етапу органогенезу. У варіанті удобрення, де
вносився лише азот у підживлення на ІІ і IV етапах органогенезу, в середньому
за роки досліджень, рівень нагромадження сухої речовини був більший, ніж на
контрольному варіанті та на варіанті з внесенням лише фосфорно-калійного
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удобрення (Р60К60). У тритикале ярого сорту Соловей Харківський рівень
наростання сухої біомаси на IV етапі органогенезу становив 58,3 г/м2,
збільшувався до Х етапу органогенезу – 621,03 г/м2. У сорту ярого тритикале
Всеволод за такої схеми удобрення, рівень накопичення сухої речовини
становив на IV етапі органогенезу 45,1 г/м2, збільшувався до 624,1 г/м2 на Х
етапі органогенезу. У сорту Оберіг Харківський рівень накопичення сухої
речовини становив 63,3 г/м2 на IV етапі органогенезу, збільшився до 452,8 г/м2
на Х етапу органогенезу. При збільшенні доз добрив, з внесенням під культуру
тритикале ярого N30Р30К30, N60Р60К60, N90Р90К90, N120Р120К120 (варіанти 4, 8, 10, 12)
нагромадження сухої біомаси зростає.
Висновок. Отже, завдяки більш високій енергії росту, яка забезпечується з
підвищенням доз мінеральних добрив, при більш інтенсивному формуванню
листового апарата, посіви з найвищим рівнем удобрення мали високі прирости
сухої речовини, що в подальшому, забезпечувало високий вихід з одиниці
площі як основної, так і побічної продукції тритикале ярого.
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4. Yar triticale for stable grain production / [V.K. Ryabchun, VI Shatokhin, VA Forestry, T.B.
Kapustin] - Kharkiv: IP of V.Ya. Yuriev, 2007. - 16 p.
Abstract
The article presents the results of the study of the impact of mineral fertilizing when sowing
spring triticale on the accumulation of dry matter of the varieties such as Solovey Kharkivsky,
Vsevolod and Oberih Kharkivsky. Field studies were done on the black soil which contained little
humus, and which was medium loamy at SS of NUBiP of Ukraine «Agronomic Research Station»
The climate of the region where the research was done is moderate continental.
The results are as follows: the level of dry matter in average was 932 г/м2 when using
stardard portion of N120Р120К120+N30(IV) for spring triticale of Solovey Kharkivsky variety and 939,1
г/м2 when using stardard portion of N120Р120К120+N30(IV) for spring triticale of Vsevolod variety and
943,6 г/м2 становлено, що рівень сухої речовини в середньому за роки досліджень при
внесенні мінеральних добрив в нормі N120Р120К120+N30(IV) when using stardard portion of
N120Р120К120+N30(IV) for spring triticale of Oberih Kharkivsky variety.
Key words: spring triticale, variety, mineral fertilizers, dry matter
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Анотація. Застосування органічної системи удобрення на чорноземах
реградованих у більшій мірі стабілізує вміст та запаси гумусу, порівняно із
інтенсивною мінеральною системою, а також підвищує рентабельність
вирощування пшениці озимої.
Ключові слова: чорнозем реградований, органічна система удобрення,
переліг, гумус, запаси гумусу, рентабельність.
Вступ. За багаточисельними літературними даними відомо, що інтенсивне
сільськогосподарське використання ґрунтів в Україні у великій мірі призвело
до зменшення вмісту гумусу в них та погіршення його якості [1, 5]. Згідно
Національної

доповіді

стану

родючості

ґрунтів

України

(2010)

[4]

співставлення гумусованості ґрунтів за часів Докучаєва (1883 p.) із сучасним
станом свідчить, що відносні втрати гумусу за цей, понад 120-річний період,
досягли 22 % в Лісостеповій, 19,5 – в Степовій і біля 19 % – у Поліській зонах
України. Найбільші втрати гумусу відбулися в період 60–80 pp. минулого
сторіччя, що обумовлено інтенсифікацією сільськогосподарського виробництва
за рахунок збільшення площ просапних культур, перш за все, цукрових буряків
і кукурудзи. У цей період щорічні втрати гумусу сягали 0,55–0,60 т/га.
Узагальнення результатів досліджень свідчить [2, 3], що оранка цілинних
земель усіх типів ґрунтів і тривале використання їх в умовах без достатніх
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заходів з компенсації втрат гумусу призводить до зменшення його вмісту. При
цьому втрати гумусу за таких умов зумовлюються в основному двома
причинами: перевагою процесів мінералізації гумусу над процесами його
синтезу та проявом водної ерозії ґрунтів і дефляції. Відповідно стабілізація
гумусового стану орних ґрунтів в умовах сучасного землеробства зводиться до
забезпечення в них балансу органічної речовини за рахунок пожнивних решток
та залишення більшої нетоварної частини врожаю в полі, а на схилових
агроландшафтах застосування протиерозійної агротехніки.
Метою роботи було вивчення впливу органічної системи удобрення
культур в короткоротаційній сівозміні на основні показники гумусового стану
чорнозему реградованого середньосуглинкового на лесі в умовах стаціонарних
польових дослідів Черкаської державної сільськогосподарської дослідної
станції ННЦ «Інститут землеробства НААН».
У дослідах вивчаються такі системи удобрення: 1) контроль (без добрив);
2) органічна система – із використанням побічної продукції попередника, як
добриво, з обробленням зерна азотфіксувальними, фосформобілізувальними
біологічними препаратами, регуляторами росту й гуматами; 3) інтенсивна
система удобрення – під пшеницю oзиму складала N30P90K90 в основне
удобрення + N50 + N40 – в підживлення. Для порівняння змін гумусового стану
чорнозему реградованого за сільськогосподарського використання проводили
дослідження на ділянці перелогу, що знаходиться поруч із дослідним полем, і
який не обробляється понад 40 років. Чергування культур в короткоротаційній
сівозміні наступне: горох – пшениця озима – кукурудза – соя – ячмінь ярий.
Результати та їх обговорення. Як свідчать дані таблиці найбільший вміст
гумусу відзначався на перелозі і складав у верхньому 0–10 см шарі 3,87%, що
на 0,50% абсолютних відсотка більше, ніж за інтенсивної мінеральної системи
удобрення, за органічної системи удобрення – в меншій мірі втрачалися
гумусові речовини, втрата яких складала -0,40%. Необхідно відмітити, що
суттєві переваги за вмістом гумусу на перелозі були у двох верхніх шарах 0–10
і 10–20 см, що зумовлено великою кількістю кореневих решток у цих шарах, які
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частково гуміфікувалися, а частина органічних речовин на перелозі залишилася
у формі детриту.
Таблиця. Запаси гумусу в 0–40 см шарі чорнозему реградованого
залежно від використання
Варіант
використання

Інтенсивна

Органічна

Переліг

Глибина
відбору
зразка, см
0–10
10–20
20–30
30–40
0–40
0–10
10–20
20–30
30–40
0–40
0–10
10–20
20–30
30–40
0–40

Щільність
Вміст
складення,
гумусу, %
г/см3
3,37
3,27
2,86
3,06
3,14
3,47
3,36
3,47
3,17
3,37
3,87
3,76
3,17
2,96
3,44

1,18
1,31
1,27
1,25
1,21
1,17
1,19
1,20
1,14
1,16
1,18
1,23

Запаси
гумусу,
т/га

Різниця із
перелогом
у%

39,8
42,8
36,3
38,3
157,2
42,0
39,3
41,3
38,0
160,6
44,1
43,6
37,4
36,4
161,6

-0,50
-0,49
-0,31
+0,10
-0,30
-0,40
-0,40
+0,30
+0,21
-0,07

На перелозі, у нижній частині гумусового горизонту, вміст гумусу був
дещо меншим (на 0,21–0,30%), порівняно із органічною системою удобрення.
На нашу думку, це пов’язано із тим, що післяжнивні органічні залишки
культури попередника заорюються на цьому варіанті на глибину 20–30 см,
потім частково мінералізуються, а частково гуміфікуються і продукти
новоутвореного гумусу адсорбуються нижніми горизонтами ґрунту.
За внесення мінеральних добрив накопичення органічних залишків значно
менше і їх роль у гуміфікації у нижніх горизонтах незначна – всього у шарі 30–
40 см збільшення, порівняно із перелогом, складало 0,10%.
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В цілому, враховуючи вміст ґумусу та щільність окремих шарів верхнього
кореневмісного горизонту, були розраховані запаси гумусу за різних варіантів
використання чорнозему реградованого. Найбільший запас гумусових речовин
відзначається на ділянці із перелогом і складає для 0–40 см шару ґрунту 161,6
т/га, за органічної системи удобрення запаси гумусу були на рівні 160,6 т/га, за
інтенсивної мінеральної системи запаси помітно менші – 157,2 т/га.
Також необхідно відмітити, що за мінеральної системи удобрення на
запаси гумусу вплинула підвищена щільність складення певних шарів ґрунту,
яка складала в 0–10 см – 1,31 г/см3, у 20–30 см – 1,27 г/см3 і у 30–40 см – 1,25
г/см3, що викликано диспергацією структурних окремостей мінеральними
добривами при заробці їх за оранки і певною злитизацією (ущільненням) в
зимово-весняний період.
Результати досліджень урожайності пшениці озимої за варіантами дослідів
свідчать, що рівень урожайності був високий, який обумовлений природною
родючістю цих ґрунтів, хорошим попередником та достатнім зволоженням
протягом весняно-літнього періоду. На контролі (без внесення добрив)
урожайність пшениці становила 5,93 т/га, за застосування органічної системи
удобрення урожайність була суттєво вищою – 6,72 т/га, за інтенсивної системи
удобрення – 6,94 т/га. При цьому економічна ефективність вирощування
пшениці озимої за органічної технології була суттєво вищою – при загальних
затратах 8260 грн. на 1 га було отримано урожайність 6,72 т/га, рентабельність
склала 218 %, а чистий прибуток – 17940 грн/га. При вирощуванні пшениці
озимої за інтенсивної технології удобрення загальні затрати становили 12600
грн, рентабельність – 115 %, чистий прибуток – 14460 грн/га.
Як показують результати дослідження на чорноземах реградованих
застосування органічної системи удобрення у більшій мірі стабілізує вміст та
запаси гумусу, порівняно із інтенсивною мінеральною системою, а також
підвищує рентабельність вирощування пшениці озимої.
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Application of the organic system in the regradated chernozem had a bigger effect to humus
content, humus storage and also increases a profitability of winter wheat, compared to the intensive
mineral system.
Key words: chernozem regradated, manure system, non-ploughing land, humus, storage
humus, profitability.

Стаття відправлена 29.06.2017 р.

© Бережняк М.Ф., Левитський І.В.

ISSN 2227-6920

115

SWorld Journal

Issue 13

j13-029
DOI: 10.21893/2227-6920.2017-13.029
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Исследования направлены на изучение влияния применения минеральных
удобрений и норм высева семян сортов рапса ярового на формирование
продуктивности посевов культуры на черноземах типичных малогумусных. В
результате проведенных исследований установлено, что на черноземах
типичных малогумусных в условиях Лесостепи Украины применение удобрений
в количестве N60P40K70 способствовало накоплению сухого вещества зависимо
от нормы высева семян и количества внесенных удобрений у сорта Магнат от
1,31 до 2,23, у сорта Сириус – от 1,6 до 2,4 т/га соответственно. Наибольшие
приросты сухого вещества были получены в период бутонизации-цветения и
варьировали у сорта Магнат от 0,4 до 1,41 т/га, у сорта Сириус от 0,83 до
1,63 т/га.
Ключевые слова: рапс яровой, удобрение, норма высева, сорт, сухое
вещество, продуктивность
Одним из важнейших вопросов в агрономии является определение
максимального накопления культурными растениями органического вещества в
процессе фотосинтеза. Управление фотосинтезом посева является одним из
наиболее эффективных путей управления производительностью растений [1].
Основой высокого урожая рапса ярового считается хорошо развитый
фотосинтетический аппарат, осуществляющий с помощью солнечной энергии
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накопление органических веществ из неорганических соединений [2]. В
благоприятных условиях роста и развития в течение вегетации культуры
возможна

реализация

Адаптивность

сортов

потенциальной
и

гибридов

продуктивности
определяется

генотипов рапса.

действием

факторов

окружающей среды: интенсивностью света, температурой воздуха, влажностью
почвы, содержанием минеральных питательных веществ в почве, оценивается
анатомо-морфологической изменчивостью растения

на

протяжении

его

онтогенеза [3].
Отмечено, что 90-95 % веществ всего урожая формируется в процессе
фотосинтеза [4]. От площади листового аппарата зависит количество энергии,
поглощаемой посевом.
Направленность

процесса

накопления

сухого

вещества

и

перераспределение между продуцирующими и запасающими системами
является одним из быстродействующих факторов, способных влиять на ход
данного процесса [4].
Условия

и

методика

проведения

исследований.

Целью

наших

исследований было установление влияния применения минеральных удобрений
и норм высева семян на формирование продуктивности посевов рапса ярового.
Исследования

проводились

на

черноземах

типичных

малогумусных

среднесуглинистых с содержанием гумуса в пахотном слое почвы 4,3 %.
Учетная площадь опытного участка – 30 м2, повторения четырехразовое.
Технология возделывания общепринятая для Лесостепи за исключением
исследуемых элементов. Предшественник – ячмень яровой. Схемой опыта
предусмотрено изучение следующих факторов: фактор А – нормы высева: 0,8;
1,0; 1,2; 1,4, 1,6 млн. всхожих семян/га, фактор Б – нормы внесения удобрений:
1. Без удобрений (контроль); 2. N30P20K35; 3. N60P40K70; С – сорта: Магнат,
Сириус.
Результаты

исследований.

Результаты

по

изучению

динамики

накопления сухого вещества показали, что наиболее активно его накопление
растениями отмечалось в период активного роста рапса ярового.
ISSN 2227-6920

117

SWorld Journal

Issue 13

Проанализировав показатели накопления сухого вещества растениями
рапса в зависимости от фаз роста и развития под влиянием различных норм
высева семян, стоит отметить, что с увеличением норм высева наблюдается
четкое увеличение количества накопленного сухого вещества. Такая тенденция
прослеживалась лишь вначале роста и развития культуры и была характерна
для двух исследуемых сортов. Следует акцентировать внимание и на том, что
уже в фазу бутонизации наблюдалась несколько иная ситуация. При
увеличении норм высева до 1,2 млн. всхожих семян на га было отмечено
существенное нарастание сухого вещества, тогда как дальнейшее увеличение
норм высева существенных приростов последней не давало, хотя тенденция к
повышению урожайности и наблюдалось. Данный факт можно объяснить тем,
что при повышенных нормах высева наблюдалась более жесткая конкуренция
между растениями, что приводило к снижению накопления сухого вещества
каждым отдельным растением. Тогда, как выше показатели выхода сухого
вещества с гектара были получены при наличии большего количества растений
на единице площади (табл.).
В зависимости от норм высева, в фазу стеблевания на варианте без
удобрений растениями рапса было накоплено сухое вещество, количество
которого варьировало у сорта Магнат от 0,81 т/га (норма высева 0,8 млн.
всхожих семян на га) до 1,19 (норма высева 1,6 млн. всхожих семян на га), а у
растений сорта Сириус соответственно от 0,94 до 1,55 т/га (табл.). Применение
удобрений в количестве N60P40K70 способствовало получению сухого вещества
у сорта Магнат от 1,31 до 2,23, у сорта Сириус от 1,6 до 2,4 т/га соответственно.
Высокие приросты сухого вещества были получены в период бутонизациицветения. Они под влиянием различных норм высева и удобрения варьировали
у сорта Магнат от 0,4 до 1,41 т/га, у сорта Сириус от 0,83 до 1,63 т/га. Низкие
приросты сухого вещества были получены в ходе исследований в фазу
созревания в двух исследуемых сортов.
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Таблица
Динамика0накопления0сухого вещества посевами рапса ярового, т/га
(2014-2016 рр.)
Фаза роста и Сорт
Норма
Норма0высева, млн.
развития
удобрения
всхожих0семян /га
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
Без удобрений 0,81 0,98 1,11 1,17 1,19
Магнат
N30P20K35
0,97 1,18 1,47 1,63 1,81
N60P40K70
1,31 1,51 1,89 1,98 2,23
Стеблевание
Без удобрений 0,94 1,11 1,38 1,44 1,55
Сириус N30P20K35
1,26 1,48 1,89 2,02 2,11
N60P40K70
1,6
1,88 2,26 2,36 2,4
Без удобрений 1,41 1,57 1,84 1,97 2,05
Магнат
N30P20K35
1,93 2,15 2,54 2,62 2,68
N60P40K70
2,63 2,84 3,21 3,36 3,39
Бутонизация
Без удобрений 1,49 1,83 2,09 2,15 2,23
Сириус N30P20K35
2,07 2,37 2,73 2,78 2,86
N60P40K70
2,79 3,07 3,42 3,53 3,56
Без удобрений 1,86 2,16 2,33 2,49 2,56
Магнат
N30P20K35
2,83 3,55 3,91 3,02 3,08
N60P40K70
3,63 4,24 4,62 4,68 4,71
Цветение
Без удобрений 2,26 2,66 3,16 3,38 3,46
Сириус N30P20K35
3,16 3,33 4,02 4,36 4,49
N60P40K70
4,25 4,32 4,82 4,86 4,89
Без удобрений 2,89 3,36 3,77 3,84 3,91
Магнат
N30P20K35
3,54 3,75 4,12 4,35 4,42
N60P40K70
4,33 4,54 4,91 4,98 5,01
Созревание
Без удобрений 2,86 2,97 3,49 3,59 3,77
Сириус N30P20K35
3,62 3,79 4,2
4,46 4,59
N60P40K70
4,41 4,71 5,01 5,11 5,29
Выводы: В результате проведенных нами исследований установлено, что
на черноземах типичных малогумусных в условиях Лесостепи Украины
применение удобрений в количестве N60P40K70 способствовало накоплению
сухого вещества у сорта Магнат от 1,31 до 2,23, у сорта Сириус от 1,6 до 2,4
т/га соответственно. Наибольшие приросты сухого вещества были получены в
период бутонизации-цветения и варьировали у сорта Магнат от 0,4 до 1,41 т/га,
у сорта Сириус от 0,83 до 1,63 т/га.
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Abstract
The research aimed at studying the effect of the application of fertilizers and seeding rates of
spring rape seed varieties on the formation of productive crops on low-humus chernozems typical.
The studies found that low-humus chernozems typical conditions in forest-steppe of Ukraine in the
amount of fertilizer application N60P40K70 contributed to the accumulation of dry matter, regardless
of seeding rate and quantity of fertilizers in the variety of Magnate 1.31 to 2.23, the variety Sirius from 1,6 to 2,4 t/ha, respectively. The largest increase of dry matter were obtained during budding,
flowering and ranged from grade Magnat 0,4 to 1,41 t/ha, the variety Sirius from 0,83 to 1,63 t /ha.
Key words: spring rape, fertilization, seeding rate, variety, dry matter, productivity.
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INFLUENCE OF VARIETAL FEATURES AND CONDITIONS OF
CULTIVATION ON THE СONTENTS AND COMPOSITION OF BITTER
SUBSTANCES IN HOP CONES
ВПЛИВ СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА УМОВ
ВИРОЩУВАННЯ НА ВМІСТ ТА СКЛАД ГІРКИХ РЕЧОВИН У
ШИШКАХ ХМЕЛЮ
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Abstract. The results of research on the influence of varietal characteristics and
conditions of cultivation on the content and composition of bitter substances in cones
of hop of aromatic and bitter varieties are presented. It is established that cones of
hop of aromatic and bitter varieties have a different biochemical composition, and
hence a different brewing value and suitability for storage. The differences in the hop
cones of aromatic and bitter groups of varieties were found out by the absolute value
of such parameters as the mass fraction of a-acids, β-acids general resins, and their
composition, the ratio of their valuable components of hops: β–acids to a–acids. The
indicated differences in the biochemical composition of cones of aromatic and bitter
hops should be taken into account when making beer and in the process of their
storage.
Key words: Hops cones, hops variety, bitter substances, a-acids, β-acids.
Introduction.
The biochemical composition of hop cones of various genotypes has been
studied for a long period. As a result of experiments it was established that the
biochemical composition of honey cones depends on weather conditions, terms of
collection, mineral nutrition conditions, and post-harvest treatment. But it is
determined, mainly, by varietal features of hops [1, 2, 3]. As noted earlier, all the
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world's cultivated hops are divided into two types, aromatic and bitter, according to
the quantitative content and qualitative composition of certain compounds of bitter
substances, polyphenols and essential oils.
Due to variety of varieties for the composition of bitters, polyphenols and
essential oils, individual approaches to each grade are required, during post-harvest
processing, processing, storage and production of beer.
An important indicator of the quality of the variety is the preservation of its
brewing qualities when stored. In this regard, in order to generalize the objective
assessment of the brewing qualities of hops and hop products of a certain breeder
variety in the process of storage, it is necessary to know its general biochemical
characteristic.
We conducted research aimed at studying the influence of varietal
characteristics and conditions of cultivation on the content and composition of
bituminous substances in the hop cones of the most common typical representatives
of aromatic – Slavyanka and bitter – Al’ta hops that are cultivated in Ukraine.
The main text. It has been established that the content of total resins and their
composition varies greatly depending on the genotype (Table 1).
Table 1
The content and composition of bitter substances in the cones of hop of
different types of varieties
Year
а crop

Total
resins,%

a-acids,
%

2015
2016
Average
НIP 05

20.7
23.3
22.0
0.86

4.0
5.4
4.7
0.74

2015
2016
Average
НIP 05

23.3
30.5
26.9
0.99

7.2
13.2
10.2
0.9

The ratio
of β-acids
to α-acids
Variet Slavyanka (A)
5.0
1.63
3.4
1.03
4.2
1.33
0.9
0.09
Variet Al’ta (G)
4.7
0.75
3.7
0.35
4.2
0.55
0.7
0.21
β-acids,
%

Composition of α- and
β - acids,%
Cohumulon Colupulon
26.0
27.3
26.6
0.25

44.4
44.0
44.2
0.38

28.5
30.0
29.3
0.9

44.6
47.2
45.9
0.48

Note. A - aromatic; G - bitter.
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From the data shown, the content and composition of bitter substances in hop
cones depends primarily on the variety from which they are obtained.
It has been established that aromatic and bitter hops have different contents of
resins. Thus, the lowest content of total resins on average for two years of research
was in the Slavyanka variety – 22.0 %, Al’ta – 26.9 %.
Taking into account the data obtained, the cones of hop of the aromatic
Slavyanka variety are marked with a lower a-acid content than bitter ones. Thus, on
average, for two years of research, the content of α-acids was in the cones of honey
of the Slavyanka variety – 4.7 %. At the same time, in the cones of hop of the Al’ta
variety, the content of these acids reached 10.2 %.
The quantitative β-acids on average for two years of research in hop cones of
content of the studied varieties was: Slavyanka – 4.2 %, and Al’ta – 4.2 %.
That is, based on the above results, the bumps of the hop of the studied aromatic
and differ in the ratio β-acids to a-acids. So, if on the average for 2 years of studies in
cones of hop of varieties of Slavyanka the ratio of β-acids reached 1.33, then in the
α-acids to Slovyanka, type of bitter type it did not exceed 1.0, and was in the variety
Al’ta 0.55.
The differences β-acids to α-acids in hop cones of aromatic in relation to the
ratio of and bitter groups of varieties indicate that two hundred times more β-acids
are introduced into the wort through the existing method of normalization with each
unit of α-acids of aromatic hops in a wort. The noted features should be taken into
account when technology brewing beer wort.
Summary and Conclusions.
The cones of aromatic and bitter hops have a different biochemical composition,
and hence a different brewing value and storage suitability. The differences in the
hop cones of aromatic and bitter groups of varieties were found out by the absolute
value of such parameters as the mass fraction of a-acids, β-acids general resins, and
their composition, the ratio of their valuable components of hops: β-acids to a-acids.
The indicated differences in the biochemical composition of cones of aromatic and
bitter hops should be taken into account when making beer and in the process of their
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storage.
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Анотація
Наведено результати досліджень впливу сортових особливостей та умов
вирощування на вміст та склад гірких речовин у шишках хмелю ароматичних і гірких сортів.
Встановлено що, шишки хмелю ароматичних і гірких сортів мають різний біохімічний
склад, а звідси і різну пивоварну цінність та придатність до зберігання. Виявлено
відмінності у шишках хмелю ароматичних і гірких груп сортів за абсолютним значенням
таких показників, як масова частка α-кислот, β-кислот, загальних смол, та їх склад,
співвідношенням у них цінних компонентів хмелю: β-кислот до α-кислот. Зазначені
відмінності у біохімічному складі шишок ароматичних і гірких сортів хмелю слід
враховувати при виготовленні пива та в процесі їх зберігання.
Ключові слова: Шишки хмелю, сорти хмелю, гіркі речовини, α-кислоти, β-кислоти.
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Abstract. The results of research on the influence of varietal characteristics
and conditions of cultivation on the content and composition of essential oil in the
cones of hop of aromatic and bitter varieties are presented. It is established that
cones of hop of aromatic and bitter varieties have a different biochemical
composition, and hence a different brewing value and suitability for storage.
Differences in the hop cones of aromatic and bitter groups of varieties were found
out in absolute values of such indicators as the content and composition of essential
oils, as well as the loading of essential oils α-acids of μkl per 1 g. The indicated
differences in the biochemical composition of cones of aromatic and bitter hops
should be taken into account when making beer and in the process of their storage.
Key words: Hops cones, hops variety, bitter substances, essential oil.
Introduction.
Hops essential oils – are formed in hop cones and have a pleasant aroma. The
aromatic substances of essential oils are concentrated mainly in the lupus glands of
the cones. Essential oil gives the honey a characteristic aroma. Its content in cones of
various varieties of hops ranges from 0.1 to 3.0 % [2]. The quality of essential oil in
the cones of various selection breeds of hops is very different. The composition of
essential oil includes more than 300 compounds. Essential oil consists of two main
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fractions: hydrocarbon and oxygen-containing. Most of the hydrocarbon fraction
consists of 4 compounds – mirzceen (up to 60 %), cariofilleen (up to 15 %),
humuleen (up to 40 %), and in some varieties of farnesenes and selenenes.
In hop cones, the amount of mirceen, cariofillen, farnesenes and humuleen in
the essential oil may vary, but their ratio persists from year to year. The qualitative
composition of essential oils is a varietal sign, is controlled by the genetic level, is a
reliable criterion for the identification of breeding varieties. Despite the fact that 80–
90 % of essential oil is lost during the boiling of wort with hops, it causes the hop
flavor of beer [1,4,5]. It is worth noting that the quality of essential oils in breeding
varieties of hops is different. The aroma of hops of aromatic type varieties is tender,
of high quality, while in bitter varieties – rough, sharp. Therefore, essential oil plays
an important role in the price of hops. This is due to the fact that the delicate
characteristic aroma of hops is a sign of its high brewing quality.
Thus, taking into account the above-mentioned material, given the great value
of essential oil present in hop cones, the increasing use of new varieties of hops in
brewing and the lack of literature data on the impact of varietal characteristics and
conditions of cultivation on the content and composition of essential oil in hop cones,
we conducted a study in this direction.
The aim of the research was to investigate the effect of varietal characteristics
and conditions of cultivation on the content and composition of essential oils in hop
cones of promising aromatic and bitter varieties.
Materials and methods of research. The researches were conducted during
2015–2016 years at the Departament of technology of storage, processing and
standardization of crop production. Professor B.V. Lesika National University of Life
and Environmental Sciences of Ukraine and in the certified laboratories of the Honey
and Bee Biochemistry Departament of the Institute of Agriculture of Polissya of the
National Academy of Sciences of Ukraine. Taking into account the significant
differences in the biochemical composition of aromatic and bitter hops, for
experiments on objects of research, hops of the typical representatives of these groups
of varieties of aromatic (Slavyanka) and bitter (Al’ta) types were taken.
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The methods used for assessing the quality provided by the applicable
normative and technical documents, and also used in world practice for more in-depth
evaluation of the quality of hops and hop products, were used in the work wellknown earlier and most common in industrial practice and scientific research [3].
The main text. Studies conducted showed that cones of hop of aromatic and
bitter varieties have different contents and composition of essential oils (Table 1).

Table 1
The content and composition of essential oils in hop cones of different
types of varieties

Year
а crop

Total
amount of
essential
oil, ml per
100 g

Essential oil composition,%
mirceen

2015
2016
Average
НІР05

0.22
0.65
0.43
0.11

41.7
19.7
30.7
2.1

2015
2016
Average
НІР05

0.76
1.08
0.9
0.41

20.7
22.4
21.5
1.08

cariofilleen

farnesenes

Variet Slavyanka (A)
7.7
16.2
8.4
12.5
8.0
14.3
0.25
0.74
Variet Al’ta (G)
10.0
–
17.3
–
13.6
–
0.43
–

humuleen

The charge
of essential
oil mkl is 1
g of a-acids

20.6
19.5
20.0
1.3

40
162
101
2.1

31.5
32.4
31.9
0.86

106
82
94
1.8

Note. A - aromatic; G - bitter.

From the data presented in the table, the content of essential oil in hop cones of
the studied varieties of different years of the crop fluctuated within a fairly wide
range: Slovyanka – from 0,22 to 0,65 ml / 100 g, Alta – from 0,76 to 1,08 ml / 100 g.
In accordance with the genotype and year of the harvest in the cones of hops
and the quantitative content of individual components of essential oil varied.
Taking into account the analysis, the largest changes in comparison with other
components depending on the genotype and the year of the crop are quantitative
content of the mirceeny. However, it should be noted that during the years of research
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in cones of hops of different types, although the quantitative content of the essential
components of essential oil changes, however, its qualitative composition is
maintained year after year. Farnesen in the cones of honey of the Alta variety is
absent.
The qualitative composition of essential oil in the cones of hop of aromatic and
bitter varieties is inherited from year to year only when the hops are collected in the
phase of technical maturation.
Usually, for the production of quality beer, not only the total amount of
essential oil, but also its qualitative composition is important. It is believed that hop
types that contain farnesen ethereal oils provide better beer quality than varieties with
high content of mirceen.
Interestingly, the cones of hop of aromatic and bitter varieties differ
significantly α-acids. In terms of the load of essential oils on 1 g Thus, on average,
during two years of research in cones of hop of the α-acids was 101 Slavyanka
variety, the loading of essential oils per 1 g μkL, Alta – 94 μkL.
Summary and Conclusions.
The cones of aromatic and bitter hops have a different biochemical
composition, and hence a different brewing value and storage suitability. Differences
in hop cones of aromatic and bitter groups of varieties were determined based on the
content and composition of essential oils, as well as on the load of essential oils per
unit of α-acids. Differences in the biochemical composition of cones of aromatic and
bitter hops should be taken into account when making beer and in the process of their
storage.
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Анотація
Наведено результати досліджень впливу сортових особливостей та умов вирощування
на вміст та склад ефірної олії у шишках хмелю ароматичних і гірких сортів. Встановлено
що, шишки хмелю ароматичних і гірких сортів мають різний біохімічний склад, а звідси і
різну пивоварну цінність та придатність до зберігання. Виявлено відмінності у шишках
хмелю ароматичних і гірких груп сортів за абсолютним значенням таких показників, як
вміст та склад ефірної олії, а також навантаження ефірної олії мкл на 1 г
α-кислот.
Зазначені відмінності у біохімічному складі шишок ароматичних і гірких сортів хмелю слід
враховувати при виготовленні пива та в процесі їх зберігання.
Ключові слова: Шишки хмелю, сорти хмелю, гіркі речовини, ефірна олія.
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УРОЖАЙНІСТЬ РІПАКУ ЯРОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ
В УДОБРЕННЯ РІЗНИХ ФОРМ АЗОТНИХ ДОБРИВ
THE YIELD OF SPRING RAPE DEPENDING OF APPLICATION IN
FERTILIZATION DIFFERENT FORMS OF NITROGEN FERTILIZERS
аспірант Пророченко Т.І. / Postgraduate Student Prorochenko T. I.
к. с.-г. н., доц. Єрмакова Л.М. / с. of a. s., as. prof. Ermakova L. M.
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03041

Анотація. В роботі розглядається вплив різних форм азотних добрив, а
саме аміачної селітри, карбаміду та сульфату амонію на формування врожаю
сортів та гібридів ріпаку ярого вітчизняної та закордонної селекції в умовах
Правобережного Лісостепу. Ріпак ярий – культура інтенсивного типу
живлення, тому потребує оптимального співвідношення окремих елементів, в
тому числі азоту. Схемою досліду передбачувалось внесення у передпосівну
культивацію та у підживлення азоту у різних формах. Проведені дослідження
дозволили встановити

доцільність застосування більш ефективних форм

азотних добрив з метою підвищення урожайності насіння ріпаку ярого в
середньому за два роки до 2,60 т/га сорту Сіріус та до 3,22 т/га у гібриду
Джером, що перевищує варіант контролю на 1,17 та 1,62 т/га відповідно.
Ключові слова: азот, удобрення, азотні добрива, мінеральне живлення,
урожайність.
Вступ. Ріпак ярий – культура родини капустяних, якій притаманний
інтенсивних тип живлення, в зв’язку з цим реалізація біологічного потенціалу в
значній мірі залежить від застосування добрив у необхідній кількості та
оптимального співвідношення окремих елементів живлення в окремі періоди
росту та розвитку.
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У формуванні врожаю різних сільськогосподарських культур, в тому числі
і ріпаку ярого, основна роль серед елементів мінерального живлення рослин
належить азоту [1], при чому засвоєння та реалізація азотних добрив в значній
мірі

визначається метеорологічними умовами [2]. Так, якщо від внесення

відносно невеликих доз азоту в середньому за кілька років урожайність
основної продукції може зростати лише на 10% [6], то в роки із сприятливими
умовами вологозабезпечення приріст врожаю може становити 50% і більше [4].
Як і всі рослини ріпак ярий також синтезує із засвоєного азоту аміно- та
нуклеїнові кислоти, протеїни, протеїди, нуклеотиди, хлорофіл, вторинні
метаболіти та ензими, активує у рослині фітогормони.
Дефіцит азоту призводить до сповільнення росту рослин. На ранніх стадіях
розвитку нестача азоту має найбільший вплив на формування рослин ріпаку та
утворення вегетативних органів. Після цвітіння брак азоту спричинює
зменшення частки резервних білків у насінні.
В умовах Правобережного Лісостепу більш поширені форми мінеральних
добрив під ріпак ярий є аміачна селітра та карбамід. Аміачну селітру і карбамід
доцільно вносити при сівбі та у підживлення в період вегетації рослин. В свою
чергу, ріпак ярий як капустяна культура, проявляє підвищені вимоги до
наявності сірки в ґрунті, тому добре відзивається на внесення сірковмісних
азотних добрив, таких як сульфат амонію. Внесення сірки сумісно з азотом
сприяє збільшенню вмісту мінерального азоту в ґрунті і, відповідно, створенню
кращих умов живлення рослин. Про це свідчать дані ряду вчених, за
дослідженнями яких після ріпаку, як попередника, залишається

найбільша

кількість сірки (18-24 мг/кг ґрунту). Це в 2–3 рази більше, ніж після ячменю,
пшениці озимої, виковівса, картоплі та в 9–11 разів більше, ніж після
конюшини. Ще більшу кількість сірки він виносить з ґрунту на формування
надземної маси рослин.
Для підвищення ефективності азотних добрив їх необхідно вносити в
оптимальні строки, які обумовлюються біологічними особливостями культури.
Дослідження Д.А.Коренькова [3] показали, що приурочення строків внесення
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азоту з мінеральними добривами до початку активного росту рослин сприяє
кращому азотному живленню і зменшенню непродуктивних втрат цього
елемента живлення. В зв’язку з цим під ярі культури, в тому числі і ріпак,
внесення азотних добрив краще переносити з осені на весну, що досліджували в
свій час вчені В.Є Явтушенко, Л.Д. Цурикова, Н.Я.Шмирьова та ін.
Для підвищення урожайності вирощуваних культур багато вчених
рекомендують азотні добрива вносити в декілька прийомів, використовуючи
при цьому і позакореневе підживлення рослин. Д.А.Кореньков і М.Г. Таран [5]
вважають, що за такого внесення азот краще використовується на формування
врожаю як озимими, так і ярими культурами.
Метою проведення наших досліджень було встановити вплив різних форм
азотних добрив на формування врожаю сортів та гібридів ріпаку ярого
вітчизняної та закордонної селекції в умовах Правобережного Лісостепу
України.
Матеріали та методика досліджень. Для вирішення поставлених завдань
протягом 2015-2016 рр. нами були проведені польові дослідження в умовах
стаціонарної польової сівозміни кафедри рослинництва у ВП НУБіП України
«Агрономічна дослідна станція» ( Васильківський район, Київська область, с.
Пшеничне). Ґрунти — чорноземи типові (глибокі). Вміст гумусу в орному шарі
становить 4,5 %, ємність поглинання – 31-32 мг.-екв. на 100 г ґрунту, ступінь
насичення основами близько 90 %. Вміст рухомого фосфору – 4-5,5 мг на 100 г
ґрунту (високий), обмінного калію – 15,0-16,5 мг на 100 г ґрунту (вище
середнього), легкогідролізованого азоту – близько 14-16 мг/100г (вище
середнього). Реакція ґрунтового розчину близька до нейтральної, рН сольове
6,7-7,0.
Схемою досліду передбачалось застосування у передпосівну культивацію
та у підживлення азотних добрив у різних формах, а саме, аміачної селітри,
карбаміду та сульфату амонію, в нормі N90 (N60 у передпосівну культивацію +
N30 у фазу стеблування). Дослідження проводилися з

сортами вітчизняної

селекції Сіріус, Сріблястий та гібридами закордонної – Джеррі, Джером.
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Площа облікової ділянки 25 м². Повторність досліду 4-разова.
Результати досліджень.

Проведені нами дослідження дозволили

встановити різний вплив форм азотних добрив на урожайність досліджуваних
сортів та гібридів ріпаку ярого.
Враховуючи показники обрахунків, на всіх варіантах внесення азотних
добрив проти абсолютного контролю в усі роки був одержаний істотний
приріст врожаю насіння ріпаку, рівень якого в 2015 році у сортів коливався від
1,0 до 1,45 т/га, гібридів – від 1,25 до 1,69 т/га, в 2016 році у сортів – від 0,8 до
1,17 т/га, гібридів – від 1,39 до 1,8 т/га (рис. 1).
Погодні умови різнилися за роками

досліджень та обумовили різні

абсолютні рівні врожайності насіння ріпаку ярого. У 2016 році у фазу двох
справжніх листків ріпаку сортів Сіріус та Сріблястий спостерігалось зниження
температури повітря до -3°С, що негативно вплинуло на ріст і розвиток, і як
наслідок, значно знизилась урожайність. Гібриди за своїми характеристиками
більш витриваліші до зниження температури та мають швидший ріст на
початкових етапах розвитку.

Подальше підживлення рослин азотними

добривами у різних формах дали значно менший ефект на пошкоджених
посівах сортів, ніж у попередньому більш сприятливому році.

Рис. 1. Вплив різних форм азотних добрив на урожайність ріпаку ярого
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Ріпак ярий, як культура родини капустяних, потребує внесення сірки.
Найпростіше її вносити разом з азотом у вигляді сульфату амонію.
Взаємозв’язок цих елементів сприяє кращому їх засвоєнню рослинами. Тому
суттєве підвищення урожайності ріпаку ярого відмічалось за умови внесення
сульфату амонію у передпосівну культивацію та у підживлення. У 2015 році за
цього варіанту урожайність сортів Сіріус та Сріблястий становила відповідно
2,45 та 2,5 т/га, у гібридів Джеррі, Джером – 2,8 і 2,98 т/га.
Найменш ефективним виявилось застосування карбаміду у підживлення,
що обумовлено випаровуванням азоту за високих температур. Втрати можуть
становити від 4 до 10 % (для прикладу за внесення аміачної селітри втрати
складають в середньому всього 0,3 %).
Що стосується сортів та гібридів ріпаку ярого, то можна зробити висновок,
що гібриди формували більшу урожайність порівняно з сортами за рахунок
вищого біологічного потенціалу. Найбільш урожайним у 2015-16 роках
виявися гібрид Джером з показниками 2,98 та 3,22 т/га відповідно.
Висновок. Отримані результати проведених досліджень з впливу різних
форм азотних добрив на продуктивність ріпаку ярого свідчать про більш
ефективне застосування у передпосівну культивацію та у підживлення
сульфату амонію, в першу чергу завдяки вмісту сірки у добриві. За його
застосування приріст врожаю до контролю у сортів становив в середньому за
роками 1,25 т/га, у гібридів - 1,73 т/га. Також можна рекомендувати внесення і
аміачної селітри. Приріст до контролю за її внесення у сортів становив 1,1 т/га,
у гібридів – 1,5 т/га. В цілому можна зробити висновок, що за рахунок добору
кращих форм азотних добрив можна підвищити урожайність насіння ріпаку
ярого в середньому на 1,17 т/га у сорту та 1,62 т/га у гібриду.
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Annotation.
The effect of different forms of nitrogen fertilizers, namely ammonium nitrate, urea and
ammonium sulphate, on yield formation by rape varieties and hybrids of domestic and foreign
selection in conditions of Right Bank Forest-steppe is considered in the work. Spring rape - is a
culture of intense type of nutrition, therefore, it needs an optimal ratio of individual elements,
including nitrogen. The scheme of the experiment was supposed the introducing under presowing
cultivation and in extranutrition nitrogen fertilizers in various forms. Conducted studies allowed us
to establish the expediency of using more effective forms of nitrogen fertilizers in order to increase
the yield of spring rape seeds, on average over two years, up to 2.60 t / ha in variety Sirius and up
to 3.22 t / ha in hybrid Jerome, which exceeds the control variant on 1,17 and 1.62 t / ha
respectively.
Keywords: nitrogen, fertilizing, nitrogen fertilizers, mineral nutrition, yield.
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TULIP VARIETY INVESTIGATION UNDER FORCING ON WATER
SUBSTRAT IN WINTER GREENHOUSES
СОРТОВИВЧЕННЯ ТЮЛЬПАНА ЗА ВИГОНКИ НА ВОДНОМУ
СУБСТРАТІ У ЗИМОВИХ ТЕПЛИЦЯХ
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Київ, вул. Героїв Оборони, 13, 03041

Abstract. The article deals with evaluation of economic and biological figures of
tulip varieties of Netherlands selection under conditions of protected soil. The results
of phenological observations of growth and development, biological parameters and
figures of crop capacity of tulip in forcing period on water substrate in winter
greenhouses are presented.
Key words: tulip, variety, bulb, flower.
Introduction.
Growing flowers for cutting is business item in many flower companies. In
industrial floriculture tulips are grown by means of forcing treatment for selling on
specific date. For floriculturists the great advantage of growing tulips is high
profitability which promotes quick cost recovery, high demand and heavy yields [2,
3]. Tulips can be gathered in a three months after planting while gerbera – only in
two years after planting.
The important element of technological process for greenhouses is proper choice
of variety because the main criterion is demand [1]. Forcing treatment of tulip in
protected soil under classical technologies is carried out on soil substrates. In or
investigation we used water substrate according to recommendations of leading
Netherlands flower companies.
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The aims of the research were comparative analysis of characteristics of tulips
which were selected abroad and determining the best variety for highest profitability
under conditions of forcing treatment on water substrate in glass greenhouses.
Tulip bulbs were purchased in Dutch company «Nord Lommerse». The objects
of this research were five varieties: White prince – white colour, Dynasty – bright
pink colour with white edge, Ile de France – intense red colour, Candy Prince – lilac
colour. As a control variant Strong Gold (bright yellow colour) was chosen.
The research was conducted in 2016 – 2017 in greenhouses of farm enterprise
«Kamelia-K» in Kyiv. Tulip bulbs were put in boxes (55 x 35 cm) for establishment
and germination at shading and temperature +2+5 °С. In one standard box were put
100 bulbs, and on 1 m2 were placed 422 bulbs. Forcing treatment was conducted in
glass greenhouse. Substrate – water with dissolved minerals.
Results. Bulb planting for was conducted on December 21, 2016 and lasted 34
days. The shortest period of forcing had White Prince variety. Period from the
beginning of forcing till coloration of one third of bud was 23 days (table 1). The
latest variety had Dynasty – 32 days. The longest period of bud development had Ile
de France – 8 days.
Table 1
Duration of the main phenological periods of tulip, 2017

Variety
Strong Gold (К)
White Prince
Dynasty
Іle de France
Candy Prince

Duration, days
from the beginning of forcing till…
appearance of
date when one third of
visible bud
bud was coloured
21
26
19
23
28
32
18
26
19
24

development
of bud
5
4
4
8
5

During observation of plant development were noticed their different
morphological peculiarities. Varieties differed according to the length of stem (table
2). The longest stems had Ile de France – 62,5 cm which is 7,2 cm longer then control
variant. The shortest stems had White Prince – 6,8 cm shorter then control variant.
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Table 2 – External characteristics of tulip flowers, 2017

Strong Gold (К)

55,3

Height of bud,
cm
6,3

White Prince

48,5

5,6

3,9

Dynasty

53,4

5,3

4,0

Іle de France

62,5

6,8

4,5

Candy Prince

52,6

5,5

3,8

Variety

Length of stem, cm

Diameter of bud,
cm
4,2

Varieties also differed according to the size of flower. Ile de France had the
largest height of bud – 6,7 cm. The least height had Dynasty – 5,3 cm. Other varieties
had intermediate indexes. Diameters of bud were proportional to their height (3,8 –
4,5 cm).
Conclusion. It was discovered that the shortest period of forcing had such
varieties as White prince and Candy Prince. The longest stem and the largest flower
had Ile de France and the least buds had such variety as Dynasty.
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Анотація
У статті проведено оцінку господарсько-біологічних показників сортів тюльпана
нідерландської селекції в умовах закритого ґрунту. Наведено результати фенологічних
спостережень за ростом і розвитком рослин, біометричні параметри та показники
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урожайності тюльпана у період вигонки на водному субстраті у зимових теплицях.
Ключові слова: тюльпан, сорт, цибулина, квітка.
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SURFACE OF COMMON BEANS IN THE CONDITIONS OF
TRANSCARPATHIA
ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ АСИМІЛЯЦІЙНОЇ ПОВЕРХНІ
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Анотація. В статті наведено результати вивчення формування і
функціонування фотосинтетичного апарату рослин сортів квасолі Мавка,
Перлина, Надія залежно від рівня удобрення та інокулювання насіння.
Дослідження проводили у ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж»
у Закарпатській області на дерново-підзолистих важкосуглинкових грунтах.
Встановлено, що найбільшу площу листкової поверхні сортів квасолі звичайної
у фазі достигання (46,1 тис. м2/га) забезпечує внесення мінеральних добрив в
нормі Ν60Ρ45Κ45 та інокулювання насіння квасолі Ризобофітом марки Р з
бактеріями роду Rhizobium phaseoli. В цілому за період вегетації процес
фотосинтезу

відбувався

найінтенсивніше

у

сорту

Надія

за

сівби

інокульованого насіння та внесення N60P45K45, забезпечуючи максимальні
показники ЧПФ – 8,29 г/м2 за добу.
Ключові слова: квасоля звичайна, сорт, мінеральні добрива, інокулювання,
площа листкової поверхні, чиста продуктивність фотосинтезу.
Вступ. Важливим джерелом забезпечення населення високоякісним
харчовим білком є вирощування зернобобових культур, зокрема квасолі
звичайної
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вмістом білка, збалансованого за амінокислотним складом, так і властивістю
культури фіксувати азот повітря у симбіозі з бульбочковими бактеріями,
покращуючи, таким чином, родючість ґрунту. Завдяки цим перевагам квасоля
набула значного поширення на земній кулі і серед зернобобових культур за
посівними площами, які становлять 26 млн. га, займає друге місце після сої.
Попит на її зерно у світі постійно зростає [1, 2].
Закарпаття є нетрадиційним, але сприятливим регіоном для вирощування
квасолі, яка вирощується переважно в приватному секторі на незначних площах
(в основному присадибних ділянках), що не задовольняє попиту в її продукції.
Тому стоїть питання про розширення в регіоні посівних площ та збільшення
виробництва товарної продукції квасолі звичайної. Серед сортового сортименту
квасолі найбільш придатним для вирощування в даному регіоні є сорти
зернового напряму використання Мавка, Перлина, Надія, які характеризуються
стійкістю до осипання, вилягання, ураження найпоширенішими хворобами та
квасолевою зернівкою, формують зерно з високими смаковими якостями та
доброю розварюваністю, урожайність яких становить 2,6-2,8 т/га зерна [3, 4].
Мета досліджень – встановити особливості формування і функціонування
фотосинтетичного апарату рослин сортів квасолі Мавка, Перлина, Надія
залежно від рівня удобрення та інокулювання насіння.
Матеріали і методи досліджень. Дослід закладали на колекційнодемонстративному полі у ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж»
у Закарпатській області. Грунти ділянки – дерново-підзолисті важкосуглинкові
на сучасному алювії з вмістом гумусу в орному (0-20 см) шарі ґрунту – 1,9 %,
рН сольовим 5,54-5,86, низькою забезпеченістю азотом, високою – калієм та
фосфором. Мінеральні добрива вносили у вигляді аміачної селітри (34,4 % д.р.),
гранульованого суперфосфату (19,8 % д.р), калімагнезії (28,0 % д.р.).
Інокулювання насіння квасолі проводили в день сівби Ризобофітом (марка Р),
який містить в складі симбіотичні азотфіксувальні бактерії роду Rhizobium
phaseoli від Інституту агроекології і природокористування НААН.
Посівна площа ділянки – 10 м2, облікова – 8 м2, повторність досліду –
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чотириразова. Розміщення – систематичне. Попередник – пшениця озима.
Площу листкової поверхні рослин визначали в динаміці за основними фазами
росту і розвитку методом «висічок» (1990); фотосинтетичний потенціал, чисту
продуктивність фотосинтезу – використовуючи методику О. О. Ничипоровича
та формулу Кідда, Веста і Брігса.
Результати експериментальних досліджень. Найбільша площа (63,4 тис.
м2/га) листкової поверхні рослин квасолі у фазу наливання бобів спостерігалась
у варіанті з внесенням Ν60Ρ45Κ45 добрив та інокулюванням насіння квасолі в
день сівби Ризобофітом. У контрольному варіанті з внесенням P45К45 та без
інокулювання цей показник становив 27,9 тис. м2/га. Площа листкової поверхні
посіву квасолі збільшувалася на 6,5 тис. м2/га із збільшенням рівня
мінерального живлення від Ρ45Κ45 до Ν30Ρ45Κ45 і на 5,8 тис. м2/га – до Ν60Ρ45Κ45.
При дослідженні продукційних процесів важливим показником є чиста
продуктивність

фотосинтезу

(ЧПФ),

яка

характеризує

інтенсивність

накопичення органічної речовини одиницею листкової поверхні за певний
проміжок часу (добу) і безпосередньо впливає на рівень урожайності.
Встановлено, що найінтенсивніше цей процес проходив у періоди перший
трійчастий листок – бутонізація (3,73-7,83 г/м2 за добу) і бутонізація – цвітіння
(3,68-8,29 г/м2 за добу), помітно знижуючись у період цвітіння – налив бобів
(1,61-2,18 г/м2 за добу) залежно від сорту квасолі, норми добрив та
інокулювання насіння. Вищою інтенсивністю накопичення органічної речовини
одиницею листкової поверхні за певний проміжок часу характеризувався сорт
квасолі Надія, який в кінцевому підсумку формував вищу врожайність.
Висновки. Найбільшу площу листкової поверхні сортів квасолі звичайної
у фазу достигання (46,1 тис. м2/га) забезпечує внесення мінеральних добрив в
нормі Ν60Ρ45Κ45 та інокулювання насіння квасолі Ризобофітом марки Р з
бактеріями роду Rhizobium phaseoli. В цілому за період вегетації процес
фотосинтезу відбувався найінтенсивніше у сорту Надія за сівби інокульованого
насіння, внесення N60P45K45, забезпечуючи максимальні показники ЧПФ – 8,29
г/м2 за добу.
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Abstract
The article presents the results of the study of the formation and functioning of the
photosynthetic apparatus of plants of Mavka, Perlyna, Nadija depending on the level of fertilizer
and inoculum seeds. The research was carried out in the NUIBP of Ukraine "Mukachevo Agrarian
College" in the Transcarpathian region on sod-podzolic heavy loamy soils. It has been established
that the greatest area of the leaf surface of beans common in the maturing phase (46,1 thousand
m2/ha) ensures the application of mineral fertilizers in the norm of Ν60Ρ45Κ45 and inoculum seeds of
bean Rizobophyte of grade P with bacteria of the genus Rhizobium phaseoli. In general, the process
of photosynthesis occurred more intensively in the period of vegetation in the Hope variety when
seeding seeded seeds and applying Ν60Ρ45Κ45, ensuring the maximum values of PFD – 8,29 g/m2
per day.
Key words: common bean, variety, mineral fertilizers, inoculum, leaf surface area, net
productivity of photosynthesis.
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Abstract. Genesis of Ukrainian Beef Breed of cattle has been described in the
paper. Nowadays, the animals of this breed have high growth rates (over 1100 grams
per day) and beef performance (dressing percentage exceeds 60%), have good miling
ability (live weight of weaned calves at 210 days exceeds 200 kg).
Key words: Ukrainian Beef Breed, cattle, genesis.
Introduction.
Ukrainian beef breed has been established in 1993 (Order of the Ministry of
Agriculture and Food of Ukraine Nu. 211 by 30.07.93). It includes 2 internal breed
types (Prydniprovskii – “PM – 1”, Chernihivskii – “CM -1”), 7 internal lines –
Lososia 2391 CHRUM-18, Osokora 0109 CHRUM-5, Anchara 0988 CHRUM-12,
Soma 0418 CHRUM-11, Tainika 1821, Hyzhego 1599 CHRUM-14, Pagona 0354
CHRUM-8 as well as 42 families. Now is a good time to make a conclusion to
breeding and selection of this breed through 24 years. The main focus of the paper –
to analyze productive and farming traits of Ukrainian Beef Breed of cattle.
Main text. Ukrainian Beef Breed has been resulted from the grading up
program of the native Simmental (S) and Ukrainian Gray breed (G) with Charolaise
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(Ch) and Kianina (K) breeds. By the end the first stage of crossbreeding program
until beginning of internal selection c rossbred animals have been obtained that
combined in the genotype the following ration of initial inheritance: 3/8 К 3/8 Ch
1/8S 1/8 G.
Average age of fertilization of heifers varied from 21,9 to 24,4 months which
was higher as compared to Simmental herdmates by 12,3 to 25,1%. Stillbirth
percentage varied from 3.5 to 4.8% depending on the amount of Charolaise
inheritance. It is related to calving difficulty of cows, which, in turn, depends on the
ratio of the pelvic area in cows to the size of the newborn calf: forehead width, width
at shoulders and thighs. Pre-weaning survival rate at 8 months of age was higher by
115 in cows of Chernihiv type as compared to Prydniprovskii type.
Bulls with high percentage of Kianina breed reached maturity at the age from 10
to 13 months with live weight from 300 to 450 kg [1], whereas bulls with Charolaise
inheritance reached maturity from 12 to 14 months of age at 350 – 480 kg. Sexual
drive of bulls determined by the time elapsed from approaching to the cow to start of
corresponding reflexes varied from 60 to 80 seconds.
Volume of ejaculate in bulls ranged from 3.7 to 6.74 cm3, sperm concentration –
from 1.04 to 2.31 billion/ cm3, sperm motility – from 5.58 to 7.11 points [2]. Amount
and quality of sperm production depends on the season of the year. The largest
volume of ejaculate was observed on summer (from 4,77 to 6,03 cm3), the lowest – at
spring (from 4,67 to 5,05 cm3). Sperm motility decreased from summer to fall, and
increased from fall to winter. Sperm fertilization rate after first insemination was
higher by 4.9% in sires of Prydniprovskii type as compared to Chernihivskii type.
Average live weight of bulls, included in the first issue if the State Register of
Breeding Animals of Ukrainian Beef Breed, reached 756 kg at 2 years of age, 923 kg
at three years, and 1057 kg at 4 years and older, which exceeded the requirements to
highest breeding score from 12 to 20.1% [2]. The sire Oskar 0109 CHRUM-5, one of
the best sires in the breed (Picture 1) reached 1270 kg at 4 years of age. The sires of
the type «PM-1» was taller, longer with better breast development (breast depth) as
compares to the herdmates of “CHM-1”. They are relatively less compact and had
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higher leggyness index.
Cow liveweight at the age of 3 years reached 543 kg, 4 years – 561 kg, 5 years
and older – 579 kg. Milk performance of the cows (estimated by calf weight at 210
days) after the first calving makes up 188 kg, second – 195 and third – 202 kg. The
cows of “PM - 1” and “CHM - 1” had lower milk performance after the third calvin
and older by 17,8 and 22,9% as compared to the herdmates of Simmental breed. The
cows have harmonious conformation and good development of exterior parts. At the
age of 5 years and older the animals of “PM-1” were taller and more long bodied,
whereas animals of “CHM-1” were wide bodied.

Picture 1. The sire of Ukrainian beef breed Osokor 019 CHRUM-5

The bulls of Ukrainian Beef breed had higher average daily gains by 4,9% as
compared to the herdmates of the Charolaise breed at the age from 8 to 15 months,
and higher by 18,4 to 31,2% as compared to the other breeds. Significant amount of
bulls that reached record live weights indicates high variability of this trait in the
breed. Anchar 0988 CHRUM-12 had live weight 605 kg at 12 months of age, Zlak
0036 CHRUM-1 – 599 kg.
Slaughter characteristics of bulls improve from 17- to 22 months of age (table
1). Carcass weight increases by 19,5% (Р > 0,999), carcass yield – by 1,2 points.
Relative bones weight decreases. The percentage of prime and first grade cuts
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improves by 6,3 points (Р > 0,999) with the age.
Table 1
Slaughter traits of bulls at various age periods [2]
Trait
Pre-slaughter live weight, kg
Carcass weight, kg
Carcass yield, %
Internal fat, %
Dressing percentage, %
Chilled carcass half , kg
Muscular tissue, %
including prime and first grade, %
Bones, %
Connective tissues, %
Muscles per 1 kg bones , kg
Note: *) Р>0,95; ***) Р>0,999.

Slaughter age, months
17 (n=12)
19 (n=12)
22 (n=12)
*(***)
*
525 ± 8,0
565 ± 12,5
616 ± 10,2(***)
318 ± 5,2*(***)
345 ± 8,5*
380 ± 8,3(***)
60,5 ± 0,3
61,0 ± 0,7
61,7 ± 0,9
2,7 ± 0,3
2,9 ± 0,2
3,3 ± 0,3
63,2 ± 0,3
63,9 ± 0,6
65,1 ± 0,8
*(***)
*
155 ± 2,6
170 ± 2,8
190 ± 3,3(***)
78,8 ± 0,9
79,5 ± 0,7
78,9 ± 1,1
***
58,8 ± 1,3
63,0 ± 1,4
65,1 ± 0,7***
17,9 ± 0,5
17,1 ±0,5
16,7 ± 0,4
3,3 ± 0,4
3,4 ± 0,3
4,4 ± 0,3
4,4 ± 0,1
4,6 ±0,2
4,7 ± 1,2

Crossbred bulls from Simmental cows and sires of Ukrainian Beef Breed had
higher live weight at 18 months of age as compared to the Simmental herdmates.
They also had higher pre-slaughter weight by 1,4%, carcass weight – by 6,8% and
dressing percentage – by 2,7 points (Р> 0,999) at the age of 18-19 months.
There are 3 conformation types in the breed: high type (large height and longbodied), medium type (large height and short-bodied or low height and long-bodied)
and compact type (low height and short bodied). The largest cow numbers of
Ukrainian Beef Breed is concentrated at ‘Holovenkivske” LLC of Borznianskii rayon
Chernihiv oblast.
Summary and conclusions. The animals of Ukrainian Beef breed stay in line
with the world requirements for beef cattle by average daily gains and slaughter
traits. Further improvement of the breed should be done by pure-breeding methods,
with focus on reproduction traits (including calving ease), achievement of optimal
live weight and conformation types at birth, milk performance of cows and survival
at weaning.
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Abstract
Genesis of Ukrainian Beef Breed was presented in the paper. Ukrainian Beef Breed together
wit tow internal types (Prydniprovskii “PM – 1”, Chernigivskii – “ChM – 1”), 7 lines (Losos 2391
ChRUM-18, Osokora 0109 ChRUM – 5, Anchara 0988 ChRUM -12, Soma 0418 ChRUM-11,
Tainika 1821, Khyzhogo 1599 ChRUM -14, Pagona 0354 ChRUM-8) as well as 42 families was
approved in 1993 (Order of the Ministry of Agriculture and Food of Ukraine by 30.07.1993 Nu
211).
Nowadays, the animals of this breed are characterized by high growth rates (over 1100
g/day) and beef performance (dressing percentage over 60%), have good milking ability (live
weight of weaned calves at 210 days exceeds 200 kg) as well as sufficient reproductive traits.
Key words: Ukrainian Beef Breed, cattle, genesis
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Анотація. За своїм змістом і методами нарисна геометрія займає
особливе положення серед інших наук. Вона збагачує точні науки наочністю і
простотою вирішення багатьох завдань. Графічна інтерпретація рішення
математичних задач знаходить застосування у фізиці, хімії, механіки,
будівельному матеріалознавстві і багатьох інших науках. Завдяки цьому
область застосування нарисної геометрії та інженерної графіки значно
розширилася. Для наочності розвʹязання оптимізаційних задач будівельного
матеріалознавства

розглянуто

можливості

застосування

елементів

аксонометрії для візуалізації отриманих максимальних значень міцності на
стиск модифікованих силікатних матеріалів безавтоклавного твердіння.
Ключові
аксонометрії,

слова:

графічна

наочність,

освіта,

візуалізація,

нарисна
прямокутна

геометрія,
ізометрія,

елементи
відрізки

координат.
Вступ.
У всі часи графічні зображення були засобом пізнання навколишнього
світу, інструментом просторового мислення. За допомогою графічної мови
здійснюється відображення інформації в різних областях сучасного знання.
Вона є точною та наочною. В соціальному плані володіння графічною мовою
грає роль комунікації, вирішуючи проблему розуміння без слів. В особистому
ISSN 2227-6920

149

SWorld Journal

Issue 13

плані графічна грамотність сприяє розвитку просторового мислення, логіки, що
робить вас більш конкурентоспроможним.
Якісні графічні навички не можуть існувати без знань і гармонії в думках,
загальної освіченості і логіки. Графічна освіта - це широкий кругозір знань,
умінь і навичок. Сукупність досягнень в області розробки і освоєння графічних
способів передачі інформації - це графічна культура.
Основний текст.
Останнім часом все більше стає завдань, які вирішуються методами
нарисної геометрії та інженерної графіки. Нарисна геометрія виникла з
практичних потреб людини. Запити точного природознавства, техніки,
промисловості і мистецтва сприяли розвитку цієї науки. За своїм змістом і
методами нарисна геометрія займає особливе положення серед інших наук.
Вона збагачує точні науки наочністю і простотою вирішення багатьох завдань.
Графічна інтерпретація рішення математичних задач знаходить застосування у
фізиці, хімії, механіки, будівельному матеріалознавстві і багатьох інших
науках. Область застосування нарисної геометрії та інженерної графіки значно
розширилася, а значить, і зросла значимість графічних дисциплін в освіті в
цілому.
Потреба зображати на площині тривимірні (просторові) об'єкти з'явилася
ще з часів печерної людини. Методи зображення нарисної геометрії дозволяють
з великою наочністю і метричною достовірністю відобразити як існуючі
предмети, так і образи об'єктів, що виникають в уяві.
Можливості

застосування

елементів

аксонометрії.

Аксонометричне

зображення будується на основі ортогональних проекцій предмету. Тому по
кресленню предмету слід представити його форму, потім вибрати вид
аксонометричного зображення предмету. Прийоми побудови аксонометричних
зображень не залежать від виду аксонометрії. Для всіх аксонометричних
проекцій вони однакові. Існує досить багато видів аксонометрії, серед яких
прямокутна ізометрія є найбільш поширеною. Цей вид аксонометричних
проекцій використовується завдяки наочності зображення і простоті побудов.
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Характерні ознаки прямокутної ізометрії: аксонометричні осі розташовані під
кутом 120º одна до одної, приведені показники створення по осях дорівнюють
одиниці. У прямокутній ізометрії будь-яка точка (лінія, площина) будується за
допомогою аксонометричної ламаної лінії, що складається з відрізків координат
х, у та z кожної характерної точки. Для одного предмету або його властивості
можна побудувати різні аксонометричні зображення. Кращим з них буде те, яке
забезпечує якісну візуалізацію і простоту побудови. На аксонометричному
зображенні можна показати не тільки зовнішню форму предмету, але і його
внутрішній устрій, а також виявити, наприклад, примикання один до одного
окремих елементів конструктивного вузла. Таким чином, застосовуючи
елементи аксонометрії, можливо візуалізувати отримані результати.
Розглядаючи

можливості

застосування

елементів

аксонометрії

для

візуалізації результатів досліджень в області будівельного матеріалознавства,
можна відзначити як легко і просто змінюються в тривимірному просторі,
наприклад, фізико-механічні властивості силікатних матеріалів, вирішуються
складні оптимізаційні задачі за критеріями водо- і морозостійкості.
В результаті дослідження фізико-механічних властивостей модифікованих
силікатних

матеріалів

безавтоклавного

експериментально-статистичні

моделі.

За

твердіння
підсумками

були

отримані

обчислювального

експерименту було побудовано ізоповерхні міцності на стиск. Для наочності
ізоповерхні розташовані в тривимірному просторі, де по осях х, у та z
вимірювалися вміст добавки гіпсу, тривалість попереднього витримування та
тривалість тепловологої обробки відповідно (рис. 1). Далі було розраховано
значення властивостей, які змінюються під впливом кожного з факторів, які
аналізуються, при фіксуванні інших на відповідних рівнях.
За допомогою прямокутної ізометрії отримано візуалізацію зміни
максимальних значень міцності на стиск як на складах із гіпсом, так і на
складах без гіпсу та наочне зображення побудованих ізоповерхонь, для яких
використовується три взаємопов'язані ортогональні площини проекцій.
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Рис.1. Зміна максимальних значень міцності на стиск
під впливом величини питомої поверхні мінеральної добавки,
вмісту добавки гіпсу і режимів твердіння
Для вибору оптимальних параметрів будь-якого технологічного процесу
необхідно кількісно оцінити і порівняти величезну кількість взаємозв'язків і
можливих варіантів.
Для наочності розвʹязання таких оптимізаційних задач будівельного
матеріалознавства

раціонально

використовувати

систему

трьох

взаємоповʹязаних площин проекцій.
Оптимізаційна задача полягала в одержаннi модифікованих силікатних
матеріалів з мінеральними добавками заданих марок по міцності та
морозостійкості при максимальних значеннях параметрів, що характеризують
водостійкість,

при

мінімально

можливій

щільності

з

урахуванням

пріоритетного впливу структурних параметрів. Таке формулювання задачі
дозволило скоротити матеріаломісткість виробів і звести до мінімуму процеси
деструкції та, в результаті, підвищити довговічність матеріалів. Для аналізу
можливості максимального підвищення водо- і морозостійкості використані їх
ізоповерхні, перетин яких представлено на рис. 2. Ізоповерхні накладено у
правильний багатогранник, сторони якого відповідають напрямкам осей х, у та
z.
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Рис.2. Поєднання ізоповерхонь водо- і морозостійкості
Висновки.
Отже, використовуючи методи нарисної геометрії, можливо отображати
наочно результати досліджень в області будівельного матеріалознавства, а саме
візуалізати зміни значень властивосетей на різних складах, на різних режимах
витримування,

поєднувати

ізоповерхні

для

вирішування

суперечливих

оптимізаційних задач.
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Abstract.
Descriptive geometry occupies a special position among other sciences in its content and
methods. It enriches the exact sciences with the clarity and simplicity of solving many problems.
Graphical interpretation of the solution of mathematical problems finds application in physics,
chemistry, mechanics, building materials and many other sciences. The scope of descriptive
geometry and engineering graphics has significantly expanded. To illustrate the solution of
optimization problems in building materials science, the possibilities of using axonometric elements
for visualizing the maximum compressive strengths of modified silicate materials without autoclave
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curing have been considered.
Key words: graphic education, descriptive geometry, elements of axonometry, visibility,
visualization, rectangular isometry, coordinate intervals.
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Аннотация. В работе показано, что использование

герба позволяет

выделить его визуальный образ из группы аналогичных ВУЗов, повысить
имидж, что доказывает актуальность темы. Доказано, что выполнение
эскизов гербов неспециалистами приводит к низкому уровню дизайна и
нарушению в композиции герба правил геральдики. Выполнен анализ дизайна
гербов ВУЗов Украины, занимающимися пищевыми технологиями, проведена
экспертиза уровня дизайна гербов, выработаны требования, предъявляемые к
дизайну

современного

герба

ВУЗа.

Разработана

модель

дизайн-

проектирования новых гербов и выполнено проектирование с ее использованием
проектов гербов для учебно-научного института и академии пищевых
технологий.
Ключевые слова: дизайн, герб, модель, проектирование, техническое
задание, институт, эскиз.
Вступление.
После обретения Украиной независимости в стране получило активное
развитие и использование гербов (знаков): территориальных, муниципальных и
воинских организаций, особых гербов (личные и семейные). Применительно к
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ВУЗу использование герба позволяет: выделить его визуальный образ из
группы аналогичных учебно-научных заведений; повысить его имидж;
объединить коллектив; отразить особенно значимые научные достижения
ВУЗа.
Гербы организаций в Украине могут регистрироваться и вноситься в
Реестр «Украинского геральдического товарищества» (УГТ), которое является
общественной организацией [1]. Услуги по проектированию и обоснованию
дизайна на гербы профессионалами (геральдист, дизайнер) стоят дорого,
поэтому гербы часто разрабатывают неспециалисты. Это приводит к низкому
уровню дизайна и нарушению в композиции герба правил геральдики.
Основой большого и среднего герба является малый герб, поэтому идея
его композиции, формы, фигуры на щите и выбор цвета являются
определяющими в обеспечении высокого уровня дизайна и оригинальности
(новизны) герба. Наиболее сложной проектной задачей является визуализация в
гербе технологий отображения. В классической геральдике фигур, отражающих
современные технологии, почти нет. Их можно визуализировать через
устройства, использующие технологии или готовые продукты, либо фигурыаллегории,

символизирующие

технологии.

Поэтому

решение

повышения качества, информативности и рекламоспособности

задачи
гербов

технологических ВУЗов в Украине является весьма актуальной и практически
значимой задачей.
Постановка

проблемы.

Герб

современного

технологического

университета, включающего в себя несколько учебно-научных институтов,
должен

удовлетворять

(художественная

следующим

выразительность,

требованиям:
целостность

технической
композиции);

эстетике
отражать

наиболее значимые достижения в области обучения студентов или научные
достижения ВУЗа, либо иные особенности, делающие герб уникальным или
соответствующим критерию новизны по существенным признакам.
Анализ

дизайна

гербов

университетов,

обучающим

пищевым

технологиям и обоснование цели исследования.
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Высшее образование по пищевым технологиям можно получить в Украине
в следующих ВУЗах:

Киевский национальный университет пищевых

технологий (КНУПТ), Одесская национальная академия пищевых технологий
(ОНАПТ), Харьковский государственный университет питания и торговли
(ХГУПТ) [2, 3, 4].

1

2

3

Рис.1 Дизайн гербов и эмблема ВУЗов, обучающих студентов по
специальностям «пищевые технологии»: 1 – герб КНУПТ; 2 – герб
ОНАПТ; 3 – эмблема ХГУПТ
Анализ дизайна гербов (рис.1) позволяет сделать следующие выводы:
критерию образной выразительности наиболее соответствует герб ОНАПТ;
информационной выразительностью специальностей отличается герб КНУПТ;
отклонения от правил геральдики имеются на гербе КНУПТ (на щите нельзя
наносить названия, слова, буквы, даты); эмблема ХГУПТ – это условное
визуальное изображение ВУЗа, которое не имеет основного элемента герба
(щит), малоинформативно и не соответствует требованиям геральдики.
Недостатком композиции на гербе КНУПТ из основной фигуры (шестерня)
и сопутствующих (факел, книга, колба, колос) является выбор в качестве
главной фигуры – шестерни. По направленности обучения студентов в этом
университете на шести факультетах, только один занимается оборудованием и
техническим сервисом, а четыре экономикой и финансами. В гербе ОНАПТ
отражено только одно технологическое направление, связанное с переработкой
зерна. Однако, технологией зерна занимается один учебно-исследовательский
институт, а в составе академии четыре института.
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Для повышения уровня дизайна при проектировании новых гербов ВУЗов
необходима разработка единой модели дизайн-проектирования.
Постановка задачи исследования.
Задачей исследования является разработка модели дизайн-проектирования
гербов для ВУЗов и ее применение на примерах разработки дизайна гербов
учебно-научного института и пищевой академии.
Результаты исследования.
Процесс дизайн-проектирования должен начинаться с разработки модели
поиска оригинального решения дизайна объекта посредством разработки
технического задания, учитывающего специфику объекта. Применительно к
проектированию герба ВУЗа задание включает следующие этапы:
1. Цель и объект проектирования.
2. Этапы разработки проекта.
2.1.Изучение и анализ исходных материалов: экспертиза действующего
герба, истории ВУЗа и его научных достижений, предложений руководства
ВУЗа и директоров его институтов, гербов ВУЗов, внесенных в Реестр УГТ и
иностранных университетов в Интернет-ресурсах.
2.2.Разработка идеи (замысла) композиции герба и фигур на щите.
2.3.Визуализация идеи в виде нескольких вариантов черно-белых и
цветных эскизов.
2.4.Обоснование соответствия дизайна герба критерию новизны.
2.5.Согласование эскизов с руководством ВУЗа и выбор лучших из них.
2.6.Составление блазона герба согласно правилам геральдики и описание
герба с раскрытием символики фигур и цвета, применительно к технологии.
2.7 Обрисовка герба квалифицированным художником и компьютерным
методом (формат А4).
2.8 Подготовка и отправка материалов для регистрации герба в Реестре
УГТ.
2.9 Согласование сроков выполнения работы (или этапов) и расчет
стоимости.
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Однако, как уже отмечалось, ряд ВУЗов из-за финансовых затруднений
используют свой герб (на бланках, нормативных документах, на обложках
изданий, визитных карточках, в рекламных материалах, в Интернете и др.) без
его регистрации в УГТ (и в большинстве случаев его создают неспециалисты).
Дизайн

современного

герба

должен

удовлетворять

следующим

требованиям: технической эстетике, правилам классической геральдики,
отображать наиболее значимые достижения ВУЗа, соответствовать критерию
новизны по существенным признакам и быть исполненным на бумаге (чернобелый и цветной варианты) квалифицированным художником. Поэтому,
стоимость работы профессионалов (дизайнера, геральдиста, художника)
начинается от 500$ (личные гербы) и составляют суммы в несколько раз выше
для организаций [6].
В качестве примера художественно-технического проектирования герба с
использованием предлагаемой модели кратко рассмотрим указанный процесс
до стадии выполнения эскизов.
1. Цель проектирования. Разработка проекта дизайна нового герба учебнонаучного института холода, криотехнологий и экоэнергетики (далее ИХКЭ).
2. Этапы разработки.
2.1. Экспертное оценивание уровня дизайна действующего герба,
определение его соответствия правилам геральдики.
На рис.2 представлен герб бывшей государственной академии холода [1].

Рис.2 Герб бывшей государственной академии холода
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В табл.1 приведена номенклатура и результаты экспертного оценивания
показателей дизайна и качества герба.
Таблица 1
№п/п
1

Экспертная оценка
(баллы от 0 до 5)

Наименование показателя
Уровень дизайна:
- образная выразительность
- оригинальность
- гармоничность композиции
- цветофактурное решение визуальное
Визуализация в гербе образов базовых объектов

2
2
3
3

технологий или специальностей, или особых
научных достижений института.
2

1

Качество исполнения цветного герба на
бумажном носителе и в Интернет-ресурсе.

3

Соответствие требованиям геральдики

3
Не соответствует (нет
щита, надписи и дата
на гербе)

2.2. Разработка идеи (замысла) композиции и фигур на щите.
Изучение

авторами

информации

о

научной

деятельности

ИХКЭ,

размещенной на ряде сайтов в Интернете, позволило выявить три главные
особенности для индивидуализации образа института на гербе: совместная
научная деятельность института с учеными ряда университетов США и
Западной Европы в области новых технологий применения холода в различных
отраслях промышленности; в институте по указанному научному направлению,
а так же экологии и информационным технологиям действует семь научных
школ; технология криогенного обеспечения сверхпроводящих устройств и, в
частности, термоэлектрических охладителей, изготовленных в проблемной
лаборатории академии холода (ныне ИХКЭ), была практически использована
на американском марсоходе в рамках космической программы США [7].
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Таким образом, в дизайне герба института эффективно визуально
объединены технологии и объекты: технология холода – космос – семь научных
школ. Холод может быть выражен в образе типичного и всем понятного
устройства, например, бытового холодильника. На гербе,
правилами

геральдики,

холодильник

может

быть

в соответствие с

отражен

в

виде

«прямоугольного параллелепипеда, вытянутого вертикально» либо в виде
стилизованной картинки основного и легко узнаваемого узла холодильника.
Вторым потенциальным объектом техники и технологии холода может
стать

термоэлектрический

охладитель

в

виде

«прямоугольного

параллелепипеда, вытянутого горизонтально». Недостаток этого устройства для
визуализации образа «техники и технологии холода» - меньшая узнаваемость
его в качестве негеральдической искусственной фигуры.

Вышеуказанная

форма характерна только для маленьких термоэлектрических охладителей.
Третьим объектом образа технологии и высокого уровня научных
исследований

в институте может стать белая пирамида, выполненная из

ледяных блоков и символизирующая совместные разработки (научные блоки)
института и учеными США и стран Западной Европы, а также высокий уровень
разработок. Идею космоса предлагается реализовать в виде нескольких звезд –
символов высоких устремлений ученых института в исследованиях, объект
разработки которых, в виде термоэлектрического охладителя, вышел в
околоземное пространство и был использован в космической программе на
марсоходе США.
Идею отражения на гербе семи научных школ предлагается реализовать
определенных количеством семиконечных звезд – 7 школ и семь звезд,
например размещенных, над белой (серебряной) пирамидой из льда.
Композиция фигур на щите в виде основной фигуры (холодильник или
термоэлектрический охладитель, или пирамида из ледяных блоков) с
соответствующими фигурами

в виде семи семиконечных звезд, более

убедительна и художественно выразительна с «белой пирамидой из льда».
Учитывая вышеизложенное, а также белый цвет (серебро) льда и звезд,
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поле щита предлагается исполнить синим цветом (лазурь). Для повышения
информационной выразительности герба щит в гербе предлагается разделить на
два поля (сегмента). В нижнем, большем сегменте разместить пирамиду из
льда, а над ней семь семиконечных звезд. В верхнем, красном (червлень)
сегменте разместить вспомогательные фигуры: основной элемент малого герба
ОНАПТ «золотое двойное бензольное кольцо, соединенное золотым хлебным
колосом»; один раскрытый серебряный фолиант и основной элемент малого
герба Одессы «серебряный якорь с четырьмя концами».
Визуализация идеи нового герба для ИХКЭ ОНАПТ. На рис.3 представлен
эскиз проекта герба ИХКЭ.

Рис.3 Эскиз дизайна малого герба учебно-научного института холода,
криогенной техники и экоэнергетики (автор Малых В.П.)
Описание (блазон) герба. В разделенном на красное и синее поля щите, в
синем поле белая пирамида выполнена из блоков льда, сопровождаемая сверху
семью белыми семиконечными звездами. На красной вершине щите раскрытый
серебрянный фолиант, сопровождаемый прорезным двойным шестигранником
– золотое двойное бензольное кольцо, соединенное с золотым хлебным колосом
и серебряным якорем с четырьмя концами.
Формы щита и раскрытого фолианта заимствованы из композиции герба,
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выбранного в качестве прототипа действующего герба Принстонского
университета (США). Этот университет в международном рейтинге ВУЗов в
2016 г. занял шестое место в мире. Другим вариантом герба Принстонского
университета является щит с девизом на латыни – «Под Божьей властью
процветает».
Для института холода, криотехнологий и экоэнергетики предлагается
девиз – «Мысль движет материей » (на латыни «Sententia Motus Materia»).
Чтобы разработать герб академии, включающей несколько учебнонаучных институтов, необходимо сначала выполнить гербы для каждого из
институтов, а затем выбрать из этих гербов одну-две главные фигуры,
значимые для визуализации особенно высоких прошлых или современных
научных достижений в той, или иной технологии ВУЗа в 2017 г.
Согласно информации, размещенной академией в Интернет ресурсах,
наиболее высокие достижения имеют технологический институт пищевой
промышленности им. М.В. Ломоносова и институт холода, криотехнологий и
экоэнергетики им. В.С. Мартыновского.
Поэтому базовым вариантом для обновленного герба ОНАПТ предлагается
дизайн, представленный на рис.4.
На малом гербе (рис.4) главными фигурами являются желтая (золотая)
мельница и белая (серебряная) пирамида (рис.3). Мельница символизирует
технологию переработки зерна в муку, а также историю образования ОНАПТ
из школы мукомолов в Одессе, открывшуюся 12 октября 1902 г.
Описание (блазон) герба. В разделенном на красное (червлень) и зеленое
(зелень) поля щите, в зеленом поле золотая мельница и серебряная пирамида
из блоков льда. В красном поле на вершине щита, золотой трезубец
сопровождаемый серебряным раскрытым фолиантом и серебряным якорем с
четырьмя

концами.

Геральдический

зеленый

цвет

символизирует

экологичность пищевых технологий, а красный цвет – приверженность
(любовь) сотрудников академии к образовательной и научной деятельности.
Обоснование идеи (замысла) герба, дизайн и описание его вариантов для
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института и академии являются интеллектуальной собственностью авторов.
Указанная собственность (научное произведение) создана авторами в нерабочее
время и в порядке личной инициативы. Поэтому ее использование ВУЗом
возможно на основании Договора об отчуждении исключительного права
авторов научного произведения в виде разработки герба.

Рис.4 Эскиз дизайна малого герба Одесской национальной академии
пищевых технологий (автор Иванова Л.А.)
Заключение и выводы.
1. Дизайн

действующих

гербов

ВУЗов,

занимающихся

пищевыми

технологиями, не в полной мере соответствуют требованиям технической
эстетики, правилам классической геральдики и отражению их научных
достижений.
2. Для решения задачи повышения уровня дизайна гербов, отличимости в
группе

аналогов

и

рекламоспособности,

разработана

модель

дизайн-

проектирования гербов ВУЗов.
3. С использованием указанной модели выполнены: обоснование идеи
герба и проведено его проектирование до стадии эскиза, на примере нового
герба для учебно-научного института холода, криотехнологий и экоэнергетики;
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обоснование идеи и эскиз проекта нового герба для Одесской национальной
академии пищевых технологий.
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Abstract
The work is devoted to the development of design of modern emblems of higher educational
institutions. The article shows that the use of the emblems allows to distinguish its visual image
from a group of similar universities, to enhance the reputation, to reflect the particularly significant
scientific achievements of the university, which proves the relevance of the topic. It is proved that
the development of emblems' desighn by non-specialists leads to a low level of design and
disturbance of the rules of heraldry in the emblems' composition. It is concluded that the most
difficult project task is visualization of display technologies in the emblem. It is done an analysis of
the design of Ukrainian universities' emblems, connected with food technologies, the expert
examination of the level of emblems' design is conducted, the requirements for the design of the
modern emblem of the University are identified. The model of designing of new emblems for the
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purpose of raising the level of emblems' design, distinguishing in the group of analogues and
advertising capacity is developed. The design was carried out using the developed model of
emblems projects for the educational-scientific institute and the academy of food technologies.
Keywords: design, emblems, model, development, technical task, institute, sketch.
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Анотація. Традиційно вживані клейові з’єднання потребують значного
часу набуття планованої міцності, створюють випаровування розчинників у
робочій зоні та небезпеку взаємодії з пакованим продуктом. Перелічені вади
відсутні у разі використання термоклейового з’єднання, або ж зварювання з
присадковим полімерним матеріалом. Технологія такого зварювання заснована
на подаванні розплавленого присадкового матеріалу між поверхнями, що
сполучаються. Виявлено, що відповідної витраті міцності з’єднання набуває
майже одразу після застигання термоклею. Експериментально встановлено,
що при збільшенні витрати розплаву термоклею міцність з’єднання спочатку
збільшується, після чого зменшується, що можна пояснити тим, що міцність
термоклею менша від міцності його адгезійного зв’язку з папером.
Ключові слова: термоклей, паперова упаковка, зварювання розплавом,
міцність з’єднання.
Вступ
Сьогодні гнучка картонно-паперова та полімерна упаковка широко
застосовується в пакуванні хімічної продукції, побутової хімії, продуктів
харчування. Проте для підвищення конкурентної спроможності в порівнянні з
іншими видами упаковки необхідно збільшувати продуктивність і безпечність
процесів її формування та закупорювання, водночас забезпечуючи необхідний
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рівень її міцності та зручності використання. Традиційно вживані клейові
з’єднання потребують значного часу набуття планованої міцності, створюють
випаровування розчинників у робочій зоні та небезпеку взаємодії з пакованим
продуктом. Перелічені вади відсутні у разі використання термоклейового
з’єднання, або ж зварювання з присадковим полімерним матеріалом.
Процес зварювання розплавом
Технологія такого зварювання заснована на використанні тепла від
розплавленого присадкового матеріалу, який подається між поверхнями, що
сполучаються [1]. Розплавлений полімер передає з’єднуваним поверхням
частину свого тепла й застигає, що призводить до отримання нероз'ємного
з'єднання. Для забезпечення процесу зварювання присадковий матеріaл
повинен мати температуру на 40-80° С вищу за температуру текучості полімеру
[2]. При зварюванні розплавленим прутком розплав надходить з прутка шляхом
його нагрівання й розплавлення в пристроях прямоточного або черв’ячного
типу, звідки він видавлюється крізь сопло й притискається роликами до
з’єднуваних поверхонь (рис. 1).

Рис. 1. Схема зварювання розплавом: 1 – екструдер, 2 – розплав
присадкового матеріалу, 3 – з’єднувані матеріали, 4 – притискні ролики, 5
– зварений матеріал
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Постановка задачі
В

основу

роботи

поставлена

задача

встановлення

раціональних

технологічних режимів процесу зварювання для досягнення необхідної
міцності з’єднання.
Експериментальні дослідження процесу термоклейового з’єднання
Експериментальна установка для дослідження на міцність стрічкових
зразків, з’єднаних розплавом присадкового полімерного матеріалу, зображена
на рис. 2.

Рис. 2. Експериментальна установка для дослідження на міцність
стрічкових зразків:
1 – паперовий зразок; 2 – станина; 3 – тягнучий пристрій; 4 – нижні затискні
губки; 5 – верхні затискні губки; 6 – електронний динамометр; 7 – блок
керування
Експериментальна установка працює наступним чином: досліджуваний
зразок 1 закріплений між нижньою 4 та верхньою 5 затискними губками. На
блоці керування 7 встановлюється задана швидкість розтягнення. Після
вмикання пристрою нижня губка 4 з постійною швидкістю рухається вниз, а
електронний динамометр 6 фіксує значення діючого зусилля. Величина ходу
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губки відображається на індикаторі блока керування 7.
Методика проведення експерименту складалася з таких стадій:
1. Здійснювалась вирубка зразків встановленого для випробувань розміру.
2. Проводився процес термоклейового з’єднання паперових зразків за
схемою, наведеною на рис. 1.
3. На установці для дослідження на міцність (рис. 2) затискався зразок.
4. Зразок поступово з заданою швидкістю навантажували до його розриву.
5. Визначали розривне зусилля.
Випробуванням піддавались зразки паперу розміром 20 × 100 мм , що
з'єднувались внахльост із розташуванням зварного шва посередині зразків
(рис. 3).

Рис. 3. Схеми розкрою зварених відрізків на зразки для випробування на
механічну міцність:
а – Схема приготування зразків: 1 – зварний шов; 2 – лінії розрізу; 3 –
невживані ділянки випробування при розшаровуванні і вид випробування
зразків; б – Схема розриву зварюваного зразка
Визначення міцності при розшаровуванні зварного шва проводили на
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смужках прямокутної форми, вирізаних із зварених зразків. Для кожного виду
випробування вирізали не менше трьох зразків шириною 20 мм (рис. 3).
Дослід проводився не менш 3-х разів. Були взяті середні значення
визначених величин. Планування експерименту, аналіз даних та похибок
проводився за [3].
Величина межі міцності зразка з паперових стрічок, з’єднаних швом
термоклею, в момент його розриву
P=

N
, Н/мм,
B

де N – розривне навантаження, Н; B – ширина зразка, мм.
На рис. 4 наведений графік залежності міцності термоклейового
з’єднання на розрив Р від витрати присадкового матеріалу m.
0,180

P, Н/мм

0,160
0,140
0,120
0,100
0,080
0,060
0,0025

0,003

0,0035

0,004

0,0045

0,005

0,0055

0,006

0,0065

0,007

0,0075

m, г/мм

Рис. 4. Графік залежності міцності на розрив від витрати термоклею
З рис. 4 видно, що найбільшої міцності з’єднання набуває при витраті
присадкового матеріалу 0,004 г/мм.
Залежність між міцністю на розрив з’єднання та витратою термоклею
можна з достовірністю 0,85 апроксимувати залежністю:
P = 7 ⋅ 10 6 m 3 − 113280m 2 + 607 m − 0,89 .
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Виявлено, що міцність термоклейового з’єднання не залежить від
проміжку часу між з’єднанням та випробуванням на розрив, тобто відповідної
витраті міцності з’єднання набуває майже одразу після застигання термоклею.
Висновки
Проведено експериментальні дослідження залежності міцності на розрив
термоклейового з’єднання від витрати присадкового матеріалу.
Виявлено, що відповідної витраті міцності з’єднання набуває майже одразу
після застигання термоклею.
Експериментально встановлено, що при збільшенні витрати розплаву
термоклею міцність з’єднання спочатку збільшується, за витрати 0,004-0,0045
г/мм набуває максимальної міцності, після чого зменшується, що можна
пояснити тим, що міцність термоклею менша від міцності його адгезійного
зв’язку з папером.
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Abstract
Traditionally used adhesive compounds require a considerable time to achieve the planned
strength, create solvent evaporation in the working zone and inhibit danger of interaction with the
packaged product. These drawbacks are absent when using a hot-melt adhesive or welding with a
filler polymer material. The technology of welding is based on the use of heat from the molten filler
material, which is fed between the surfaces to be joined.The basis of the work is the task of
establishing rational technological regimes for the welding process to achieve the required strength
of the joint. Experimental studies were carried out on the dependence of the tensile strength of
welding with a sprayed polymer material on its consumption. It was found that the strength of the
joints corresponding to consumption acquires almost immediately post-hardening of the hot melt
adhesive. It has been experimentally established that as the melting point of the hot melt increases,
the strength of the joint first increases, after which it decreases, which can be explained by the fact
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that the strength of hot melt adhesive is less than that of its adhesion bond with paper.
Keywords: hot melt, paper packaging, melt welding, bonding strength.
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DEVELOPMENT OF MOVEMENT MATHEMATICAL MODEL FOR
EXECUTIVE BODIES OF GYROSCOPE-TYPE MILL
РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ РУХУ ВИКОНАВЧИХ
ОРГАНІВ ГІРАЦІЙНОГО МЛИНА
к.т.н., доцент Янович В.П., к.т.н., асистент Купчук І.М. /
Ph.D., lecturer Yanovich V.P., Ph.D., assistant Kupchuk I.M.
Вінницький національний аграрний університет, Вінниця, Україна
Vinnitsa National Agrarian University, Vinnytsia, Ukraine

Abstract. In the article the technological scheme of the gravel mill for the highvibration grinding of bulk premix ingredients is given. This equipment is
characterized by kinematic combined vibration and the presence of spring support
nodes. The vibrational force impulse is characterized by the possibility of
transmission to the technological system of the most significant energy in a relatively
short period of working bodies.
Also, working modalities were determined by developing a mathematical model
of the motion of the executive bodies of this machine, which resulted in the graphical
dependences of the kinematic and energy parameters from the angular velocity of the
drive shaft of the machine.
Keywords: gyroscope-type mill, vibration, mathematical model of motion,
energy, power consumption.
Introduction. The profitability and competitiveness of the forage industry for
livestock production depends to a large extent on direct production costs, in particular
on the mechanical processing of material - its grinding [1].
For the implementation of high-vibration grinding of friable premix ingredients,
an experimental model of the gyroscope-type mill [1-4] (Fig. 1) was designed and
produced, in which, due to the combined oscillation and gravity motion of the drive
chamber platform, a decrease in parasitic oscillations and the provision of highly
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active circulating traffic to the technological filler, and, consequently, increasing the
productivity of high-quality grinding of processed raw materials, provided that the
consumption of energy consumed is minimized on the implementation of the
specified process.
The gyroscope-type mill works the following the way. When the motor 1 is
turned on, the torque through the elastic coupling 8 is transmitted to the kinematic
drive shaft 9 with the eccentricity e and the balancing masses 10, due to the rotation
of which is the rolling of the bearing 18 relative to the gravity sleeve 6, forcing the
horizontal oscillations and the motion of the spring-loaded cylindrical сontainers 12
together with process filler 14.
The processed material is continuously fed through the feed pipes 15 and,
crushed as a result of the power influence of the technological filler 14, through the
branch pipes 16 is unloaded from the mill.
Despite the obvious advantages of this equipment, experience shows [2-4], the
modernization of existing and the creation of new structures of machines takes place
through the use of fundamental theoretical prerequisites, in particular, the mechanics
and mathematical methods for formalizing and solving problems of analysis and
synthesis of technological and design parameters of development . Therefore, the
effective constructive execution of machines for the specified operation and the
justification, including the theoretical, its parameters determines the relevance and
practical value of these studies.
The purpose of the research is to justify the operating modes of the gravel
mill, by developing an analysis of the mathematical model of the movement of the
executive bodies of this machine.
Research methods. The scientific provisions of the paper are based on the
classical theory of mechanical oscillations, the theory of electric drives, the laws of
theoretical mechanics, and the theory of vibration crushing. Matlab, MathCad 15
software was used for analytical studies of dynamic machine parameters.

ISSN 2227-6920

175

SWorld Journal

Issue 13

Fig. 1Technological scheme of the gyroscope-type mill: 1 - electric motor; 2,
3 - elastic elements, 4,5 - bearing units; 6 - a spinning sleeve; 7 - adjusting screws; 8
- elastic coupling; 9 - kinematic drive shaft; 10 - balancing masses; 11 - frame; 12
cylindrical containers; 13 separation elements; 14 - technological filler; 15, 16 pipes for loading and unloading of the processed material; 17 - drive platform; 18 –
bearings.

Research results. In the investigated vibration system we can distinguish two
main characteristic masses in the total mass m:
m = m1 + m2 ,

(1)
(2)
m1 = mk + kmзав ,
where m1 is the mass of the drive shaft with the sleeve and support nodes, kg; m2 –
weight of the drive platform, kg; mk – container weight, kg; k – coefficient of load
connected to the container; mзав – weight of technical load, kg.
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x – displacement of the center of
masses m along the axis Ox, m;
y – displacement of the center of
masses m along the axis Oy, m;
z – displacement of the center of
masses m along the axis Oz, m;
ϕ1 – rotation of the container
around the axis Oz, deg.;
θ – rotation of the container
relative to the horizontal plane,
deg.;
ϕ 2 – rotation of the mass of m2
around the axis Oz, deg.
Fig. 2 Schematic diagram of the kinematic and dynamic analysis of the
gyroscope-type mill

In order to evaluate the patterns of motion of the constituent elements of the
system under study for each of the independent coordinates, it is convenient to use
the Lagrange equation of the second kind [4-6]. In this case, for each generalized
coordinate x, y, z, ϕ1 , θ , ϕ 2 a system of differential equations was created which,
after substituting the values of the derivatives of the generalizing forces of the
system, and taking into account the dissipative forces of resistance, took the form:












θ1 + αθθ1 + C z Z 1 R / J 1 = m1eω22 sin( θ )e / J 1 ,


m
Cx
x = 1 eω22 cos( ω2t ) cos( θ ),
m
m
Cy
m
y = 1 eω22 sin( ω2t ) cos( θ ),
y +αyy +
m
m
C
m
z + α z z + z z = 1 eω22 sin( θ ),
m
m
M − M on
Cφ
,
φ1 + αφφ1 + φ1 = kp
J1
J1
x + αxx +

(3)

where α – the characteristic of the damping properties of the system, α = const .
To determine the amplitude of the fluctuations of the container and the capacity
for their implementation, it is sufficient to solve the second order equation with a
constant coefficient. With allowance for free oscillation damping of the vibration
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system due to energy dissipation, for the established mode of operation the equation
of the trajectory of the container movement can be written as:

) / ((k − ω ) + a ω )+
+ A sin (ω t )a ω / ((k − ω ) + a ω );
y = A sin (ω t )(k − ϖ ) / ((k − ω ) + a ω
+ A cos(ω t )a ω / ((k − ω ) + a ω );
(

)(

x = A cos ω1 t k x2 − ω12
2
x

1

2
1

2

2
y

2
1

2 2
1

2
x

2 2
1

2
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2

2
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2

2
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2
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2
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2
x

2
1

2
1

2

2
1

2
1

2

2
y

2
y

2
1

(4)

)+
(5)

2
1

z = Az / nz2 ; ϕ1 = Aϕ / nϕ2 .
where
Az =

kx = Cx / m ,

ky = Cy / m ,

kφ = Cφ / J 1 ,

k z = C z / m,

(6)
Aφ =

M kp − Mon
J1

,

m1
eϖ 22 sin(θ )
m

Based on the above relationships found, other vibration field parameters can be
determined for steady state, which is proportional to the amplitude and frequency of
oscillations [7, 8], namely: vibration velocity – υ = A ⋅ ω ; vibration acceleration–
a = A ⋅ ω 2 ; intensity of fluctuations – I = a ⋅ υ = A 2 ⋅ ω 3 .

The consumed power of the developed equipment can be determined:
N пр = (N F + N тер )/ η пр ,
(7)
where N F – the maximum energy expenditures that develop by coercive force to
max

provide the executive bodies with an oscillatory system of necessary vibration
parameters, kW/h; N тер – friction energy consumption in the base units, kW/h;

η пр

– coefficient of performance drive.
The expression for the power of the NF force is given as a product:
where ϑ = ϑx2 + ϑ y2 + ϑz2 =

N F = Fϑ ,
(8)
x 2 + y 2 + z 2 – expression for the components of the

vibration velocity of the executive body of the machine; F - module of coercive force.
Потужність на здолання сил тертя у системі можна визначити:

N тер = 0,5 Fµd цω1 ,
(9)
where µ = 0,05...0,08 – the coefficient of friction in the supporting nodes; dц –
diameter of the pin, on which the bearing is laid, dц = 0,015 m.
Thus, the dependence on the power of the investigated drive can be written as:
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N пр

0.5 d ц m + m1eω13 m0−1 ×



2
 
2
2
 
  ω1α x cos ω1t − k x − ω1 sin ω1t  + 
2
−1 
n x2 − ω12 + α x2ω12
= m1eω12η пр

 
×

2

2
2

 
 +  k y − ω1 cos ω1t + ω1α y sin ω1t  
2


 
k y2 − ω12 + α y2ω12



(

(

)

(
)

(

)

(10)

)

The energy consumption in the process of motion of the oscillatory masses of
the system is determined as:
Екол =

mколϑ 2
,
2

(11)

where mкол – mass of oscillating parts of the system, kg.
In determining the energy of motion of unbalanced masses of the system under
study, we use the formula:
Ен. зр =

mн. зрϑ 2

(12)

2

where mн. зр – unbalanced mass, kg.
The load in general on the base nodes can be calculated, using the assumption
that the main cause of this load is the presence of unbalanced masses in the system.
Thus, the criterion for assessing the life of the reference nodes can be taken
unbalanced force Fн.зр. :
Fн. зр. =

Fн2. зр. х. + Fн2. зр. y .

(13)

Given the use of this technique, the desired parameter will look like:

Fн . зр = x m mзав ⋅ ( m1 + m2 )−1 e 2ω24 ×

(

×

)

2

 ω22 − k x2 cos ω2 t + ω2α x sin ω2 t 

 +
2
2
2
2
ω
α
ω
−
+
⋅
k
x
2
x
2



(

(

)

)

 ω22 − k z2 sin ω2 t − α zω2 cos ω2 t 
+

n z2 − ω22 + α z2 ⋅ ω22



(

)

2

.

(14)

The energy of oscillating masses is determined by the dependence:
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E кол = x m m зав m22 ⋅ ( m1 + m2 ) −2 e 2ω 26 ×
2

2
2

−
−
ω
α
cos
ω
t
k
ω
sin
ω
t
2
x
2
x
2
2

× 
2
2 2
2 2


k x − ω2 + α x ω2



(
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)

 k 2 − ω 2 cos ω t + α ω sin ω t 
y
2
2
y 2
2 
+
2


k y2 − ω 22 + α y2ω 22



(

)

2




 (15)

To solve and analyze the obtained equations of motion of the executive organ of
the gyroscope-type mill, the mathematical environment of MathCad was used (Fig. 35).

Fig. 3 Amplitude-frequency characteristics of the gyroscope-type mill
depending on the angular velocity of the drive shaft ω: a), b) the corresponding
amplitude components Ax, Az on the axis of coordinates OX, OZ; с) the total
amplitude of fluctuations of the executive body.
The use of MathCad allowed us to obtain a graphical interpretation of the
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amplitude-frequency and energy characteristics of a milling mill depending on the
angular velocity of the drive shaft to study the operation of the system with minimal
energy consumption [2, 9].

Fig. 4 High-speed parameters of the gyroscope-type mill depending on the
angular velocity of the drive shaft ω: a) vibration velocity υ; b) - vibration
acceleration a; c) vibration intensity I.
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Fig. 5 Energy parameters of the investigated vibration machine depending
on the angular velocity of the drive shaft ω: a) load on the bearing units of the
drive shaft Fнзр; b) is the energy of the oscillating masses of the disintegrator Екол;
c) energy consumption N.

Conclusions. Analyzing the graphical dependence of the vibration velocity on
the angular velocity of the drive shaft, the peak values are observed at 40 s-1 to
0,05 m/s. Considering the graphic dependence of the vibration acceleration on the
angular velocity, the maximum value of 60 m/s2 is observed at 150 s-1. The
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preliminary graphic dependencies made it possible to determine the theoretical curve
of the distribution of the power consumption of the machine from the angular
velocity of the drive shaft. The analysis of the mentioned characteristics of the
developed machine allowed theoretically to determine the working parameters of the
developed equipment corresponding to the valuesof A = 3.1...3.3 mm, ω = 100 ...
110 s-1, in which the power consumption is N = 1500 ... 1600 W.
The theoretical analysis of the presented differential equations of motion of the
grinding chambers of the milling mill showed that during its operation there is
observed a resonance regime along the OZ axis to Аz = 10 mm at an angular speed of
the drive shaft 48 s-1, along the axis OX – Ax = 6.5 mm at 40 s-1. As a result, the peak
values of the total amplitude of oscillations are observed at 45 s-1 and make
A = 11 mm.
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Анотація.
У статті приведена технологічна схема граційного млина для високоактивного
вібраційного помелу сипких інгредієнтів преміксу. Дане обладнання характеризується
кінематичним комбінованим віброзбудженням і наявністю пружинних опорних вузлів.
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Вібраційний силовий імпульс характеризується можливістю передач технологічній системі
найбільш значної за величиною енергії при відносно невеликому ході робочих органів.
Також було визначено робочі режими, шляхом розробки на аналізу математичної
моделі руху виконавчих органів даної машини, в результаті чого було отримано графічні
залежності кінематичних та енергетичних параметрів від кутової швидкості приводного
валу машини.
Ключові слова: граційний млин, вібрація, математична модель руху, енергія,
споживана потужність.
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Анотація. В даній роботі розглядається побудова математичної моделі
сенсора, що використовується при електроємнісному методі неруйнівного
контролю. Продемонстровані базові рівняння, та примущення, на яких
заснована моделі. Окреслено граничні умови та цілі подальшого числового
моделювання.
Ключові слова: неруйнівний контроль, електроємнісний метод, ємнісний
сенсор
Вступ.
Електроємнісний

метод

неруйнівного

контролю

є

одним

з

розповсюджених методів електричного контролю [1].
При використанні цього методу важливо знайти оптимальні форму та
геометричні параметри сенсора, але аналітичні рішення для обчислення
електричної ємності по поверхні сенсора існують тільки для сенсорів простої
форми (пластина, стрижень і т.д.). Розробка і тестування різних фізичних
прототипів сенсорів є досить дорогим та трудомістким. Таким чином, розробка
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математичної моделі, яка ефективно і точно відтворить роботу зонда є
актуальною

задачею.

Питання

моделювання

електростатичного

методу

контролю вже розглядалися авторами [2, 3] з огляду на окремий тип матеріалів
–

інтелектуальні

полімерні

композити.

Авторами

[4,

5]

розроблено

удосконалені, завадостійкі методи електростатичного контролю, моделювання
сенсорів до яких є також актуальною задачею.
Основна частина.
Метод кінцевих елементів, який є одним з найпоширеніших при числовому
моделюванні, полягає у розділенні об’єкта моделювання на ряд невеликих
ділянок (елементів). Основні рівняння математичної моделі застосовуються до
області одного елемента, при цьому шукані змінні можуть бути розраховані у
вузлах з’єднання елементів. При з'єднанні всіх елементів у єдину область,
можна визначити поведінку усієї області.
Щоб застосувати метод кінцевих елементів до електроємнісного методу
контролю,

в

першу

чергу

необхідно

розглянути

рушійні

рівняння.

Електромагнітні явища регулюються рівняннями Максвелла. Матеріали, що
мають як діелектричні, так і провідні властивості, регулюються рівняннями
Максвелла-Ампера [6]
∇ × H= J +

∂D
,
∂t

(1)

де Н – напруженість магнітного поля; J – щільністю струму; D – щільність
електричного потоку.
Для

усунення

напруженості

магнітного

поля

H,

рівняння

(1)

представляється у вигляді
∂D 

∇ J +
0.
=
∂t 


(2)

Частоти, що використовуються в ємнісних вимірювальних сенсорах,
зазвичай лежать в діапазоні від 10 кГц до 1 МГц. На таких частотах
індуктивними явищами можна знехтувати і електромагнітне поле можна
розглядати як квазістатичне електричне поле. Можна припустити, що часовою
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похідною щільності магнітного потоку B можна знехтувати, і згідно закону
Фарадея електричне поле Е є вільним для звертання
∇× E = −

∂B
= 0.
∂t

(3)

На основі рівняння (3), електричне поле E можна описати за допомогою
електричного скалярного потенціалу розподілу ϕ ( x, y, z ) , так що розподіл
електричного потенціалу ϕ ( x, y, z ) , може бути представлений як
E = −∇ϕ ( x, y, z ) ,

використовуючи конститутивні відносини
J = σ ( x, y , z ) E ,
D = ε ( x, y , z ) E .

Вираз (2) виглядає
∂

∇ σ ( x, y, z ) ∇ϕ ( x, y, z )  + ∇ ε ( x, y, z ) ∇ϕ ( x, y, z )   =0 ,
 ∂t


(4)

де σ ( x, y, z ) – розподіл провідності; ε ( x, y, z ) – розподіл діелектричної
проникності.
Якщо відомо розподіли провідності та діелектричної проникності, розподіл
електричного потенціалу σ ( x, y, z )

можна отримати шляхом вирішення

рівняння (4). Але на практиці, через похідну за часом у зв'язку між
діелектричними та провідними властивостями, рівняння (4) не може бути
вирішено. Практичний спосіб вирішення цієї проблеми полягає у розгляді
системи як "переважно діелектричної" або "переважно провідної". У першому
випадку рівняння (4) можна спростити до рівняння Лапласа
∇ ε ( x, y, z ) ∇ϕ ( x, y, z )  =
0.

У випадку "переважно провідної" системи, застосовується рівняння
∇ σ ( x, y, z ) ∇ϕ ( x, y, z )  =
0.

Використовуючи зазначене вище квазістатичне припущення, можливо
застосовувати метод кінцевих елементів для вирішення вищевказаних рівнянь, і
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передбачити

розподіл

електродами

в

потенціалу

конкретному

ϕ ( x, y , z ) ,

середовищі

спричинений

і

геометрії.

ємнісними

Сенсори

для

електроємнісного контролю задовольняють граничну умову Діріхле
V | ( x, y, z ) ∈ Γ1

=
ϕ ( x, y , z ) 0 | ( x, y , z ) ∈ Γ 2 ,

0 | ( x, y , z ) ∈ Γ 3

де Γ1 – поверхня рушійного електроду; Γ 2 – поверхня чутливого
електроду; Γ3 – зовнішня поверхня обчислювальних областей; V – напруга,
прикладена до рушійного електроду.
Після вирішення рівняння (4), можна застосувати закон Гаусса в
числовому вигляді інтеграла по поверхні навколишнього чутливого електрода
для

обчислення

індукованого

заряду

на

цьому

електроді

шляхом

розрахункового розподілу електричного потенціалу. Закон Гаусса можна
записати у вигляді
q=
−
∫∫ ε ( x, y, z )∇ϕ ( x, y, z ) ds ,
s

де s – оточуюча поверхня чутливого електрода.
Висновки.
Математична модель може бути застосована для числового моделювання
сенсорів довільної форми та знаходження їх оптимальної форми та
геометричних параметрів.
Подальше числове моделюванні може ставити на меті такі цілі:
1. Отримання розподілу електричного поля від сенсора для зразків з
різними електричними властивостями.
2. Визначити спотворення електричного поля через наявність дефектів в
зразках, а також вивчення якісних та кількісних змін в порівнянні з
розрахунковою ємністю.
3. Створення методики та загальних принципів проектування сенсорів.
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Abstract.
The work is devoted to the problem of mathematical modeling of sensors for the
electrocapacitive method of nondestructive testing. The mathematical model is based on the
Maxwell-Ampere and Faraday equations using the Dirichlet boundary conditions and the Gauss
law. In modeling, the system is regarded as "predominantly dielectric" or "predominantly
conducting", which is due to the impossibility of solving it in the usual way. A mathematical model
has been created that can be used to obtain the distribution of the electric field from the sensor for
various samples, to determine the distortion of the electric field due to defects in the samples, and to
create a methodology and general principles for the design of sensors.
Keywords: nondestructive testing, electrocapacitive method, capacitive sensor
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Abstract. There was proposed an analytical model which allows estimating the
processing time of messages in a mobile network management system, taking into
account features of the practical implementation of information exchange between
authorities and control objects. There was determined the dependence of the
processing time of message in the control system of such parameters like the intensity
of incoming flow requests, the intensity of the service and the number of servers.
Key words: control system; efficiency; time for processing; queuing system.
Introduction.
Evaluating the effectiveness of the management system (MS) of a
telecommunications network (TN) is a quite difficult and time consuming task. In
general, there are two groups of indicators. The first group includes indicators that
reflect probabilistic-temporal parameters of the management system. Moreover, one
of the most important indicators of this group is the time for processing management
information, which circulates between management objects and subjects during
management data exchange. The second group of indicators characterizes the
efficiency of telecommunication networks as a result of management in a given
critical situation. One of the main indicators of this group is the capacity of the
network, which reflects the value of the served load with a given quality.
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Indicators of both groups are interrelated. The delay in information in the
management cycle over the allowable value can lead to a significant reduction in
capacity, and, in some cases, to overloading and violation of the normal functioning
of the communication lines. If the situation in the network changes faster than the
time of the management cycle, management actions may even disorganize the
network.
Analysis of the time for processing messages in the management system of a
telecommunication network allows determining bottlenecks and ways to improve the
efficiency of the system as a whole. Thus, it is important to have mathematical tools
that allow quantifying the value of processed information in the management cycle.
There was published a number of methods that allow to evaluate the time of a
transaction in the MS in modern scientific and technical literature [1, 2, 3].
[1] gives the mathematical model for control channels and equations for quality
evaluation the time for processing messages in the MS of TN. But it does not take
into account the features of practical implementation of the model, message formats
and types of transport protocols, which are used in the transmission of management
information.
Problem Statement
The aim of the research is to evaluate the time for processing messages in the
MS taking into account the format of messages of the transport layer protocol.
The following problems are solved:
− a problem of determining the dependence of the time for processing messages

on service intensity and intensity of the incoming flow of messages;
− a problem of determining the required speed of information transmission in the

management channel, based on the given intensity of the incoming flow and formats
of messages of the transport layer.
Problems are solved on the basis of the teletraffic theory and methods of
mathematical modeling.
Materials and Methods
Nowadays, mobile networks are developing the most dynamically. This is due to
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the fact that this sector has the most intense competition. Therefore, in this field, the
organization of an effective network and service management is particularly
important. In connection with this, mobile operators use the most advanced
technologies and solutions in telecommunication management. Therefore, the
research applies to mobile networks.
Management System Architecture
Figure 1 shows the structure of a part of a radio access network management
system of a mobile network operator, consisting of:
− management subjects (Base Tranciver Station, Base Station Controller,

Transcoder/Rate Adaptation Unit);
− management servers (Operation & Maintenance Serevers);
− workstations of the management system (Operation & Maintenance

Terminals);
− control channels between network elements and servers of the MS.

The control channels that connect geographically dispersed elements of the MS
through the corporate Wide Area Network (WAN) are of particular interest in
analyzing the time of management transactions.

Figure 1. The structure of the MS of a radio access network of a mobile
network operator

The integrated traffic between management objects (network elements) and the
MS servers defined by:
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− traffic that was generated as a result of management of network elements and

the whole network (frequency and amount of traffic are very small and random
values) [2];
− traffic that was obtained in the periodic statistical data collection about the

status of network elements (it depends on the period of the survey and the number of
network elements);
− traffic that was formed as a result of management operations due damages on

the network (frequency and amount of traffic are random, unpredictable value, could
lead to network congestion).
Simple Network Management Protocol (SNMP) [4] (one of application layer
protocols) is used for telecommunication networks managing the most often.
Management, according to this protocol is based on the model of "manager-agent."
Management stations, whose functions are performed by servers of the MS, control
agents that are network elements.
The simplified model of the MS based on the model of "manager-agent" is
shown in figure 2.

Figure 2. Model of the management system "manager-agent"

The analysis of the time for processing messages in the MS is based on the
management model, which is shown in fig. 2.
Description of the MS Model
To evaluate the time needed for processing information it is easy to apply
mathematical tools of the teletraffic theory. Creating models, based on this theory,
gives solutions with sufficiently accurate approximation of real processes.
According to the teletraffic theory, the control channel between network
elements and MS servers can be viewed as the M/M/m queuing system (arrival
process: memoryless, exponential interarrival times, Poisson arrival process; service
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times distribution: exponential; number of servers = m). A buffer is used as a waiting
place.
Input:
- arrival rate (number of messages / unit time), λ (message/s; Mbps);
- service rate (number of messages / unit time), μ (message/s; Mbps);
- number of servers, m;
- message length, N (number of bits in a message).
Assumptions:
- control channels are absolutely reliable (the probability of errors in channels
equals zero);
- time for connection is considered to be zero, because User Datagram Protocol
is usually used.
Output:
- dependence of the message processing time in the MS on incoming traffic
intensity, service intensity and the number of servers t S = f (λ , m , m ) ;
- needed transmission rate, taking into account given receiving traffic intensity
and the transport layer protocol that is used and determines the message length.
Such a problem statement allows determining requirements for the channel
productivity of the MS of telecommunication networks.
Determination of the Time for Message Processing in the MS
The average time tS of the message processing in the management system can be
determined through the use of mathematical tools of the teletraffic theory for the
M/M/m model, presented in [3]. To evaluate tS it is needed to find out some
probabilistic parameters of the MS system, such as the probability that there are no
customers (messages) in the system P0, and the probability of queuing (arriving
customer finds all servers busy) PQ.
P0 is determined by the following formula [5]:
m −1A k A m
P0 =  ∑
+
m!
 k =0 k!

 1 


 1 − ρ 

−1

,

(1)

where A – coefficient of loading (load factor) of the MS channel, ρ – coefficient
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of loading of one server.
These parameters are determined as follows:
A=

λ
µ

;

ρ=

λ
µ× µ

(2)

Condition (3), which provides a steady mode of the queuing system, is
necessary:
ρ=

λ
m× m

=

A
< 1.
m

(3)

PQ is determined as:
 1 

 1 − A 

Am
m
PQ =
⋅ P0
=
m−1 k
 m!(1 − ρ )
m 
A
A
1


∑
+
 k = 0 k!
m!  1 − A 
m 


 Am

 m!


(4)

Formula (4) is called the Erlang-C formula.
The average number of customers in the queue is determined according to
formula (5):
NQ =

ρ
1− ρ

⋅ PQ

(5)

The average number of customers which are served by servers is determined by
formula (6):
Nm = m ⋅ ρ = A

(6)

According to Little’s formula [6] and formulas (5) and (6):
tS =

1

µ

+

NQ

λ

(7)

Using mathematical tools, given above, and based on the results of experiments
described in [7, 8, 9] the time for processing massages in the MS can be analyzed.
According to experimental data [10] "experimental management network" includes a
manager and 178 agents. The analysis of SNMP traffic during 168 hours showed that
the average number of SNMP packets, circulating in the management network, is
5136 packets / sec. Thus the average number of packet processed by the manager
from one agent is approximately 5136/178 ≈ 30 (messages / s).
Calculations of tS for the experimentally obtained λ1 = 30 (messages / s) and
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other values of arrival rate λ2 = 40; λ3 = 50 (messages / s) and different values of the
number of servers m1 = 1, m2 = 5 were made.
Dependences of average time of messages delay by remote server (or group of
servers) of the MS on arrival and service rate, and the number of servers in the MS
t S = f (λ , m , m )

are shown in figure 3.

Figure 3. Dependence of the processing time on arrival and service rate,
and the number of servers
In order to determine the numerical values of μ it must be specified the type of
protocol used. Usually User Datagram Protocol (UDP) [10] is used as a transport for
messages of the SNMP protocol. Maximum length of a SNMP message is limited to
an UDP datagram maximum length (NUDPmax = 524120 bits).
However, according to the results of the experiment the average length of SNMP
message is about 1500 bytes. Therefore, the average length of one UDP datagram,
which

are

used

to

transport

SNMP

messages,

will

be

1500+8 =

1508 (bytes) =12064 (bits). After calculations by formulas (1 - 6), taking into account
the average length of UDP datagrams, values for the average processing time for the
transport layer messages were received. The results are shown in figure 4.
The analysis of the graph presented in figure 5 shows:
- significant reduction in processing time is observed with increasing the speed
of information transmission to the value of 8 Mbit / s. Further increasing the service
rate has almost no effect on the processing time of management information.
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Figure 4. Waiting time vs. service rate graph

- the use of group of servers to service the incoming flow also leads to
decreasing

the

overall

waiting

time

in

the

management

system

t S = f (λ , m , m1 ) > t S = f (λ , m , m2 ) .

The example can be used in the preparation of the methodology of requirements
to the capacity of the management channel, which depends on the speed of
information transmission and the redundancy brought by the protocols of the 1st, 2nd,
and 3rd levels of the Open System Interconnection model.
Conclusions
Timely receipt of data about the status of network parts and elements helps
improve the effectiveness of taken decisions about the possibility of bringing the
characteristics of the network to the necessary standards.
The paper proposes an analytical model to determine the processing time of
messages taking into account the characteristics of the practical implementation of
the principles of management information exchange.
Based on the results the inverse problem can be solved: defining requirements
for information exchange channels, which can provide a specified amount of the
processing time.
The results can be used to design and optimize the MS and for determining the
necessary channel capacity.
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Анотація.
Запропонована аналітична модель, що дозволяє оцінити час обробки повідомлень в
системі управління мережею мобільного зв’язку з врахуванням особливостей практичної
реалізації принципів обміну інформацією між органами і об’єктами управління. Визначено
залежність часу обробки повідомлень в системі управління від інтенсивності вхідного
потоку заявок, інтенсивності обслуговування та кількості серверів.
Ключові слова: система управління; ефективність; час обробки; система масового
обслуговування.

Article sent: 20/06/2017 of
© Yurii Kurys
ISSN 2227-6920

198

SWorld Journal

Issue 13

j13-035
DOI: 10.21893/2227-6920.2017-13.035
УДК 004.2
САО: СЕМИОТИКО-АГЕНТНО-ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ
SAO: SEMIOTICS-AGENTS-ONTOLOGICAL MODEL
OF INTELLECTUAL SYSTEMS
д.т.н., проф. Косолапов А.А. / d.t.s., prof. Kosolapov A.A.
ORCID: 0000-0001-8878-568X

Днепропет ровский национальний университ ет ж елезнодорож ного т ранспорт а
им. академика В. Лазаряна, Днепр, Лазаряна 2, 49010
Dnipropetrovsk National University of Railway Transport
named after Academician V. Lazaryan, Dnepr, Lazaryana 2, 49010,

Аннотация.
гибридная

В

работе

интегрированная

рассматривается

предложенная

семиотико-агентная-онтологическая

автором
модель

интеллектуальных систем. САО-модель является развитием семиотической
модели Д.А. Поспелова на основе новых парных агентных моделей и
онтологических баз знаний для хранения агентов и описания системной
семантики

и

прагматики.

Дополненная

средствами

имитационного

моделирования, организации диалога и процедурами принятия решений в
условиях неполноты и неопределённости, а также большого количества
данных САО-модель будет интеллектуальным инструментарием для создания,
познания и развития интеллектуальных систем.
Ключевые слова: прикладная семиотика, парные агенты, онтологические
базы знаний, гибридная интегрированная САО-модель, интеллектуальные
системы.
Вступление.
В настоящее время формируется новая парадигма компьютеризации,
которая связана с разработкой и внедрением интеллектуальных систем (ИнтС).
[1]. Эти системы характеризуются следующими особенностями: - работа со
слабоструктурированными, неформализуемыми данными; - территориально и
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функционально распределённые ресурсы с сетецентрической моделью хранения
больших объёмов данных; - работа в режиме реального масштаба времени с
жёсткими ограничениями на время принятия решений; - интеграция систем на
основе ВЕБ-технологий с достижением нового качества за счёт синергии; создаваемые системы переходят в класс больших, сложных систем, в которых
существенным параметром, влияющим на их эффективность, является
структура системы; - современные системы являются мультиструктурными
образованиями (см. рис.1); - отмеченные особенности систем порождают
проблемы неполноты данных и неопределённости в процессе принятия
решений, что привело к появлению понятия "серый анализ" и "серые системы"
[2], описываемые численными и лингвистическими переменными; - реализация
интеллектуального интерфейса и работа в "серых" условиях требуют
организации баз знаний и построения "гибридных систем искусственного
интеллекта" с применением взаимосвязанных моделей нечётких множеств,
генетических алгоритмов и нейронных сетей [3].
Проектирование

и

развитие

существующих

систем

сдерживается

проблемой описания их видов обеспечения в условиях проклятия размерности
[1,3]. Это особенно важно в процессе системного проектирования, что
возвращает нас к основам семиотики, которая в последнее время получила
развитие

в

новых

методических

подходах

к

созданию

и

изучению

интеллектуальных систем [3,5]. В данной работе представлена новая
семиотико-агентно-онтологическая модель ИнтС - САО-модель, которая
является развитием семиотической модели Д.А. Поспелова [4, 5].
Основной текст.
ИнтС будем описывать в виде девятки множеств
SM = A, Rc , Rs , R p , K c , K cs , K csp , Rv , K cspv

(1)

где
A = {zi }i =1, N

- множество базовых атомарных символов (знаков, термов,

агентов), используемых для построения синтаксических конструкций (3);
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zi = ( ai ; ai ) - комплексный атомарный парный агент, состоящий из

статической

ai

компоненты, представляющей объект, и динамический

компонент ai , описывающий процесс функционирования ai ;
R

c
(∀i ∈ cj ) ( ai ) 
→ K cj

множество

-

синтаксически

правильных

конструкций K cj , построенных из статических атомарных символов (объектов)
с помощью множества правил синтактики
Rs
(∀i ∈ cj ) ( K cj , ai ) 
→ K csm

-

Rc ;

множество

семантически

правильных

конструкций K csm , полученных из синтаксически правильных конструкций K cj
и динамической составляющей атомарных агентов ai с помощью множества
правил семантики Rs ;
R

p
(∀m ) K csm →
K cspm

-

множество

прагматически

правильных

конструкций (систем) K cspm , построенных из семантически правильных
конструкций K csm с помощью множества правил прагматики R p ;
R

v
→ K cspvm - множество новых, выводимых правильных
(∀m ) K cspm 

конструкций (систем) K cspvm с помощью набора правил вывода Rv .

Rs , R p , Rv - множества правил синтактики, семантики и правил вывода,
которые описываются (интегрированы) в онтологической базе знаний.
Предложенную

САО-модель

можно

представить

в

виде

мультиструктурной схемы и определить все виды структур и их ресурсное
обеспечение (рис. 1).
Предложенная схема опирается на интеллектуальный банк знаний (ИБЗ,
включающий иерархию баз знаний: базу фактов, или данных (БД), базу знаний
или правил (БЗ) и базу целей (БЦ), которые в семиотике соответствуют
синтактике, семантике и прагматике. Банк знаний реализуется на основе
онтологий [3]. На нижнем уровне структуры располагается онтологическая база
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знаний, которая описывает организационно-технологический макроуровень
объекта управления.

Rv

K cspvm

Машина вывода

GA, NN, FS

Rp

K cspm

(БЦ)

Техническая структура
Программная структура

K csm

(БЗ)

Функциональноалгоритмическая структура

Продукции

Rs

Семантические сети

Rc

K cj
Онтологии

Агентно-семиотическое
моделирование

ai

Информационная структура

(БД)

zi
Объект управления

ai

Организационнотехнологическая структура

Рис. 1. Мультиструктура интеллектуального управления
Заключение и выводы.
Была предложена семиотико-агентно-онтологическая модель (САОмодель) интеллектуальной системы и рассмотрена её мультиструктура.
Предложено понятие парного агента, в котором описывается объект и процесс
его функционирования.
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Abstract
The hybrid integrated semiotic-agents-ontological model of the artificial intelligence
systems (AIS) is offered in work. SAO-model based on the models of pair agent and ontology for
storage of agents and description of system semantics and pragmatists of AIS.
Will describe AIS as nine of sets

SM = A, Rc , Rs , R p , K c , K cs , K csp , Rv , K cspv
where

A = {zi }i =1, N - set of the atomic characters (signs, therms, agents), used for the

construction of syntactic constructions;
zi = ( ai ; ai ) - complex atomic pair agent, consisting of static component ai , presenting an

object, and run-time component ai , describing process of functioning ai ;
R

c
(∀i ∈ cj ) ( ai ) 
→ K cj - set of syntactically correct constructions K cj , built from static

atomic characters (objects) with the set of syntactics rules Rc ;
R

s
(∀i ∈ cj ) ( K cj , ai ) 
→ K csm - emantically of correct constructions K csm , got from
syntactically correct constructions K cj and with the run-time constituent of atomic agents ai with

the set of semantics rules Rs ;
R

p
(∀m ) K csm →
K cspm - set pragmatically correct constructions (systems) K cspm ,

built from semantically correct constructions K csm with the set of pragmatics rules R p ;
R

v
(∀m ) K cspm 
→ K cspvm

- set of new, destroyed correct constructions (systems)

K cspvm with the set of inference rules Rv .

Rs , R p , Rv - set of rules of syntactics, semantics and inference rules which are described
(integrated) in the ontological base of knowledges.
SAO-model appears as a multistructure on all types of providing of AIS.
Keywords: applied semiotics, pair-agents, ontological bases of knowledges, hybrid integrated
SAO-model, artificial intelligence systems, AIS, intellectual systems.
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DEVELOPMENT OF COMPUTER MONITORING
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Анотація.

Стаття

присвячена

розробці

копʼютерної

системи

моніторингу мікрокліматичних показників. В роботі розглядаються давачі
основних

мікрокліматичних

показників

приміщень,

виконується

підбір

необхідної елементної бази та проводиться розробка компʼютеної системи
моніторингу мікрокліматичних показників в приміщенні.
Ключові слова: мікрокліматині параметри приміщення, автоматизовані
системи, Arduino uno, DS18B20, DHT11, BMP085, HC-05, Bluetooth.
Вступ.
Оскільки за останні 2.5 роки оплата на комунальні послуги значно зросла,
чимало українців почали замислюватись над тим як вони можуть заощадити на
використанні енергоносіїв. Особливо актуальним дане питання стає в
опалювальний період коли використання енергоресурсів зростає і оплата за них
збільшується.

На

сьогоднішній

день

існує

багато

систем

контролю

мікрокліматичних показників, які дозволяють контролювати їх, що в свою
чергу дозволяє зробити аналіз ефективності використання енергоресурсів.
Основний текст.
Компʼютерна система моніторингу кліматичних параметрів приміщення
призначена для підвищення комфорту життя людини за рахунок збільшення
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рівня автоматизації рутинних процесів. Для цього компʼютерна система
повинна взаємодіяти з різними пристроями та обєднувати їх в єдине ціле, що
забезпечить її інтеграцію в існуючі системи та дозволить пристроям злагоджено
працювати один з одним.
Важливою функцією для систем моніторингу є можливість віддаленого
доступу до системи, а саме можливість швидко і легко змінювати
налаштування, якщо це терміново необхідно. Це дозволяє віддалено
контролювати мікроклімат в приміщенні та впливати на нього, змінюючи
режими роботи кондиціонерів, систем опалення, термостатів та іншого
обладнання за допомогою ноутбука, смартфона або планшета.
В теперішній час з невпинним ростом автоматизації різноманітних
рутинних

процесів,

досить

складно

досконало

спроектувати

технічні

характеристики системи відповідно до покладених на неї завдань, також
технології постійно розвиваються, виплескуючи на ринок товари нового
покоління, тому важливою функцією системи є її маштабування. У
майбутньому це дає можливість додати нові приміщення до системи, давачі,
сенсори та виконати необхідні налаштування.
Структурну схему (рис.1) компʼютерної системи моніторингу кліматичних
параметрів приміщення умовно можна поділити на два функціональних блоки:
один з них виконує збір даних та їх передачу на інший для подальшої її
обробки та представлення в зрозумілому форматі для користувача.

Рисунок 1 - Структурна схема компʼютерної системи.
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Для роботи з системою користувачу необхідно під’єднатися до неї через
пристрій на базі ОС Андроїд з підтримкою технології Bluetooth, після з’єднання
йому необхідно буде обрати який з показників він хоче отримати. Обравши
необхідний показник пристрій на базі ОС Андроїд надсилає цифровий сигнал
по протоколу Bluetooth 2.0 до безпровідного модуля комп’ютерної системи,
який передає запит на мікроконтролер Arduino Uno. Згідно отриманого запиту
мікроконтролер зчитує необхідний показник з давачів.
Цифровий

термометр

DS18B20

забезпечує

9-біт

12-розрядних

температурних вимірювань за Цельсієм, має робочу температуру в діапазоні
-55 ° C до + 125 ° C із точністю до ± 0,5 ° C, зчитуваний з приладу цифровий
код є прямим безпосереднім кодом виміряного значення температури і не
потребує додаткових перетвореннях.
Давач вологості повітря DHT11 використовує особливу технологію
передачі цифрового сигналу температура і вологість віддаються ним по одному
сигнальному проводу, що забезпечує високу надійність і чудову довготривалу
стабільність роботи. Цей давач включає резистивний компонент вимірювання
вологості, що пропонує чудову якість, швидкодію, анти-перешкодну здатність і
економічну ефективність. З давача дані поступають на приймач у вигляді
послідовності 0 і 1 розміром 5 байт. У перших двох байтах передається
температура, в третьому-четвертому - вологість, в п'ятому - контрольна сума,
щоб мікроконтролер зміг переконатися у відсутності помилок зчитування.
Для

вимірювання

атмосферного

тиску

використовується

давач

атмосферного тиску BMP085 з інтерфейсом I2C його робота заснована на
п'єзорезистивному принципі. Барометричний давач тиску BMP085 призначений
для

вимірювання

барометричного,

абсолютного,

диференціального

та

надлишкового тиску. Характеризується низьким енергоспоживанням та
використовується

у

багатьох

портативних

пристроях,

має низький рівень перепаду висот лише 0,25м і при цьому пропонує високу
продуктивність.
Отже, до складу системи входять такі пристрої:
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- Arduino UNO – здійснює керування, зчитування та передачу даних з усіх
давачів;
- давач температури «DS1820» – використовується для зчитування
температурних показників;
- давач вологості повітря «DHT11» – використовується для зчитування
показників вологості та температури повітрʼя;
- давач атмосферного тиску «BMP085» – використовується для
зчитування показників атмосферного тиску;
- модуль безпровідного звʼязку «HC - 05» – використовується для
передання даних, які були зчитані з давачів на зовнішній пристрій за
допомогою протоколу безпровідного звʼязку «Bluetooth»;
- зовнішній пристрій на базі операційної системи «OS Android» з
підтримкою технології безпровідного звʼязку – необхідний для надсилання
запитів для її зчитування, прийому та подальшого представлення
користувачеві.
З метою перевірки працездатності розробленої компʼютерної системи
моніторингу кліматичних параметрів приміщення було проведено тестування,
під час якого порівнювались показники аналогового термометра та давача
температури, який входить до складу системи протягом 3-х днів з інтервалом 6
годин. У ході проведення експерименту було зафіксовано показники
температури, отримані з розробленої системи та з аналогового термометра на
протязі 3-х днів з інтервалом 6 годин.
В результаті порівняння отриманих даних було встановленно що похибка
вимірювання складає 0,5°С. Отже, розроблена система є працездатною.
Висновки.
Було розглянуто основні давачі мікрокліматичних показників, підібрана
необхідна елементна база та розроблено структуру схему компʼютеної системи
моніторингу мікрокліматичних показників в приміщенні.
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Abstract.
The article devoted to the development of computer monitoring system micro-climatic
parameters. In the process, was considered the main indicators of microclimate room, picked up the
necessary basic elements and structure developed computer monitoring system of microclimatic
indicators in the room structural scheme.
Key words: microclimate parameters of the room, automated systems, Arduino Uno,
DS18B20, DHT11, BMP085, HC-05, Bluetooth.
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Анотація. В роботі розглядаються основні принципи і методи розробки
мобільного додатку для доступу до електронних ресурсів бібліотек під ОС
ANDROID.
Ключові слова: мобільний додаток, клієнт-серверний додаток, ОС
ANDROID.
Вступ.
Переважна більшість вітчизняних бібліотек вже не є пасивними
користувачами інформації Інтернету, а займається створенням власних
інформаційних ресурсів і наданням їх широкому колу користувачів всесвітньої
глобальної мережі. Значною мірою це реалізується через створення веб-сайтів,
покликаних всебічно представляти бібліотеку в світовому інформаційному
просторі. Їх використання дозволяє зробити бібліотеку відкритою для кожного
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потенційного користувача, значно розширити коло споживачів послуг і таким
чином зайняти визначальне місце в світовій інформаційній інфраструктурі.
Недоліки мобільних пристроїв відомі: маленький екран, короткі сесії,
єдине робоче вікно і нестабільне з'єднання. Але деякі з цих особливостей
надають унікальні можливості - принципи мобільного дизайну відображають як
обмеження, так і сильні сторони звичних гаджетів.
Основний текст
Незважаючи на останній тренд і сплеск інтересу до телефонів з великою
діагоналлю, для більшості людей зручність мобільного пристрою полягає саме
в його компактності і невеликій розмірі. У порівнянні з монітором
персонального комп'ютера або лептопа, екран телефону може відображати
набагато менше інформації за раз, а значить, розмір екрану - істотне
обмеження.
Контент, розташований «вище лінії згину» на 30-дюймовому моніторі
вимагає 5-кратної прокрутки на 4-дюймовому екрані телефону. Користувач
повинен здійснити набагато більше дій, щоб отримати ту саму кількість
інформації та активно задіяти свою короткочасну пам'ять, щоб не забути щойно
прочитаний текст.
Таким чином, сприйняття мобільного контенту значно складніше, аніж
зазвичай.
Коли додається новий елемент дизайну або текстовий блок на екран
мобільного телефону, щось інше завжди зникає з поля. Важливою частиною
користувальницького інтерфейсу є візуальний простір управління сайтом або
додатком.
Навігаційне меню браузера, панель задач операційної системи і інтерфейс
сайту значно звужують корисну площу екрану.
Але якщо на моніторі комп'ютера залишається ще достатньо місця (до
60%) для комфортного співіснування chrome і контенту, то при створенні
мобільного

додатку

треба

врахувати

помірне

використанні

елементів

оформлення, щоб звільнити простір для головного змісту.
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Мобільна інтеракція часто фрагментована і розбита на короткі періоди:
середня сесія на телефоні становить 72 секунд, тоді як на звичайному моніторі
комп'ютера вона триває в два рази довше - 150 секунд.
Ці короткі сесії потрібно враховувати в мобільному дизайні: зберігати
поточний стан і історію як автоматично, так і за запитом користувачів, щоб в
будь-який момент вони могли повернутися до перерваної задачі.
Однак, найголовніше - спрощено самі завдання і взаємодію з продуктом
настільки, щоб всі дії відбувалися користувачами за лічені секунди і не
вимагали тривалого уваги.
Хоча деякі розробники використовують декілька вікон одночасно,
обмежений розмір екрану мобільних пристроїв робить цю мету практично
недосяжною, навіть на сучасних телефонах з великим дисплеєм. Значна частина
людей бачить єдине вікно (додатки або браузера) в кожен конкретний момент
часу: вони не можуть розділити свій робочий простір і взаємодіяти з двома
програмами паралельно, як на комп'ютері.
Взаємодія користувачів з мобільним сайтом або додатком обходиться без
звернення до додаткових засобів, фізичних або віртуальних.
Поведінка додатку для роботи з електронними ресурсами бібліотеки є
типовою для мобільних додатків і має наближену до лінійної структуру.
Першим етапом роботи додатку є введення даних користувача. Також є
можливість перейти безпосередньо до головних етапів роботи додатку –
пошуку та виведення результатів.
Другим етапом є введення користувачем параметрів пошуку по
електронному каталогу. Мобільний додаток дозволяє виконувати пошук за
такими параметрами як і сайти бібліотек
Третій етап – відображення помилки, якщо вона виникла в процесі пошуку
через відсутність з’єднання, проблеми сервера або відсутність результатів, чи
відкриття екрану відображення результатів. Результат пошуку відображається
списком з простим та зрозумілим форматуванням, котрий містить всю основну
інформацію про кожен компонент пошуку, отриману з сервера.
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Кожен з елементів результату пошуку обробляє натиснення і відкриває
екран з можливими варіантами дій, список яких формується індивідуально для
кожного елементу пошуку і залежить від того, чи є примірники документа в
бібліотеці (тоді з’являється можливість замовити документ) та чи існує для
вибраного документа електронна версія (якщо так – з’являється можливість
завантажити її). Це, власне, і є заключним етапом поведінки додатку при
відсутності проблем під час пошуку та відображення результатів. На цьому
етапі у користувача є можливість замовити книгу, переглянути опис документу
та завантажити його при наявності електронної версії.
При спробі завантаження можливі два варіанти розвитку подій. Під час
завантаження потенційно може виникнути одна з декількох помилок. Якщо
помилки при завантаженні відсутні – користувач спочатку побачить діалог. Ще
один можливий варіант – в системі відсутні додатки, які здатні відкрити
завантажений файл – тоді користувач отримає відповідне повідомлення.
Операційна система Android дозволяє створювати та налаштовувати
елементи інтерфейсу двома різними способами: програмно – за допомогою
використання в java-коді стандартних бібліотек і створення через них елементів
та їх конфігурації; за допомогою файлів xml-розмітки та задання атрибутів, які
визначають їх вигляд. При розробленні додатку для роботи з електронними
ресурсами бібліотеки було використано другий спосіб, оскільки він забезпечує
набагато гнучкіше керування графічним інтерфейсом.
Загальна структура

є типовою для проектів, які виконуються для

операційної системи Android з використанням системи збирання Gradle.
Варто зазначити, що додаток не забезпечує класичного процесу
авторизації, а тільки зберігає локально введені дані та при потребі їх
використовує..
Висновки
Розглядаються основні принципи та методи розробки мобільних додатків,
а також проаналізовано специфіку відтворення електронних сторінок бібліотек.
Проаналізовані всі сценарії, які можливі при користування мобільним додатком
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під час доступу до електронних ресурсів бібліотек.
Розроблено мобільний додаток для ресурсів бібліотек, який успішно в
тестовому режимі працює у бібліотеці ІФНТУНГ.
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Abstract
During developing a mobile application, the main problems of information reproduction
on a mobile device have been analyzed, such as a small area of the screen, the need for large
number of actions and the use of short-term memory for information, a mobile fragmentation.
These problems have caused saving current state in the application and in the history both
automatically and at the user request, the users interaction with a mobile site or with application is
going without resorting to additional physical or virtual means, moderate use of design elements
for freeing the page space.
The interface elements are created and configured using xml-markup files and assign
attributes that determine their view.
The behavior of the application for working with electronic library resources is typical for
mobile applications and has an approach to linear structure: input of user data, user input of
search parameters according to an electronic catalog, display of search result, loading of search
result.
The overall structure of the application is typical for projects executed for the Android
operating system using the Gradle build system.
Key words: Mobile application, client-server application, android OS.
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Abstract. In this work we conducted research and analysis of the influence of
the ratio of the main components of the slag to the viscosity and surface tension are
carried out. The areas of optimal ratio of components of slag are determined in
which optimal values of viscosity and surface tension are achieved.
Key words: slag, self-shielded flux-cored wire, viscosity, surface tension.
Introduction. It is known [1-4] that the composition of the gas-slag fillers of
self- shielded flux-cored wires (SCAW) and the physical properties of slags which
formed during the coating influence on the nature of the alloy, the quality of the
metered metal and other welding-technological properties of the wire.
For successful development of SCAW, we need an analysis of the correlation
between the technological characteristics of its melting process and the physical
properties of slags, depending on their composition and structure
Literature review. The aim of the work is to study the interrelation between the
chemical composition of slags and their physical properties and to determine the
optimum ratio of these properties.
As parameters of physical properties, the surface tension influencing the
formation of the weld bead, the removal of slag from the molten metal, the behavior
of the arc [5], the separation of the slag crust [3] and the viscosity that determines the
completeness of the metallurgical processes between slag and molten metal, the gas
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saturation of the deposited metal, the formation of a roller [5; 6].
The analysis of the literature facts [3, 4, 6] showed that, for technological
purposes suitable for welding purposes, the viscosity of slags is limited to curves of
the equilibrium value (η = 0,05 ... 0,3 Pa·s), and the surface tension is 300-350mJ/m2.
The main text.
In the course of the work, the well-known slag system CaO-CaF2-SiO2-TiO2 was
adopted as the basis.
The viscosity of the slag system was studied using a rotary viscositymeter with a
working body rotating around. The sensitivity of the instrument is 1.5 · 10-4 Pa·s.
Limit relative error is ≤7%. The obtained viscosity values for each experiment are
given in Table. 1
Measuring of surface-tension of slag was conducted by the method of maximal
pressure of gas in a phial at immersion of capillary on a different depth [7]. The
middle quadratic error of measuring of surface-tension is equal 1,3%. Results are
shown to the table. 1.
Table 1
These experimental and calculation dependences of surface-tension and
viscidity of slag fusion depending on the content of components
Chemical composition

№
1
2
3
4
5
6
7

CaF2+CaO
1
0
0
0,5
0,5
0
0,334

SiO2
0
1
0
0,5
0
0,5
0,333

TiO2
0
0
1
0
0,5
0,5
0,333

Surface-tension (at
Viscosity (at
temperatures
temperatures 1700К)
2
1700К), mJ/m
η·10-1, Па·с
σэксп
σрасч
ηэкс
ηрасч
390
390
0,04
0,04
295
295
0,9
0,9
250
250
1,6
1,6
380
380
0,3
0,3
270
270
1,4
1,4
375
375
0,6
0,6
292
292,000
0,4
0,3999

As a result of the realization of this experiment and the processing of the
obtained data equalization (1) and equation (2) was obtained in the program Statistics
6, which describe the change of viscosity and surface-pressure of the slag in
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dependence on its chemical composition.
η ==0,04·(CaF2+CaO)+ 0,9·SiO2+TiO2-0,68·(CaF2+CaO)·SiO2+
3,52·(CaF2+CaO)·TiO2 -1,4·SiO2·TiO2 -10,9806·(CaF2+CaO)·SiO2·TiO2

(1)

σ=390·(CaF2+CaO)+295·SiO2+250·TiO2+150·(CaF2+CaO)·SiO2200·(CaF2+CaO)·TiO2+410·SiO2·TiO2-1610,51·(CaF2+CaO)·SiO2·TiO2

(2)

According to the results of the research of the system CaF2-CaO-SiO2-TiO2
were constructed the response surface (Picture 1) of the surface tension (σ) and
viscosity (η) dependence on the chemical composition of the slag melt.

а)

b)

c)

d)

Pic.1. The surface of the response of the mathematical dependence of
viscosity (a) and surface tension (c) from the chemical composition of the slag
and graphical interpretation of the area of optimal values of viscosity (b) and
surface tension (d).
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It is known [8], that viscosity is determined by nature and composition of
fusion, and also by his temperature. The nature of the influence of oxides on the
viscosity of oxyfluoride melt does not depends only on the size of particles
(complexes) and their amount but also from energy of their cooperation [9, 10].
From the obtained graphical dependence (Pic. 1), it is seen that when the
content of CaF2 + CaO decreases, the value of viscosity increases, due to a decrease
in the concentration of fluoride ions having a relatively small sizes [6, 7].
An increase of the silica content with a low content (TiO2), or its absence, leads
to a constant increase in viscosity. This regularity can be explained by the increase in
the dimensions of silicon -basic complexes [9]. With a large value of the additions of
titanium oxides, they play the role of complexing [4, 9, 11] and increase the viscosity.
Some decrease in the viscosity in slags with a relatively high silica content with an
increase in the TiO2 content can be explained by the increase in the melt of O2oxygen anions, which destroy silicon-oxygen complexes Si2O76-+О2- →2SiO44-.
At the large size of the additions of oxides of titan they act part of complexing
[4, 9, 11] and promote viscidity. O2-, that destroy silicon-oxygen complexes.
Therefore, in the triple system CaF2 + CaO-SiO2-TiO2 (Fig. 1), the area of
compositions having a relatively low viscosity joins the side with a high content of
CaF2 + CaO and TiO2 and a relatively low content of SiO2.
On the basis of the obtained mathematical model, the area of optimal values of
viscosity was constructed from the ratio of the investigated components (Pic. 1b).
It is known that the influence of additions oxides of Al2O3, MgO, ZrO2, TiO2
to the fusion of the system CaF2-CaO-SiO2 has an ambiguous influence on the size of
his surface-tension. On the one side, the appearance of stronger ions in the melt
should lead to a synchronous increase in the surface tension, and on the other side,
the surface tension on the melt surface of chemical reactions with the formation of
volatile compounds decreases [10].
The opposite action of these factors results in change of surface tension on the
curves as function of extreme point's composition. In this system the exchange
reaction is being significantly developed that leads to more noticeable tension
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reduction. In addition, the value of surface tension variable can affect the formation
of complex anion.
With addition TiO2 of the addition to the fluoride oxide fusion, we can observe
a slight decrease in the surface tension, which is explained [12] by the formation of
complex anionic groups, which, due to their large dimensions, have a lower сoulomb
energy of interaction with the cations.
The opposite action of these factors causes the appearance on the curves of
changes in surface tension as a function of the composition of extreme points. In this
system, the exchange reaction gets considerable development, which manifests itself
in a more noticeable decrease in tension. In addition, the value of the surface tension
can be influenced by the formation of complex anions.
Based on the obtained graphical response model, a diagram was constructed on
that the area of optimal values of surface-tension is indicated for the chosen slag
basis.(pic.1)

Pic. 2. Chart of imposition of areas of optimal values of surface-tension and
viscosity.
When we superimposed charts of optimal values of surface tension and
viscosity for the slag CaF2-CaO-SiO2-TiO2 system (Fig. 2), we obtain the intersection
of two areas. This intersection is the area of optimal values of correlation of
components of the slag base and corresponds to: CaF2 + CaO = 0.30 ... 0.70; SiO2 =
0.25 ... 0.60; TiO2 = 0.10...0.20.
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Conclusions. According to the results of the studies, the mathematical
dependences of the values of viscosity and surface tension were obtained depending
on the ratio of the components for the system CaF2-CaO-SiO2-TiO2 , and their
graphic models were constructed. The area of combination of optimal values of
surface tension and viscosity for the slag system studied is determined by the next
corrrelation of components: CaF2 + CaO = 0.30 ... 0.70; SiO2 = 0.20 ... 0.55; TiO2 =
10...0.20.
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Анотація.
В роботі
проведені дослідження та аналіз впливу співвідношення основних
компонентів шлаку на величини в'язкості і поверхневого натягу. Визначені області
оптимального співвідношення компонентів шлаку при якій досягаються оптимальні
величини в'язкості і поверхневого натягу.
Ключові слова: шлак, самозахисний порошковий дріт, в’язкість, поверхневий натяг.
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Abstract. Promising approach to processing off-grade titanium chips into
titanium powder which meets the requirements of consumers is the way to remove an
oxidic film from a chip surface – hydrometallurgical deoxidation. The removal of
lubricoolants remains from chips surface enters into the preparation technology of
oxidised chips to deoxidation. In the work methods of cleaning the metal chips
surface from moisture and oil are analyzed, degreasing of titanium chips is
investigated. The alkaline solution composition and optimal conditions for
degreasing the chips in apparatus with mechanical intermix are chosen. It is shown
that chips degreasing at the proposed technological parameters is effective way of
preparing it for processing into titanium powder.
Key words: hydrochemical degreasing, hydrometallurgical deoxidation,
oxidised titanium chip, alkaline solution.
Introduction.
The use of oxidised titanium chips, formed in engineering in large quantities, as
a raw material for titanium powders production, makes it possible to expand its
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application in civil industries significantly. The main obstacle for production of
powder, which meets the requirements of consumers from off-grade chip, is the
presence of rubbish, dust, lubricoolants remains and the surface oxidic film in it. The
amount of oil and moisture on the chip surface increases from 7.5 % up to 30 % as its
thickness reduction from 200 μm up to 50 μm. If the ratio of surface area to mass is
large the degreasing of chips is difficult.
The main text.
A promising and principally new approach to the development of the technology
of oxidised chips involving in the titanium turn is the method of removing the oxidic
film from titanium chips surface, called the hydrometallurgical deoxidation method.
The preparation technology of oxidised chips to hydrometallurgical deoxidation
involves the removal of lubricoolants remains from the chip surface.
To remove moisture, oil, lubricoolants remains from the non-ferrous and ferrous
metals chips surface, the following cleaning methods are known: thermal, mechanical
and hydrochemical. For the titanium chips degreasing, the thermal method (roasting)
has not been applied in practice due to oxidation and possible burning of the chips.
However, research and improvement of this method continues. Vacuum degreasing is
economically expedient for deep cleaning of titanium chips to bring in charge for
melting ingots of titanium and its alloys. The mechanical method of cleaning chips
from oils and emulsions in special centrifuges does not provide the possibility of
titanium chips use in metallurgy without drying out by other methods. Cleaning in
liquid mediums by ultrasonic vibration provides chips degreasing with high quality.
However, the method did not find an industrial application due to the complexity of
the equipment and the harmful effect of ultrasound on the personnel.
The hydrochemical (reagent) method consisting in the washing of chips surface
from oils with detergent compositions has been studied by Jones M.M., Skrypnyuk
S.O., Shapovalova O.M., Bogocharova M.A., Raskina R.D. and etc. for titanium
chips. The improvement of the hydrochemical method continues. Caustic and
calcined soda, sodium silicate, sodium salts of orthophosphoric and pyrophosphoric
acids and surface-active substances are usually recommended as solution components
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used for cleaning of titanium chips. The jet and bubbling variants of the method are
known.
The jet cleaning consists in the chips soaking in hot alkaline solution, active
working by hot water supplied under pressure, and washing out by cold water. At the
jet technology the chip cleaning degree is quite high and meets the requirements to
titanium scrap processing by various ways.
The bubbling cleaning consists in the chips soaking in alkaline solutions,
washing with blowing by compressed air (bubbling). The process ends a sixti-stage
washing of the chips first by hot and then cold water from the alkaline solution. The
use of bubblers as apparatus for industrial cleaning of titanium chips is characterized
by periodicity and low productivity of the technological process, high consumption of
hot and cold water. This method is suitable to cleaning chips which are contaminated
by dust impurities or oils in limited scale.
The aim of this study is to investigate the titanium chips degreasing and to
choose the optimal technological parameters of the cleaning process from
lubricoolants remains in apparatus with mechanical intermix.
Since it is proposed to use agitators as the main equipment at hydrometallurgical
deoxidation of oxidised titanium chips, therefore, the possibility of carrying out
hydrochemical cleaning in apparatus with mechanical intermix is examined. The
chips of titanium alloys VT3-1, TS6 with a size of 3–50 mm are used for the
research. The oil content in the contaminated chips was 4.5–5.0 %. A value equal to
the difference in chip mass after degreasing and pure chips assigned to the mass of oil
was named the degree of chip cleaning from the lubricoolants remains.
According to the results of the titanium chips degreasing in various
compositions of the NaOH–Na2CO3–Na3PO4 system alkaline solutions at a
temperature of solution and wash water of about 50 °C, a solution containing 20
g/dm3 of Na2CO3 and 30 g/dm3 of Na3PO4 was chosen for further studies in agitators
(intermix speed 60 rpm). The effect of the temperature of the alkaline solution and
washing water in the range of 40–70 ° C on the cleaning degree of chip, washed by
hot water for 5 minutes, was studied. The best results of chip cleaning are obtained in
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the range of 60–70 °C for alkaline solution and in the range of 50–60 °C for washing
water. After degreasing and washing, the chips had a shiny surface, the carbon
content did not exceed 0.034 %, that corresponds to the requirements for titanium
scrap at powder metallurgy processing.
The effect of mixing speed to the cleaning degree of titanium chips in agitator
was investigated in the range of 45–120 rpm. A satisfactory cleaning quality is
achieved (92.4–93.2 %) at low rotational speeds of the mixer. Incomplete cleaning
can be explained by repeated contamination of the chips by oil particles, which turn
into alkaline solution. A sufficiently high degree of chip cleaning (98.1–98.8 %) was
obtained at intermix speed of 100 rpm, that is explained by strong mechanical action
of the liquid on the cleaned surface, as a result the chip re-greasing is impossible.
Summary and Conclusions.
The hydrochemical (reagent) cleaning of titanium chips from lubricoolants
remains (surface contamination) in apparatus with mechanical intermix in alkaline
solutions is an effective method of chips preparation to processing by powder
metallurgy.
The optimal composition of alkaline solution based on caustic and calcined soda
for oxidised titanium chips degreasing is obtained. Optimum technological
parameters of chip degreasing in the agitator are chosen: alkaline solution
temperature of 60–70 °С; treatment time of 6 minutes; washing water temperature of
50–60 °C; washing time of 5 minutes; intermix speed of 100 rpm.
Анотація.
Перспективним підходом до переробки некондиційної титанової стружки на
титановий порошок, який відповідає вимогам споживачів, є спосіб видалення оксидної
плівки з поверхні стружки – гідрометалургійна деоксидація. Видалення з поверхні стружки
залишків мастильно-охолоджувальних рідин входить до складу технології підготовки
окисленої стружки до деоксидації. В роботі проаналізовано способи очищення поверхні
металевої стружки від вологи і мастила, досліджено знежирення титанової стружки.
Вибрано склад лужного розчину і оптимальні умови знежирення стружки в апаратах з
механічним перемішуванням. Показано, що знежирення стружки за вибраних технологічних
параметрів є ефективним способом її підготовки для переробки на титановий порошок.
Ключові слова: гідрохімічне знежирення, гідрометалургійна деоксидація, окислена
титанова стружка, лужний розчин.
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Annotation. The article presents the historical aspect of research with the
discovery of acrylamide in common foods. The generalization of information on the
safety of certain food products is given. The ways of decreasing acrylamide intake
with food products are identified.
Key words: acrylamide, food products, technology, safety.
Introduction. The nutrition of a modern person has changed significantly and
depends on the quality of the products that he is able to acquire. First, the pace of life
has changed. On a normal meal often do not have enough time. And as a result, the
food ration is built from continuous snacks and interceptions, raid or in breaks
between urgent matters. Secondly, new technologies and new food products are
emerging, some of which are simply harmful, others are undesirable, others can be
used with reservations [1, 4, 7].
Recent studies have shown that it is the presence of foreign substances
(neoplasms) in the production that are responsible for the development of certain
diseases and the exacerbation of chronic diseases. World statistics show that the
population of countries such as the United States, Britain, Japan widely promotes
healthy eating have a longer life expectancy [1, 2, 5].
The population of the Earth is growing and providing the population with
ISSN 2227-6920

224

SWorld Journal

Issue 13

nutritious and safe food products is the most important task of the food industry. But
along with the development of production technologies, modern methods of research
of food products are introduced into the industry, which open up sad realities. The
modern community is once again alarming: very many products regularly eaten by
hundreds of thousands of people in most countries contain a dangerous poison. What
caused the unhealthy excitement? Actually, acrylamide (acrylic acid amide) is a
substance that is widely used for the manufacture of plastics, water purification. How
did it get into food? [3, 6].
The main text. The first shocking discovery was made by Swedish scientists. In
principle, it was known about acrylamide before - that it is toxic and capable of
causing gene mutations, is present in some plastic products and in tobacco smoke.
And its content in drinking water was strictly controlled. But until 2002, no one
suspected how high the concentration of acrylamide in the most common foods, and
this level is hundreds or even thousands of times greater than safe for human health.
Acrylamide has been present in food for a long time - ever since man began its
thermal treatment. It is formed naturally in high-temperature processing of
carbohydrate-containing products - it does not matter whether they are cooked at
home, in a restaurant or at a food company. Its formation is based on the chemical
interaction of reducing sugars (for example, glucose) with free asparagine (this amino
acid is contained in many products) during the reaction of darkening. Scientists knew
about its toxicity for a long time: on experimental mice and rats it has a carcinogenic
effect, contributing to the development of cancer in them. Over a person such
experiments, naturally, were not carried out, but it is known that human metabolism
is similar to the metabolism of these animals. So if a substance has a carcinogenic
effect on mice, then it has the same effect on a person. Therefore, the International
Agency for the Study of Cancer, in 1988, classified acrylamide as "a possible
carcinogen for man", which should be feared.
In early June 2015, a report by the EU Food Safety Agency warned that in some
food products, namely chips, French fries, coffee, biscuits, biscuits contained a heavy
carcinogen - acrylamide, and as is known, and long been proven carcinogens Are
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responsible for the development of oncology. The report also notes that this
carcinogen is also found in baby food (especially containing potatoes).
More detailed information was published in the journal Cancer Epidemiology,
Biomarkers and Prevention, concerning the study, which involved 120,000 people
aged 55 to 70 years, approximately 62,000 of whom were women. "At the beginning,
the participants filled out a questionnaire that determined the level of acrylamide
ingestion in their body. Then they were regularly examined for 11 years. "Women
who consume more products containing acrylamide, the risk of developing cancer of
the ovaries or cervix is two times higher than the rest. At the same time, "increased
volume" was understood as the reception of one packet of fried crackers, half a
packet of biscuits or one serving of chips a day. At the end of this period, it turned
out that 327 women developed cervical cancer, 300 had ovarian cancer and 1835 had
breast cancer. The researchers found that women who consumed 40 micrograms of
acrylamide per day (as much is contained in a pack of crackers weighing 32 grams),
the risk of developing cancer of the uterus or ovaries is doubled compared to those
who refrain from such a treat. " True, exactly how acrylamide gets into products,
scientists can not say [6].
The approximate content of a dangerous carcinogen in acrylamide products is μg
/ kg: potato chips - 1340, French fries or chips - 330 doses of fresh ground coffee 200, corn sticks and flakes - 168, cereals, cereals, sprouts, muesli - 150, toast, bread,
biscuits, cookies - 142, boiled bird - 54, ready seafood, fish - 35, bread - 30, boiled
potatoes - no more than 30, Cheerios flakes with honey and nuts - 180, flakes
Cheerios and potato chips Pringles 800-850. It should be noted that this substance is
not present in ice cream, milk, processed cheese, fresh fruit, raw vegetables, but when
they are subjected to industrial processing (production of juices, jams, drinks in
bottles, black olives in cans, baby canned food, etc.). Acrylamide is formed and
contained in a high concentration. A high content of acrylamides was found in sweet
potatoes, in dry biscuits, chocolate cookies, peanut butter, meat semi-finished
products and semi-finished products from vegetables. Interesting is the fact that the
chicken fried at home contains a small amount of acrylamides, and the chicken
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wings, breast, legs offered by McDonald's and other fast food restaurants contain it in
much larger quantities.
In Europe, the Confederation of Food and Beverage Producers, with the
participation of GMA and European regulators, has developed a guide on how to
reduce the level of acrylamide in various foods. One such recommendation is to use
low-sugar potatoes for the production of chips. In addition, an enzymatic technology
was developed that could reduce the formation of acrylamide in the manufacture of
ground maize and bakery products. For the speedy spread of the technology, two
independent companies - Novozymes and DSM - received the appropriate licenses
and have already begun to bring it to the food market. Will these measures help
eliminate acrylamide from all products? There is no definite answer, as long as there
is no reliable and effective way to completely eliminate acrylamide from the whole
variety of foods. Even to reduce the level of acrylamide, there is no single solution
applicable to all products without exception. In addition, many promising methods in
this regard are discarded, since they can negatively affect the taste, color and texture
of food. However, research in this direction continues, and new technologies are
developed and implemented in production.
Summary and conclusions. Although the issue of the formation of acrylamide
in food has not yet been fully explored, leading governmental organizations around
the world responsible for the quality of food consider that a person needs adequate
nutrition and excludes something specific from the diet. Here are some tips "to
minimize acrylamide risk" were recently published in The Chicago Tribune: follow a
balanced diet, which must include vegetables and fruits, bran products; when frying,
for example, meat or potatoes, do not bring to the appearance of a brown crust on the
surface of the product - it is quite enough to produce a crust of golden color; avoid
cooking deep-fried foods; do not store potatoes (especially, cooked) in the
refrigerator; do not buy chips or dry bread - they are too dangerous; do not overcook
toasts. The above information should be considered when forming a diet for
weakened and allergic children and adults.
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Аннотация.
В статье представлен исторический аспект исследований с выявления акриламида в
распространенных продуктах питания. Дано обобщение информации о безопасности
некоторых продуктов питания. Выделены пути снижения поступления акриламида с
продуктами питания.
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Abstract. The article provides an overview of the use of the most effective
packaging materials used in the storage of frozen berries of common cultures. It is
reported that high quality of thawed products after storage is provided, freezing at
temperatures below -30 °C and storage at a temperature below -20 °C in a sealed
package.
Key words: packaging, technology, berries, quality
Introduction. The global market for frozen products is growing at 10-15% per
year, because this is one of the most effective ways of storing products. In order to
preserve the high quality of frozen berries during long-term storage, in addition to the
effect of low temperature, there is a need for complex and effective protection against
the harmful effects of environmental factors: atmospheric oxygen, dust and pollution,
foreign odors, microbial contamination. It is also necessary to maximally limit the
shrinkage of the product and the loss of flavor. All these tasks must be carried out by
packaging products [1, 2, 3, 5, 6].
The main text. Frozen fruits in loose form from a fluidization or other freezer
come for packing and packaging. Currently, frozen products at enterprises are packed
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into cardboard boxes №9 with a capacity of 20-25 kg each, with liners made of
polyethylene film with a thickness of 60-100 microns, as well as in polyethylene
bags.
During the mass receipt of raw materials, frozen products are also packed into
large packages in order to be packed into the consumer packaging during the offseason. Repackaging is carried out in rooms with a temperature above 0 ° C, the
speed with which it is carried out is very important. For example, on a fridge of the
Swedish company "Frigoscandia" the product is packed and packed on automatic
packing machines for 10 minutes, then returns to the storage room. In the packaging
shop, the temperature is maintained at 5-10 ° C and the temperature of the product
itself is not observed in such a short time.
If the packaging and packaging of the product precedes freezing, and if
immediately after freezing in bulk it is possible to make it packaged and packaged,
then the complex of filling and capping equipment of the brand M1-AKV is used for
these operations. He performs the following operations: unwinding the polyethylene
film from the roll; Molding of a sleeve from polyethylene tape; welding by means of
hot air of a longitudinal seam with a special device, a transverse seam at the lower
end of the sleeve before feeding the product and a transverse seam at the upper end of
the packaging unit; Volumetric dosing of the pre-frozen product; dosing the sleeve;
separation of the packaging unit from the sleeve; feeding it to the weighing device,
weighing and issuing a check, which indicates the price per 1 kg of product, date, etc.
(the device is serviced by 4 people) [4, 5].
Individual enterprises are equipped with automatic machines of the firms
"Hassia" (Germany), "Expresso" (Italy), etc. According to the recommendation, the
best packaging materials for frozen berries are films made of the following polymeric
materials: polyethylene (film thickness 40-60 microns), polyethylene-cellophane (PC
2) and sarane (povidena). Storage of frozen berries in 0.5 kg and 1 kg packages of
these materials, as well as in packs of laminated cardboard of the same capacity,
packed in boxes of corrugated cardboard with a capacity of up to 15 kg, inner surface
of which is lined with a sub-parchment, provide a minimal natural loss of product
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mass (not more than 1% for 8-9 months of storage at -18 ...- 24 ° C) and the stability
of food and biologically active substances. Instead of the sub-parchment, it is
permissible to use liners made of polyethylene film.
For the packaging of frozen berries in consumer packaging just before the sale,
you can use cardboard boxes weighing 0.5-1.0 kg, laid out from inside cellophane,
and packages of cellophane.
During storage in frozen berries, microbiological, chemical, biochemical and
physical processes continuously occur, the intensity of which depends on the
temperature level and the type of packaging. It is reported that at -10 ° C the
development of microorganisms ceases, but under such a temperature regime, the
quality of the product can be reduced due to chemical, biochemical and physical
reactions.
Numerous studies and practical experience show that long-term storage of
berries is advisable at a temperature of -25 ° ... -30 °C. In some countries it is
customary to store frozen berries in this temperature range, which ensures high
quality stability.
In most countries of the world, frozen berries are stored at -24 ° C for more than
6 months and -18 ° C for more short-term storage. According to the results of our
studies, for any storage period, the quality of frozen berries stored at -24 °C is better
than at -18 °C. Fluctuations in the air temperature in the refrigerator chamber are only
permissible for short periods (not more than 24 hours) within ± 1 ° C.
For the quality of frozen food, it is important that in the process of progress from
production to the consumer, their temperature is maintained at a sufficiently low level
(about -18 ..- 24 ° C), which is achievable only when creating a continuous
refrigeration chain between producers and retail chains.
The weakest links in this chain are the organization of loading and unloading
operations and transportation. It is established that within 1 hour on an open platform
at + 15 ° С, the temperature of frozen berries can reach -10 ..- 15 °С. If during the
whole distribution cycle the temperature in the product should be kept at -18 ° C, the
overload time at + 15 ° C should not exceed half an hour. Therefore, the lower initial
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temperature of the frozen product is so important.
Another positive aspect of low temperature storage is that the frozen product
having a low initial temperature can be transported for a short distance by isothermal
transport without additional cooling.
Changes occurring during the storage of frozen berries are a continuation of the
changes observed during freezing, so they are usually considered in the aggregate.
The main ones are: shrinkage, resulting from surface evaporation to a residual
moisture of 25-35% and burn - a special form of local very strong dehydration of
frozen foods; recrystallization of water, causing additional damage to tissues and
weakening the consistency of thawed berries; reduction of reducing substances;
ascorbic acid as a result of enzymatic reactions (catalase and peroxidase retain
activity at -15 ... -17 ° C, invertase up to -40 ° C); enzymatic and chemical oxidation
of compounds of polyphenolic nature, which causes the skin to rot and the pulp of
berries; loss of aroma due to the sublimation evaporation of moisture from the surface
of frozen products, and also as a result of the enzymatic decomposition of aromatic
esters.
Summary and conclusions. High quality and suitability for freezing of the raw
material, its proper pretreatment, freezing at temperatures below -30 and storage at a
temperature below -20 ° C, hermetic packaging, as well as insulating by freezing
berries in sugar syrup or pulp, the set of measures that minimize significant change in
the quality of defrosted products after storage. Systematized material is advisable to
use in planning the production and storage of frozen berries of high quality.
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Аннотация. В статье представлен обзор использования наиболее эффективных
упаковочных материалов используемых при хранении в замороженном состоянии ягод
распространенных культур. Доведено, что высокое качество размороженной продукции
после хранения обеспечивают, замораживание при температуре ниже -30 и хранение при
температуре ниже -20°С в герметической упаковке.
Ключевые слова: упаковка, технология, ягоды, качество
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Аннотация. В работе рассматривается перспектива использования
отечественного сорта сахарного сорго в технологии ферментированных
напитков

оздоровительного

назначения.

Изучены

физико-химические

показатели сока из стеблей сахарного сорго, его витаминный и минеральный
составы. Определено количественный и качественный состав микрофлоры
сока сахарного сорго и сусла на его основе. Рекомендован оптимальный режим
термической обработки сусла с целью получения качественного и безопасного
полуфабриката в технологии ферментированных напитков оздоровительного
назначения.
Ключевые слова: сусло, сахарное сорго, термическая обработка.
Вступление. В последнее время в Украине актуальной проблемой питания
является дефицит в рационе человека витаминов и отдельных минеральных
элементов, который обусловливает нарушение обменных процессов и, как
следствие, приводит к развитию патологий [1]. Аналитики рынка напитков уже
фиксируют переход потребительских интересов к продуктам, которые
положительно влияют на здоровье за счет повышенного содержания
нутриентов [2]. В связи с этим первоочередной задачей производителей
является

поиск

натурального

сырья

как

основы

для

будущих

ферментированных напитков и разработка эффективных технологий его
переработки. Примером такого сырья является сахарное сорго [3].
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Основной текст. Для оценки потенциала сока сахарного сорго в
технологи ферментированных напитков был проведен физико-химический
анализ сока сахарного сорго сорта Нектарный и определенно его химический
состав. Так, содержание сухих веществ в соке составляет 18,0±0,2 %, общих
сахаров – 15,11±0,42 г/100 см3 в т.ч. редуцирующих – 3,62±0,12 г/100 см3,
крахмала – 1,5±0,1 г/100 см3, гемицеллюлоз и целлюлозы – 0,70±0,03 г/100 см3.
Общая кислотность сока составляет 1,45±0,05см3 раствора NaOH концентрацией 1 моль/дм3 на 100 см3, рН – 5,30±0,05.
С целью оценки потенциала сахарного сорго в качестве сырья в
технологии ферментированных напитков оздоровительного назначения нами
был изучен витаминный состав сока. Так, содержание витамина С определяли
химическим методом, а витамины группы В – методом капиллярного
электрофореза. Установлено, что сок сахарного сорго сорта Нектарный
содержит в большом количестве витамины В2, В6, В9 и С. При употреблении
250 см3 свежего соке обеспечивается суточная потребность человека в данных
витаминах на, %: B2 – 45,6; B6 – 58,9; B9 – 43,0; С – 47,7.
Атомно-адсорбционный анализ минерального состава сока сахарного
сорго сорта Нектарный показал наличие в нем значительного количества калия
и магния– 259,16±9,32 мг/100 см3 и 29,21±1,02 мг/100 см3 соответственно.
Также установлено, что из микроэлементов сок содержит, мг/100 см3: железо –
2,56±0,11, цинк – 1,13±0,05, медь – 0,15±0,01, марганец – 0,35±0,01.
Полученные результаты подтвердили перспективность использования сока
сахарного сорго в технологии ферментированных напитков оздоровительного
назначения.
С целью выбора оптимальных параметров переработки сырья в готовый
напиток, нами исследованы микробиологические показатели сока сахарного
сорго сорта

Нектарный, который получали

прессовым способом без

применения специальных антисептических средств. Количественный состав
выявленной микрофлоры представлен в табл. 1.
Анализ морфолого-культуральных и физиолого-биохимических признаков
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морфотипов микроорганизмов, выделенных из сока сахарного сорго, показал
наличие бактерий родов Lactococcus, Streptococcus и Bacillus. Также были
выявленные дрожжи родов Sacharomyces и Rhodotorula.
Таблица 1
Микрофлора сока сахарного сорго сорта Нектарный
Показатели

Сок

КМАФАМ, КУО/см3

1,7∙105

Спорообразующие бактерии, КУО/см3

8,3·102

Дрожжи, КУО/см3

1,6∙103

Молочнокислые бактерии, наличие в 1 см3

+

БГКП, наличие в 1 см3

-

Примечание: «-» – не обнаружено

Полученные данные свидетельствуют о необходимости проведения
термической обработки сока или сусла на стадии подготовки к процессу
брожения в технологии ферментированных напитков оздоровительного
назначения.
Для этого сок из стеблей сахарного сорго предварительно подготавливали
путем

ферментативного

последующим

гидролиза

фильтрованием

высокомолекулярных

полученного

сусла

и

углеводов

с

разбавлением

подготовленной водой до содержания сухих веществ 10 %.
Были изучены следующие режимы термической обработки сусла:
стерилизация в течении 5 мин – образец 1; пастеризация при температуре
75…80 °С в течении 30…35 мин – образец 2; пастеризация при температуре
75…80 °С в течении 15…20 мин – образец 3.
Микрофлора непастеризованного сусла на основе сока сахарного сорго
(контроль) и образцов сусла, полученных при разных режимах термической
обработки, представлены в таблице 2. Установлено, что в результате
проведенной стерилизации сусла (образец № 1) жизнеспособными остались
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лишь спорообразующие бактерии. После пастеризации образцов сусла в
течении 30…35 мин (образец № 2) и 15…20 мин (образец № 3) количество
МАФАМ и дрожжей уменьшилось на 2,5…3 порядка.
Таблица 2
Микрофлора образцов сусла на основе сока сахарного сорго после
термической обработки
Показатели

Образцы
Контроль

№1

№2

№3

КМАФАМ, КУО/см3

9,8·104

2,0

3,3∙10

3,6∙10

Спорообразующие бактерии, КУО/см3

6,3·102

2,0

2,0∙10

2,2

Дрожжи, КУО/см3

1,4·103

-

4

1·10

Молочнокислые бактерии, наличие в 1 см3

+

-

-

-

БГКП, наличие в 1 см3

-

-

-

-

Примечание: «-» – не обнаружено

Также отметим, что во всех образцах после термической обработки в
объеме 1 см3 не выявлены молочнокислые бактерии и БГКП. Анализируя
полученные данные микрофлоры образцов сусла можно сделать вывод, что
применение обоих режимов пастеризации позволяет получить нормируемые
значения по показателям мезофильных аэробных и факультативно анаэробных
микроорганизмов, дрожжей и молочнокислых бактерий.
С целью обеспечения максимального сохранения биологически активных
веществ исходного сырья нами была исследована динамика изменения
наиболее лабильного витамина С в результате проведения термической
обработки сусла при выше упомянутых режимах. Наиболее целесообразным
режимом термической обработки являются пастеризация сусла в течении
15…20 мин при температуре 75...80°С, при которой потери витамина С
являются наименьшими и составляют в среднем 29,6 %.
Заключение
ISSN 2227-6920

и

выводы.

Проведенные

и

проанализированные
237

SWorld Journal

Issue 13

исследования физико-химических показателей сока сахарного сорго сорта
Нектарный в полной мере подтверждают перспективность его использования
как сырья в

технологии ферментированных напитков оздоровительного

назначения.
В

результате

исследований

был

определен

количественный

и

качественный состав микрофлоры сока сахарного сорго сорта Нектарный и
сусла на его основе. Доказана результативность пастеризации сусла в течении
15…20 мин при температуре 75…80 °С. Данный режим тепловой обработки
рекомендован как оптимальный для получения качественного и безопасного
полуфабриката в технологии ферментированных напитков оздоровительного
назначения.
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Abstract
The paper considers the prospect of using the domestic sweet sorghum in the technology of
fermented beverages for health-improving purposes. The physical and chemical parameters of juice
from sweet sorghum stalks, its vitamin and mineral compositions were studied. The quantitative and
qualitative composition of microflora of sweet sorghum and wort on its basis is determined. The
optimum mode of heat treatment of wort is recommended in order to obtain a qualitative and safe
semifinished product in the technology of fermented beverages for health-improving purposes.
Key words: wort, sweet sorghum, heat treatment.
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STRESS AND DEFORMATION OF POLYMERIC PARTS
НАПРЯЖЕНИЯ И ДЕФОРМАЦИИ В ПОЛИМЕРНЫХ ДЕТАЛЯХ
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Abstract. The article devoted to the problem of mathematical modeling of
bending of polymeric parts. The purpose of the research is to obtain a mathematical
model that describes stress and strain in bending doubly-supported beams made of
polymeric materials. The mathematical model of bending of polymeric beam under
load force applied to its middle section is evolved.

The model describes the

dependence of stress and strain on the loading force at bending of solid and hollow
polymeric beams. The expressions for calculating stress occurring in the material of
the beam and its deformation are obtained. Experimental studies have confirmed the
correctness of the developed mathematical model which allows offering the obtained
analytical expressions for calculation plastic parts for strength and rigidity.
Key words: polymeric beam, bending, strength, deformation.
Introduction. Parts made from polymers play a vital role in the manufacturing
of various machines and devices. For this reason it is important to predict their
mechanical properties in order to ensure the durability of produced machinery [1, 2].
Mechanical properties of the polymeric parts do not meet Hooke's law, therefore
the problem of the determination of their stress and strain state cannot be solved by
classical methods of strength of materials and theory of elasticity [3, 4].
The main text. Consider the deformation of a part which is loaded according to
the scheme discussed in [5] (Fig. 1).
For polymeric materials the relationship between the stress and strain:

σ m = Eε ,
ISSN 2227-6920
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where σ – stress; ε – strain; m – degree for inelastic materials ( m ≠ 1).

Figure.1. Diagram of bent part under load
It is known [6] that ε = y r , so from (1) we can get

σ = (E ⋅ y r )1 m .

(2)

The bending moment for pure bending of a beam is:

∫ σydA = M ,

∫ (E ⋅ y r )

1m

either

ydA = M .

(3)

A

A

(E r )1 m ∫ y1 m+1 dA = M .

(4)

A

Identifying the integral in (4):

I m = ∫ y1 m+1 dA,

(5)

A

Taking into account (4) and (5):

(E r )1 m = M I m ,

(6)

To estimate stresses, we reduce (2) to the form:

E
 
r

1m

=

σ
,
y1 m

(7)

Introducing (7) at (6):

σ = M ⋅ y1 m I m ,

(8)

To evaluate deformations, we rewrite the (6) as:

1 Mm
=
,
r EI m m

(9)

Considering the part deformation diagram it can be established [6] that:
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1 d2y
=
,
r dx2

(10)

The value of I m depends on the geometric parameters of the beam (Fig. 2-3).

Figure.2. Scheme of rectangular

Figure.3. Scheme of circular

cross-section

cross-section

For rectangular cross-section part (Fig. 2):
1

+2

2b  h  m
Im =
  ;
1 m+ 22

- solid:

(11)

1
1

+2
+2 
2   H m
 hm 
B 
− b 
- hollow: I m = I m ( B, H ) − I m (b, h) =
,
1 m+ 2   2 
2 



(12)

where I m ( B, H ) and I m (b, h) – the values defined for solid parts of cross-sections
dimensions B × H and b × h respectively.
For a part of circular cross-section (Fig. 3):
- solid:

I m = 2r

1
+3 0
m
cos 2

∫

π

- hollow:

1
+3
0
m

α 2α
r
dα =
sin
2
2
2

∫ sin

π

2

1
+3
m

α
πr
;
dα =
2
4

1
1
π  m +3 m +3 
I m = I m ( R) − I m (r ) = R − r
,

4 


(13)

(14)

where I m ( R) and I m (r ) – the values defined for solid parts with radii R and r
respectively.
In this case, we can write two equations for the bending moment [6]:
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d2y  P 
EI m 2 =  − x 
dx  2 

m

d2y  P

EI m 2 = − x + P  x −
dx

 2

x≤ a;

for

l 

2 

(15)

m

for

x≥ a.

(16)

Integrating equation (15), we get:
m

dy  P  1 m+1
EI m =  − 
x +C.
dx  2  m + 1

(17)

If the force is applied in the middle of the part at x = l 2 the angle of rotation
part’s axis will be dy dx = 0 . From this condition, according to (17) we define the
constant of integration C :
m

1 l
P
C = 
 
 2  m +1 2 

m+1

.

(18)

Substituting (18) into (17), we get:
m

m

dy  P  1 m+1  P  1  l 
EI m =  − 
x + 
 
dx  2  m + 1
 2  m +1 2 

m+1

.

(19)

From (19) the angle of rotation of part’s axis is determined as:
m
m
m+1
dy
1  P 
1 m+1  P 
1 l 
θ= =
x + 
  .
 − 
dx EI m  2  m + 1
 2  m + 1  2  

(20)

Integrating (19), we get:
m

m

1
1
1 l
 P
P
EI m y =  − 
xm+ 2 +  
 
 2  m +1 m + 2
 2  m +1 2 

m+1

x + C1 .

(21)

Deflection of the part at x = 0 will be y = 0 . From this condition, according to
(21) we find the value of the constant C1 = 0 .
After substituting C1 into (21), we get:

 P
EI m y =  − 
 2

m

m

1
1 l
P
xm+ 2 +  
 
(m + 1)(m + 2)
 2  m +1 2 

m+1

x.

(22)

From (22) we define the part’s deflection:
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m
m
m+1

1  P 
1
1 l
m+ 2  P 
−
+
y=
x
x

 
 

.
EI m  2  (m + 1)(m + 2)
 2  m +1 2 


(23)

If the force is applied in the middle of the part, at x = a = b = l 2 the maximum
deflection will also be in this place and can be determined from (23):

ymax

m
m+ 2
m
m+1
1  P 
1
l
P 1 l  l
=
  + 
 
 − 
.
EI m  2  (m + 1)(m + 2)  2 
 2  m + 1  2  2 

(24)

The maximum angle of rotation of part’s axis will be at x = 0 and can be
determined from (20):

θ max

m
m+1
dy
1  P 
1 l 
=
=
  .
 
dx EI m  2  m + 1  2  

(25)

To verify the analytical dependences the experiments on stretching and bending
of parts from strengthened polyethylene of low density were performed.
Based on experimental data registered at bending samples with a length of 70
mm and a square cross-section 6×6 mm the regression equation was obtained:

ymax = 1,329 ⋅ 10 -4 ⋅ P + 7,099 ⋅ 108 ⋅ P 2 .

(29)

The discrepancy between analytical (24) and experimental (29) dependencies
does not exceed 10%.
Summary and Conclusions. The mathematical model of bending of polymeric
part under the external load is evolved. The expressions for calculating stress
occurring in the material of the part and its deformation are obtained. Experimental
studies have confirmed the correctness of the developed mathematical model which
allows offering the obtained analytical expressions for calculation plastic parts for
strength and rigidity.
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Аннотация.
Целью исследования является получение математической модели, описывающей
напряжения и деформации, возникающие при изгибе сплошных и полых двухопорных балок из
полимерного материала под действием нагрузки, приложенной в средней части балки.
Получены выражения для расчета напряжения, возникающего в материале балки и его
деформации.
Проведены
экспериментальные
исследования,
подтверждающие
справедливость разработанной математической модели, что позволяет использовать
полученные аналитические выражения для расчета полимерных деталей на прочность и
жесткость.
Ключевые слова: полимерная балка, изгиб, прочность, деформация
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Анотація. В статті представлено конструкції шарнірних робочих органів
гвинтових конвеєрів. Проведено силовий і динамічний аналіз шарнірних з’єднань
гвинтових конвеєрів. Виконано експериментальні дослідження визначення
залежності крутного моменту на секції гнучкого робочого органа від кута
закручування її торцевих поверхонь.
Ключові слова. гвинтовий конвеєр, шарнірний робочий орган, секція.
Вступ.

Транспортування

сипких

вантажів

за

допомогою

гнучких

гвинтових спіралей забезпечує високу мобільність при виконанні різних
технологічних процесів [1–5]. Однак, існуючі суцільні гнучкі спіралі при
транспортуванні матеріалів по криволінійних трасах швидко руйнуються
внаслідок знакозмінних циклічних навантажень, а використання комбінованих
робочих органів характеризується високою матеріаломісткістю, що призводить
до підвищених енерговитрат і пошкодження сипкого матеріалу [6].
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Результати досліджень.
Для вирішення даної проблеми розроблений гнучкий гвинтовий робочий
орган та проведено комплекс теоретичних і експериментальних досліджень для
визначення раціональних параметрів і режимів роботи конвеєра [3; 7-9]. Його
конструктивна схема та загальний вигляд зображено на рис.1. Він містить
секції спіралей, торцеві поверхні яких шарнірно взаємопов’язані між собою.
Кожна секція виконана у вигляді пари торцевих шайб 1 з’єднаних прутками 2,
до яких кріпиться гвинтове ребро 3. Між сусідніми секціями встановлена
проміжна шайба 4, в якій виконано чотири отвори, рівномірно розташованими в
коловому напрямку. В торцевих шайбах діаметрально протилежно виконано
два отвори, в яких розташовані кульки 5, котрі з іншої сторони встановлені у
парі отворів проміжних шайб, причому лінії, що з’єднують центри отворів
сусідніх торцевих шайб, розташовані взаємно перпендикулярно. Секції
спіралей підтиснуті між собою пружним механізмом, який виконано у вигляді
центрального стержня 6 з фланцем 7. Стержень встановлено в отворі проміжної
шайби, а з внутрішньої сторони сусідніх торцевих шайб розташовані пружини
1, величина деформації яких регулюється натискною шайбою 9 і гайками 10.
8 5

Б
Г

Г
Б

6

7

3

2

1

А

4 9 10

Б-Б

A-А
4

1

А

Г-Г

Рис. 1. Конструктивна схема та загальний вигляд шарнірного робочого
органу гвинтового конвеєра
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В процесі роботи робочий орган, який розташований в еластичному
кожусі, обертаючись, транспортує сипкий матеріал в зону вивантаження.
Оскільки пари кульок, які пов’язують торцеві та проміжну шайби, розташовані
взаємоперпендикулярно, то це забезпечує відносні повертання гвинтових
секцій при транспортуванні сипких матеріалів по криволінійних трасах.
Варіант секційного робочого органу гвинтового конвеєра [3; 10] та
загальний вигляд окремих елементів зображено на рис.2. Він складається з
гвинтових секцій у вигляді пластмасової центральної втулки 1 виконаної заодно
з лунками під кульки 3 та двозахідного сектора спіралі 4. Розташування лунок
на різних торцевих поверхнях кожної з центральних втулок, зміщене на 90° в
коловому напрямку. Втулки розташовані на тросі 2 та підтиснуті одна до одної
за допомогою механізму натягу. Робочий орган розташований в кожусі 5.

а
б
в
Рис. 2. Секційні робочі органи гвинтового конвеєра: а – конструктивна
схема робочого органу; б – загальний вигляд окремих гвинтових секцій; в –
взаємне розташування гвинтових секцій
Під час роботи на криволінійних трасах пари кульок провертаються
відносно лунок у напрямку, перпендикулярному до лінії, що з'єднує їх центри.
Оскільки пари лунок, які розташовані на протилежних торцевих поверхнях
зміщені відносно впадин в коловому напрямку на 90°, то робочий орган вільно
деформується і працює за принципом шарнірних муфт.
Проведені теоретичні дослідження з визначення величини контактних
напружень в шарнірних елементах для різних виконань лунок [7; 8].
На основі проведених і відомих досліджень [3; 10] наведено основні
ISSN 2227-6920

247

SWorld Journal

Issue 13

схеми кулькових зачеплень і відповідні їх розрахункові формули для
визначення величини початкового Т0 та максимального Тmax крутних моментів:

1 - сферичні ввігнуті лунки; 2 - похилі плоскі лунки; 3- сферичні випуклі лунки
T0 = Tmax =

T0 = R ⋅ C ⋅ δ 0 tg (α − ρ )
T0 = Tmax =

R ⋅ C ⋅ δ0


ρ −∆
tg aρcsin
 − ρ
 ρ 

,

Tmαx =

R ⋅ C ⋅ [δ 0 + (∆ − ρ (1 − sinα ))]
tg (α − ρ )
,

R ⋅ C ⋅ δ0


 ρ0 + h − ∆ц 
 − ρ 
tg aρcsin
 ρ + ρв 

,

(1)
(2)

(3)

де - R – радіус розташування кульок; С – жорсткість пружини; δ0 – попередній
натяг пружини; r – радіус кульки; ∆ - величина заглиблення кульки у лунку; ρ –
кут тертя; α – кут напрямку дії нормальної реакції від взаємодії кульки з
лункою та торцевою поверхнею шайб (втулок); rв – радіус випуклості лунки.
Проведено розрахунок максимальних динамічних навантажень при пуску
конвеєра [3; 9; 11]. Динамічна модель гвинтового конвеєра з кульковими
шарнірними зачепленнями окремих секцій в режимі пуску з врахуванням
наповненості сипким матеріалом гнучкого кожуха зображена на рис.3.

Рис.3. Динамічна модель гвинтового конвеєра
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На рис.3 зроблено такі позначення: J 1 - зведений до осі обертання шнека
момент інерції приводного механізму (двигун, редуктор, шарнірне з’єднання);

J 2 і J 3 - зведені моменти інерції першої та другої ланок шнека із врахуванням
приєднаної маси транспортованого матеріалу; c1 , c2 і c3 - крутильні жорсткості
елементів, з’єднуючих ланки шнека; ϕ1 , ϕ2 і ϕ3 - кути повороту відповідних
елементів шнека; Тм - момент двигуна; Топ1, Топ2 і Топ3- моменти опору.
Рівняння руху динамічної системи описується у вигляді системи рівнянь:
 J1ϕ1 =TM − Tnp1 − Ton1 ,

 J 2ϕ2 = Tnp1 − Tnp 2 − Ton 2 ,
 
 J 3ϕ3 = Tnp 2 − Tnp 3 − Ton 3 .

(4)

де Тпр1, Тпр2, Тпр3,- моменти, що визначаються деформаціями пружних елементів.
Пружний

момент

прямопропорційний

деформації

пружини,

однак

внаслідок специфічності конструкції з’єднувальних елементів на пружній
характеристиці є три окремих етапи. Перший етап характеризує роботу
з’єднання в межах, коли кулька не виходить з лунки і є основним.
На другому етапі, коли кульки зміщується у лунках, кутова деформація
шарнірних елементів є достатньо значною і жорсткість з’єднання різко падає.
На третьому етапі кулька виходить з лунок і жорсткість різко зростає.
Пружний момент на кожному із трьох етапів деформування має вигляд:
=
Tnp1 1 c1 (ϕ1 − ϕ2 ) ,

Tnp2 1 =

Tnp1 2 c2 (ϕ2 − ϕ3 ) , Tnp2 2 =
=

P0
cn Rtgα ′ ,
Tnp3 1= c1 ( (ϕ1 − ϕ2 ) − ϕmax ) ,
1
1
+
2
c1 cn R tg 2α ′

(ϕ1 − ϕ2 ) +

P0
cn R tgα ′ ,
Tnp3=
c2 ( (ϕ2 − ϕ3 ) − ϕmax ) ,
2
1
1
+
c2 cn R 2 tg 2α ′

(ϕ 2 − ϕ 3 ) +

(5)

P0
cn R tgα ′ ,
Tnp1 3 = c3ϕ3 , Tnp2 3 =
=
Tnp3 3 c3 ϕ3 − ϕmax .
1
1
+
c3 cn R 2 tg 2α ′

ϕ3 +
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На основі розв’язку та аналізу системи диференціальних рівнянь
встановлено, що значне зростання коефіцієнта динамічності спостерігається
при великих кутах підйому лунок, а також при наявності ударних навантажень,
що виникають при повторних зачепленнях кульок з лунками.
З метою встановлення адекватності теоретичних розрахунків були
проведенні експериментальні дослідження [12] для визначення залежності
крутного моменту на секції від кута закручування її торцевих поверхонь, які
проводились на машині Р-5 (рис.4).

б

г

в

а

Рис. 4. Загальний вигляд машини Р–5 (а) з дослідними зразками секцій
робочих органів: (б) – гвинтова секція з двома поздовжніми прутками;
(в) – гвинтова секція з чотирма поздовжніми прутками; (г) – дві секції,
сполучені між собою шарнірним кульковим пружним елементом
При

визначенні максимального крутного

моменту для кулькових

шарнірних з’єднань (рис.1) встановлено, що похибка між результатами
теоретичних і експериментальних досліджень знаходиться в межах 12…16%.
За

результатами

експериментальних

досліджень

енергосилових

та

експлуатаційних параметрів процесу переміщення матеріалів по криволінійних
трасах секційного гнучкого гвинтового робочого органу (рис.2) встановлені
раціональні режими роботи: частота обертання – 450…600 об/хв.; висота
підйому матеріалу – 1,5 м; мінімально допустимий радіус кривизни траси –з 0,5
м; коефіцієнт заповнення гнучкого кожуха – 0,5…0,8.
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Висновки. Запропоновано нові конструкції шарнірних гвинтових робочих
органу конвеєра. Проведено силовий та динамічний аналіз для різних типів
шарнірних з’єднань робочих органів. Наведено результати експериментальних
досліджень

та

встановлено

раціональні

параметри

і

режими

роботи

розроблених гнучких гвинтових конвеєрів.
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Abstract.
The article presents the design of flexible screw conveyors, working elements are made of
sectional ball hinge connections. A power analysis has been performed in the details of a ball
hinge connections for flexible shaft of a screw conveyor, through which defined the relationship
between power and the mechanical of the elements. The experimental researches of determination
of torque dependence on the section of the flexible working element from the angle of twisting of its
end surfaces were conducted.
Key words: screw conveyor, flexible screw working element, section.
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PECULIARITIES OF THE NONCONVENTIONAL
RAWMATERIALS USAGE IN THE PREPARATION OF THE
RYE-WHEAT BREAD
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ У
ПРИГОТУВАННІ ЖИТНЬО-ПШЕНИЧНОГО ХЛІБА
M.S. Shulak M.Y. / маг. Шулак М.Я.
National University of Food Technologies, Kyiv, Volodymyrska st 68, 01033
Національний університет харчових технологій, Київ, Володимирська 68, 01033

Abstract. Bread has got low nutritional and biological value. Considering, that
part of this group of products is on the constantly high level in the ration of modern
Ukrainian, although consuming of nutritional products are decreasing (dairy
products, meat, fish, etc). The most important food nutritionals come to our organism
in low quantity. Deviation of the main principles of healthy food promotes that a lot
of problems in physical development of modern youth appear. This is followed with
decrease in resistance and adaptation of our organism, that is precondition of
developing different diseases within people of different age. In connection with this,
there is an important point in increasing food ration of the population by increasing
contents of nutrients necessary for our organism in the mostly used products.
Bread is considered to be one of the main food products of Ukraine’s
population. That is why it needs a constant development, expansion of the assortment
and implementation of modern technologies.
Flax grist has got an incredibly rich content, the uniqueness of which in high
content of polyunsaturated alpha-linoleic acid (ALA).
ALA is not substituted greasy acid in person’s ration, that accompanies the
important biological functions in the organism, it is the component of the cells’
membrans and it takes part in the growth and generation of cardiovascular system
and brain development.
Key words: rye-wheat bread, shroot of the linen seed, accelerated way of
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dough cooking, yeast.
Introduction
The most natural and effective way of supporting population’s health is to enrich
food products with biologically active components, and in particular bakery products,
because pharmacological approach isn’t so effective. A lot of treating components,
which are complicated to implement, especially children, are able to implement more
easily with the help of bread and other products into our organism [1].
Nowadays a great quantity of food substances and additives have been
researched, which have got adaptable, immune-modulating and membrane-protective
properties. The most perspective groups of food products and enrichments of natural
origin have been studied. That is why in the period of increasing medicine’s cost, the
most actual and important is to use dietary and preventive bread’s possibilities [2].
Bread is one of the main products of person’s everyday food. Taking into
consideration economic difficulties in our country which influence negatively on the
level of living of the main part of the population, the main part in the food ration
nestles against the bakery products.
In its eating structure Ukraine’s population is marked with tendencies of
negative changes in the food ration which leads deficit of essential micronutrients
(vitamins and microelements).
According to dates of the food institute RAMN, the most part of the population
is diagnosed to have not sufficient supply with important vitamins (in particular C, E,
ß-carotene), macro- and microelements. It is especially important to mention that 35
– 65% of young people of the age 16-19 are observed to have hypothecated state [1].
The main text
The first stage of the research of developing bread formula with adding
nontraditional raw material- flax grist was determination of optimal concentration of
the last. With this aim a formula of cooking rye-wheat bread with addition of flax
grist was developed [3].
While conducting the research the dough was made of the first rate flour with
substitution 2,5; 5; and 7% of the flour into flax grist and rye flour. The sample
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without grist was the inspection. The influence of the flax grist on the quantity and
the quality of the gluten of the first rate wheat flour, humidity and acidity of the
crump, organoleptic properties of the prepared product was determined.
The evaluation of the gluten quality was conducted to analyse the influence of
the flax grist on the protein complex of the flour [2].
It was able to wash the gluten off from the samples with 7 % addition of the
flax grist to the flour mass, and from the samples with 5% addition it was able to
wash 35% less off the raw gluten of the medium quality (tab. 1).
Table 1
The influence of the addition of the flax grist on the gluten quantity and
quality
Quality indicators

Inspection
(without
additions)
Raw gluten contents, %
31,06
Flexibility на ИДК, од. 97
device
Tensility above the ruler, ct 16,5
Humidity, %
65,9
Dry gluten contents, %
10,59
Hydratational ability, %
193,3
Flexibility
Flexible
Colour
Dark brown

Flax
Flax
implementation implementation
2,5%
5%
21,52
13,41
93
88
18,0
61,4
8,6
151,3
Less flexible
Dark brown

18,06
57,8
6,7
124,5
Badly flexible
Dark brown

The bread quality with the flax grist additives was estimated with the help of
laboratory trial dough baking, which were made of rye flour and first rate wheat flour
(with flax grist additives 2,5; 5; 7%), salt, water and yeast in speeded up way. The
results of the researches physical-chemical parameters of the bread quality are shown
in the table 2. Judging from the data table 2, the increase of the flax grist
concentration leads to the increase of the crumb’s humidity, and this can be linked
with humid contained possibilities flax grist pentosains, which are characterized by
high hydrophilic properties and are able to form tough gels; bread crumb’s acidity
increases thanks to the flax grist concentration. Flax grist addition has influenced the
organoleptic characteristics. That is why 5% addition of the flax grist has lead to the
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change for the worse of the bread surface and equable dark brown colour [4].
Table 2
FG influence indexes on the rye-wheat bread quality
Process stages and
indexes measuring

Inspection (without
additives)

Flax grist implementation, %
according to the flour mass
2,5%
5%

Specific bread volume,
cm3/g
Bread form, H/D
Crumb’s porosity, %
Acidity, grad
Crumb’s humidity, %
Bread’s look
Bread’s form
Crust’s surface
Crust’s colour

2,17

2,13

2,10

0,38
69
8,2
50

0,36
65
8,8
48,1

0,33
60
9,2
45

Equability of the
coloration
Crumb’s flexibility
Porosity according to
the size
Porosity according to
the equability
Porosity according to
the walls pores’
thickness
Stickiness
Taste

equable

Correct
smooth
Dark-brown

A little bit rough
DarkDark-brown
brown

Flexible
Small
Equable
Thin walls

Absent
Bread without
after-tastes
Scent
Bread without
other scents
Clothing while chewing Absent
Crumb’s brittleness
Brittle

any Brea with pleasant nut aftertaste
any Bread with pleasant specific
scent
Less brittle

While increasing flax grist more than 5%, change for the worst of the surface’s
state was observed. Crust has become rough, without gaps and at the same time
crumb has become incredibly porous. While adding flax grist in the quantity of 7%
the bread’s surface has become worse, disproportionate, hilly and the crumb’s
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porosity became unequal. It is worth to mention that bread with flax grist additive
2,5% receives pleasant scent and flax grist taste, but 7% - the sharp scent and taste is
felt. Among negative sides flax grist additives it is worth to mention the increase in
acidity, what makes feelings worse [5].
That is why on the first stage of the research it is constituted that the optimal
flax grist concentration, which can be used to enrich rye-wheat bread is 2,5%.
While conducting the research, it was constituted that flax grist additives to the
rye-wheat bread formula continue preservation time and reduces staleness.
Summary and Conclusions
While conducting the research, it was constituted that the optimal flax grist
concentration, which can be used to enrich rye-wheat bread is 2,5%; the best way of
cooking rye-wheat bread enriched with flax grist is speeded way with the use of
accelerator “Optymalnyi 2”; the formula and technology of cooking rye-wheat bread
with 2,5 % flax grist additives has been developed and it gives the possibility to
receive the high quality products . In this connection it is worth while mentioning that
received results were constituted to be perspective and flax grist was used to enrich
bakery products.
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Аннотація.
Хліб має низьку харчову та біологічною цінністю. Зважаючи на те, що частка цієї
групи виробів у раціоні сучасного українця знаходиться на стабільно високому рівні поряд із
суттєвим зниженням споживання цінних продуктів (молокопродуктів, м’яса, риби тощо),
найважливіші харчові нутрієнти надходять до організму в недостатній кількості.
Порушення принципів здорового харчування сприяє виникненню низки відхилень у фізичному
розвитку молоді, супроводжується зниженням рівня резистентності і адаптаційних
резервів організму, що є передумовою для розвитку багатьох захворювань у людей різного
віку. У зв’язку з цим актуальним є збагачення харчових раціонів населення шляхом
підвищення вмісту потрібних для організму людини нутрієнтів у найбільш вживаних
продуктах харчування.
Хліб вважається одним із основних продуктів харчування населення України. Тому
потребує постійного розвитку, розширенню асортименту і впровадження нових технологій.
Шрот насіння льону має надзвичайно багатий склад, унікальність якого полягає у
високому вмісті поліненасиченої альфа-лінолеонової кислоти (АЛК). АЛК – незамінна жирна
кислота в раціоні людини, сприяє важливим біологічним функціям в організмі, входить до
складу клітинних мембран, бере участь в рості і генерації серцево-судинної системи та
розвитку мозку.
Ключові слова: житньо-пшеничний хліб, шрот насіння льону, прискорений спосіб
приготування тіста, дріжджі.
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Аннотация. Рассматривается проблема гидравлического расчета при
реконструкции городской водопроводной сети на примере водоснабжения
района Тху Дык в г. Хошимин. Утверждается, что необходимо учитывать
изменение

шероховатости

внутренней

поверхности

трубопроводов

в

зависимости от срока эксплуатации. По результатам гидравлического
расчета по программе Bentley WaterGEMS V8i, определено истинное
потокораспределение воды по сети, позволяющее снизить эксплуатационные
затраты и повысить надежность городского водоснабжения.
Ключевые

слова:

водопроводная

сеть,

гидравлический

расчет,

коэффициент шероховатости, потери напора.
В настоящее время в водопроводной сети г. Хошимин около 700 км старых
магистральных труб эксплуатирующихся более 40 лет и 3500 км разветвлённых
тупиковых распределительных сетей, практически выработавших нормативный
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срок эксплуатации.
Рассматривается участок магистральной сети с подключенными ветхими
тупиковыми трубопроводами диаметром от 50 до 150 мм и длинной до 1000 м.
На таких участках значительно возрастают потери напора по длине и
удалённые потребители не получают достаточного количества воды и под
необходимым напором.

Рис. 1. Распределительные трубороводы с диаметром ≤ 150 мм
Гидравлический расчёт кольцевой водопроводной сети района Тху Дык
проводился по программе Bentley WaterGEMS V8i. Расчет позвол получить
гидравлические параметры на участках сети во время максимального
водопотребления.

На

первом

этапе

расчета

вводился

коэффициент

шероховатости для новых трубопроводов [1, 2]. Результаты расчета показали,
что большинство участков пропускают необходимый расход воды, при этом
расчетные скорости составляют 0,6-1,2 м/с, что является допустимым. Тем не
менее, на некоторых участках сети зафиксираваны значительные потери напора
(Y-23, Y-24, Y-34, Y-35, Y-38, Y-39, Y-40), что приводит к падению давления
воды в соответствующих зонах [3].
Как известно, коэффициент шероховатости труб С в результате
многолетней эксплуатации значительно уменьшается, вследствии износа
внутренней поверхности труб. На рис. 2 приведена зависимость коэффициента
шероховатости для чугунных труб разного диаметра от сорка эксплуатации [4].
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Рис. 2. Коэффициенты шероховатости С чугунных труб
При введении реальных значений коэффициентов шероховатости труб,
соответствующих

продолжительности

эксплуатации

отдельных

участков

(данные взяты из отчетов водопроводной компании и других источников) в
результате гидравлического расчета получили, значительное изменение в
потерях напора на различных участках сети.
На участке У-39, наблюдается уменьшение потерь напора, что обьясняется
слеующим образом: из рисунков 3 и 4 видно, что участки У-39 и У-40
совместно транспортируют воду к узлю Р-32, а необходимый расход воды узла
Р-32 в час максимального потребления равен 18 л/с. В любом случае изменения
давления в сети узел Р-32 примет расход не более 18 л/с. Потери напора участка
У-39 снижается из-за влияния снижения давления предыдущего участка, что
приводит к снижению расхода воды с 7 л/с до 5 л/с. На участке У-40 расход
воды должен увеличиться с 11 л/с до 13 л/с.
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Рис. 3. Перед изменением

Рис. 4. После изменения

коэффициента шероховатости

коэффициента шероховатости

На рисунках 5 и 6 приведены результаты гидравлического расчета потерь
напора в узлах. Как видно, что снижение напора воды узлах (узлы
обозначаются

Т),

которые

находятся

на

транзитных

магистральных

трубопроводах не значительно, вследствие больших диаметров (1500-2000 мм)
транзитных магистральных трубопроводов, где скорость потока воды почти не
изменилась после изменени коэффициента шероховатости.
Также значительно увеличиваются потери напора в узлах (узлы
обозначаются Р) на распределительных трубопроводах диаметром 250–600 мм,
когда шероховатость стенок труб оказывает большее влияние на потери
энергии потоков воды.
Результаты гидравлического расчета водопроводной сети района Тхудык в
действительных коэффициентах шероховатости (С) позволили сделать вывод о
том, что несколько участков, окружающих зоны узлов P-18, P-19, P-20, P-21, P22 практически не получают воду в часы максимального водопотребления.
Такое положение соответствует реальной ситуации в системах водоснабжения
Хошимина и других крупных городов Вьетнама, когда население не получает
достаточного количества воды, а в водопроводных сетях нет требуемого
давления, особенно в период максимального водопользования, особенно на
участках удаленных от источников.
В настоящее время в гг. Хошимине и Ханое практически каждое здание
должно иметь собственный водонапорный бак или резервуар для обеспечения
необходимого запаса воды, вследствии недостатка напора и расхода воды в
разводящей сети водопровода.
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Рис. 5. Результаты гидравлического

Рис. 6. Результаты гидравлического

расчета потерь напора в узлах перед расчета потерь напора в узлах после
изменением коэффициента

изменения коэффициента

шероховатости

шероховатости

Заключение. Применение реального коэффициента шероховатости при
гидравлическом

расчете

труб

бывших

в

эксплуатации,

позволит

совершенствовать управление и техническое обслуживание водопровода,
замену

или

восстановление

трубопроводов

при

реконструкции

и

проектировании будущей системы водоснабжения.
Для трубопроводов большого диаметра срок эксплуатации, оказывает
меньшее влияние на изменение коэффициента шероховатости по сравнению с
трубами малого диаметра. Следует ограничить длину участков водопроводной
сети с диаметром труб < 150 мм, что позволит снизить потери напора и будет
способствовать повышению надежности системы водоснабжения.
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Abstract
The problem of hydraulic calculation during reconstruction of urban water supply network on
the example of the water supply network of Thu Duc district, Hochiminh City. It is argued that the
need to change the roughness coefficient of pipelines internal surface depending on the age. By
results of hydraulic calculation of the program Bentley WaterGEMS V8i, to determine the true flow
distribution of water on the network, enabling lower operating costs and improve the reliability of
urban water supply.
Keywords: water supply network, hydraulic calculation, roughness coefficient, pressure loss.
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DEVELOPMENT THE PREMISES HEATING SYSTEM OF HOSPITALITY
ESTABLISHMENTS
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Abstract. In the article were analyzed heating systems that used in hospitality
establishments. A new premises heating system with improved economic indicators
and a high level of energy efficiency has been proposed and developed. The research
from determine the effectiveness of its application in the hotel and restaurant industry
was conducted.
Key words: heating system, infrared heating panels, temperature sensors,
automatic control system of the premises thermal balance, hospitality establishments.
Introduction.
Today, the task of conservation energy resources is very actual in the world.
This problem applies to all spheres of human activity. Every year there are new
developments and technologies, which increase the efficiency use of equipment from
this point of view.
The hospitality branch, as a significant component of development state
economy also requires the widespread use of innovative and energy-saving
technologies. If consider the establishments of hotel and restaurant enterprises in
general, then the use of energy-saving technologies in this sense will relate to their
specific component. Since the heating systems in the services sector are the most
energy intensive, and, as a rule, not economical, so the research was conducted
precisely in this direction.
There are many buildings heating systems, which characterized as advantages
and disadvantages. However, hospitality facilities require a specific heating system,
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which characterized by high energy efficiency and provision of special conditions.
From this perspective there is a small number of works [1-3], which definitely do not
solve the specified tasks. Therefore, the purpose of work is development the premises
heating system of hotel and restaurant facilities with improved economic indicators
and a high level of energy efficiency.
The main text.
Conducted analytical investigation allowed to establish that in the majority of
ukrainian establishments of hotel-restaurant enterprises used a classic heating system
with a centralized heat supply from the city CHP. Their number is 79% of the total
volume. At the same time, 18% of institutions use autonomous heating systems,
which are characterized by greater efficiency and less energy consumption. And only
about 3% of ukrainian hotels and restaurants are apply innovative technologies for
heating the premises.
Worth to notice that reviewed heating systems completely heat all premises of
establishments and do not take into account the individual visitors needs with local
heating of particular zone.
For solve this purpose proposed used infrared panels as heating element, at the
same time the temperature of the air will be controlled by appropriate sensors, which
are located at fixed points along the perimeter of the premises. At the same time,
control and management for its total thermal balance by special automatic system are
carried out. It is connected with heating panels and temperature sensors and provides
continuous monitoring of the room heating and if necessary, turns on or off the
infrared panels through sensors.
Increase energy efficiency and improving the economic performance of the
heating system provided with the use of infrared panels, temperature sensors and a
special automatic system for controlling the thermal balance of a room on the basis of
microprocessor technology. It allows a wide range of temperature variations and to
continuously monitor and control the level of air heating.
The developed heating system consists of infrared heating panels, temperature
sensors and automatic heat balance control system of the room.
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The heating system works as follows.
When turn on infrared panels 2 through the network 1 the room is heated to a
certain fixed temperature, which is programmed in the automatic thermal balance
control system 4. At the same time, there is constant control of level air heating with
temperature sensors 3. Since they are rationally located around the perimeter of the
whole room, there is a qualitative control over the amount of its warming up. As soon
as one of the sensors will point to increase air temperature indoors, automatic system
4 immediately disables the required number of panels 2, which provides the
necessary thermal balance (Fig.1.).

Figure.1. Structural scheme of heating premises system of hospitality
establishments where: 1 - electrical network; 2 - infrared heating panels;
3 - temperature sensors; 4 - automatic control system of the premises
thermal balance
By author

With decreasing air temperature in the room below a certain fixed value the
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cycle is repeated.
Due to the use of a wide range and number of heating panels and sensors, as
well as any of their location in the premises, it is possible to control the level of air
temperature in the fixed zones, which greatly increases the flexibility of the system,
its economic performance and overall comfort. This is especially important for hotel
and restaurant establishments and residential premises where need to constantly
change and vary the amount of air heating.
To determine the effectiveness of application developed heating system was
conducted appropriate research. The comparison was made with the usual heating
system, and also with similar system with infrared panels, but without the developed
automatic control system of the premises thermal balance. The research was
conducted in a room of 62m3 using 3 infrared panels rated power of 2.7 kW. After
research was built appropriate graphic dependencies (Fig.2.).
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Figure.2. Graphic dependence of power changes energy consumption in the
room where: N - total power, К - power consumption stages, 1 - developed
heating system, 2 - conventional heating system with infrared panels
By author

Conducted investigations allowed to establish that the use of the developed
heating system reduces power consumption by 2.13 times compared with
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conventional centralized heating systems and by 17% – with similar systems. This
significantly increases the level of comfort at expense of possibility local regulation
of the room temperature and automatic adjustment of its value by a fixed algorithm of
work.
The proposed heating system of hotel and restaurant establishments is
characterized by the following advantages:
1. reduction of energy consumption for heating of premises in 2,13 times
(17% – with similar systems);
2. high speed response of the system to change the thermal balance in the
room;
3. reliable control of the level of air heating in the rooms;
4. increase energy efficiency at the expense of rational energy consumption;
5. the possibility of adjusting the temperature level in fixed areas of the room;
6. increase of the general level of comfort;
7. the ability to program any parameters and heating modes of the premises.
Summary and Conclusions.
In the article were analyzed advantages and disadvantages of heating systems
that used in hospitality establishments. A new premises heating system with
improved economic indicators and a high level of energy efficiency has been
developed. The research from determine the effectiveness of its application in the
hotel and restaurant industry was conducted and allowed to establish that the use of
the developed heating system reduces power consumption by 2.13 times compared
with conventional centralized heating systems and by 17% – with similar systems.
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Анотація.
В статті проаналізовано переваги та недоліки систем опалення споруд закладів
готельно-ресторанного господарства, які отримали найбільше поширення. Проведені
аналітичні дослідження дозволили встановити, що у більшості українських закладів
гостинності використовуються неефективні системи опалення приміщень. Встановлено,
що лише близько 3% українських готелів та ресторанів застосовують інноваційні
технології для опалення приміщень.
Запропоновано та розроблено нову систему опалення приміщень закладів гостинності
із покращеними економічними показниками та високим рівнем енергоефективності. Вказані
параметри забезпечується використанням інфрачервоних панелей, датчиків температури
та спеціальної розробленої автоматичної системи контролю теплового балансу
приміщення на основі мікропроцесорної техніки, яка дозволяє в широкому спектрі варіювати
температурними режимами та здійснювати постійний моніторинг та управління рівнем
нагрівання повітря. Визначено переваги запропонованої системи опалення. Проведено
дослідження з визначення ефективності її застосування в готельно-ресторанному
господарстві та встановлено, що вона зменшує енергоспоживання в 2,13 рази у порівнянні із
звичайними системами опалення, а також на 17% - у порівнянні із аналогічними системами.
Ключові слова: система опалення, інфрачервоні нагрівальні панелі, датчики
температури, автоматична система контролю теплового балансу приміщень, заклади
гостинності.
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ВПЛИВ ПОЇЗНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА РИЗИК ПОЯВИ ВИПЛЕСКІВ
ЩЕБЕНЕВОГО БАЛАСТУ ЗАЛІЗНИЧНОЇ КОЛІЇ
INFLUENCE TRAIN LOAD RISK OF SPLASH MACADAM BALLAST
RAILWAY TRACK
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Анотація. У статті наводяться результати досліджень з оцінки ризику
появи виплесків щебеневого баласту в процесі експлуатації безстикової колії.
Ключові

слова:

залізнична

колія,

щебеневий

баласт,

виплеск,

напрацьований тоннаж, відмова у роботі, ризик появи.
Вступ.
Пункт 3.1 «Правил технічної експлуатації залізниць України» вимагає: «усі
елементи залізничної колії... за... станом мають забезпечувати безпечний і
плавний рух поїздів із швидкостями, встановленими на даній ділянці», тобто
технічний стан конструкції колії на протязі всього її «життєвого» циклу
повинен відповідати експлуатаційним умовам певної ділянки залізниці.
Конструкція залізничної колії функціонує під дією силового навантаження
з боку рухомого складу. Це поїзне навантаження суттєво впливає на роботу
конструкції колії (її елементів, в тому числі й на баластовий шар) та обумовлює
зміну її технічного стану в процесі експлуатації. При напрацюванні тоннажу
спостерігається стійка

тенденція погіршення технічного стану конструкції

колії через накопичення в ній залишкових деформацій (несправностей,
дефектів), що призводить до зниження рівня експлуатаційної надійності
конструкції колії та порушення умов безпеки руху поїздів.
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технічного

обслуговування

залізничної колії, кінцева мета якої полягає у підтриманні працездатного стану
конструкції колії протягом її «життєвого» циклу. Одна зі складових цієї
системи – планування відповідних ремонтно-колійних робіт на основі
прогнозної оцінки технічного стану конструкції колії (на певній ділянці
залізниці).
Таким чином, питання змінювання технічного стану конструкції колії (та її
елементів) в процесі експлуатації стосується практичних задач колійного
господарства.
Мета статті полягає у визначенні математичної моделі для оцінки ризику
появи виплесків щебеневого баласту безстикової колії при напрацюванні
тоннажу.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Баластний шар повинен забезпечувати необхідну стійкість (у вертикальній
та горизонтальній площині) рейко-шпальної решітки при дії на неї поїзних
навантажень.
Баластна призма формується із сипких інертних матеріалів, серед котрих
головним чином застосовується щебінь. У баластовому шарі щебінь
представляє собою сипке середовище, що містить частинки (зерна) певної
фракції, проміжки (пори) між якими заповнені в основному повітрям.
Стабілізований стан баластної призми характеризує її здатність сприймати
навантаження від рухомого складу, пружньо деформуючись під ними з
поступовим та мінімальним накопиченням протягом тривалого періоду
експлуатації залишкових деформацій.
«Життєвий» цикл баластового шару поділяється на такі періоди: етап
стабілізації з відносно інтенсивним і поступово загасаючим накопиченням
осадок; стадія нормальної експлуатації, коли осадки баласту накопичуються
повільно; етап експлуатації з поступовим зростанням залишкових деформацій;
аварійний період служби баластового шару (технічний стан баласту може
обумовити закриття перегону для руху поїздів).
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Досвід експлуатації залізничної колії показав, що саме під час третього
періоду «життєвого» циклу баластового шару спостерігається поширення появи
такого специфічного дефекту як виплеск баласту.
З фізичної точки зору виплеск розглядається як витікання рідини і газу з
пористого середовища, на яке діє сила стиснення.
В процесі експлуатації конструкції колії на баластовий шар передаються
через шпали циклічні навантаження стиснення від коліс рухомого складу.
Період коливань змінення цих навантажень достатньо малий, що обумовлює
ударний (пульсуючий) характер руху води і повітря в порах баласту. Одночасно
з цим відбувається переміщення контактуючих зерен щебеню зі зносом їх
поверхонь (з’являється продукт тертя частинок щебеню – внутрішній
засмічувач баласту). На поверхню баластової призми разом з водою виносяться
продукти руйнування скелета баласту. Ця змулена маса поповнюється
зовнішніми засмічувачами, які потрапляють на баластну призму. У підшпальній
основі накопичуються залишкові деформації, які обумовлюють вертикальну
осадку рейко-шпальної решітки.
У баластовому шарі має місце неоднорідний розподіл води і повітря в
порах баласту, рух кожної з означених фаз носить дискретний характер, який
посилюється пульсаціями напружень скелета баласту від динамічного
навантаження, а також під впливом місцевих кліматичних особливостей. В
процесі експлуатації конструкції колії формується баластовий шар зі
структурою, що містить тверді зерна щебеню (скелет шару), повітря (газова
фаза), воду (рідинна фаза) та дрібні тверді частинки (продукт зносу щебеню),
які переміщуються у скелеті водою при достатній швидкості її руху й
осаджуються у ньому при її (води) зупинки (з’являється намул). Відкладення
намула відбувається у порах скелета, розміри котрих найбільші, де швидкість
потоку води значно зменшується. Це сприяє утворенню своєрідних каналів,
стінки і дно яких складаються з абсорбційних плівок намула різної товщини.
Внаслідок чого вода у баластовому шарі заповнює лише частину об’єму пустот
(пор) скелета баласту, концентруючись у каналах.
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Таким чином, фізична модель щебеневого шару (у зоні виплеску) уявляє
неоднорідне пористе середовище, що складається зі скелета баласту, крупних
пор – каналів з намула, які заповнені водой, та дрібних пор, які містять повітря
[1].
Під дією поїзного навантаження розміри пор (каналів) у скелеті баласту
зменшуються. Збільшується тиск на стінки каналів (з зовнішнього боку –
рівномірно розподілений тиск повітря; з внутрішнього боку – розподілений за
гідростатичним законом тиск води). У разі, коли тиск на стінку каналу
перевищує допустиме значення, то вона (стінка) руйнується й відбувається
витікання (виплеск) води з каналу. Через те, що намул гірше працює на
розтяжіння ніж на стиск, слід очікувати розрив оболонки з намула у верхній
частині каналу, коли фактичні розтягуючі напруження перевищують допустимі
значення. Тому в умовах об’ємного стиснення каналу з водой прорив його
найімовірніший у верхній частині. В такому ж напряму (протилежному силі
тяжіння) слід очикувати витікання води з каналу.
Спостереженнями за роботою конструкції колії протягом її «життєвого»
циклу встановлено, що виплески баласту частіше за все з’являються на
локальних місцях, де спостерігається підвищена динамічна (ударна) дія
рухомого складу (зона болтових та зварних стиків; ділянки з хвилеподібним
зносом рейок; шпали з потайними поштовхами тощо).
Переважний напрям руху води у баласті (з нижчих відміток шару на вищі)
в результаті ударної дії поїзного навантаження супроводжується переміщенням
змуленого у воді засмічувача у тому ж напрямі. В результаті циклічних
виплесків розріджена маса рухається у баластному шарі й накопичується під
шпалами і на поверхні баластової призми.
Працездатність щебеневого баласту у зоні виплесків понижується,
зокрема:
- його опір зсуву залізобетонних шпал у поперечному напряму
зменшується на 43-58% відносно опірності здорової підшпальної основи [2], що
негативно впливає на стійкість рейко-шпальної решітки у горизонтальної
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площині;
- у зоні виплесків майже удвічі (у порівнянні зі здоровим баластом) зростає
інтенсивність осідань колії у профілі під поїзним навантаженням [3], що
призводить до збільшення на ділянці відступів від норм утримання рейкової
колії.
У роботі [4] встановлена залежність між кількістю виплесків mвипл (шпал
на 1 км колії) та обсягом напрацьованого тоннажу Т (млн. т брутто) для ділянок
безстикової колії (рейкові пліті зварені з рейок типу Р65; залізобетонні шпали;
щебеневий баласт) з усередненими експлуатаційними умовами:
mвипл = 1,6·10-6Т3.

(1)

Поодинокий виплеск (на 1 км колії) не розглядається як відмова роботи
баластного шару, усунення цього дефекту здійснюється у рамках поточного
утримання конструкції колії на ділянці.
Нормативами [5] наявність виплесків баластового шару (на 1 км колії)
визначається у якості основного критерію призначення до виконання на ділянці
середнього ремонту колії: гранична кількість шпал із локальними виплесками
становить 3-15% від епюри шпал залежно від категорії колії. Вочевидь, саме
такий обсяг виплесків на 1 км колії можна вважати відмовою у роботі
баластового шару.
Ймовірність

(ризик)

появи

виплесків

щебеневого

баласту

при

напрацюванні тоннажу знаходиться за формулою
Fвипл (ti) = mвипл(ti) / Nеп ,

(2)

де mвипл(ti) – число виплесків у момент часу ti;
Nеп – епюра шпал.
З урахуванням формули (1) для конструкції безстикової колії (при Nеп =
1840 шпал/км) математична модель для оцінки ймовірності появи відмови Fвипл
(ti) = f(Ti) матиме такий вид
Fвипл (ti) = 8,7·10-10Т3.

(3)

Інтенсивність появи виплесків баласту на ділянці колії встановлюється за
формулою
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λвипл (ti) = mвипл(ti) / N(ti)ΔТ,

(4)

де N(ti) – число шпал без виплесків баласту на момент часу ti;
ΔТ – обсяг напрацьованого тоннажу на інтервалі часу, що розглядається.
У даному випадку функція λвипл.(ti) = f(Ti) описується такою математичною
моделлю
λвипл(ti) = 4,3·10-10 Т2,14.

(5)

Ця модель є результатом відповідної обробки парних значень λвипл та Т на
інтервалі Т=50 ÷ 700 млн. т брутто.
Перевірка залежності (5) за критерієм Фішера підтвердила адекватність
встановленої моделі.
Таким чином, граничну кількість виплесків щебеневого баласту на 1км
безстикової колії у 3% (від Nеп) та 15% (від Nеп) слід очікувати при
напрацюванні відповідно 330 та 560 млн. т брутто з ймовірністю появи
відповідно 0,03 та 0,15.
Висновки з даного дослідження: встановлена математична модель
ймовірності появи виплесків щебеневого баласту в процесі експлуатації
безстикової колії.
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Abstract.
The design of the railway track functions under the influence of the power load on the part of
the rolling stock. These train loads significantly affect the operation of the track design (its
elements, including the ballast layer) and cause a change in its technical state during operation. In
the process of operation, there is a steady tendency to deteriorate the technical condition of the
track design due to the accumulation of residual deformations (faults, defects) in it, which leads to
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a decrease in the level of operational reliability of the track design and violation of the safety of
train traffic.
The ballast prism is formed from free-flowing inert materials, among which rubble is mainly
used. In the ballast layer, crushed stone is a free-flowing medium containing particles of a certain
fraction, the spaces between which are filled mainly with air.
The "life" cycle of the ballast layer is divided into the following periods: the stabilization
stage with a relatively intense and gradually damped accumulation of sediments; The stage of
normal operation, when the ballast sediment accumulates slowly; Stage of operation with gradual
growth of residual deformations; Emergency service period of the ballast layer.
Experience in the operation of the railway track showed that it is during the third period of
the "life" cycle of the ballast layer that the appearance of such a specific defect as a splash of
ballast is observed.
In the article results of researches on an estimation of risk of occurrence of defects of
macadam ballast in the process of operation of the railway track path are given.
Keywords: railroad, macadam ballast, splash, accumulated tonnage, refusal to work, the risk
of.
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Abstract: The author is considering intercultural communication in the field of
tourism as an organizational principle and a condition of activity as the activity itself
as the competence of the specialist in the field of tourism, an essential component of
the content of vocational education in tourism, as a factor and a criterion for the
quality of the tourism product. The author also highlights the informational
directions of intercultural communication in the field of tourism, namely
orientational, innovational, stimulational and correlational.
Keywords: intercultural communication, the field of tourism.
Introduction.
All areas of contemporary human life such as economics, management, culture,
politics and others, covered by the communication, and with the expansion of
international contacts intercultural communication has become an organic component
of the tourism as the system and the dominant key of the tourist activities, has
become an integral element of the global process of internationalization of socioeconomic relations. An integral part of tourism activities – preserving the identity and
originality of separate culture and its bearers. At the same time, any cross – cultural
communication- is a sort of the contraposition and interpenetration of ethnic and
cultural identities.
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The main text.
As an organizing principle and conditions of activities the intercultural
communication in the field of tourism can be applied in the development of
marketing communications in the design and development of the tourist product, in
the organization of reception, accommodation and tourist services on the territory of
the multicultural community host in the planning and implementation of exhibition
and advertising activity. As the activity itself intercultural communication assumes
collaboration and interaction of representatives of different cultures in the process of
mutual professional activity in tourism, i.e. the operation of companies of the
receptive community of reception, accommodation and service of tourists,
partnership activity of tourism providers and tour operators, proactive and receptive
tour operators. Intercultural communication as a competence of a specialist in the
field of tourism and a component content of professional tourism education is
considered as variable and invariant elements of the expert's competence in the field
of tourism and hospitality where there is a difference of level of requirements for
intercultural communicative competence for contact and noncontact staff in the field
of tourism and hospitality.
Intercultural communication in the field of tourism unites participants of the
communication process and acquaints them with the peculiarities of different public
institutions to which communicators belong. Socio-cultural interaction between
people is a part of external environment that have an impact on communication.
Socio-cultural interaction on a symbolic level determines and generates the behavior
of people, so it is necessary to understand the sense that man empowers his own and
others actions in order to correctly understand his actions. The behavior of each
individual is predetermined by its culture and the inclusion in the system of social
relations. Every participant of intercultural contact has its own system of rules that is
based and created with reliance on its socio-cultural identity. That is why bearers of
various linguocultural peculiarities have to overcome language barriers and nonlinguistic – barriers of ethno-cultural specifics of understanding and environmental
evaluation, as well as especial typical pantomimic and facial codes and individual
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characteristics of mindset of the representatives of different cultures.
Intercultural communication in the field of tourism can be divided into the
following information directions: orientation, innovation, stimulation and correlation.
The orientation communication enables the tourist as recipient of information to
navigate in the system structure of another cultural space, partially to understand the
hierarchy of its elements and try to inculturate in the linguocultural community of the
country visiting tourist, assists with the criteria of evaluative judgments and priority
of choices. Novation communication acquaints the tourist as the recipient of
information with new knowledge for him about norms of behaviour and interaction,
the implementation of any activity, giving an idea of language and means of
intercultural communication in an unknown to the tourist linguocultural environment
of temporary residence. Stimulation communication influences the motivation of
tourist activity as the information recipient in other cultural realities, the willingness
to obtain and updating of knowledge about surrounding linguistic and cultural reality.
Correlation communication specifies, replenishes and updates certain parameters of
the mentioned types of knowledge, which to some extent determines the livelihoods
of the consumers of these services.
Summary and Conclusions.
Intercultural communication in the field of tourism relies on the knowledge of
many things and phenomena of other cultural environment: the behavior patterns,
concepts and values, understanding forms of communication within the other cultural
environment, oral and written, personal and social, verbal and non-verbal and other
forms of communication, and the skills of formation of readiness and ability to
successfully establish, strengthen and enhance the quality of intercultural relations
and intercultural communication with bearers of other linguocultural peculiarities and
representatives of another cultural environment.
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Аннотация.
Введение. Все сферы современной жизнедеятельности человека, такие как экономика,
управление, культура, политика и др., охвачены коммуникацией, а с расширением
международных контактов межкультурная коммуникация стала органической
составляющей туризма как системы и ключевой доминантой туристской деятельности,
ставшей составным элементом глобального процесса интернационализации социальноэкономических взаимоотношений.
Основной текст. Межкультурная коммуникация в сфере туризма представляется в
нескольких ипостасях, таких как организационный принцип и условие деятельности, сама
деятельность, компетенция специалиста в сфере туризма, необходимый компонент
содержания профессионального образования в туризме, фактор и критерий качества
турпродукта. Также автор рассматривает информационные направления межкультурной
коммуникации в сфере туризма, а именно ориентационное, новационное, стимуляционное и
корреляционное. Межкультурная коммуникация в сфере туризма объединяет участников
процесса коммуникации и знакомит их с особенностями разных общественных институтов,
к которым принадлежат коммуникаторы, вот почему носителям различных
лингвокультурных особенностей приходится преодолевать и языковые барьеры, и
неязыковые – барьеры этнокультурной специфики понимания и оценки окружающей среды,
а также особенные характерные пантомимические и мимические коды и индивидуальные
особенности мышления представителей разных культур.
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Выводы. Автор статьи приходит к выводу, что успешной межкультурной
коммуникации в сфере туризма способствуют умения и навыки формирования готовности
и способности с успехом устанавливать, укреплять и повышать качество межкультурных
взаимоотношений с носителями иных лингвокультурных особенностей и представителями
другой культурной среды.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, сфера туризма.

Article sent: 24/02/2017 of
© Apanasyuk Larisa

ISSN 2227-6920

282

SWorld Journal

Issue 13

PHYSICS AND MATHEMATICS
j13-044
DOI: 10.21893/2227-6920.2017-13.044
УДК 535.361

CORRELATION & OPTICAL MEASURING OF THE BLOOD
CLOTTING TIME
КОРРЕЛЯЦИОННО-ОПТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ
ТРОМБООБРАЗОВАНИЯ
d.m.s., prof. Shaplavskiy N. V. / д.м.н., проф. Шаплавский Н. В.
ORCID: 0000-0001-9086-5355
c.ph.-m.s., s.lect. Hryhoryshyn P. M. / к.фіз.-мат.н., ст. преп. Григоришин П. М.
ORCID: 0000-0003-1286-2006
c.ph.-m.s., assistant Hutsul O. V. / к.фіз.-мат.н., ассистент Гуцул О. В.
ORCID: 0000-0003-0622-8084
Higher State Educational Establishment of Ukraine «Bukovinian State Medical University»,
Chernivtsi, Theatralna sq. 2, 58002
Высшее учебное заведение Украины «Буковинский государственный медицинский
университет», Черновцы, Театральная пл. 2, 58002

Abstract. The article deals with the correlation and optical time measurement
thrombus formation by measuring the correlation coefficient of images in close times
(recording images is performed with a frequency of 4 Hz), there was defined a period
of time of blood thrombus formation in normal and asthma respectively for the four
blood groups (0 - 16 ± 0, 1 sec and 25 ± 0,1 sec; A - 17 ± 0,1 sec and 22 sec ± 0,1 B 12 ± 0,1 sec and 18 + 0.1 sec, AB - 15 ± 0,1 sec and 24 ± 0,1 sec).
Key words: correlation and optical measurement, correlation coefficient, blood,
blood clotting time.
Introduction.
For hemostatic system components investigation are used modern optical
techniques which record in light intensity of the blood structure changes in the
incubation medium during the formation of fibrin clot. Fibrinogen is composed as in
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plasma so in whole blood. Investigation of coagulation and fibrinolysis in plasma and
whole blood is not out of great interest for clinical practice, since it helps to estimate
the concentration of fibrinogen in conditions as close to physiological norms.
Currently fibrinogen is determined by the coagulation method, time of the clot
formation in dilute without platelet plasma which added an excess of highly active
thrombin (thrombin time by Klaus).
The work B. A Kudryashov [1] describes the measurement of blood clotting
time, which is used in 1 ml of platelet blood plasma plus 0.1 ml of thrombin: then the
author of the research recorded the formation of clots, which is going to be done
normally in 9 - 15 sec. This method may not accurately determine the clotting time, it
doesn`t make blood clots formation measuring time automatically and explore the
dynamics of flow thrombin reaction by N.V. Shaplavskiy and others [2]. To analyze
blood clotting time was used the method of analysis of blood clots in terms of
Lyapunov of wavelet transformation inputting multiple coherent field by measuring
the time of thrombosis scheduled flow thrombin reaction after laser irradiation cell
from blood plasma and coherent radiation, checking photodiodes and recording the
time dependence of the intensity of scattered laser light on the computer with the
calculation of maximum Lyapunov coefficient additionally conduct a preliminary
wavelet transforming of the light scattering of the in-signal. This method helps to
researcher to visualize the dynamics of blood clots and to determine the level chaotic
state by its depending on the maximum Lyapunov coefficient of time to conduct a
quantitative assessment of the time at different stages of thrombus formation.
The main text.
Object is a blood plasma of healthy 28 patients and 28 patients with asthma,
blood group 0 blood group A blood group B blood group AB. Fig. 1 shows the
optical scheme.
A beam of He-Ne laser 1 extends with the help of the telescopic system,
consisting of object glass 2 aperture lens 3 and 4. With the help of lens laser focus 5
on the cell with the investigated sample cuvette 6. 6 placed is situated on the table
goniometer object. Diffused radiation blood plasma are focusing by lens 7, scenting
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to the diaphragm 8 that hits the CCD-camera 9, then signal comes from the camera is
recorded to a computer 10.

Figure. 1. Optical scheme.

In the process of blood clotting is several tens of biochemical reactions leading
to the formation of fibrin − the basis haemostatic thrombus. Cascade-structure is a
complex of the coagulation system and the positive feedback resulting in fast,
autocatalitics formation of the last enzyme cascade (thrombin), which carries out the
conversion of fibrinogen into fibrin, and in such way thus carries blood clotting.
Fibrinogen is a glycoprotein and is present in plasma and α-granules of platelets.
Fibrinogen is a glycoprotein and is present in plasma and α-granules of platelets. The
formation of fibrin in the blood and plasma begins with the first inception of
thrombin. The transformation of fibrinogen into fibrin takes place in three stages. In
the first phase thrombin affect the final section of chains of fibrinogen, which leads to
the conversion of fibrinogen to fibrin monomer, it is formed at the center of the
reaction with a modified surface charge. The fibrin monomer surface makes a
reaction with complementary surfaces on the ends of other molecules fibrin monomers. So, there is an spontaneous aggregation of fibrin monomers,
polymerization in second stage. Thus, the fibrin monomers are interconnected via
hydrophobic, ionic and hydrogen bonds, there is realizing due to the formation of the
peptide bond between glutamine and lysine soluble fibrin polymer in the third phase.
It is converted to insoluble, increased clot firmness to chemical solvents and
fibrinolysis system, also repeatedly increases the viscosity of the bunch. As a result of
an increase in viscosity decrease clot dynamic parameters of multiple blood plasma
radiation fields, that can be experimentally determining qualitatively assess the
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correlation between the intensity distributions for close moments of time. So the
correlation analysis of the behavior in time of the intensity of the scattered field
makes it possible to partially solve the inverse problem and can be used to assess
blood clotting time.
To assess the correlation of multiple coherent radiation field calculated
correlation coefficient for images A and B using the formula (1):
r=

∑∑ (Α
m

n

mn

− Α)(Β mn − Β )

∑∑ ((Α mn − Α) 2 (Βmn − Β ) 2
m

,

(1)

n

Where m, n shows dimensions of the image in pixels and the average value of
intensity for the two images.
If the correlation coefficient is close to zero, it indicates no correlation between
the images, and therefore, if the correlation coefficient is close to unity, so the image
correlated.
Fluctuations field intensity optical radiation scattered blood plasma is measured
as follows: place the cell with the sample (blood plasma volume of 0.2 ml) in
accordance with the scheme of the experiment are added to 0.2 ml of blood thrombin.
Thrombin is the conversion of fibrinogen into fibrin, it causes clotting of blood
plasma. Obviously, these structural changes are displayed on plasma dynamics
image. Recording images is performed with a frequency of 4 Hz, determine the
correlation between adjacent frames.
Fig. 2 shows fragments scattered radiation field, a - within 5 seconds after
recording starts; b - 10 seconds after the start of recording; c - 15 seconds after
recording.

Figure. 2. Image of plasma with thrombosis.
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Frequency of recording selected experimentally. Increased frequency record on
one side leads to the increase in the number of experimental points on the other − to
increase the correlation between adjacent frames, making it difficult to determine the
exact time of thrombus formation (Fig. 3).

Figure. 3. Dependence of correlation occasionally thrombosis.
Since the time dependence of the correlation determining a thrombosis − the
difference in time between the provisions of saturation depends correlation
coefficient and the start time of thrombosis. In the experiment received distributions
of intensity of scattered laser light with a frequency of 4 Hz.
After adding to the plasma thrombin in three seconds from the start of recording
data led to a sharp decrease in the correlation coefficient between the neighboring
images obtained plasma (Fig. 3). This is due to turbulent mixing thrombin from blood
plasma. After that, the reaction of thrombin with fibrinogen formed fibrin threads that
lead to increased blood viscosity and, consequently, reduce the dynamic parameters
of blood plasma. Thus, under the action of thrombin correlation between adjacent
images obtained increases, which makes it possible to estimate their time of blood
clots ∆t1 = 12.4 s, which correlates with the time of thrombosis identified by
turbidimetric method ∆t1 = 12 s.
To assess the reliability of the results conducted thrombosis measuring time for
the samples of the same blood plasma turbidimetrically. The method is based on
determining the value of transmittance plasma wavelength laser λ = 633 nm over
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time while adding thereto thrombin. The result obtained time dependence of
transmittance in the plasma thrombosis. For turbidimetrical method: ∆t1 − the
difference in time between placing a maximum on the time dependence of the
transmittance τ and the start time of thrombosis (Fig. 4).

Figure. 4. Dependence of the transmission time of thrombosis.

To assess the time taken control of thrombosis blood and normal with asthma
(Table 1) 0,1 s accuracy.
Table 1
Time of thrombosis

The norm
Bronchial asthma

О
16 ± 0,1 s
25 ± 0,1 s

А
17 ± 0,1 s
22 ± 0,1 s

Blood type

В
12 ± 0,1 s
18 ± 0,1 s

АВ
15 ± 0,1 s
24 ± 0,1 s

Summary and Conclusions.
Were automatically visualized and explored the dynamics of the process of
thrombosis using correlation-optical method. The time of blood thrombosis in normal
and asthma respectively is such: group 0 - 16 s and ± 0,1 25 ± 0,1 s; Group A - 17 ±
0,1 sec and 22 ± 0,1 s; Group B - 12 ± 0,1 s and 18 + 0.1 s; Group AB - 15 ± 0,1 sec
and 24 ± 0,1 sec.
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Аннотация.
Объектом исследования является плазма крови здоровых 28 и больных 28 астмой
(кровь групп: 0, А, В, АВ). В процессе свертывания крови проходит несколько десятков
биохимических реакций, которые приводят к образованию фибрина - основы
гемостатического тромба. Каскадно-комплексное строение свертывания и положительные
обратные связи приводят к быстрому, автокаталитического образования последнего
фермента каскада - тромбина, который и осуществляет превращение фибриногена в
фибрин, и тем самым осуществляет свертывания крови. Фибриноген является
гликопротеином и присутствует в плазме и в α-гранулах тромбоцитов.
Образование фибрина в крови и в плазме начинается с первого момента появления
тромбина. В результате увеличения вязкости сгустка, наблюдается уменьшение
динамических параметров рассеянного плазмой крови поля излучения, которые можно
экспериментально качественно оценить определив корреляцию между делениями
интенсивности для близких моментов времени.
Анализ поведения корреляции во времени интенсивности рассеянного поля дает
возможность частично решить обратную задачу и может быть использован для оценки
времени свертывания крови. Для оценки корреляции поля рассеянного когерентного
излучения вычисляется коэффициент корреляции r для изображений А и В согласно
формулы:
( Α mn − Α)(Β mn − Β )
∑∑
m n
r=
,
2
2
((
)
(
)
Α
−
Α
Β
−
Β
∑∑ mn
mn
m

n

где m, n - размеры изображения в пикселях, Α , Β − средние значения интенсивности
для двух изображений.
Если коэффициент корреляции близок к нулю, то это свидетельствует об
отсутствии корреляции между изображениями, и соответственно, если коэффициент
корреляции близок к единице, то изображение коррелируют между собой. Флуктуации
интенсивности поля оптического излучения рассеянного плазмой крови измеряют
следующим образом: размещают кювета с образцом (плазма крови объемом 0,2 мл)
согласно схеме опыта и добавляют в кровь 0,2 мл раствора тромбина. Тромбин вызывает
превращение фибриногена в фибрин, то есть вызывает свертывание плазмы крови.
Очевидно, что такие структурные преобразования отражаются на динамике изображения
плазмы крови. Запись изображений проводят с частотой 4 Гц, определяют корреляцию
между соседними кадрами. Частота записи выбрана экспериментально. Увеличение
частоты записи с одной стороны приводит к увеличению количества экспериментальных
точек, с другой − к росту корреляции между соседними кадрами, что затрудняет
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определение точного времени образования тромба.
С временной зависимости коэффициента корреляции определяют время
тромбообразования − разница во времени между положением насыщения зависимости
коэффициента корреляции и временем начала тромбообразования. В результате
эксперимента получено распределения интенсивности рассеянного лазерного излучения с
частотой 4 Гц. Добавление тромбина к плазме крови на третьей секунде от начала записи
данных привело к резкому уменьшению коэффициента корреляции между соседними
полученными изображениями плазмы крови. Это связано с турбулентным перемешиванием
тромбина с плазмой крови. После этого в результате реакции тромбина с фибриногеном
образуются фибриновые нити, которые приводят к росту вязкости крови и, как следствие,
уменьшение динамических параметров плазмы крови. Итак, под действием тромбина
корреляция между соседними полученными изображениями увеличивается, что дает
возможность оценить собственное время образования тромба ∆t1 = 12,4 с, которое
коррелирует со временем тромбообразования определенным турбидиметрически методом
∆t1 = 12 с.
Для оценки достоверности полученных результатов проведено измерение времени
тромбообразования для образцов плазмы этой же крови турбидиметрическим методом.
Метод основан на определении величины коэффициента пропускания плазмы крови на длине
волны лазерного излучения λ = 633 нм в течение определенного времени при добавлении в нее
тромбина. В результате получена временная зависимость коэффициента пропускания
плазмы в процессе тромбообразования. Для турбидиметрического метода ∆t1 − разница во
времени между размещением максимума на временной зависимости коэффициента
пропускания τ
и временем начала тромбообразования. Для оценки времени
тромбообразования взята контрольная группа крови в норме и с бронхиальной астмой.
Точность измерения 0,1 с.
Ключевые слова: корреляционно-оптическое измерение, коэффициент корреляции,
кровь, время свертывания крови.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие о здоровье
студентов, ее компоненты, особенности здорового образа жизни современной
студенческой молодежи и роль средств физического воспитания в процессе
формирования здорового образа жизни.
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, студенты, физическая
культура.
Введение. За последние десятилетия отмечается тревожная тенденция
ухудшения здоровья молодых людей и их физической подготовленности. Это
связано низким уровнем двигательной активности молодежи, с недооценкой
оздоровительной и воспитательной деятельности, происходящее в обществе. В
этом плане, по мнению специалистов, первостепенное значение приобретает
формирование их здорового образа жизни [3 и др.].
Анализ литературных источников позволяет утверждать, что нынешнее
состояние здоровья и образ жизни студенческой молодежи России не отвечает
требованиям современного общества и потребностям его дальнейшего
социально-экономического развития. Это связано, в частности с отсутствием
должного физического воспитания учащейся молодежи.
Выявление основных условий для целенаправленного формирования
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здорового образа жизни

(ЗОЖ) студентов

в условиях высшей школы и

рассмотрение физической культуры и как одного из основных средств этого
формирования с позиции студентов явилось целью исследования.
Результаты исследования и их обсуждение. Согласно результатам
анкетирования 245-ти студентов 2-го курса,

29%

главным составляющим

здорового образа жизни назвали систематические занятия спортом, для 31%
главным оказался отказ от вредных привычек, 20% студентов выделили
правильно организованный режим дня и питания, остальные 20% студентов
выбрали гигиенические, водные процедуры, регулярное
закаливание.

Полученные

ответы

студентов

хорошо

плавание и
согласуются

с

результатами ряда работ, посвященных проблемам ЗОЖ [2 и др.].
По мнению специалистов, ЗОЖ - это совокупность ценностных
сберегающих здоровье ориентаций и установок, привычек, режима, ритма и
темпа

жизни,

направленных

на

оптимальное

сохранение,

укрепление,

формирование здоровья в процессе обучения и воспитания, общения, игры,
труда, отдыха и передача его будущим поколениям [1 и др.]. Тогда как, на
вопрос студентам: «На что готовы вы сами для ведения ЗОЖ и сохранения
своего здоровья?», 38% студентов выразили желание и готовность заниматься
физической культурой и спортом, 22% - готовы делать все, чтобы восстановить
свое здоровье, 23% - хотят правильно питаться, 15% - отказаться от
употребления алкоголя и курения и 2% готовы закаляться для сохранения
здоровья. Обращает на себя внимание тот факт, что представление студентов о
составляющих ЗОЖ являются разрозненными и не систематизированными.
Следуя высказываниям отдельных преподавателей-ученых, физическое
воспитание в вузе - это педагогический процесс, целью которого является
формирование физической культуры личности, способной самостоятельно
организовывать и вести здоровый образ жизни. Это единственная учебная
дисциплина, которая учит студентов сохранять и укреплять свое здоровье,
повышать

уровень

физической

подготовленности,

развивать

и

совершенствовать жизненно важные физические качества и двигательные
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умения и навыки [2 и др.]. Под формированием физической культурой
личности авторы подразумевают всестороннее развитие личности, т.е.развитие
физических, духовных сил, творческих способностей.
Перед

вузами

систематическим

стоит
занятиям

работоспособности,

важная

задача

физическими

улучшение

их

приобщения
упражнениями,

подготовки

к

студентов

к

повышение

профессиональной

деятельности, формирование двигательной активности и устойчивых привычек
к занятиям физической культурой, воспитание у них коллективизма,
патриотизма, целеустремленности.
Физическая культура является сферой массовой самодеятельности важным
фактором установление активной жизненной позиции, поскольку социальная
активность, развивается на ее основе и переносится на другие сферы
жизнедеятельности – социально-политическую, учебную, трудовую. Входя в
физкультурно-спортивную деятельность, студент накапливает социальный
опыт, что приводит к повышению его социальной активности [4 и др.].
Физические упражнения влияют не только непосредственно на тот или
иной орган, но и на весь организм в целом. Даже при небольших физических
нагрузках, таких как ходьба, приседания и т.п., отмечается улучшение функций
многих органов и систем организма. Углубляется и ускоряется дыхание,
повышается

частота

сердечных

сокращений,

изменяется

артериальное

давление, улучшается функция желудочно-кишечного тракта, печени, почек,
других органов и систем человека. Под влиянием систематических занятий
физическими упражнениями возникают заметные изменения в обмене веществ,
повышается функция внутренней секреции. У человека улучшается аппетит,
моторная, секреторная и химическая функция желудочно-кишечного тракта,
улучшается психологический настрой студентов.
Анализ анкетирования студентов показал, что в процессе занятий
физическими упражнениями студенты воспитывают в себе стойкость,
выдержку, способность управлять своими действиями и эмоциональным
состоянием. Физическая культура имеет большие потенциальные возможности
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в формировании всесторонне развитой личности. Однако в реальной
физкультурной практике эти богатые возможности используются далеко не
полностью.
Как считал П.Ф. Лесгафт, в основу физического воспитания должны быть
положены законы анатомии и физиологии человека. Важнейшим условием
успешного

преподавания

гимнастики

он

считал

соблюдение

строгой

последовательности в дозировке нагрузки, обязательный учет индивидуальных
способности учащихся [5].
Полученные результаты опроса студентов показали, что физическая
культура является средством формирования здорового образа жизни, если она
является

любимым

занятием

студента.

Следовательно,

формирование

здорового образа жизни будущего специалиста должно осуществляться с
учетом его положительного отношения к содержанию занятий, усвоение норм
и способов двигательной деятельности.
Заключение. Результаты опросов и анкетирования студентов показали,
что физическое воспитание, будучи составной частью процесса обучения в
высшей школе направленно на решение проблемы улучшения состояния
здоровья студентов. Перспективным, доступным и эффективным направлением
достижения максимально положительного результата в вопросах здоровья
студентов является всестороннее использование средств физической культуры,
как основного фактора физической подготовленности, ликвидации недостатков
в физическом воспитании

студентов, наиболее доступным и эффективным

средством для укрепления здоровья, ведущим компонентом формирования
здорового образа жизни.
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Abstract.
The article discusses the concept of students ' health, its components, features of a healthy
lifestyle of students and the role of physical education in the formation of a healthy lifestyle.
Keywords: health, healthy lifestyle, students, physical culture.
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Abstract. This article is devoted to topical problems of contemporary Russian
word-formation on the material of Russian mass media. Basic ways of creating new
vocabulary and processes of internationalization are under observation in the work.
Key words: mass media, media text, internationalization, democratization,
language performance, cases of occasionalism, neologisms, word formation.
Introduction.
Due to the fact that the vocabulary of any language is constantly developing, the
vocabulary is replenished with new words, which reflect the demands of a new stage
of public life. The peculiarity of word formation development is characterized by
joining the morphemic level of language and coherence with vocabulary, which
responds to the needs of life. The derivation involves the use of word-formation
models and enforcing motivating framework.
The main text.
In the era of information technology various structurally and semantically
formed lexical units constantly emerge and spread in the media in a speedy way.
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Derivative words may either remain as cases of occasionalism or move into the
common vocabulary. In the 19th and 20th centuries it was mainly writers and poets
who created new words (Karamzin, Gogol, Saltykov-Shchedrin, Dostoevsky,
Khlebnikov, Mayakovsky, Tsvetaeva, etc.), but at the turn of 20-21 centuries
journalists have started actively do it. Almost every month mass media use new
vocabulary in their printed and electronic versions, not only because of objective
needs to reflect something new, but with the purpose of some language game,
surprise and sometimes to shock their addressees. (lenta.ru:

abramovnichat’,

volochkovit’, zhirinovnichat’, zuganit’, ksushit’ssia, etc.). Form-making basis is easy
to distinguish, word-formation motivated unit with the help of formal tools allows a
journalist to express his creativity, and axiological orientation. M. Yu. Kozak wrote:
"These ephemeral words are easily to appear and as easily and quickly to quit, but
their appearance and actualization in mass communication indicate many things:
involvement in word-forming process key words of the era (which include the names
of famous people), evaluating attitude of communicants to some persons, facts and
events of public life, the activity of word-formation processes and, of course, the
linguistic and creative potential of the Russian word-forming process." [4:170]
Thus, we note that occasional word-formation is not in the mainstream of the
modern Russian language. The most effective is its nominative function, as it reflects
every new and important phenomenon of the social sphere. Occasionalisms are strong
at performing the expressive function. Let’s recall that E. A. Zemskaya has identified
five functions of derivation: a communicative, constructive, compressive, expressive
and stylistic. [3]
Internationalization, democratization, the increase of analytical methods and
agglutinative features in the structure of a derived word and the growth of the
expressiveness, personal principles are processes typical for word-formation in late
20th-century beginning of 21-st century which have been more reflected in the
language of modern media.
Internationalization, when a large amount of foreign words enter the language, is
expressed through three phenomena:
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1) strengthening of foreign language affixal morphemes, which are combined
not only with foreign, but also with Russian foundations;
2) the acquisition of certain morphemes the status of the affixes of Russian word
formation;
3) the use of loans as the producing bases in the Russian word-building.
The derivation performs an integrating function, including foreign language
elements into the system of the Russian language.
The process of internationalization contributed to the massive use of foreign
words and their elements. Let's examine each of these phenomena. The first is
manifested through the growth of nominal prefixation, which was earlier
characteristic of verbs in the Russian language. It occurs due to use of the borrowed
prefixes from Greek and Latin languages. Here are some relevant examples: antiterrorism, hyperinflation, demilitarization, quasi-democracy, counter-reforms,
pseudohistorian, re-export, superpower, pro-western. This phenomenon is reflected
in various dictionaries. If we compare the data of dictionaries published in various
years, we may see that this boosting has led to a sharp increase of lexical units with
similar morphemes. In the four-volume "The Explanatory Dictionary of the Russian
Language" edited by D. N. Ushakov, reissued in 1996 after the publication in 1935,
we find the 22 words with the prefix anti-with prevalent political vocabulary (antifascist, anti-Soviet, etc.). There are 67 words In the explanatory dictionary "The
Language changes of the late 20th and early 21st centuries," edited by G. N.
Sklarevski. There are some occasionalisms among them: anti-Gorbachev, antiYeltsin, anti-Leninist and the words, which are actively used in the language: anticrisis, anti-totalitarian etc. In the modern media, in addition to these examples, one
comes across anti-Putin, anti-Iranian, anti-Turkish, anti-Kiev and some others.
The prefix de- is less active. It should be noted that de - as a version of the
allomorph des- has spread only in the 90-es. In the modern language de – is attached
to the derivative starting with a vowel: de-ideologization, de-escalation. Until the 70es years of the 20th century there were only 6 words of this type in dictionaries.
The prefix quasi-, previously characteristic of scientific vocabulary (quasiISSN 2227-6920
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isotropic, quasi-particles, quasi-static) can lately be observed in new words of sociopolitical semantics: quasi-perestroika, quasi-market, quasi-money, etc.
The prefix pseudo- is unproductive as well; there are just a few words of similar
semantics: pseudo-democracy, pseudo-patriot, pseudo- sovereignty and even pseudofriends. All of these units are found in media texts.
The prefix super- is much more active. There were only 4 words in Ushakov’s
dictionary: super-aviation, a super arbiter, a super-cover, superphosphate. But 14
new words were not only fixed in Sklarevski’s dictionary, but have been also
constantly used in the media and in common language. These are superpower,
superstar, super-secret, and even the occasional superstar: superwoman, superboy.
The prefix post- became very productive in the late 20th century. Though
academic dictionaries do not present it as a separate affix, here are some examples
from Ushakov’s dictionary (2 words) and from The Big Academy Dictionary (3
words). The lexemes reflecting political changes in the country have appeared:
postsovetstkii,

postsotsialisticheskii,

postbol'shevistskii,

postkommunisticheskii,

postgorbachevskii , postel'tsinskii, etc. Some are actively functioning, while others
may go into passive reserve.
The words with re - in the mid-20th century ware a part of a book vocabulary
words group with a procedural meaning: reduplication, reorganization, etc. Since the
90-es the productivity of the prefix re – has increased: reeksport, restruktarizatsiia,
reemigrant, reintegratsiia, reprivatizatsiia, reinvestitsii etc.
In the 70-es – 80-es of the 20th century according to linguists’ observations there
was a transformation of segments of foreign origin into derivational affixes in the
Russian language: -drom, -tecka, -mobile, etc. This trend has been entrenched in the
language (e-mobil', elektromobil', bitloteka, videoteka, vinoteka, ikonoteka,
instrumentoteka, ipoteka, orkestroteka, ramfoteka, sinemateka, sferoteka, fototeka).
The process of the emergence of new building elements in word formation is
quite passive, but at the end of the 20th and beginning of the 21st centuries a
segment gate has come into being which is associated with the name of the New
York hotel «Watergate», best known for a political scandal in the United States.
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Occasional word formation cases have appeared: Irangate (LG, 1986), Saulgate (NG,
1999), later Monikagate, Kreml'gate. In the early 2000s, Kazakhgate. Currently there
are new units not reflected in dictionaries: Penelopagate, Cremlinggate, Trumpgate.
In addition there are Selfigate, Beergate

in the electronic media. Thus, the

independent word gate first turned into an affixoid, and then in the suffix, not only in
English, German, but also in the Russian language. It may be noted that this element
has become an international journalistic stamp, that completely lost its semantics and
now performs only the expressive function in the media.
The element media, which previously occupied a very modest place in the
Russian language (it was not mentioned in the "Modern Dictionary of Foreign
Words" 1992), currently is a part of more than three doze of words. Suffixal
derivative adjectives formed from the first borrowed words, like mass media,
multimedia. As a root or, in our opinion, affixoid, they entered into the following
units:

mediaimperiya,

mediaryinok,

mediabroker,

mediabayer,

mediaseller,

mediaindustriya etc. With the development of media-linguistics as a new branch of
linguistics we have new terms now:

media text, media discourse, media

technologies, media buying, etc. Due to the escalation of information wars in the
communicative space of the media in recent years new words appeared: mediavoynyi,
mediaprotivostoyanie, mediasoprotivlenie, mediakonflikt, mediavirus. The name of
the new US President quite often is used as a basis of neologisms: trampovskiy, potrampovski, trampizm, trampologiya, tramponomika, potrampit. The name of the
person is used to create suffixal derivatives in accordance with the Russian language
models. In the words trampunkt, tramplantatsi, zatrampeznyiy, Tramp-tolkovische a
special role is given to a language game, as words perform the expressive and
stylistic function. The invasion of the name Trump in the language of the world
media is so large and significant that it is possible to speak of «worldwide new
speech trampisation. The number of new words with the root "tramp" or with
travesty, slightly distorted paraphrase is enormous". [8] It is possible that part of
these new words will not get in the language and remain as occasionalisms.
New unusual vocabulary that monthly appears in the media texts shows the
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activation of individual word-formation. It speaks to the needs of authors to get away
from the impersonal standard, to realize one’s creative possibilities, to express the
attitude of communicants to certain persons, facts and events of public life. At the
same time, this demonstrates the activity of word-formation and linguistic creative
potential of the Russian word-formation. [5:95] The other process of derivation
characteristic of the boundary of centuries is democratization. The democratization
in linguistics means a wider, as compared to previous times, function of lexical noncodified language units in literary language. The method of univerbation is the most
notable. This is a reduction to a one-word combination of an adjective and a noun.
This method was intensified in the last third of the 20th century in oral form of
spoken language. Since the 90-es it is in the media discourse. Currently, not only
spoken language, but also print and electronic media use univerbates both in texts and
in titles: Gnesinka in anticipation of closure, Mariinka has received a second stage,
the exhibition in Petropavlovsk, new Aleksandrinka’s performances, a rally against
the return of Isaakiy to the Russian Orthodox Church. In addition to its traditional
compressive function univerbates play the role of expressive means.
In the last decade, there has been a group of words with special structure formed from
perfect passive participles: s uborkoy snega napryazhenka, spros na nezavershenku,
etc.
The process of democratization seems even brighter in the introduction of the
elements of slang and colloquialisms to the literary language. Such suffixes as – uh/yuh, -ug/-yug, -ag/-yag put strong expressiveness: pornuha, byitovuha, chernuha,
zalepuha, dzhazuha, hapuga, zhurnalyuga, tyuryaga, aferyuga, bandyuga, delyaga,
krutyaga. Some of them are characteristic not only for speaking, but one can hear
them on TV in a number of transmission channels NTV, STS, TNT, The First.
In the television texts on economic issues often jargon of a professional nature is
used: nal and beznal (shortening for nalichnyie dengi i beznalichnyiy raschet [cash
and non-cash]), as well as the univerbate nalichka. Such models are observed in the
formation of other lexemes: the formation of nouns with a zero ending from
adjectives in – lnyiy (provintsialnyiy - provintsial) - federal, regional, neformal,
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nelegal. The word ukry is an occasional neologism which appeared in result of the
basis shortening.

Traditional suffixes –ik, - ist, -ovets are used to indicate

individuals. In some cases, lexemes are created from letter abbreviation, through the
spoken adjective with suffix – shn (esengeshnyiy - esengeshnik). Generally new word
formations have spoken and even reduced stylistic coloring: tsentrist, derzhavnik,
natsik, LDPRovets, MChSovets, esbeushnik, tseerushnik. All this testifies to the
penetration of the peripheral elements of the national language into the center of the
literary language.
Strengthening of analytical and agglutinative features under the influence of
other languages occurred at the end of the 20th century. The Russian language is in
the group of synthetic and fusional languages. Analytism contributes to the
expression of grammatical relations not through a word’s form but by means outside
it (function and auxiliary words). The need for new compound names leads to the
activity of such methods of derivation as abbreviations, compounding, fusion, the
method of complex shortening. Combinations with analytes usually of foreign origin
began to function in the language since the late 90-es. They can end on a vowel or a
consonant (tur, shou, top, etc.) They can be either in a preposition or in postposition:
shoumen, tok-shou, realiti-shou, top-menedzher, top-model, kofe-breyk, breyk-dans
[showman, talk shows, reality shows, top Manager, top model, coffee break,
breakdance], etc. In recent years, there have been new lexemes : feyk-novosti, feykinformatsiya, shou-menedzher, tur-menedzher, tur-prodakshen, saund-prodyuser,
top-list, short-list, kofemashina, mak-kofe, falafel-bar, falafel-restoran, falafel-haus,
hit-list, hit-meyker, dzhem-se(y)shn

[fake news, fake-info, show Manager, tour

Manager, tour production, sound producer, a top sheet, short-sheet, coffee machine,
poppy, coffee, falafel bar, falafel restaurant, falafel house, hit list, the hit-maker, jamsassion]. Sometimes the names also use such language combinations: «Kofe Hauz»,
«MakKafe», «Pitstsa Hat», Pan-pitstsa ["Coffee house", "Makkafe", "Pizza hut" Pan
pizza]. The notorious Eduard Limonov in the program "Right to know" on the TVC
channel, alluding to the situation with the singer Madonna in connection with the
election of the President of the United States in 2016 used his own author's
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occasionalism Madonna Hat. The main reasons for the high activity of these units are
their semantics and the fashion for foreign-language use.
Agglutinative process is found in increasing monomorphemic structures. The
weakening of traditional forms of word-formation is manifested in the elimination of
certain types of interchanges at the boundaries of morphemes. Since the mid-90s the
abbreviations of all kinds have increased: «Yabloko» - Yavlinskiy, Boldyirev, Lukin.
Later the word yablochniki has appeared. These are the members of the party
"Yabloko". On the same model from the names of the parties appeared the words
edinorossyi, spravorossyi, in recent years – pravoseki. Agglutinativness is manifested
in the creation of complex abbreviated words of two, three or even four bases that
end in a consonant, and merge with the neighboring element without the aid of any
functional morphemes. Appeared in the 20-es of the 20th century, this model has
been intensified at the present time: Rosatom, Roskosmos, Rosneft, Rosnano,
Vneshtorgbank,

Roskomdragmet, Edro

(Edinaya

Rossiya), nanotehnologiya,

nanostruktura, nanomeditsina, nanorobotyi, etc. The frequency of contractions has
increased, which being the initial part of the word function as analytical adjectives:
gos

(gosudarstvennyiy),

dem

(demokraticheskiy),

nats

(natsionalnyiy),

ros

(rossiyskiy) and etc.: goszakaz, goskompaniya, Gosnarkokontrol, Demvyibor,
dempartiya, natsproekt, natsmenshinstva, natstsentr, natspolitika, Rostelekom,
Rospotrebnadzor, Rosprirodnadzor, Rosreestr, Rosimuschestvo. These adjectives
having secondary stresses, they can be separated from the noun with a slight pause
and a vowel is not responsive to reduction (Gosduma, gossluzhba).
The general conclusion from the observed phenomena is that morphological
method of word-formation is the most productive, but the spread of other ways of
compound category n is also an important feature of the modern Russian language
now.
Semantic derivation is revealed in a smaller number of linguistic units. To a
large scale it is socio-political vocabulary: western values, the vertical of power,
geopolitical corridor, a package of laws, "Civil platform", the red-brown (national
Communists), pink (political figures with next-door-to-communists’ views), blueISSN 2227-6920
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white-blue (fans of FC "Zenit").
The increased role of mass media has resulted in the growth of personality and
expressiveness in the formation of new words. These are occasional word-formation
and personalization of word formation. All of these are used as a special means,
making the evaluation, giving the opportunity to diversify of expression methods.
According to scientists, the choice of language means in mass media discourse "is
associated with the assessment, which tries to influence on the addressee; with the
system of value orientations, when the first place is given to the conceptual, social,
imaginative and emotional characteristics." [7] The victory of invective over the
standard has led to the desire at all costs to attract attention. The resources of
expressive means are being supplemented at the expense of conversational, colloquial
and slang vocabulary.
Labeled affixes play a great role in producing of negative evaluation, for
example,

–schin-:

«..to

resist

the

sickening

pathetic

and

contemptible

"petrosyanschinyi"" (Argumentyi i faktyi); «… v gorbachevschinu i balalayschinu,...
when all the bad not only climbed out, but suddenly became decent to boast that
bad..." (Zavtra).
Unbiased suffixes –ost and –ad- , combined with a motivating basis, acquire
expressive character: "the Era of ubiquitous glamurnosti [glamour]" (Novaya gazeta);
"This is not zyuganada " (Argumentyi i faktyi).
In cases when denotations cause a negative response from certain parts of
society, these suffixal formants reveal a negative attitude.
Negative expression of some word-formations act in accord with pejorative and
obscene vocabulary: "van Gogh, Degas and their poddelniki" (Russian reporter).
Ironic and sarcastic tone is often used by journalists when describing and assessing
the current social and political events: "And now a new push of new
kremletryaseniya" (NTV); "When the stars are not enough, some zvezdozameniteli
will do” (NTV). Invective nature may be due to semantics of the motivating words:
"... kastrogolosyiy Radzinskiy" (Argumentyi i faktyi).
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Summary and conclusions.
We can summarize: the rapid processes of present day word formation are
explained with the extralinguistic factors by Russian linguists. Valgina wrote: "The
growth of emotional tension in society activates the processes of formation of
emotionally expressive types of word-formation models." [1] Add to this the point of
view of V. I. Shakhovsky, we also agree: "The vocabulary of the modern media,
charged with negative emotions, which are reflected in the semantics, connotations
and associations of the words used, is correlated with a certain categorical situation of
the Russian society." [7]
We would also add the following. The desire of mass media workers to the
linguistic and creative activities and intentional orientation to the everyday spoken
language has led to the decline in the level of speech culture in the media and in the
Russian society. The field of mass communication and especially mass-mediated
discourse has a powerful impact on the state of the modern Russian language and the
undergoing processes in it. Derivational possibilities of the Russian language are
enormous and indisputable, but the responsibility of journalists for the innovations
that they bring to a mass audience requires a sensible and careful approach when
writing their materials.
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Abstract. “Hyperion” is one of the most remarkable works of speculative fiction
which was strongly influenced by different literature tendencies. In this paper we
describe the variety of genres of the novel “Hyperion” by Dan Simmons, as well as
its form peculiarities. In order to show complexity and literary value of the work, we
consider all seven parts of the novel separately: a frame story and six novellas, which
all belong to different subgenres of speculative fiction.
Key words: speculative fiction, science fiction, genre, subgenre, fantastic
assumption, novella, frame story
Introduction.
The tetralogy “Hyperion Cantos” by Dan Simmons is considered to be a
determinative work in speculative fiction (SF) of 1980s and 1990s. John Clute
defined Hyperion Cantos as “a compendium and culmination presentation of genre
SF’s devices and deep impulses”. [1, 236] The first novel, Hyperion, earned the Hugo
and the Locus awards in 1990. It was a success among audience and received good
critics’ reviews. The novel’s intertextuality makes it an inheritor of the world
literature which is especially expressed through forms and genre peculiarities of the
work. In this article, we are going to take a closer look on those peculiarities and
create a fuller picture of them.
The main text
“Hyperion” is a novel about pilgrims travelling to the mysterious creature
Shrike on planet Hyperion. They are seven completely different people with
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extraordinary destinies who spend the journey telling stories of their lives. Each story
is represented as a separate tale. There are six stories told on behalf of the pilgrims
(the seventh pilgrim disappeared in the middle of the novel without having told his)
and a frame story.
The oldest genre classification is classification by types [2]. According to it,
“Hyperion” is an epic novel in a form of a frame story with six novellas. Such
structure clearly references to “The Canterbury Tales” by Geoffrey Chaucer (13871400), which in its turn resembles “The Decameron” by Giovanni Boccaccio (1353).
However, we have to consider not only the form, but the subject as well. Taking
account of setting (action in the future, usage of comlogs and other fictional
technologies etc), we can range “Hyperion” as a speculative fiction novel, in
particular science fiction. The main story of pilgrimage in space gives us the right to
classify the novel as classical space opera, on the one hand, and, on the other, as a
planetary romance beginning with the landing of the pilgrims on Hyperion. [3]
Though planetary romance is defined as a subgenre of space opera, this specification
can’t be omitted as far as the whole story is based on the mystery of Hyperion and is
tightly connected with the incidents on it. [3]
All stated above is true for the frame story which has its ending in the next
novel of the tetralogy. Nevertheless, Dan Simmons himself said: “Why write across
genre lines then? For me, it’s… the appeal of trying to master the different styles,
learn the necessary tropes and protocols, and to honor the best writing in these
various genres. It’s pure celebration, in the same way my first SF novel, Hyperion,
was the celebration of various forms of SF, from Jack Vance to cyberpank”. [4] This
is correct for the novellas from “Hyperion”. Let us consider them closer.
Part One, The Priest's Tale: "The Man who Cried God". This part itself consists
of a frame story told on behalf of Father Lenar Hoyt and Father Paul Duré’s diaries.
Fiction disguised as an epistolary genre allows bringing in greater realism to the
novella. In the novella, a tribe of the Bikura is pictured. They are unintelligent
androgynous creatures infected by “cruciform” – a cross shaped organism
resurrecting them after death. A detailed description of this society and a variety of
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allusions on Christianity allow defining this novella as social science fiction.
Part Two, the Soldier’s Tale: “War Lovers”. It is a story of Colonel Fedmahn
Kassad’s love to Moneta, an enigmatic soldier from training battle simulation, who
tried to use Kassad to start an immense space war. However, this novella can scarcely
be classified as romance, as far as love storyline pales into insignificance in front of
vividly described space battles and the anti-war idea. Therefore it is military science
fiction with romantic subplot.
Part Three, the Poet’s Tale: “Hyperion Cantos”. This tale is about Martin
Silenus, a poet, who found his muse in the cold-blooded murderer Shrike. This
novella exceeds the bounds of science fiction and is closer to psychological thriller,
as it describes motives and thoughts of an obsessive personality during creative work.
[5, 531] Though there is a fantastic assumption in the image of the Shrike which
allows ranging this novella as psychological speculative fiction. [6]
Part Four, the Scholar’s Tale: “The River Lethe’s Taste is Bitter”. It’s a story
of Sol Weintraub describing the fate of his daughter Rachel who got the “Merlin
sickness” and started aging backwards. As well as the previous novella, this one can
hardly be classified within the framework of science fiction subgenres. The main
problem of the novella is ethical, it arises when Sol Weintraub starts contemplating
on the Binding of Isaac. It is philosophical fiction with fantastic assumption that
doesn’t play a crucial part in the story. [6]
Part Five, the Detective’s Tale: “The Long Good-Bye”. A story told by a
private investigator Lamia Brawne about one of her clients, cybrid of John Keats.
Cybrids in the world of “Hyperion” are genetic clones of real people. Their
consciousness is downloaded to TechnoCore, an artificial intelligence sphere, but
they act as separate AIs in biological bodies. The presence of such a character itself
allows defining the novella as cyberpunk. Mereover, there are elements of detective
and romantic fiction.
Part Six, The Consule’s Tale: “Remembering Siri”. The Consule’s Tale consists
of two parts. The first one, “Remembering Siri”, is a story of his grandparents’ love
in the period of connecting Maui-Covenant to the WorldWeb of the Hegemony. This
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act led to the destruction of the beautiful Maui. The second part describes Consul’s
own hesitations between allegiance to the Hegemony and the will to rebel and destroy
it. This novella is close to libertarian science fiction and overlaps with political
fiction and romance.
As we see, each novella represents a different subgenre of speculative fiction.
Often the genre is not obvious and appears to be synthesis of genres and subgenres
which makes the novel “Hyperion” especially interesting both for researchers and
readers.
Summary and Conclusions.
In this article, we overviewed the main forms and speculative fiction genres of
the novel “Hyperion” by Dan Simmons, came to the conclusion that at least five
subgenres of science fiction (space opera/planetary romance, social, military,
libertarian science fiction, cyberpunk) and several separate genres (political fiction,
psychological thriller, philosophical fiction, detective, romance) are represented in
the novel. This fact shows its complexity and one of the reasons why the novel is
called definitive for speculative fiction of 1980s and 1990s.
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Аннотация.
Вступление: «Гиперион» Дэна Симмонса – одно из определяющих произведений
фантастики 1980-90 гг, которое отличается большой интертекстуальностью и
жанровым разнообразием. В статье мы рассмотрим подробнее вопрос жанровых
особенностей романа.
Основной текст: Роман «Гиперион» состоит из рамочной истории и шести новелл,
рассказанных пилигримами на пути к цели паломничества. Особенности сеттинга
позволяют отнести роман к космоопере, однако для получения более полной картины
необходимо рассмотреть каждую новеллу в отдельности. Далее описываются жанровые
особенности каждой из шести новелл: социальная научная фантастика, боевая
фантастика с побочной любовной линией, психологический триллер и философская проза с
фантастическим допущением, киберпанк, политическая научная фантастика.
В заключении утверждается важность жанрового разнообразия для успеха романа
как определяющего свое десятилетие.
Ключевые слова:
фантастика,
научная фантастика,
жанр,
поджанр,
фантастическое допущение, новелла, рамочная история
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ТОВАРНАЯ СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ КАЧЕСТВА РАБОЧЕЙ СИЛЫ
THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF THE QUALITY OF THE
WORKFORCE
аспирант Ясинский Д.Ю. / aspirant Yasinskiy D.U.
Сибирский государственный индустриальный университет, Новокузнецк, Россия, ул.
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Аннотация. В предлагаемой статье делается попытка выявить товарную
сущность в понятии качества рабочей силы. Акцентируется внимание на том,
что при развитии рыночных отношений обеспечение необходимого уровня
качества продукции и услуг должно являться стратегическим направлением
деятельности любой хозяйственной единицы. В классическом понимании
качество выражается через свойства и характеристики, присущие какомулибо объекту. Отмечается, что политэкономы развивают взгляды классиков,
и рассматривают качество рабочей силы, а также присущие ему элементы
как фактор экономического роста. Делается вывод о том, что качество
рабочей силы можно рассматривать как товар, акцентируя внимание на его
характеристиках.
Ключевые слова: качество рабочей силы, товар, свойство, человеческий
капитал, характеристика
Вступление.
В экономической литературе на содержании понятия «качество рабочей
силы» и исследовании вопросов, связанных с природой его существования,
закономерностями развития, факторами и условиями изменений, акцентируется
внимание многих российских и зарубежных учёных, таких как: Г. Беккер, Т.
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Шульц, Р.Дж. Эренберг, Р.С. Смит, К.Р. Макконнелл, Б.М. Генкин, Р.И.
Капелюшников, С.Ю. Рощин, Т.О. Разумова, И.В. Бушмарин, Н.И. Шаталова,
М.Я. Сонин, Ю.Г. Одегов и др.
Товаром рассматривают рабочую силу, а её качество как «упаковку». При
развитии рыночных отношений обеспечение необходимого уровня качества
продукции

и

услуг

должно

являться

стратегическим

направлением

деятельности любой хозяйственной единицы. «Только безупречное качество и
совершенное управление могут принести необходимые плоды» [2]. Качество –
синтетический показатель, отражающий совокупное проявление многих
факторов – от динамики и уровня развития национальной экономики до умения
организовать и управлять процессом формирования качества в рамках любой
хозяйственной системы. Вместе с тем мировой опыт показывает, что именно в
условиях

открытой

рыночной

экономики,

немыслимой

без

острой

конкуренции, проявляются факторы, которые делают качество рабочей силы
условием выживания товаропроизводителей, определяющим результатом их
хозяйственной деятельности.
Основной текст.
Фундаментальное определение качества как философской категории
дается

Гегелем:

«Качество

есть

вообще

тождественная

с

бытием

непосредственная определенность…» [1], то есть качество необходимо
рассматривать как свойства и характеристики, присущие какому-либо объекту,
которые определяют объект как таковой и отличают его от другого, и при
утрате объектом свойств и характеристик приводит к его исчезновению. К
примеру

вода

при

разных

температурных

режимах

изменяет

свою

«непосредственную определенность» и может быть в газообразном, жидком и
твердом состояниях, в каждом из которых имеет свои отличные собственные
свойства и характеристики (собственное качество).
Словарь Вебстера термин качество определяет как: особенные и
существенные свойства: «природа» вещи; неотъемлемая черта: «свойство»
вещи (прочность как качество стали) [12].
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В других словарно-справочных источниках, оно трактуется следующим
образом:
- в толковом словаре Даля, качество – свойство или принадлежность, все,
что составляет сущность лица или вещи [8];
- с точки зрения философии, качество – категория, отображающая
существенную определенность вещей и явлений реального мира. Философское
понятие качества не совпадает с употреблением этого термина, когда под ним
подразумевается

высокая

ценность

и

полезность

вещи.

Качественная

определенность вещей и различия между ними внешне выражаются с помощью
свойств.

Такие

свойства

познаются

с

помощью

ощущений,

которые

отображают отдельные стороны, особенности и характеристики вещей. Именно
благодаря ощущениям мы первоначально сравниваем и отличаем вещи друг от
друга, выявляем различные их свойства [10];
- как экономическая категория, качество – совокупность свойств,
признаков продукции, товаров, услуг, работ, труда, обусловливающих их
способность удовлетворять потребности и запросы людей, соответствовать
своему назначению и предъявляемым требованиям. Качество определяется
мерой соответствия товаров, работ, услуг условиям и требованиям стандартов,
договоров, контрактов, запросов потребителей. Принято различать качество
продукции, работы, труда, материалов, товаров, услуг [4];
- Стандарт ИСО 9000-2008 качество определяет как степень соответствия
совокупности присущих характеристик требованиям [7].
Трактовки понятия качества обращают внимание на то, что в большинстве
словарных определениях понятия «качества» присутствует некое свойство или
совокупность свойств. Свойство (греч. idion; лат. proprium) – то, что присуще
какому-либо предмету и характеризует его само по себе, а не говорит о его
отношении с некоторыми другими объектами [11]. Говоря о качестве чеголибо, мы указываем на то, что его характеризует, то, что ему принадлежит.
Так, А. Смит в своём произведении «Исследование о природе и причинах
богатства народов» упоминает следующее: «...труд является единственным
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всеобщим, равно как и единственным точным, мерилом ценности, или
единственным измерителем, посредством которого мы можем сравнивать
между собой ценности различных товаров во все времена и во всех местах» [6].
Представитель классической школы политэкономии Д. Рикардо отмечал
«...труд является основой всякой стоимости и... относительное количество его
определяет почти исключительно относительную стоимость товаров...».
«Оценка труда различных качеств скоро устанавливается на рынке с
достаточных для всех практических целей точностью и в значительной мере
зависит от сравнительного искусства рабочего и напряженности выполняемого
им труда» [5].
В своей работе «Капитал» К. Маркс называет специфическим товаром на
рынке – способность к труду или рабочую силу. Он не формулировал
конкретное понятие «качества рабочей силы» в своих экономических трудах,
но подводил к его определению, отмечая, что среди физических способностей
человека, можно выделить мускульную силу, ловкость, верность глазомера,
виртуозность и др. (и это ни что иное, как физиологические характеристики и
принадлежности индивида, т.е. составляющие качества рабочей силы – автор).
К духовным свойствам он относил способность абстрактного мышления,
скорость мысленной реакции на внешние раздражители, сообразительность,
знания, интерес к труду, производственный опыт и др. (или интеллектуальнонравственные свойства – автор). Творческие свойства и качества работника, по
мнению К. Маркса, могут создаваться только в процессе и в результате
производства, качественные характеристики рабочей силы не берутся извне, а
проходят обязательное формирование [3].
Развитие понимания качества рабочей силы тесно связано с теорией
человеческого капитала, которая была разработана Т. Шульцем в 1979 г. и
развивалась Г. Беккером в 1992 г. Г. Беккер в своем анализе исходил из
представлений о человеческом поведении как рациональном и целесообразном,
применяя такие понятия, как редкость, цена, альтернативные издержки и т. п., к
самым разнообразным аспектам жизни человека, и в частности к качеству его
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рабочей силе. На основе экономического подхода к человеку Г. Беккер
обосновал эффективность инвестиций в человека, что повышает его
способность к труду (качество рабочей силы – автор) – образование и
профессиональные навыки (базовые элементы качества рабочей силы – автор)
[9].
Заключение и выводы.
В

предлагаемой

статье,

нами

приведены

определения

«качества»

относительно различных словарно-справочных источников, при рассмотрении
которых мы обращаем внимание на то, что в их содержании обязательно
присутствует упоминание некой совокупности свойств, указывающее на
возможность возникновения многогранной объектной характеристики.
Взгляды представителей классической школы экономики на качество
рабочей силы получают развитие в суждениях политэкономов, которые в
разрезе теории человеческого капитала рассматривают его (качество рабочей
силы) и присущие ему элементы как фактор экономического роста. Так
качество рабочей силы становится объектом сделок в рыночных отношениях,
оно благодаря своим свойствам вызывает интерес работодателя (потребителя
рабочей силы) и, в конечном счете, должен удовлетворить определенные
потребности сферы производства.
Мы делаем вывод о том, что качество рабочей силы можно рассматривать
как товар, акцентируя внимание на его характеристиках.
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Abstract
This article attempts to identify the commodity nature of the concept of the quality of the
workforce. Focuses on the fact that, with the development of market relations ensuring the required
level of quality of products and services should be a strategic activity of any business entity. In the
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classical meaning of quality is expressed through the properties and characteristics inherent in any
object. It is noted that the economists develop the views of the classics and considering the quality
of the workforce, as well as its elements as the factor of economic growth. It is concluded that the
quality of the labor force can be considered as a commodity, focusing on its characteristics.
Key words: the quality of the workforce, goods, property, human capital, feature
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Аннотация. Статья рассматривает основы генезиса современного
понимания роли государства в экономике, рассматривая основные концепции
европейской, китайской и исламской экономической науки. Анализируются
основные подходы к государственному вмешательству в экономической
теории и дается структурированный вывод о необходимости изменения
видения роли государства в экономике в соответствие с реалиями
современного мира.
Ключевые
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государственное

вмешательство,

экономическая

теория, laissez-faire, неоинституционализм
Вступление.
Государство всегда являлось важной частью жизни общества. Создание
данного института связывают как с применением насилия к индивидуумам и
воцарением деспотического правления, так и с заключением общественного
договора, который гарантирует права и свободы членам общества, обеспечивая
их безопасность. Экономическая теория старалась в большей степени
ограничивать воздействие государства на общественную жизнь, уже в XVIII
веке в Западной Европе широко распространилась идея laissez-faire, то есть
невмешательства государства в экономику. Одним из возможных авторов
данной фразы считают французского экономиста-физиократа Пьера Лепезана
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Буагильбера, либо французского министра торговли Винсента де Гурнэ 1.
Развивалась данная идея и в Англии благодаря учителю Адама Смита в
Университете Глазго Фрэнсису Хатчесону, который сам черпал свои идеи из
работ голландского философа Гуго Гроция, одного из основателей договорной
теории государства 2. Данное направление определило дальнейшее развитие
всей экономической теории вплоть до нынешнего времени, заложив основу
развития понятия «государства» в экономике.
Тем не менее, идеи laissez-faire не являются европейскими – их корни
заложены в философских учениях Китая и средневекового Востока. Сам Гуго
Гроций и другие философы, ратовавшие за свободу в торговых делах,
основывали свои воззрения на идеях древнегреческого философа Либания,
представителя течения младшей софистики 3. При этом следует отметить, что
данное влияние подкреплялось китайским влиянием на Амстердам, которая в
рассматриваемый промежуток времени (XVI век) являлась одной из
крупнейших европейских держав, кроме того, установила тесные торговые
контакты с Китаем, принимая из этой страны иммигрантов. Конфуцианство
утверждало, что идеальное правление связано с идеальной гармонией между
«Путем Человека» и «Путем Природы» (который был преобразован в работах
Франсуа Кенэ в «естественный порядок») 4. Данная концепция получила
название

(в

вольном

переводе:

полное

отсутствие

действий,

ничегонеделанье; далее – ву-вэй), которая определялась одним из китайских
философов следующим образом: «Под ву-вэй понимается то, что никакое
личностное суждение [личная или общественная воля] не может помешать
мировому Дао [естественному порядку вещей], и что никакие желания и
страсти не могут изменить истинный путь событий. Разум должен управлять
действиями людей, так что власть может осуществляться в согласии с

Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т. / Т.I. От зари цивилизации до капитализма / Отв.
ред. Г.Г.Фетисов. – М.: Мысль, 2004. – С. 248
2
Gerlach Christian. Wu-wei in Europe – A Study of Eurasian Economic Thought. – London School of Economics,
2005. – P.12
3
Ibid., P.13
4
Bodde Derk. Chinese Ideas in the West. – Columbia University, 2005. – P.6
1
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внутренними свойствами и природным порядком вещей» 5. Другими словами,
ву-вэй предполагает невмешательство внешних сил в естественный порядок
вещей, что полностью соответствует идеи примата рынка в современной
экономической теории: в данном случае рынок рассматривается как природная,
естественная сила, выражающая свою волю через установление цен, и данная
воля не может быть изменена личностными или общественными установками.
Именно через концепцию ву-вэй и принятие конфуцианства идея естественного
порядка в рыночной экономике установилась в Голландии, а затем
распространилась во французской физиократии и в английской политической
экономии.
Также немаловажной составляющей развития современного понимания
государства в экономике являются идеи средневекового мусульманского
Востока, которые пришли в Европу вместе с началом Крестовых походов.
Примат торговли в экономической жизни является неотъемлемой чертой
исламской философии, недаром ислам называют религией торговцев – в
Суннах, в частности, записано: «О вы, которые уверовали! Не указать ли мне
вам на торговлю, которая спасет вас от мучительного наказания? Вы веруете в
Аллаха и в Его Посланника, боретесь на пути Аллаха своим имуществом и
своими душами. Это лучше для вас, если вы знаете!» (61: 10-11). Европейский
меркантилизм во многом был вдохновлен идеями мусульманского Востока, в
котором уже были заложены зачатки проблем, получивших активное развитие в
политической экономии. В частности, один из исламских факихов (правоведов)
Абу

Йусуф,

живший

в

VIII

веке,

заложил

основные

принципы

налогообложения, до сих пор применяющиеся в данной области: взимание
налога в удобное для налогоплательщика время, принятие налоговыми
органами во внимание способности налогоплательщика выплачивать налог,
централизация

налогового

ведомства

в

государстве 6.

Что

касается

государственного вмешательства в экономику, достаточно распространенной

5
6

As quoted in: Hobson John M. The Eastern Origins of Western Civilization. – Cambridge, 2004. – P.190
Исламская экономическая модель и современность / Р.И.Беккин – М.: ИД Марджани, 2009. – С. 61
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была точка зрения, высказанная факихом Таки ад-дин Ахмадом Ибн Таймийей
(далее – Ибн Таймийа). Он утверждал, что государство не должно вмешиваться
в рыночное ценообразование, если цены растут по естественным причинам, то
есть из-за дефицита товаров или роста населения, при этом законы рынка
возводятся им в абсолют и трактуются как воля Аллаха 7. Наиболее ярким
представителем исламской философии, чье влияние на экономическую мысль
Западной Европы попросту неоценимо, является ‘Абд ар-Рахман Ибн
Мухаммад Ибн Халдун ал-Хадрами (далее – Ибн Халдун). Еще в XIV веке этот
философ высказал идею о том, что стоимость благ определяется трудом,
затраченным на их создание, что на стоимость денег влияет внешнеторговый
фактор, что государство необходимо для обеспечения условий общественной
жизни, производства и товарообмена (прообраз «правил игры»), а также что
экономическое

развитие

общества

определяется

не

только

запасом

драгоценных металлов, а уровнем разделения труда в экономике8.
Распространение данных идей в средневековой Европе привело к
изменению понимания слова «интерес» в философской и общественной
традиции. Если католичество рассматривало «интерес» как исключительно
негативный элемент, связанный с взиманием ростовщиком процента по ссуде
(например, в английском языке слово «interest» до сих пор обладает значением
«процентной ставки по кредиту»), то мыслители XVI века (Джованни Боттеро,
Антуан де Монкретьен) оценивали данное понятие исключительно как
стремление к собственному комфорту и богатству 9. Кроме того, понятие власти
преобразуется

в

понимание

управление

личными

интересами

людей,

управление их тягой к обогащению 10. Так появляется идея государства как
общественного договора, заключенного между народом и правителями, то есть
государство как институт преобразуется в некий контрактный институт, его
права и обязательства установлены через своеобразный вид соглашения как в
Там же, С. 68
Там же, С. 73-75
9
Лаваль К. Человек экономический. Эссе о происхождении неолиберализма – М.: Новое литературное
обозрение, 2010. – С.44
10
Там же, С. 75.
7
8
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коммерческой сделке. Данный факт оказывает серьезное влияние на развитие
видения государства в экономической теории.
Видение роли государства в мейнстриме экономической мысли
Таким образом, при развитии экономической теории государства
основными предикатами данного института в экономике стали отношение к
собственности и отношение к труду. Это соответствует договорной теории
государства, которая начала активно развиваться в эпоху Просвещения и
перешла из трудов английских и французских философов в работы
экономистов того времени. В данной работе следует выделить одного наиболее
яркого представителя данной теории – английского философа Джона Локка, –
который в своих работах указывал на «естественные права» человека, как на
основу развития общественного договора, на основе которого возникает
государство. Эти естественные права включают в себя, в частности, право на
собственность и право на труд; собственность понимается в наиболее широком
понимании, сюда включается право владения собственным телом и жизнью, а
также продуктами собственного труда. При этом по мнению Локка,
собственность создается трудом, то есть здесь можно проследить начальные
этапы зарождения трудовой теории стоимости в смитовском понимании.
Данная теория является наиболее популярной не только среди экономистов при
рассмотрении основных предикатов государства, но также среди историков,
юристов и других гуманитарных специальностей, когда рассматривается
генезис данного института.
Различные

экономические

школы

оценивают

роль

государства

в

экономике по-разному, однако основа, заложенная синтезом китайских,
исламских и античных воззрений и их переработкой в голландской,
французской и английской философии, оставила след во всех экономических
школах. Необходимо отметить, что «традиционное» понимание государство
связано с либеральной теорией, то есть его роль в экономике сводится
исключительно

к

установлению

«правил

игры»

и

соблюдение

прав

собственности и труда для экономических субъектов. Развитие марксистской
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традиции создало еще одну концепцию государства в экономике –
доминирование в экономической жизни и полный контроль над отношениями
собственности и труда. Уже в XX веке неоинституционализм породил принцип
рассмотрения государства с точки зрения его стабилизирующей функции – это
было подкреплено развитием идей «экономики благосостояния» Артура Сесила
Пигу и Вильфредо Парето, которые оценивали роль государства с точки зрения
исправления данным институтом «провалов рынка». Данная концепция
является одной из наиболее распространенных в современной экономической
теории, то есть государство оценивается как стабилизирующий механизм,
позволяющий экономическим субъектам эффективно осуществлять свои права
собственности и право на труд. Данная точка зрения является своеобразным
компромиссом между двумя радикальными позициями – радикальным
марксизмом, выступающим за полное доминирование государства в экономике,
и радикальным либерализмом в неоавстрийской традиции, которое говорит о
полном отказе от государства как от института экономики.
Таким образом, современное видение государства в экономической теории
может быть представлено четырьмя базовыми концепциями:
• Концепция «эффективного» государства – стабилизация экономических
отношений для эффективного осуществления прав собственности и права на
труд экономическими субъектами;
• Концепция марксистской традиции – доминирование в хозяйственной
деятельности для самостоятельного осуществления прав собственности и права
на труд;
• Концепция неоавстрийской традиции – атавистическое управление над
априори эффективными правами собственности и правом на труд, которые
могут быть осуществлены через рыночные механизмы;
• Концепция неокейнсианской традиции – стабилизация экономических
отношений в период разлада отношений по поводу собственности и
осуществления трудовой деятельности в экономике.
Как было отмечено ранее, наиболее распространенной концепцией
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видения государства в экономике, является концепция «эффективного
государства». Проблема, связанная с теорией «эффективного государства»
связана с неоинституциональным пониманием функций государства в
экономике11. Данное понимание связано с устранением провалов рынка, то есть
с аддитивной ролью государства по отношению к рыночному механизму. В
противовес данному пониманию существует марксистское и неомарксистское
понимание

государства

рассматривается

как

в

экономике,

основной

в

русле

довлеющий

которого

государство

экономический

агент,

осуществляющий функции рынка. То есть в данном случае государство
выполняет роль субститута по отношению к рынку. Можно заключить, что
рынок и государство не рассматриваются на равных, присутствует либо
доминирующее

«сильное»

государство

социалистического

толка,

либо

дополняющее (в периоды кризисов, либо в отдельных экономических сферах)
«слабое» государство неолиберального толка. То есть присутствует бинарное
понимание государства в экономической жизни общества – оно может быть
эффективным

либо

при

сохранении

прав

частной

собственности

и

доминировании последней, либо при ее частичном или полном уничтожении и
замене частной собственности на государственную (общественную). При этом
малое значение придается моменту времени, в котором будет присутствовать
тот или иной экстремум.
Проблема конкуренции и инновационного развития при рассмотрении
государственного вмешательства
С этим же связано и понимание роли конкуренции в экономической
системе. Можно отметить диапазон мнений о несомненной пользе конкуренции
в трудах Адама Смита, который называл механизм рынка «невидимой рукой»,
регулирующей благосостояние общества, до безусловно негативных оценок
конкуренции институционалистом старой школы Торстейном Вебленом. Роль
В общем виде теория эволюции роли государства в экономике описана в монографии Пономаренко Е.В.,
Столярова Е.И. Государственное предпринимательство: теория и практика развития – Германия: LAP
LAMBERT Academic Publishing GmbH Co. KG, 2011. – C. 8-14
11
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конкуренции в инновационном развитии была всесторонне рассмотрена
Йозефом

Шумпетером,

который

выделял

процесс

«созидательного

разрушения»: конкуренция на первых этапах развития инновационной
технологии стимулирует ее коммерческое внедрение, но именно монополист
способен в дальнейшем обеспечивать продвижение и использование инновации
в серийном производстве. Это подтверждается и мировым опытом внедрения
инноваций:

начальный

этап

научно-технологической

политики

всегда

сопровождается активными государственными инвестициями в эту сферу. При
этом

финансирование

науки

для

инновационного

развития

страны

осуществляется в развитых странах не только из средств федеральных фондов,
но также и из региональных бюджетов 12. При этом одной из основных
тенденций инновационного развития является снижение «относительных
масштабов прямой бюджетной поддержки науки» и возрастание «целевой
государственной

поддержки

исследований,

разработок

и

инноваций»,

отвечающим критериям соблюдения национальных интересов. При этом
помимо прямого финансирования осуществляется также предоставление
различного числа преференций инновационно-активным предприятиям, а также
развитие частно-государственного предпринимательства 13. Следует особо
отметить, что в России из всех возможных инструментов стимулирования
инновационного

развития

со

стороны

государства

наиболее

активно

развивается лишь частно-государственное партнерство 14, поскольку оно несет в
себе наименьшее количество рисков со стороны государства как инвестора.
Проблема монополизации в экономике обычно рассматривается как
исключительно негативная, но при этом в некоторых случаях крупные
предприятия действуют эффективнее, чем множество мелких. Это связано с
выделенным еще в конце XIX века английским экономистом Альфредом
Маршаллом эффектом возрастающей отдачи, ведущим к эффекту масштаба.
Научная политика: глобальный контекст и российская практика / Л.М. Гохберг, Г.А. Китова, Т.Е. Кузнецова;
Высшая школа экономики. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. – С. 41.
13
Там же, С. 9-10.
14
Ленчук Е.Б., Власкин Г.А. Международная кооперация и инновации в странах СНГ – Спб.: Алетейя, 2011. –
С.149
12
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Устранение государства из процесса регулирования конкуренции обычно
приводит к изменению структуры рынка – от совершенной конкуренции до
олигополии или монополии – в условиях существования убывающей отдачи в
отрасли, то есть там, где роль технологического прогресса и информации как
фактора производства относительно низка. В случае же возрастающей отдачи
обычно возникает рынок монополистической конкуренции, основанный на
принципе дифференциации продукции, который был впервые выделен
английским экономистом Эдвардом Чемберлином еще в начале XX века. Таким
образом,

необходимо

внедрение

методологического

допущения

о

необходимости выделения сфер с возрастающей отдачей, поскольку именно в
них возможна эффективная инновационная деятельность, то можно сказать, что
инновационные

рынки

в

большинстве

случаев

будут

стремиться

к

монополистической конкуренции при отсутствии государства в качестве
довлеющего регулятора. Типичным примером такого рынка может служить
формирующийся во всем мире рынок нанопродуктов – его развитие связано с
консолидацией успешных компаний, которые образуют от трех до пяти
компаний лидеров в том или ином секторе, занимающие более половины
существующего рынка15. При этом малые и средние предприятия выживают
благодаря государственным программам и целевому финансированию, образуя
компании так называемого «второго эшелона», целью которых является
разработка дальнейших перспективных направлений развития отрасли16. Это
происходит по причине того, что мелкий и средний бизнес не может
самостоятельно

обеспечить

крупное

серийное

производство,

а

также

эффективное внедрение новых технологий в повседневную экономическую
жизнь. По этой причине консолидация (или монополизация) отрасли в условиях
возрастающей отдачи является логичным и позитивным шагом17.
Но самоустранение государства из рыночного механизма при процессах
Рынок нано: от нанотехнологий – к нанопродуктам / Г. Л. Азоев [и др.]; под ред. Г.Л. Азоева. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2011. – С. 191-192.
16
Там же, С. 201.
17
Примеры монополизации с убывающей отдачей являются классическими и встречаются во всех учебниках
микроэкономики, к тому же, не относятся к инновационному развитию, поэтому не рассматриваются в данной
работе.
15
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консолидации также не является универсальным рецептом. Крупные компании
обладают большими объемами капитала, а поэтому им необходимы более
ликвидные и менее рисковые источники вложения средств. Проблема в данном
случае заключается в ошибке соединения, которую описывает, в частности,
известный экономический историк Чарльз Киндлбергер в своей работе
«Мировые

финансовые

кризисы.

Мании,

паники

и

крахи».

Ошибка

соединения – это ситуация, при которой «действия каждого участника
рациональны или были бы таковыми, если бы многие другие участники не вели
себя подобным образом»18. То есть приоритет крупных владельцев капитала
смещается в сторону рационального поведения, которое является таковым
только в их собственном представлении, тогда как на самом деле ожидания
крупных владельцев капитала являются не рациональными, а адаптивными, то
есть

построенными

на

действиях

других

игроков

и

предугадывании

дальнейших ходов противника. В экономическом мэйнстриме преобладает
допущение о рациональных ожиданиях, то есть о том, что все игроки на рынке
просчитывают и взвешивают свои поступки

на основе

соотношения

«полезность/затраты». При этом идея адаптивных ожиданий, то есть ожиданий,
которые построены на следовании за рынком и выстраивании собственного
поведения на основе стратегий других игроков, объясняется при помощи
экзогенных воздействий. Одновременно с этим существуют теории (например,
посткейнсианская теория Хаймана Мински), которые предполагают приоритет
исключительно адаптивных ожиданий, тогда как рациональные ожидания
остаются «на обочине» экономического восприятия. Таким образом, можно
вновь говорить о бинарности восприятия действительности с позиции
экономической теории19. При этом факт существования «ошибки соединения»
наглядно демонстрирует, что рациональные и адаптивные ожидания могут
свободно существовать не только в рамках единого экономического
пространства, но также и в рамках одного экономического субъекта,
Киндлбергер Ч, Алибер Р. Мировые финансовые кризисы. Мании паники и крахи. – Спб: Питер, 2010. – С. 88
Чарльз Киндлбергер описывает данное понимание в своей работе: «рациональность представляет собой
первичное допущение о том, каким образом мир должен действовать, а не описание того, как он работает в
дейтствительности», то есть является нормативным, а не позитивным допущением. // Там же, С. 76.

18
19
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осуществляющего свою инвестиционную политику.
Допущение о совместном существовании рациональных и адаптивных
ожиданий приводит к необходимости существования «рационализирующего»
агента, то есть государства. «Рационализирующий» агент необходим для
перенаправления крупных капиталов таким образом, чтобы минимизировать
последствия надувания пузыря активов в экономике. Это касается как
финансовой, так и промышленной сферы, поскольку именно чрезмерное
расширение кредитование, либо «перекосы» развития промышленных отраслей
являются одними из распространенных причин возникновения кризисов. Сами
экономические субъекты не в состоянии сделать этого поодиночке, поскольку
руководствуются

принципами

максимизации

прибыли

и

сохранения

(увеличения) стоимости компании, не учитывая благосостояние других
игроков. То есть государству необходимо проводить политику, направленную
на достижение равновесия Нэша для всех участников регулируемого рынка.
Очевидно, что для достижения данной цели необходимо стимулировать
направленность
поскольку

экономических

именно

они

субъектов

позволяют

на

рациональные

рассматривать

ожидания,

экономическую

действительность в долгосрочной перспективе, то есть стремиться к
долгосрочным ориентирам и рассчитывать стратегию поведения с учетом
взаимодействия
экономических
долгосрочных

с

другими

ожиданий

игроками.

может

государственных

быть

программ

Такое

«рационализирование»

осуществлено
развития,

при

помощи

которые

являются

неотъемлемой частью экономической политики многих развитых стран.
Обоснованность такого подхода была доказана Нобелевскими лауреатами 2004
года Финном Кюдландом и Эдвардом Прескоттом, а также многими другими
экономистами, работающими в области экономики рациональных ожиданий.
Ими было показано, что « если в государственной экономической политике
преобладают краткосрочные цели, то они, какими бы они ни были удачными,
приносят худшие результаты, чем если бы господствовали долгосрочные
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Инструментами

политики

во

всем

осуществления

мире

являются

долгосрочной
индикативное

экономической
планирование

и

программирование, которое «зарекомендовало себя в качестве средства
решения региональных задач разного уровня. Даже не будучи реализованы
полностью,

государственные

определенное

программы

тем

социально-экономическое

не

менее

развитие

в

обеспечивали
желательном

направлении» 21. При этом государство должно преследовать иные, нежели
коммерческие субъекты, цели в своей политике. Если разделять между собой
предпринимательскую инновационную политику и государственную научнотехническую политику, то следует согласиться с мнением российских
экономистов Е.Б. Ленчук и Г.А. Власкина, что «научно-техническая
деятельность классифицируется по содержанию, а инновационная – по цели и
результату. Действительно, научно-техническая деятельность по созданию
новшества

таковой

отрицательного

остается

результата» 22.

независимо
Таким

от

образом,

положительного
государство

или

должно

осуществлять именно научно-техническую, а не инновационную деятельность;
последняя должна быть осуществлена рыночными субъектами: фирмами и
финансовыми институтами.
Инновация сама по себе позволяет достичь монопольного преимущества
на конкретную технологию или изобретение, которое возникает в высококонкурентной среде, то есть является продуктом конкуренции, но при этом
позволяет субъекту-инноватору претендовать на монопольную ренту от
использования новой технологии. В скором времени появляются последователи
инновации, которые заимствуют данное изобретение или технологию и
происходит ее дальнейшее распространение. Данное объяснение вполне
вписывается в модель «диффузии инноваций» Эвереста Роджерса23 и гипотезы
Воронов Ю.П. Правила важнее прав. Нобелевские лауреаты по экономике 2004 г. // Всероссийский
экономический журнал «ЭКО», №1, 2005 – С. 110
21
Хасбулатов О.Р. Развитые страны: центры и периферия. Опыт региональной экономической политики – М.:
ЗАО «Издательство «Экономика», 2009 – С. 138
22
Ленчук Е.Б., Власкин Г.А. Международная кооперация и инновации в странах СНГ – Спб.: Алетейя, 2011. –
С.55
23
Брайант Д., Томпсон С. Основы воздействия СМИ – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – С. 133-140
20
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жизненного цикла продукта Раймонда Вернона24. Однако конкуренция обычно
не возникает сама собой, она связана с активной деятельностью государства, в
чем можно убедиться, изучая международный опыт внедрения инноваций.
Государство

само

создает

необходимые

условия

для

возникновения

конкуренции, поощряет ее в новой отрасли для того, чтобы выявить наиболее
эффективный вариант развития технологий. Государство перестает быть просто
создателем «правил игры», но при этом не становится непосредственным
участником рынка; оно осуществляет некий комплекс мер экономической
политики, в части регулирования конкуренции, научно-технической и
бюджетно-налоговой политики, с целью повышения уровня конкуренции в тех
областях промышленности, которые можно назвать инновационными. Таким
образом,

в

данном

применении

можно

говорить

об

осуществлении

государством «конкурентной экономической политики» на первом этапе
возникновения инновации.
Основной курс конкурентной экономической политики в области
инновационного развития проводится в рамках составления комплексных
программ развития отдельных так называемых «приоритетных направлений»
развития науки и техники. При этом возможна вариативность в данных
приоритетах, в зависимости от конкретного временного момента – некоторые
страны выбирают технологически-ориентированные стратегии (например,
страны Юго-Восточной Азии, Япония), тогда как другие руководствуются
принципом доминирования социальной компоненты в научных исследованиях
(страны Западной Европы)25. Определение направленности приоритетных
направлений и их законодательное закрепление определяет дальнейшее
развитие данного вида экономической политики на территории страны.
Инновационное развитие будет осуществляться в рамках выделенных
направлений по составленным специализированными институтами развития
программ,

которые

закрепляют

основные

инструменты

и

формы

Вернон Р. Гипотеза продуктового цикла в новом международном окружении [Электронный ресурс] –
http://www.seinstitute.ru/Files/Veh6-32_Vernon.pdf
25
Научная политика: глобальный контекст и российская практика / Л.М. Гохберг, Г.А. Китова, Т.Е. Кузнецова;
Высшая школа экономики. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. – С. 81
24
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государственной поддержки инноваций. Закрепление в этих документах
подхода, взвешенного с точки зрения рисков, не позволяет говорить о
возможности возникновения и развития конкуренции в сфере приоритетных
направлений, поскольку частные инвесторы также используют данный подход
в силу самой природы рыночных отношений и не будут осуществлять
значительные вложения в приоритетные направления. Именно по этой причине
набор инструментов, используемых в конкурентной экономической политике
сильно отличается от того, который обычно рассматривается в концепции
«эффективного государства». В частности, рассматривается даже прямая
государственная поддержка инновационной активности компаний, в том числе
в сферах, где «инновационная деятельность по каким-либо причинам
тормозится»26, то есть неэффективным с точки зрения рационального
рыночного подхода.
После успешного внедрения какой-либо технологии в коммерческое
производство и начала распространения инноваций государство постепенно
отходит на второй план, что обеспечивает возможность частным инвесторам
финансировать наиболее успешные проекты, руководствуясь уже принципом
минимизации рисков и максимизации выгоды. Данный подход действует уже в
рамках неокейнсианской теории, которая предполагает участие государства в
качестве посредника между финансовым и промышленным сектором. Прямые
методы воздействия постепенно сменяются косвенными, они уже более
привычны для концепции «эффективного государства», однако государство все
же может столкнуться с эффектом перехода рациональных ожиданий в
адаптивные, то есть с проблемой «финансирования Понци», если пользоваться
терминами

Хаймана

Мински.

Поэтому

государство

не

окончательно

самоустраняется из рыночного механизма, но устанавливает административные
лимиты в отраслях с избыточным финансированием и дополнительные
привилегии в отраслях с недостаточным объемом инвестиций, то есть
выравнивает отраслевые дисбалансы. Проблема установления конкретных
26

Там же, С. 96
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пороговых значений и методика определения избыточного и недостаточного
финансирования,

безусловно,

является

достаточно

сложной,

вопрос

«справедливой цены» того или иного актива является одним из основных в
экономической теории. Однако возможно применение не абсолютного
принципа «справедливой цены», а релятивистского принципа ценового роста в
том или ином секторе 27. То есть нелинейный замедленный или завышенный
темп роста цен может позволить выявить необходимые методы косвенного
вмешательства.
На

последующих

этапах

развития

инновации

поддержание

ее

жизнеспособности связано с необходимостью дополнительных модификаций,
которые бы продлевали ее жизненный цикл. Дополнительные модификации
позволяют

также

искать

эффективные

субституты

и

разрабатывать

альтернативные направления, которые могут в будущем превратиться в
самостоятельные области для создания инноваций. На данном этапе наиболее
эффективной практикой можно назвать создание центров превосходства28,
которые позволяют решать сразу две задачи: укрепить отношения между
наукой и бизнесом, предоставляя последнему необходимые дополнительные
модификации через прикладные исследования, а также вести более активную
разработку по выделенным приоритетным направлениям, постепенно смещая
их в сторону новейших разработок и технологий.
Выводы
В общем виде различия между двумя принципами видения государства в
экономической

теории

представлено

в

результирующей

таблице

2.1.

Государство играет разную роль на разных этапах экономического развития –
при этом функции государства различаются в разных сферах экономической
деятельности в разное время. Так, например, роль Англии в эпоху
Данный признак выявления «пузыря активов» изложен в работе Чирковой Е., при этом аргументировано
доказывается, что «применить его проще, нежели критерий несоответствия цен фундаментальным
стоимостям». В работе приведены еще десять признаков образования «пузыря», однако этот признак назван
автором работы ключевым. / Чиркова Е.В. Анатомия финансового пузыря – М.: ООО «Кейс», 2010. – 416 с.
28
Более подробно международный опыт создания центров превосходства проанализирован в работе: Научная
политика: глобальный контекст и российская практика / Л.М. Гохберг, Г.А. Китова, Т.Е. Кузнецова; Высшая
школа экономики. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. – С. 210-212
27
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формирования текстильной промышленности в XVI веке отличается от той
роли, которое играло это государство в этой же отрасли в XVIII веке, но при
этом достаточно близко к тому же временному периоду, но уже в области
судостроения.
Таблица 1
Сравнение «традиционного» и «нового» видения государства
Объект сравнения
«Традиционное» видение «Новое» видение
Предикаты государства
Собственность и труд
Взаимодействие
институтов
Принцип эффективности По Парето
По Нэшу
Существование
Рациональные
или Рациональные
и
ожиданий
адаптивные
адаптивные
Вмешательство
Бинарное (государство Релевантное
государства
либо вмешивается, либо (государство
должно
не
вмешивается
в присутствовать
в
экономику)
экономике в разных
формах в разное время)
Способ
достижения Изменение
«правил «Рационализирование»
равновесия
игры»
через
долгосрочные
экономические
программы
Приоритеты
Дискретное
Создание
комплекса
экономической
реагирование и учет государственных
политики
процикличности
программ,
обеспечивающих
долгосрочные
приоритеты
Источник: составлено автором

Таким образом, государство никогда полностью не устраняется из
экономической деятельности общества. Более того, его роль меняется с
течением

времени

в

различных

отраслях

в

зависимости

от

этапа

экономического развития общества, то есть происходит отказ от традиционной
идеи бинарного определения роли государства в экономике и рассматривается
релевантность данного вмешательства в зависимости от этапа развития.
Определяющим параметром в данном случае должен служить технологический
этап развития общества, его развития с точки зрения научно-технической базы.
В данном случае по мере развития новых отраслей в сфере научноISSN 2227-6920
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технического прогресса происходит постепенный отказ от доминирования
государства в областях «старого» технологического уклада и усиление роли
государства в областях «новых» технологических укладов. Данный подход
можно назвать более современным с точки зрения экономической теории,
поскольку он учитывает не только межпространственные, но и межвременные
различия в экономическом развитии стран и регионов. Кроме того, данная
концепция увязана с идеей инновационного развития экономики, что позволяет
рассматривать роль государства в динамически развивающихся с точки зрения
технологического прогресса экономиках. Внесение понимания инновационного
развития в концепцию государства переводит данный институт из категории
перераспределительной системы в активного участника экономической жизни,
что является безусловным преимуществом над «традиционной» концепцией
государства.
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Abstract.
The article considers the origins of modern government activism interpretation in economics
and examines the basics of European, Chinese and Islamic economic theories. The article analyzes
the main approaches for government activism in economics and concludes that the vision of
government activism in economics should be reconsidered in order to satisfy the modern world
requirements.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЦЕССА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА
ON SOME PECULIARITIES OF DEVELOPMENT OF INVESTMENT
PROCESS IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE CENTRALCHERNOZEM ECONOMIC BOROUGH
д.э.н., проф. Ляхова Н.И. / d.e.s., prof. Lyakhova N.I.
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Аннотация. В работе рассмотрены вопросы привлечения инвестиций в
аграрный сектор экономики регионов, входящих в Центрально-Черноземный
экономический

район.

Показано,

что

важнейшим

стимулом

роста

инвестиционных процессов являются государственные программы развития
отраслей. В целом отмечается, что благодаря этому удалось достигнуть
многократного роста инвестиций в агропромышленном комплексе России, что
повлекло за собой изменение отраслевой структуры экономики регионов, что
подтверждается изменением удельного веса отрасли и коэффициентом
монотонности структурного сдвига.
Ключевые слова: инвестиции, монотонность структурных сдвигов,
аграрный сектор экономики, удельный вес отрасли.
Проблемы привлечения инвестиций актуальны не только и не столько на
уровне

предприятий,

сколько

на

уровне

регионов,

что

связано

с

формированием и оценкой инвестиционного климата и инвестиционной
привлекательности

территорий.

Процесс

активизации

инвестиционных

процессов в регионах развивается более успешно, если они способны
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эффективно использовать собственные ресурсы, в том числе и природноресурсные, трудовые и финансовые.
Центрально-Черноземный крупный экономический район (ЦЧР), включает
в свой состав пять субъектов РФ: Белгородская, Воронежская, Курская,
Липецкая и Тамбовская области. Анализ данного КЭР требует учета
экономической динамики развития территорий, которая в соответствии с
теорией структурных изменений Д.Б. Кларка включает динамические условия,
дестабилизирующие экономику [1]. В них входит ряд параметров, часть из
которых можно непосредственно проследить по данным официальной
статистики (например, рост капитала), а другую часть – опосредованно.
Обладание богатым природно-ресурсным потенциалом субъектов РФ,
входящих в Центрально-Черноземный крупный экономический район, является
важным, но не единственным условием развития территорий. Уровень
интенсивности инвестиционных процессов, в частности вложения инвестиций в
основной капитал часто является решающим фактором развития, что связано с
необходимостью финансирования работ, направленных на разработку и
внедрение

новых

технологий,

новой

продукции,

модернизации

и

реконструкции действующих предприятий [2]. Анализ вложения инвестиций в
основной капитал за десятилетний период (2005 - 2014 гг.) показал прирост в
524,2 млрд. руб.
Развитие инвестиционных процессов со стороны государства связано с
поддержкой приоритетных направлений экономики, в качестве которых
выступает и сельское хозяйство, входящее в агропромышленный комплекс
России. Так, для реализации в 2006-2007 годах был разработан Приоритетный
национальный проект «Развитие АПК», который начиная с 2008 года
трансформировался

в

Государственную

программу

развития

сельского

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008 – 2012 годы, а с 2013 года начался новый этап
реализации аграрной политики в рамках федеральной Государственной
программы
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сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы
[3].
Регионы Черноземья активно включились в реализацию проводимых в
рамках указанных документов направлений развития сельского хозяйства, что
может найти подтверждение при анализе объемов инвестиций, вкладываемых в
аграрный сектор экономики, и структуры ввода в действие основных фондов,
требующих значительных инвестиций. Рост инвестиций за период 2005-2014
годов составил по ЦЧР более 54 млрд. руб., доля инвестиций, направленных в
сельскохозяйственные основные фонды приведены в таблице 1.
Таблица 1
Динамика структуры ввода в действие основных фондов
сельскохозяйственного назначения по субъектам ЦЧР за 2010- 2014 гг.
Годы

2010
2011
2012
2013
2014

%
от Белгородская Воронежская Курская
область
область
общероссийского область

5
4,3
3,7
3,8
3,9

23,1
23,5
19,8
16,4
15,6

Рассчитано по данным Росстат.

10,4
12,5
14,5
10,9
17,1

Липецкая
область

22,4
21,4
33,6
18,5
34,5

13,4
10,4
10,7
5,2
7,3

Тамбовская
область

22,7
28
23,8
30,6
21,3

Данные таблицы позволяют отметить, что в Белгородской, Курской и
Тамбовской областях в период 2010-2014 годов доля инвестиций в сельское
хозяйство превышала 20-30%, а в Воронежской и Липецкой колебалась в
интервале 10,4-14,5%. Именно в этот период был введен в действие ряд птицеи свинокомплексов в Белгородской и Курской областях. Интенсивность
инвестиционных

процессов

в

период

2013-2014

годов

снизилась

в

Белгородской области и увеличилась в остальных.
Активизацию

финансовой

деятельности

регионов

Черноземья

по

сравнению с другими субъектами, входящими в Центральный федеральный
округ, можно проследить по показателю - мера структурного сдвига.
Финансовая деятельность в рамках кодов ОКВЭД с расшифровкой по видам
деятельности на региональном уровне чаще всего отражается в виде
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капиталовложений

в

уставные

капиталы,

в

том

числе

посредством

инвестиционных компаний. Софинансирование инвестиционных проектов в
аграрной сфере способствовало повышению интенсивности инвестиционных
процессов

в

рассматриваемых

регионах

и

отразилось

в

результатах

показателей, характеризующих структурные сдвиги в экономике. Частные
показатели структурных сдвигов, такие как мера структурного сдвига в i-том
году и среднее ее значение, расcчитаны с целью определения изменения
структурных сдвигов отраслей для всех субъектов РФ, входящих в
Центральный федеральный округ с целью выяснения вопроса о том, актуально
ли

рассматривать

Центрально-Черноземный

район

как

отдельную

экономическую единицу для планирования ее развития с учетом общности
природно-экономических характеристик.
Мера структурного сдвига [4] в i-м году показывает, насколько сильно
изменились удельные веса отраслей в t-м году по сравнению с предыдущим
годом.
n

P = ∑ wit − wit −1
t

i −1

где wit и wit −1 - удельный вес i-ой отрасли соотвественно в году t и
предыдущем году
Рассматривая в рамках данной статьи лишь расчеты, связанные с
финансовой деятельностью, можно отметить, что мера структурного сдвига
этой сферы деятельности в субъектах ЦЧР значительно превосходит
показатели, рассчитанные по ЦФО в целом. (табл. 2)
Таблица 2
Мера структурного сдвига финансовой деятельности в i-м году и ее
среднее значение по ЦФО и ЦЧР, %
субъекты
ЦФО
ЦЧР

Год
2011
4,17
23,27

2012
3,82
20,36

2013
4,83
14,25

2014
3,72
45,67

Среднее
4,13
25,89

Рассчитано по данным Росстат.
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Превышение показателей по ЦЧР колеблется в пределах от трехкратного в
2013 году до 11-и кратного в 2014. Среднее значение меры структурного
сдвига, характеризующего интенсивность финансовой деятельности, более чем
в 6 раз превышает аналогичный показатель по Центральному федеральному
округу в целом.
Реализация государственной программы развития АПК предполагает
выделение ежегодно из федерального бюджета до 2020 года около 300 млрд.
руб., значительных бюджетных ассигнований из консолидированных бюджетов
субъектов РФ [3], поэтому следует и в ближайшей перспективе ожидать
активного

участия

регионов

Черноземья

в

реализации

приоритетного

направления, связанного с обеспечением продовольственной безопасности
страны.
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Abstract
The paper considers the issues of attracting investments in the agrarian sector of the economy
of the regions that are part of the Central- Chernozem Economic Borough. It is shown that state
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programs for the development of industries are the most important stimulus for the growth of
investment processes. In general, it is noted that thanks to this, it was possible to achieve a multiple
increase in investment in the agro-industrial complex of Russia, which entailed a change in the
sectoral structure of the economy of the regions, as evidenced by a change in the share of the
industry and the coefficient of monotony of the structural shift.
Key words: Investment, monotony of structural shifts, the agrarian sector of the economy, the
specific weight of the industry.
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Анотація. У вступі розглядається значення Національного банку України в
податковій політиці

держави

та необхідність дослідження питання

оподаткування його прибутку. Метою роботи є визначення існуючих проблем
та недоліків оподаткування економічної діяльності банку. У статті
розглянуто ключові аспекти розподілу прибутку Національного банку,
досліджено вітчизняний досвід та пропорції перерахування фінансового
результату НБУ до державного бюджету. У висновках проаналізовано
недоліки оподаткування прибутку банку та запропоновані шляхи їх вирішення.
Ключові слова: оподаткування, Національний банк України, прибуток,
економічна діяльність банку.
Вступ. Національний банк України виступає головним регулятором
грошово-кредитної політики та забезпечує цінову стабільність. Проте варто
зауважити, що для адекватного виконання покладених на дану установу
функцій він повинен мати високий рівень фінансової автономії. Але з іншого
боку, як і будь-який державний інститут, НБУ не може функціонувати
відокремлено та абстрагуватися від впливу уряду, що може призвести до
зменшення рівня його незалежності. Крім того, попри некомерційну природу
свого функціонування, головний банк країни, як правило, акумулює високі
прибутки, які досить часто використовуються для фінансування потреб уряду.
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необхідність дослідження

адекватності

пропорцій

вилучення фінансових результатів центрального банку до державного бюджету
та доцільності оподаткування даної установи в умовах трансформації
економіки, що і обумовлює актуальність обраної теми.
Дослідженню значення НБУ в податковій політиці держави як у ролі
регулятора, так і платника податків вітчизняними науковцями майже не
приділяється увага. Проте необхідно зауважити, що питаннями оподаткування
діяльності та функціонування центрального банку займалися такі вітчизняні
науковці, а саме: І. В.Іванець, О. С. Любунь, М. Ф.Буховкіна, А.М. Мороз, та ін.
Метою роботи є визначення існуючих проблем та дослідження недоліків в
оподаткуванні економічної діяльності НБУ, а також обґрунтування доцільності
або недоцільності оподаткування прибутку центрального банку країни.
Основний текст. Національний банк України - незалежна державна
установа, головною метою якої є цінова стабільність. Таким чином,
максимізація прибутку не повинна бути ключовою метою функціонування
установи такого типу, оскільки це може загрожувати не лише ціновій
стабільності, а й стабільності фінансового сектора в цілому та стояти на заваді
сталого економічного зростання. Варто зазначити, що дохід центрального банку
формується за рахунок сеньйоражу, управління державними міжнародними
резервами, здійснення регуляторної діяльності, яка має фіскальну природу.
Крім того, центральний банк може отримувати дохід від комісійних платежів за
користування послугами платіжних систем тощо. Сформовані таким чином
доходи покликані покрити витрати на виконання функцій центрального банку.
Отриманий у результаті вирахування витрат із суми доходів чистий прибуток є
джерелом поповнення капіталу центрального банку, а також може бути
розподілений між його власниками, головним із яких, зазвичай, є уряд.
Необхідно відмітити, що НБУ є не лише регулятором грошово-кредитної
системи держави, але і досить часто виступає кредитором уряду, здійснює
фінансування його зобов’язань за пільговими умовами. Саме тому, попри
відсутність цілеспрямування банку на отримання прибутку, його діяльність має
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бути рентабельною що найменше у коротко- та середньостроковому періоді,
оскільки у будь-який момент може виникнути необхідність фінансування
витрат уряду через безпосереднє спрямування частини прибутку до бюджету
або ж через оподаткування[2].
Однак, з іншого боку, справедливо зауважити, що НБУ має, перш за все,
повно та адекватно реалізовувати свої ключові функції, а не виступати
джерелом дешевих чи безкоштовних фінансових ресурсів для уряду. Саме тому
правова основа регулювання діяльності центрального банку має передбачати
чіткий механізм обліку, формування чистого прибутку та його розподілу, що, у
свою чергу, має забезпечити фінансову самодостатність центрального банку,
яка виступає необхідною та головною передумовою автономії даної установи,
що, власне, і дозволяє банку виконувати покладені на нього функції [4].
НБУ визначає прибуток до розподілу відповідно до статті 5–1 Закону
України «Про Національний банк України», яка набрала чинності з 1 січня 2017
року. Частина прибутку до розподілу, яка підлягає сплаті до Державного
бюджету України після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження
Радою Національного банку річної фінансової звітності визначається у такому
співвідношенні: -10% від обсягу грошово-кредитних зобов’язань НБУ
спрямовується на формування загальних резервів; -до 2% від обсягу грошовокредитних зобов’язань НБУ спрямовується на формування інших резервів, які є
джерелом фінансування інвестицій, що необхідні для збільшення статутного
капіталу Національного банку[3].
Слід зауважити, що згідно змін, внесених у Закон України «Про НБУ»
Законом від 09.07.2010 № 2478-VI (2478-17), розподіл прибутку НБУ
здійснювався у довільних пропорціях, тобто без чітко конкретизованих
співвідношень. Така ситуація була досить негативною, оскільки не давала
можливості здійснювати адекватне планування перерозподілу прибутку, адже у
Законі України «Про державний бюджет України» на відповідний рік могла
бути зазначена конкретна сума прибутку НБУ, який має бути перераховано до
державного бюджету, тоді як обсяг фінансових ресурсів, які залишалися у
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розпорядженні

НБУ,

міг

бути

недостатнім

для

його

адекватного

функціонування. З 2014 року Рада НБУ сама приймає рішення про
затвердження розподілу прибутку в частині зобов’язань регулятора перед
бюджетом на відповідний рік.
Динаміку перерахування прибутку НБУ до державного бюджету наведемо
у таблиці.
Таблиця
Перерахування прибутку НБУ до бюджету за 2014 – 2016 рр.
Показники
Прибуток до розподілу, млрд.грн.

2014
61,803

Роки
2015
54,200

2016
59,450

Перераховано прибутку до
державного бюджету, млрд. грн.

22,809

38,164

44,378

Частка спрямованого до
державного бюджету прибутку,%

36,90

70,41

74,65

На основі даних таблиці слід відмітити, що не існує чіткої динаміки ні
щодо розміру прибутку до розподілу, ні щодо тієї його частки, яка має бути
перерахована до бюджету. Прибуток НБУ у 2014 році перевищив в 6,5 разів
показник 2013 року. Основною причиною зростання стала девальвація гривні:
позитивний результат від операцій з фінансовими активами та зобов’язаннями в
іноземній валюті і монетарним золотом становив 88,87 млрд.грн. проти
негативного результату в 2013 році в 3,99 млрд.грн.[5].
Однак варто відзначити, що НБУ мав стабільний позитивний фінансовий
результат до 2015 року, який постійно збільшувався на щорічній основі, проте
фінансова криза призвела до погіршення функціонування банку, що негативно
позначилося на прибутку установи. Суттєве скорочення прибутку у 2015 році
було викликане значним спрямуванням фінансових ресурсів на поповнення
резервних фондів. Водночас банк зазнав витрат, які були спрямовані на сплату
процентів за депозитними сертифікатами НБУ.
Аналіз перехованої суми прибутку до державного бюджету України у 2016
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році показує його збільшення, що є позитивною тенденцією. Але радіти цьому
факту не доводиться. Якщо проаналізувати основні статті доходу НБУ то це:відсоткові доходи від інвестицій у державні цінні папери (46,4%); -курсові
різниці як результат переоцінки активів і зобов’язань в іноземній валюті (34,7
млрд.грн.). Щодо першого пункту, слід зазначити, що НБУ сконцентрувавши у
своєму портфелі 55% випущених в обіг ОВДП, фактично здійснює приховане
емісійне фінансування держбюджету України. Комерційні банки не можуть
повною мірою здійснювати кредитування реального сектору економіки через
запроваджені НБУ жорсткі вимоги до оцінки кредитного ризику, відсутності
достатньої кількості незакредитованих позичальників з пирйнятим профілем
ризику та іншими умовами. Все це обмежує простір для нормальної роботи
банківських установ. Стосовно другого пункту, то значні курсові переоцінки
активів і зобов’язань дають можливість значно приховувати втрати частини
обов’язкових резервів НБУ.
В результаті, ми бачимо, що НБУ став одним із головних отримувачів
прибутку від девальвації національної грошової одиниці. Також користь від
подібного приросту доходів отримує уряд, який регулярно використовує
перерахування частини прибутку НБУ для бюджетних витрат. Крім того, слід
зауважити, що попри законодавче затвердження паритетного розподілу
прибутку між НБУ та державним бюджетом з 2015 року, ця норма фактично не
виконується, адже до бюджету спрямовується близько 70% фінансових
ресурсів.
Таким чином, для забезпечення оптимального балансу між фінансовою
самодостатністю та фіскальною прозорістю, на законодавчому рівні, на наш
погляд, повинні бути застосовані наступні принципи:
1. Формування чіткої системи обліку та звітності банку.
2. Чітка ідентифікація заходів щодо розподілу прибутку, які передбачають:
адекватний обсяг недооцінених активів та інших резервів, що враховуються при
визначенні чистого прибутку; врахування позитивної вартості від переоцінки
активів на окремому резервному рахунку, який повинен бути включений до
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власного капіталу; здійснення поповнення резервів центрального банку до
перерахування прибутку до бюджету; перерахування до бюджету лише
реального прибутку, тобто такого, що реально акумульований на певний
момент часу.
У висновках, зазначимо: 1. Національний банк України має подвійну
функцію – як орган державного управління та як банківська установа.
Отримання прибутку не є метою діяльності НБУ, його основним завданням є
проведення

грошово-кредитної

політики

і

забезпечення

стабільності

національної грошової одиниці. 2. НБУ посідає важливе місце в податковій
системі України, оскільки вносить рекомендації уряду стосовно впливу
податкової політики на стан грошово-кредитної сфери України, його дії
безпосередньо впливають на податкову правосуб'єктність банків другого рівня,
а відрахування від прибутку є важливим джерелом надходжень до Державного
бюджету України. 3. Національний банк України доцільно не відносити до
платників податків, що відповідає світовій практиці, коли у законах про
центральний банк передбачено їх звільнення від сплати податків, зборів,
обов'язкових платежів.
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Abstract
The value of the National bank of Ukraine in the tax policy of the state and necessity of
research of question of taxation of his income is examined in an entry. The purpose of work is
determination of existent problems and lacks of taxation of economic activity of bank. The article
examines key aspects of distribution of profit of the National bank are considered in the article,
investigational domestic experience and proportions of enumeration of financial result of NBU in
the state budget. The lacks of taxation of income of bank and offered ways of their decision are
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Abstract. The article covers the problems of peculiarities of implementing the
fiscal policy in regard to a specific institutional mechanism – fiscal consolidation
that can prevent the debt crisis and strengthen the fiscal discipline. The experience of
Ukraine in the realization of fiscal consolidation policy based on up-date statistics
has been analyzed.
Key words: fiscal policy, fiscal consolidation, fiscal rules, taxes, subsidies,
budget.
Introduction. Fiscal consolidation is the specific anti-crisis strategy of fiscal
policy, which is presented in the context of overcoming consequences of the global
financial crisis. Hypothesis, on which fiscal policy is based, assumes that it’s
realization helps to significantly decrease impact of financial crisis on the state of
public finances, and to improve common developing trend of national economy for
the long-term perspective (figure 1). Fiscal consolidation is a very important issue for
Ukraine just now. After Revolution of Dignity and annexation of Crimea, military
confrontation with Russia and war conflict on the East, the Ukrainian economy found
itself in extremely difficult condition. In 2014 Ukraine and IMF signed Memorandum
which provided for gradual implementation of fiscal consolidation through
optimizing budget spending to reduce imbalances as well as reduce the number of
government employees, strengthen public trust and facilitate GDP growth (Bochi et
al., 2015).
Literature review. Fiscal consolidation problem in EU have been studied in
works by B. Aarle (Aarle et al., 2001), A. Afonso (Afonso et al., 2012), A. Alesina
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(Alesina et al., 2009), L. Agnello (Agnello et al., 2016), S. Ardagna (Ardagna, 2004),
E. Baldacci (Baldacci et al., 2003), F. Bastagli (Bastagli et al., 2012), S. Barrios
(Barrios et al., 2010), F. Giavazzi (Giavazzi et al., 1996), S. Gupta (Gupta et al.,
2003), R. Domenech (Domenech et al., 2000), J.-M. Josselin (Josselin et al., 2012),
W. Oates (Oates, 2002) and many others. But there are not so many resources about
fiscal consolidation process in Ukraine. Between authors who discussed theoretical
and practical aspects of Ukrainian fiscal consolidation we can mentioned O. Betliy
(Betliy et al., 2013), A. Vdovichenko, O. Dluhopolskyi, N. Drozd, V. Kozyuk, D.
Serebryanskyi, L. Taranhul (Длугопольський, 2013; Дрозд, 2015; Фіскальна
консолідація, 2013) and some others.
G
Trend

Without fiscal
consolidation

t0

t1

t2

Ti

Figure 1. Hypothesis of fiscal consolidation effect
The main text. The goal of fiscal consolidation programs for Ukraine is to
ensure greater sustainability for public finances. Under the conditions of smoldering
war conflict in Ukraine, the domestic economy has stabilized in 2016. A very gradual
economic recovery of 1% in 2016 and 2% in 2017 is projected (Ukraine Economic
Update, 2016). The stabilization of Ukrainian economy was reached by different kind
of social-economic reforms of 2014-2015 and de-escalation of the conflict on the
East. As a result real GDP has stabilized with very weak recovery (around 1% growth
rate).
Table 1 demonstrates key social and economic indicators of Ukrainian economy
since 2010 till 2018. The general government deficit was reduced from 10% of GDP
ISSN 2227-6920

351

SWorld Journal

Issue 13

in 2014 to 2% in 2015 due to tight controls of public spending, higher than expected
inflation rate, and reduced quasi-fiscal subsidies to the energy sector combine with
lower prices of imported gas. In November 2015 Ukraine successfully restructured
about $19 billion of its public external debt. As a result despite the war conflict
overall public debt stabilized at 80% of GDP in 2015 (Ukraine Economic Update,
2016). But fiscal pressures have increased after 2015. In the first half of 2016,
revenues declined by 5,4% in real terms compared to the same period in 2015. It was
possible mostly due to lower social security contributions (SSC) resulting from the
cut in the SSC tax rate from 40 to 22%. But expenditures increased by 4,8% in real
terms in the first half of 2016 due to higher spending on defense, internal order and
social protection. As a result, the general government deficit amounted to 49 billion
UAH in the first half of 2016 and was financed by higher net domestic borrowing and
a drawdown of government deposits.
Table 1
Key economic indicators of Ukraine
2010

2011

Nominal GDP, billion
1,083 1,300
UAH
Real GDP, % change
4,1
5,5
Consumption, %
6,4
11,3
change
Fixed investment, %
3,9
8,5
change
Export, % change
3,9
2,7
Import, % change
11,3
15,4
GDP deflator, %
13,8
14,3
change
Current account
-2,2
-6,3
balance, % GDP
External debt, % GDP
85,0
77,6
Budget revenues, %
43,9
42,9
GDP
Budget expenditures,
49,2
45,7
% GDP
Fiscal balance, %
-5,3
-2,8
GDP
Public and guaranteed
40,5
36,3
debt, % GDP
Source: Ukraine Economic Update, 2016

2012

2013

2014

2015

2016F

2017F

2018F

1,405

1,465

1,587

1,980

2,279

2,580

2,897

0,2

0,0

-6,6

-9,9

1,0

2,0

3,0

7,4

5,2

-6,2

-15,8

0,2

2,9

3,1

5,0

-8,4

-24,0

-9,3

8,7

11,3

5,6

-5,6
3,8

-8,1
-3,5

-14,2
-22,1

-16,9
-22,0

-2,7
-1,9

2,7
2,6

5,4
6,1

8,1

3,1

14,8

38,4

14,0

11,0

9,0

-8,2

-9,2

-3,5

-0,2

-1,3

-1,6

-1,9

76,6

78,6

97,6

131,5

135,8

127,4

119,1

44,5

43,6

40,3

42,1

37,8

38,3

38,5

48,9

48,4

44,8

43,2

41,6

41,4

41,1

-4,4

-4,8

-4,5

-1,1

-3,8

-3,1

-2,6

36,6

40,6

70,3

80,3

90,2

92,8

87,9

Reforms to improve expenditure efficiency would create fiscal space to unlock
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public investment, while continued modernization in the private and banking sectors
would permit a gradual resumption of lending. In light of lower revenues and higher
spending, the fiscal deficit is projected at 3,0% of GDP in 2017, with public debt
rising further to 93% of GDP. The main problem of fiscal consolidation in Ukraine
are: increasing budget expenditures of debt service, defense, public order, spending
of Pension Fund and other social programs; increasing level of shadow economy and
decreasing tax payments from householders and business; increasing budget deficit
from 15,5 to 48,0% during 2010-2014 (Bochi et al., 2015).
According to the Strategy for the Development of Public Finance Management,
the main measures regarding budget and tax consolidation are (Olden, 2014): the
abolishment of tax preferences for individual enterprises and sectors of economy; the
increase in tax rates for the emission of carbon dioxide; the application of the taxation
system of immovable property items according to their value; the balancing of
interests of controlling bodies and taxpayers; the introduction of legal instruments for
the execution of the principle of commercial activities.
In 2014-2015 the following key measures have been implemented (Bochi et al.,
2015): the regime of tax exemption for operations on medicines and medical products
suppliers, allowed for the production and consumption in Ukraine and included to the
State Register of Medicines, have been cancelled; property tax changes – a total area
of residential properties instead of residential area have been introduced as a basis for
immovable property tax; preferential taxation with the enterprise profit tax have been
limited; taxation of income derived from operations with securities and derivatives at
a reduced rate have been eliminated; income tax exemption for the hotel business,
electricity industry enterprises, which produce electricity from renewable energy
sources, have been eliminated; reduction of the number of taxes, their consolidation,
et.
In long-term we see the necessity of pension system reform, enlargement of tax
base, changes of the structure of public spending, streamlining the structure of
subsidies for market participants; modernizing mechanisms of the provision of social
transfers, limitation of quasi-fiscal operations, et. (table 2).
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Table 2
Main fiscal consolidation reforms in Ukraine
Public expenditure reforms
Tax policy reforms
1. Parametric pension reform (comprehensive pension reform
to revamp the design of the pension system).
2. Size and efficiency of government (limitation size of the
budget-paid workforce in more rational way).
3. Education (improve the quality and efficiency of education
spending).
4. Healthcare (open up the sector to private financing and
move to medical insurance system).
5. Social assistance (protection the most vulnerable groups
from higher energy bills).
6. Investment (increasing and maintaining capital investment
level).
Source: by author based on (Betliy et al., 2013)

1. Social security contributions
(reducing SSC wedge).
2. Personal income tax (better
detect and tax the income).
3. Agriculture VAT (the effect
of the general VAT regime).
4. Property taxes (elimination of
exemptions and rising of tax
rates).
5. Extractive industry taxation
(new fiscal regime).

Conclusions. Thus, the policy of fiscal consolidation is not efficient. The
implementation of the tools in practice is encountering resistance from the special
interest groups and the state apparatus. However, alternative measures of post-crisis
recovery of the economy (inflation tax defaults) contain no less contradictory socioeconomic consequences. During the implementation of fiscal consolidation, interest
rate cuts usually tend to support overall production. The central banks neutralize the
negative deterrent effect on the economy by lowering interest rates to ensure that
these activities would help to absorb the impact of fiscal consolidation on
consumption and investment. In case of the low interest rate, carrying out the
consolidation policy of public finances, leads to the further reduction in the output.
Budget constraint, which is based on reducing costs, has less deterrent effect on the
economy than those in taxation. Monetary incentives seem to be particularly
weakened after the increase in indirect taxes, leading to the higher prices. In countries
with a high risk of default, the increase in overall production, as a result of fiscal
consolidation, occurs infrequently.
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Анотація. В роботі розглядається процес моделювання фінансової
стратегії поліграфічних підприємств за основними етапами та завдання, які
мають бути при цьому вирішені.
Ключеві слова: фінансова стратегія, моделювання, завдання, цілі,
оптимізація, стійкість, ефективність, темпи зростання, ринкова вартість.
Вступ.
Фінансова стратегія – детально опрацьована концепція управління
фінансовими ресурсами, яка спрямована на забезпечення стійкого розвитку
підприємства

шляхом формування довгострокових цілей, вибору найбільш

ефективних шляхів їх досягнення з обов’язковим

врахуванням змін умов

зовнішнього середовища [1].
Основний текст
Особливістю фінансової стратегії є те, що вона передбачає розроблення
комплексу дій на довгострокову перспективу, тому процес моделювання
фінансової стратегії є складним і

трудомістким та складається з певної

кількості послідовних взаємопов’язаних етапів, сутність яких залежить від
цілей підприємства, його фінансових показників та виду фінансової стратегії,
на який спрямований процес моделювання [2].
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Моделювання фінансової стратегії має базуватись саме на вдосконаленні
управління діяльністю підприємств шляхом вирішення завдань за визначеними
етапами.
Тому першим етапом моделювання фінансової стратегії поліграфічних
підприємств має бути забезпечення ефективності формування фінансових
результатів. На цьому етапі підприємству потрібно досягнути оптимальних
темпів зростання чистого доходу,

оптимальних темпів зростання чистого

прибутку та оптимальних темпів зниження показника витрат на 1 грн.
реалізованої продукції, а також
прибутку та

забезпечити

потрібну величину чистого

оптимальне співвідношення темпів зростання чистого доходу,

собівартості та сукупних витрат
Зазначимо, що під оптимальним темпом зростання певного показника ми
розуміємо мінімальний темп зростання, при якому буде досягнуто підвищення
прибутковості та фінансової стійкості, а також ефективності фінансової
стратегії (або має спостерігатись тенденція до покращення діяльності за
вказаними напрямками), але який є реальним під впливом зовнішніх факторів.
Другим

етапом моделювання

фінансової

стратегії

підприємств

є

забезпечення ефективноого управління елементами операційних витрат. На
цьому етапі на підприємстві потрібно забезпечити оптимальний темп зростання
витрат на оплату праці, оптимальне співвідношення темпів зростання чистого
доходу і елементів операційних витрат, оптимальну величину матеріальних
витрат

в

собівартості

продукції

та

оптимальну

структуру

елементів

операційних витрат.
Одними з найголовніших показників, які характеризують діяльність
підприємства в цілому є показники рентабельності. Тому оптимізація цих
показників відіграє вирішальну роль в процесі моделювання фінансової
стратегії. Тому третім етапом моделювання фінансової стратегії є забезпечення
оптимального рівня рентабельності.
Показники рентабельності підприємства складаються з рентабельності
продукції
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рентабельності операційної діяльності (рентабельність операційних витрат,
рентабельність продажу) і рентабельності активів і потенціалу (рентабельність
власного

капіталу,

рентабельність активів,

рентабельність виробничого

потенціалу та рентабельність оборотних активів). Змоделювавши ці показники
підприємство зможе

оптимізувати величину чистого доходу, та величину

собівартості при реально досягнутому рівню чистого доходу, а також
забезпечити мінімально допустимий рівень показників рентабельності витрат і
рентабельності чиого доходу.
Четвертий етап моделювання фінансової стратегії полягає в оптимізації
майна підприємства. Тому на цьому етапі мають бути виконані такі завдання
як забезпечення оптимальної величини показника ресурсовіддачі (>1) та його
темпів зростання, та забезпечення оптимального співвідношення темпів
зростання чистого доходу та валюти балансу [2].
П’ятим

етапом

моделювання

фінансової

стратегії

є

забезпечення

ефективного управління фінансовою стійкістю. На цьому етапі потрібно
досягнути

нормативного значення коефіцієнту автономії,

коефіцієнту

мобільності та кофіцієнту виробничих фондів (≥0,5) [2].
Шостим етапом моделювання фінансової стратегії підприємства є
забезпечення ефективності управління платоспроможністю, на якому потрібно
забезпечити досягнення нормативних значень коефіцієнту поточної ліквідності
(≥2),

коефіцієнту швидкої ліквідності (≥0,5), коефіцієнту абсолютної

ліквідності (≥0,2), та оптимального рівня узагальненого коефіцієнту ліквідності
(>1) [2].
Сьомим

етапом

моделювання

фінансової

стратегії

поліграфічних

підприємств є забезпечення ефективного управління діловою активністю
поліграфічного підприємства. На цьому етапі підприємство має забезпечити
підвищення показників оборотності

та оптимального співвідношення

дебіторської і кредиторської заборгованості та їх темпів зростання.
Восьмим

етапом моделювання фінансової стратегії поліграфічних

підприємств є досягнення «золотого правила економіки». На цьому етапі
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потрібно досягнути оптимального співвідношення темпів зростання чистого
прибутку та чистого доходу та оптимальне співвідношення темпів зростання
чистого доходу та активів підприємства.
Дев’ятим

етапом моделювання фінансової стратегії поліграфічного

підприємства є максимізація його ринкової вартості. Тобто на цьому етапі має
бути виконане одне з найголовніших завдань фінансової стратегії підприємства
– забезпечення оптимальної величини ринкової вартості підприємства.
Десятим

етапом моделювання фінансової стратегії поліграфічного

підприємства є уникнення ймовірності настання банкрутства. На даному етапі
підприємство може досягнути такого рівня оптимізації показників діяльності,
при якому згідно дискримінантної функції діагностики ймовірності настання
банкрутства підприємство не буде перебувати на межі банкрутства [3]. Таким
чином

покращиться ділова активність підприємства,

оптимальний

рівень

прибутковості

та

підвищиться

забезпечиться

ринкову

вартість

підприємства.
Під час моделювання фінансової стратегії поліграфічні підприємства,
застосувавши модель фінансової стратегії зможуть досягнути ефективного
виконання ряду завдань, спрямованих на досягнення найголовніших цілей
діяльності, а саме підвищення рентабельності, покращення фінансового стану
та забезпечення ефективності його фінансової стратегії.
Висновки.
Змоделювавши

фінансову стратегію поліграфічних

основними етапами можна
результатів,

підприємств

за

забезпечити ефективне формування фінансових

структури витрат, досягнути

рентабельності, ефективності

управління

оптимального рівня показників
майном,

фінансової

стійкості,

платоспроможності та інвестиційної привабливості.
Література:
1. Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия.- К.: Эльга, Ника-Центр, 2004.-720с.
2.Передерієнко Н.І. Фінансовий менеджмент: підруч.для студ.вищ.навч. закл.: рек.
Міносвіти України/ Н.І. Передерієнко, Я.В. Котляревський,
О.М. Дем’яненко. - Л.:
УАД, 2008.-199с.
3. Холод З.М., Передерієнко Н.І., Никифорук Б.В., Сухолитка Н.М. Аналіз фінансовоISSN 2227-6920

359

SWorld Journal

Issue 13

економічної діяльності поліграфічних підприємств. - К.: ВАТ «УкрНДІСВД», 2004.-224с.
References:
1. Blank I.A. (2004). Finansovaya strategiya predpriyatiya [Financial strategy of the
enterprise] in Kiev Nika-Centr, 720p.
2. Perederienko N.I., Kotliarevskiy Ya.V., Dem’yanenko O.M. (2008). Finansoviy
menedzhment [Financial management] in Lviv UAD [Ukrainian Academy of Printing], 199p.
3. Holod Z.M., Perederienko N.I., Nikiforuk B.V., Suholitka N.M. (2004). Analis finansovoekonomichnoi diyalnosti poligrafichnih pidpriyrmstv [Analysis of financial and economic activity
of printing enterprises] in UkrNDISVD [Ukrainian Research Institute of Specific Types of
Printing], 224p.
Abstract
The financial strategy is aimed at ensuring sustainable development of the enterprise. Its
feature is a complex of actions for the long-term perspective.
The process of modeling a financial strategy consists of stages, the essence of which depends
on the goals of the enterprise. The main tasks that must be solved in the process of achieving goals
should be to ensure: the effectiveness of the formation of financial results; Efficiency of formation
of cost structure; Optimal level of profitability indicators; Efficiency of property management;
Ensuring financial sustainability management effectiveness; Efficiency of solvency management;
Efficiency of management of business activity; Achievement of the "golden rule of the economy";
Maximizing market value; Sustainability of economic growth.
Modeling a financial strategy should be based on improving the management of enterprises
by solving problems at certain stages. Applying the model of financial strategy, companies can
achieve the effective implementation of a number of tasks aimed at achieving the most important
goals of the business, namely improving profitability, improving the financial position and ensuring
the effectiveness of its financial strategy.
Key words: financial strategy, modeling, objectives, goals, optimization, sustainability,
efficiency, growth rate, market value.
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СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА ЯК ПРІОРИТЕТ ДЕРЖАВИ ЗАГАЛЬНОГО
ДОБРОБУТУ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ МОДЕЛІ ТА ПРОБЛЕМИ
ГАРАНТУВАННЯ
Длугопольська Т.І.
ORCID: 0000-0003-0624-1596
Тернопільський національний економічний університет,
м. Тернопіль, вул. Львівська 11

Питання соціальної безпеки на рівні як окремих держав-націй, так і
світової спільноти загалом особливо актуалізувалися на початку ХХІ ст. під
впливом низки політичних, економічних, військових викликів та загроз. У
статті здійснена спроба теоретичного осмислення різних підходів до
розуміння соціальної безпеки за умов викликів сьогодення, аналізу основних
соціальних загроз, формулювання рекомендацій підвищення рівня соціальної
безпеки на національному та глобальному рівнях.
Ключові слова: соціальна безпека, соціальна політика, соціальний захист,
Копенгагенська школа, Паризька школа.
Вступ. В якості пріоритету держави добробуту соціальна безпека на
початку ХХІ ст. стала базисом гарантування населенню доступу до головних
суспільних благ та соціальних гарантій. Соціальна безпека стосується
перерозподілу економічного капіталу в контексті плюралізму добробуту, що
має вплив на виправданість та розподільчу ефективність соціальної безпеки. До
цілей соціальної безпеки прийнято відносити: 1) скорочення майнового
розшарування, включаючи бідність, соціальну ізоляцію, доступ до медичної
допомоги,

забезпечення

достатніх

умов

для

життя;

2)

забезпечення

недискримінації за національним, етнічним чи гендерним принципом; 3)
скорочення соціальної несправедливості в контексті відсутності доходів,
пов’язаних з роботою (або недостатнім їх рівнем), що викликане хворобою,
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інвалідністю, вагітністю та пологами, трудовим каліцтвом, безробіттям,
старістю або смертю члена сім’ї; 4) визнання законного права на адекватну
винагороду (достатня підтримка сімей, особливо дітей та літніх), оскільки
зростання нерівності в доходах скорочує соціальну мобільність, руйнує
соціальні ліфти; 5) забезпечення фіскальної ефективності, цінової доступності
та стійкості.
Огляд літератури. Зарубіжні концепції дослідження проблем соціальної
безпеки представлені т.з. Копенгагенською (Б.Бузан, Дж.Вайлд, О.Вівер,
П.Лемайтре, М.Келструп) [1; 2; 3] та Паризькою школами (Т.Бальзак, Д.Біго,
Р.Волкер, Р.Ліпсхуц, Дж.Хю’шманс) [4; 5; 6; 7], які дискутують переважно
через моменти ідентифікації соціальних загроз та реакції на їх наслідки.
Питання соціальної безпеки на міжнародному рівні детально розроблені
Копенгагенською

школою

(Copenhagen

School),

згідно

положень

якої

«соціальна безпека є здатністю суспільства до самозбереження за умов, що
постійно змінюються, та потенційних чи реальних загроз». Проте Б.Бузан,
О.Вівер, П.Лемайтре та М.Келструп чітко вказують на різницю у розвитку
країн Західної та Східної Європи, що впливає і на ставлення до проблем
безпеки [1]. Так, якщо на Заході окремі держави-нації намагаються
якнайбільше інтернаціоналізуватися та європеїзуватися, часто за рахунок
відмови від частини суверенітету, погоджуючись на зростання впливу
міжнародних організацій на їх внутрішні проблеми, то на Сході нові країни, що
з’явилися після демонтажу СРСР, Югославії, не так поспішно і безболісно
відмовляються від суверенітету. Сьогодні навіть на Заході та Сході ФРН
існують абсолютно протилежні підходи і бачення розвитку країни в контексті
міграційної політики, соціальної безпеки, про що свідчать численні акції
соціальних протестів та змін міграційної політики як з боку старих, так і нових
членів ЄС. Б.Бузан, О.Вівер та Дж.Вайлд намагаються досліджувати безпеку у
її більш широкому розумінні, виділяючи п’ять головних секторів (військовий,
екологічний, економічний, соціальний, політичний), кожен з яких відрізняється
ключовими характеристиками, різним колом об’єктів і суб’єктів [2]. Соціальна
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безпека трактується вченими як виживання спільноти як єдиного організму,
часто навіть незалежно від держави. Вони наголошують, що соціальна
небезпека виникає тоді, коли суспільство побоюється, що не зможе
функціонувати і розвиватися саме по собі, що випливає із таких факторів: 1)
вертикальна конкуренція; 2) горизонтальна конкуренція; 3) міграція. Соціальна
безпека не прив’язана до конкретної території, як, зокрема, державна безпека,
коли питання безпеки держави та суспільства загалом вступають у протиріччя
(наприклад, ситуація із курдами).
Представники іншої школи – Паризької (Paris School), роблять наголос на
тому, що соціальна безпека проявляється у різноманітних сферах через рутинні
практики, наприклад, перманентного нагляду та превентивного контролю, а не
«пожежні» реакції на соціальні кризи. Так, Д.Біго наголошує [4], що проблеми
можуть бути інституціоналізовані як загрози безпеці навіть без драматичних
моментів, що викликають необхідність втручання держави. Використовуючи
приклад імміграції як загрози національній безпеці, вчений зазначає, що
безпекові питання, що знаходяться у площині контролю професіоналів
(зокрема, поліції та військових), повинні розглядатися як центральні для
захисту від можливих соціальних потрясінь. Вчений аналогічну думку щодо
соціальної безпеки транслює і на європейський контекст, і нинішня ситуація в
країнах ЄС із нелегальними мігрантами є зайвим цьому підтвердженням. Однак
такий довгостроковий процес і практики пристосування та прописування
ординарних

правил

гри

не

вмонтовуються

у

класичні

погляди

на

сек’юритизацію з її фокусуванням на моментах втручання та припинення
розвитку ординарної політики без «пожежогасіння». Р.Ліпсхуц відзначає
соціальну безпеку як «продукт історичних структур та процесів, який залежить
від боротьби за владу всередині держав, конфліктів між різними соціальними
групами та інтересами, які ці групи переслідують» [7]. На контрасті із
Копенгагенською представники Паризької школи досліджують фундаментальні
контексти безпеки, коли втручання держави носить не ситуативний характер, а
методи реагування чітко прописуються у нормативних документах.
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Основний текст. Держава добробуту є інституціоналізованою відповіддю
на питання щодо справедливості розподілу. Держава добробуту виступає
своєрідним редистрибуторм життєвих шансів відповідно до умов легітимності
як основи забезпечення добробуту [8]. Справедливість пов’язана із кількома
історичними подіями: 1) ідея Е. Канта про рівність усіх людей і рівні права
щодо володіння благами; 2) індустріалізація, що призвела до залежності від
ринку і породила потребу в соціальному захисті; 3) глобалізація та Інтернетреволюція, що сформували нові запити до суспільних послуг. Основою
держави

добробуту

стало

піклування

про

недопущення

майнового

розшарування та захист від т. з. «провалів ринку». Деякі вчені [9; 10], описуючи
державу добробуту ХХІ ст., наголошують, що вона покликана регулювати
життєві шанси людей через перерозподіл доходів, ризиків та послуг. Люди
часто підтримують державу добробуту і участь держави в житті суспільства,
однак критикують її за бюрократизм і неефективність [11].
Легітимність держави добробуту можна оцінити з кількох позицій [12]:
1) справедливість (виправдання того, що держава повинна роботи) –
громадськість повинна вірити, що цілі та суть програм політики добробуту є
справедливими і ключові плісімейкери повинні обґрунтовувати свої рішення,
базуючись на цьому;
2) процес перерозподілу повинен відповідати справедливому розподілу
податкового тягаря – поділ внесків (громадяни повинні уникати фрірайдерства
у фінансуванні благ);
3) існування процесуального правосуддя (реалізація програм повинна бути
простою, дешевою і сприяти мінімізації шахрайства). Отже, логіка легітимності
держави добробуту полягає у тому, що активність держави відповідає
громадським очікуванням того, що вона повинна робити.
Концепція функціонування держави добробуту наведена на рис. 1. В ній
аспекти легітимності держави добробуту розподілені між кількома елементами:
постулати справедливості охоплюють цілі держави добробуту та ступінь
перерозподільчих процесів, розподіл тягаря стосується безпосереднього
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дизайну перерозподілу, а процесуальне правосуддя охоплює процес реалізації
політики перерозподілу та результати.
На сьогодні можна виокремити дві теорії формування і розвитку держав
добробуту (рис. 2): 1) ортодоксальна модель; 2) гетеродоксальна модель.

Цілі держави добробуту:
- соціальна безпека
- подолання нерівності
- соціальне включення

Ступінь перерозподілу:
- соціальні пільги
- соціальні послуги
- активна політика на ринку праці

Процес імплементації:
- підзвітність та доступність
- ефективність
- законність

Дизайн перерозподілу:
- ключові донори і реципієнти
- обсяги та інтенції
- умови та політика

Результати:
- передбачувані (прямі)
- непередбачувані (опосередковані)

Welfare mix
- держава
- сім’я
- ринок
- громадський сектор

2. Розподіл тягаря

3. Процесуальне правосуддя

1. Постулати справедливості

Рис. 1. Концепція функціонування держави добробуту*

*Авторська розробка

Ортодоксальна модель держави добробуту базується на трьох факторах
[13; 14]: 1) індустріалізація; 2) інтереси; 3) інститути. Прихильники цієї моделі
(Х.Віленскі,

Ф.Пампел,

Дж.Вільямсон)

одностайно

погоджуються,

що

соціальна політика наприкінці 1950-х – початку 1960-х рр. стала наслідком
індустріалізації. На думку вчених [15; 16], економічне зростання та його
демографічні й бюрократичні впливи стали першопричинами розвитку держави
добробуту. Зрозуміло, це не викликає подиву, коли частка соціальних витрат
зростає швидше показника економічного росту (якщо соціальні цілі є
пріоритетом чи зростає частка осіб пенсійного віку та дітей). При чому вплив
індустріалізації та інтересів й сьогодні залишається досить значним, чому
неабияк сприяє старіння населення та зростання добробуту, що спричиняє
завищені вимоги до соціальних видатків. Однак ортодоксальна модель упускає
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з фокусу уваги роль ідей та їх вплив на реформування еліт (культурні системи,
релігія, домінуюча ідеологія тощо). Додатковим важливим фактором є
інтернаціоналізації (глобалізація, формування глобального громадянського
суспільства, глобальне урядування). Ці додаткові елементи формують каркас
гетеродоксальної моделі добробуту, основу якої заклав підхід ефекту «5Іs»
Д.Істона [17; 18; 19]: 1) іndustrialization – зміна економічної, соціальної та
демографічної структури; 2)

іnterests – колективні актори, владні ресурси,

класові рухи, політичні партії; 3) іnstitutions – національні формування,
громадянство, держава, конституція, політичні системи; 4) іdeas and ideologies –
культура, ідеологія, навчання політиці; 5) іnternational influences – війни,
глобалізація, глобальне громадянське суспільство, глобальний уряд.
Інтернаціоналізац

Ідеї
Індустріалізація

Гетеродоксальн

Ортодоксальна
модель

Індустріалізація

Інститути

модель

Інтереси
Інститути

Інтереси

Рис. 2. Ключові фактори ортодоксальної та гетеродоксальної моделі
соціальної політики*

*Авторська розробка

Зміст соціальної політики можна розкрити також на прикладі «3Rs»
Б.Дікона [20]: 1) регулювання (regulation), що включає в себе основне
законодавство та нормативні акти, які змінюють поведінку індивідів для
досягнення суспільно значущих цілей згідно сформованих в суспільстві
нормативних суджень й цінностей. Дизайн соціальної політики в цьому
контексті можна визначити за т. з. «п’ятьма титанами» В.Беверіджа [21]:
потреби (соціальний захист, грошові перекази); хвороби (медичні послуги як
профілактичні так і лікувальні); убозтво (житлового будівництва і міського
планування); невігластво (освіта і навчання); ледарство (політика зайнятості);
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2) перерозподіл (redistribution), що означає ступінь, в якому держава через
податки та державні витрати перерозподіляє первинні доходи у прогресивному
для суспільства напрямку; 3) права (rights), що означають ступінь, в якому
основні соціальні та економічні права, крім громадянських та політичних,
гарантовані державою для усього населення. Такі гарантії можуть бути надані
резидентам за національною ознакою чи громадянством. Отже, ці три типи
змінних визначають базові характеристики держав загального добробуту в
контексті використання гарантованих державою прав для протистояння владі
грошей або політичних зв’язків, як це нерідко відбувається у клановоолігархічних економіках. Наприклад, після ІІ світової війни зайнятість стала
визнаватися еквівалентом економічних прав людини у багатьох країнах світу,
проте тут вирішальну роль відіграють, крім держави, й корпоративні угоди
бізнесу та профспілок.
Інший підхід до розгляду соціальної політики сформульований І.Гоугх
[19], який отримав назву (І-О-О): 1) іnputs (входи) – законодавчі норми чи
витрати ресурсів (монетарні, робочої сили); 2) оutputs (виходи) – імплементація
законодавства та надання специфічних послуг (рівень охоплення соціальним
страхуванням певних груп населення); 3) оutcomes (результати) – кінцеві
ефекти для громадян (бідність, смертність, грамотність) чи соціальний
перерозподіл (рівень нерівності).
Т.Парсонc [22] запропонував теорію функціональної диференціації щодо
розвитку соціальної політики. Оскільки суспільство розвивається, з’являються
нові публічні інститути (санітарні служби, медичні установи, благодійні
фонди), які перебирають на себе колись традиційні функції сім’ї та громад. Ця
теорія

схожа

на

теорію

К.Полан’ї

щодо

трансформації

соціальної

відповідальності [23]. Нові соціальні потреби викликають появу нових
публічних інститутів. Функціональна диференціація є формою, яка домінує в
сучасному суспільстві, й найбільш складною формою диференціації (серед
«центр-периферія», сегментарної, стратифікації). В табл. 1 узагальнено підхід
С.Рота та А.Схутца щодо функціональних підсистем суспільства. Автори
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припускають існування десяти головних функціональних підсистем: політика,
економіка, наука, мистецтво, релігія, правова система, охорона здоров’я, спорт,
освіта і система засобів масової інформації в контексті значимості для розвитку
суспільства.
Система
1. Політика
2. Економіка
3. Наука
4. Мистецтво
5. Релігія
6. Правова
система
7. Спорт
8. Медицина
9. Освіта
10. Мас-медіа

Табл. 1. Функціональні підсистеми суспільства [24]
Альтернативи
уряд / опозиція
вигода / втрата
правда / брехня
креативне /
імітаційне
іманентне /
трансцендентне
законне /
протизаконне
успіх / програш
хвороба / здоров’я
якісне / неякісне

Середовище
влада
гроші
наукова правда
стиль

Програма
ідеологія
ціна
теорія
мода

Функція
обмеження
розподіл
перевірка
створення

віра

покаяння

одкровення

норми

закон

стандартизація

досягнення
хвороби
біографія

мобілізація
відновлення
формування

інформативне /
неінформативне

матеріал

мета
діагноз
розклад
навчання
тема

поширення

Узагальнюючи вищеперелічені теоретичні підходи до функціонування
держави добробуту, побудуємо комплексну модель, що демонструє вплив
соціальної політики на результати добробуту (рис. 3). Отже, ключовими
індикаторами добробуту можна вважати [25; 26]: бідність, здоров’я, освіту,
політичну свободу, демократію.
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Результати добробуту

Потреби
(want, need)

Хвороби
(disease)

Бідність
(squalor)

Неосвіченість
(ignorance)

Незайнятість
(idleness)

Вектори соціальної політики

5Is

Індустріалізація
(industrialization)

Регулювання
(regulation)

Інтереси (interests)

Перерозподіл
(redistribution)

Інститути (institutions)

3Rs

Права
(rights)

Ідеї (ideas)

Фактори впливу на
соціальну політику

Інтернаціоналізація
(international influence)

Рис. 3. Комплексна модель впливу соціальної політики на добробут*
*Авторська розробка

Висновки і перспективи подальших досліджень. На перспективу
доцільним вбачаємо поєднання безпекових підходів Копенгагенської та
Паризької шкіл із чітким аналізом усіх соціальних загроз, які стоять перед
державами-націями
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застосуванням різноманітного інструментарію безпекової політики. Також в
контексті розвитку теорії соціальної безпеки доцільним вважаємо прив’язку
ефективності заходів соціальної безпеки із рівнем розвитку соціального
прогресу.
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Аннотация. В роботі розглядається сутність, класифікація, оцінка та
оптимізація витрат на якість і конкурентоспроможність продукції.
Ключевые слова: витрати, якість, конкурентоспроможність продукції.
Конкурентоспроможність продукції визначається відношенням витрати якість. Чим воно менше, тим конкурентоспроможність продукції вища.
У зв'язку з цим велике значення має величина витрат на створення якісного
продукту і її порівняння з аналогічними витратами у конкурентів. Виробники
ставлять метою мінімізацію витрат, пов'язаних із створенням якісного
продукту. Дослідження питань класифікації, планування, аналізу, оцінки,
оптимізації витрат на якість є економічно необхідним та важливим.
Якщо говорити про класифікацію витрат, то у сучасній практиці витрати
на якість доцільно підрозділяти на дві укрупнені категорії. По-перше, це
витрати, що характеризують спроби забезпечити і гарантувати належний рівень
якості продукції, тобто витрати, пов'язані з досягненням відповідності якості.
По-друге, витрати, пов'язані з відновленням якості, тобто витрати на
невідповідність якості [1, с. 6].
Перша категорія у свою чергу ділиться на витрати, пов'язані з
попередженням дефектів, і витрати, пов'язані з оцінкою і контролем продукції.
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Друга категорія припускає ділення на витрати по зовнішніх і внутрішніх
відмовах.
Витрати

на

попередження

дефектів:

планування

системи

якості;

перетворення очікувань споживача за якістю в технічних характеристиках
матеріалу, процесу, продукту; розробка і конструювання вимірювального і
випробувального устаткування; аналіз якості і перевірка продукції; перевірка і
технічне обслуговування устаткування для вимірів і випробувань; перевірка і
технічне обслуговування виробничого устаткування, використовуваного для
оцінки якості; гарантії постачальників, оцінка потенційних і технічна підтримка
постачальників; підготовка кадрів в області якості; аудит системи якості;
програми поліпшення якості, спостереження за ними і складання звіту,
включаючи збір і аналіз даних; аналіз придбань і доповідь про характеристики
якості; програма по вдосконаленню якості.
Витрати на оцінку і контроль: передвиробнича перевірка (заробітна плата
перевіряючих, витрати на матеріали, необхідні для перевірки і так далі); вибір
способу контролю; проведення лабораторних приймальних випробувань;
контроль і випробування; контрольне і випробувальне устаткування; матеріали,
необхідні для здійснення контролю і оцінки(витрати на контроль і
випробування сировини і матеріалів); аналіз і звіт про результати випробувань
і контролю;

перевірка на працездатність; оцінка складських запасів;

інвентаризація складування.
Витрати, пов'язані з внутрішніми відмовами: втрати від браку(включаючи
вартість матеріалів, які не відповідають вимогам якості); відмови у дилерів;
зниження

рівня

якості(включаючи

визначення

причин

виниклих

невідповідностей вимог за якістю); простої; повторні випробування і контроль;
пошук і усунення несправностей, аналіз дефектів або відмов.
Витрати пов'язані із зовнішніми відмовами: скарги(дослідження причин
виникнення скарг, відновлення задоволеності споживача, юридичні спори і
виплата компенсацій); гарантійне повернення(заміна або ремонт незадовільної
продукції, витрати сервісних служб); продукція, повернена споживачами;
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поступки; втрати продажів; витрати на відгук продукції; відповідальність за
продукцію.
Насправді, не можливо повністю виключити витрати на якість, проте їх
можна привести до прийнятного рівня. Деякі види витрат на якість є явно
неминучими, в той час, як деякі можна уникнути. Так, витрати, пов'язані з
попередженням дефектів, є необхідними, оскільки дозволяють скорочувати
інші групи витрат. Прикладом може служити підготовка персоналу з питань
якості. Якщо керівництво не жаліє грошей на цю статтю витрат, то найчастіше
витрати на внутрішні і зовнішні відмови скорочуються. До витратних позицій,
яких можна і необхідно уникати, відносяться: невикористані матеріали;
доопрацювання або переробка дефектів; затримки, зайвий виробничий час,
викликані дефектною продукцією; додаткові перевірки і контроль для
виявлення вже відомого відсотка дефектів; ризик, у тому числі по гарантійних
зобов'язаннях; втрати продажів, пов'язані з незадоволенням споживача.
Цікавою видається класифікація витрат, пов'язаних з якістю, згідно їх
спрямованості: конкретні дії, ефективність, помилки, виробничий процес та ін.
Орієнтація на конкретні дії передбачає класифікацію витрат, пов'язаних з
якістю, на витрати профілактики, контролю і помилок.
Витрати профілактики (попередження) визначаються видами діяльності,
які спеціально здійснюються щоб уникнути відхилень від необхідної якості.
Витрати

контролю

виникають

у

зв'язку

з

вимірами,

оцінками,

аудиторськими перевірками, які гарантують відповідність товарів і послуг
встановленим нормам, стандартам і вимогам.
Витрати помилок є результатом дій, які викликані недостатньою
відповідністю товарів і послуг нормам, стандартам і вимогам. Залежно від
місця виникнення помилок витрати класифікуються на внутрішні (наприклад,
на додаткову обробку) і зовнішні (наприклад, на гарантійне обслуговування).
Резюмуючи, можна зробити висновок, що приведена класифікація витрат
на якість дозволить підприємству здійснювати ретельніший аналіз витрат на
якість, а також грамотно їх планувати з метою оптимізації їх рівня.
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Abstract. Specification an essence and interrelation between concepts which are
components of development of the enterprise. Indicators for the development of
activization activities of agricultural enterprises are proposed to ensure the
systematization of methodological aspects for the formation of mechanisms for
activating the activities of enterprise. The article analyses efficiency of agrarian
transactors in Ukraine, factors that determine it, structure of plant growing and
stock-breeding. Separate analysis was conducted on key factors of external
environment, which provide steady competitive advantages, and activization of
agricultural enterprises development.
Keywords: activization of entrepreneurship, development, determinants of
development, agricultural enterprises, potential of enterprise, competitive advantage,
forms of management, effectiveness of activity, objects of diagnostics
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Introduction.
Under conditions of unstable development of Ukrainian economy, its integration
to global markets and aggravation of crisis that takes place in society, main task that
requires development of global strategies aimed towards stable growth of agro sector
is an activization of agricultural entrepreneurship. This process implies stimulation of
manufacturing activities based on marketing approaches as well as search for and
application of reserves. Another task is to improve main components of enterprises’
potential in order to boost their competitiveness.
Priorities of Ukrainian manufacturers are as follows: sustaining achieved
economic and social results, improvement of relationships based on mutually
beneficial ground, modernization of outdated economic and management practices,
entering new segments of their markets, and acceleration in rates of organizational
development.
The main text.
Analysis of recent research and publications.
A number of Ukrainian and foreign researchers have already developed
significant amount of works on fundamental problems of development in enterprises’
activities and are continuing to work on this topic. Among them are [1-10] I. Ansoff,
H. Wissema, O.S. Wikhanskiy, О.D. Hudzynskiy, S.І. Demyanenko, P.K. Kaninskiy,
M.І. Kisil, H. Minzberg, M.H. Meskon, S.V. Mocherniy, M. Porter, B. Ryan,
P.T. Sabluk,

V.K. Savchuk,

M.P. Sakhatskiy,

R.А. Fathutdinov,

M.Y. Horuzyi,V.V. Yurchishin and others.
Statement of the problem.
The goal of this research is to deepen theoretical and methodological
understanding of the problem of determining main areas crucial for activization of
agricultural enterprises. Also, this paper aims to deliver practical recommendations
which will help to increase their competitiveness and benefit effective development
of agricultural sector in whole world.
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Results.
Boost of entrepreneurial activity should be conducted through the development
of organization's competitive advantages. From marketing point of view [1, p.513587] enterprise achieves competitive advantage offering such products or services
which are, firstly, of higher quality than that of its competitors and, secondly, satisfy
needs of customers more fully.
R.А. Fathutdinov [2, p.101] highlights that competitive advantages of
enterprises can be hereditary, technological, information-based, qualification-based,
managerial, environmental etc.
The concept of “competitive advantage” is closely related to the concept of
“enterprise’s potential”, which, as it is stated by number of researches [3; 4; 5; 6; 7,
p.61], is a set of natural resources and conditions, production capacities, stocks,
opportunities, and skills that can be used in order to achieve some goal. That is why
one can state that the outcomes of company’s activity directly depends on how it can
adapt its potential to changes in market structure and external environment through
activization of its primary (manufacturing, sales, management), financial and
investment activity.
Summarizing views of modern researches, we have formed our own vision of
the process of activization of entrepreneurial activity. Based on it, we have
determined principles of accelerated development of enterprises and their stimulation
through the improvement of decision-making. Main goal of this process is to ensure
the achievement of settled goals and to search for opportunities to strengthen firm’s
presence at new segments of the market or other sectors of the economy.
The key difference between “activization of entrepreneurial activity” and
“development of enterprises” is that the process of activization is a primary
component of enterprise’s development. The strategic perspective of enterprise’s
development is impossible without positive tendency in certain social and economic
indicators.
We propose to evaluate the activization of entrepreneurial activity using
quantitative and qualitative indicators, which were systematized in 2 blocks –
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indicators that directly evaluate the results of entrepreneurial activity and indicators
that demonstrate the results of governmental support of the activization of
agricultural enterprises (Table 1). Because the process of activization characterize the
development of the enterprise, the dynamic analysis of these indicators should be
used.
Application of a particular system of indicators, which is used in the table,
provides an opportunity to analyze economic condition of an enterprise, perform
diagnosis of its activization development, and evaluate influence of external factors.
This, in turn will ensure systematization of methodological aspects of enterprises’
activization.
Table 1
Indicators of development in activization of agricultural enterprises
Sort of
Indicators of enterprise’s
Indicators of governmental support of
activity
performance
activization of enterprises
 the volume of loans granted to agricultural
Economic  dynamics of enterprise’s
business
activity;
enterprises, including soft loans;
activity
 volumes

of revenue;
 gross profit byproduct;
 balance or net income;
 production profitability and
return on sales by product;
 returns on capital;
 effectiveness of financial
resources usage (stability,
liquidity and solvency of the
enterprise);
 structure of material
resources expenditures by
divisions of an enterprise;
 value of property rights
(intangible assets)

Marketing
activity

ISSN 2227-6920

 interest

rates on loans for agricultural
enterprises;
 dynamics of foreign investment in
agriculture;
 dynamics of tax revenues of the budget of
Ukraine;
 financing ang legal support for creation of
cooperatives and other forms of integration
in agricultural sector;
 number of new production cooperatives,
integrated groups and associations;
 the volume of purchases of strategic types
of products by Agrarian Fund;
 matching set minimum and maximum
intervention prices with market conditions;
 tariffs, accounting for WTO requirements
 competitiveness of a product,  development of agricultural market
including WTO quality;
infrastructure: the number of exchanges,
procurement points, wholesale markets,
 structures and dynamics of
retail facilities, insurance agencies, credit
the product range;
unions, extension services, etc.;
 position of a product on the
market;
 number of new cooperative and other nonprofit associations of agricultural producers
 spendings on marketing;
in the areas of procurement, processing and
 effectiveness of marketing
activity (ratio of revenues to
sales, logistics of trade flows;
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spendings on marketing);
 value property rights (value
of brand, trade mark etc.)

Manufacturing
activity

Innovative
activity

Social
activity

Environmental
activity

 number

of institutions providing
information on agricultural activity under
competitive market conditions to rural
population
 amount of agricultural land;
 number of tractors, combines and other
 number of animals;
equipment;
 volume of primary product
 dynamics of enterprises’ core capital;
production;
 volumes of scientific support for the
production of seed of promising varieties;
 depreciation of production
facilities and real estate;
 volume of subsidies by sectors;
 fertilization depending on
 volume of support for breeding farms;
crops;
 measures to support the modernization of
the sanitary and phytosanitary standards;
 crops yield;
 returns from birds and
 ensuring implementation of international
animals
quality standards ;
 number of accredited state laboratories of
veterinary medicine in accordance with the
requirements of ISO / IEC 17025
 value of intellectual property
 funding research in the field of new
(intangible assets);
energy sources and alternative fuels
 effectiveness of innovations
 funding of agricultural scientific
institutions and innovative projects
undertaken by enterprises
 vocational qualification of
 amounts of social security for the
personnel;
population employed in agricultural sector;
 average age of employees;
 population income levels;
 working experience;
 level of average wages in agricultural
 level of employees’ mobility; sector;
 staffing of company with
 rural population unemployment level;
employees;
 rural population fertility and mortality
levels;
 individual qualification and
professional potential of each  dynamics of migration of the rural
employee;
population, especially young people;
 group cohesion;
 funding for retraining and further training
of the rural population;
 socio-psychological climate;
 organizational structure;
 development of social infrastructure in
 efficiency of human resource rural areas;
capacity (productivity,
 development of transport networks;
productivity growth and
 development of the gas network and the
wages, administration costs,
amount of gasified villages;
loss of working time, the level  dynamics of reconstruction and
of job satisfaction)
construction of housing
 funding of soil protection,
 Introduction of modern agrobiological
melioration etc
requirements and standards;
 funding of soil protection and melioration
activities

Source: Systematized by the author
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Nowadays, the agrarian sector is one of the key sectors of the economy in
Ukraine: it forms 24% of output and 18% GDP of the country's. Agricultural products
account for 38,2% of commodity exports (in 2015 this is $14,6 billion), while Asia
accounts for 47,2% of Ukrainian agro-industrial products exports, the EU - 27,9%.
On the production of grain crops and sunflower oil, Ukraine is among the seven
world leaders now. In addition, Ukraine has entered the top ten exporters of
agricultural products to the European Union and is in eighth place. In 2015, the EU
imported Ukrainian agricultural products worth 3,5 billion euros.
According to the State Statistics Service of Ukraine, from January to October
2016, Ukraine exported agricultural products worth $118 billion, or 40,7% of the
total exports. The export potential is provided thanks to increase in production in crop
production. According to the consolidated data, the harvest of grain and leguminous
crops in the final weight in 2016 amounted to 64,2 million tons, which is 4 million
tons more than in 2015, with a yield of 44,8 c/ha (more by 3,7 c/ha than in 2015). At
the same time, negative tendencies are only increasing in animal husbandry: in
comparison with the previous year, the reduction in the number of cows was - 3,9%,
pigs - 5,5%, sheep and goats 2,9%, birds – 4,1%. The specified fact confirms
irrationality of agrarian reform, entailed branch unbalance and demands cardinal
actions for recovery of livestock production.
In the agricultural sector of Ukraine, business entities of various organizational
and legal forms are constantly created and are functioning (Table 2). General and
special conditions for their creation determine the legislation. In recent years, the
share of business entities in agriculture was about 4% of the total number of
economic entities by type of economic activity (1 974 439).
Concerning the peculiarities of using the varieties of organizational forms of
management, it should be noted that the following of them: the economy of the
population,

private

enterprises,

collective-ownership

enterprises

are

more

characteristic of a small and medium-sized agricultural producer and are rarely used
to attract foreign investment. It is economic companies, given the investment
attractiveness, are the most promising for attracting investment. Large agricultural
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producers choose, as a rule, holding structure of the organization and place the shares
on world stock exchanges.
Table 2
Trends in the number of active (actual) transactors by form of incorporation in

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015 in % to the
total number

2015 in % to 2008

Ukrainian agriculture sector, units

7879

7819

7769

7757

8121

8295

7750

7721

17,0

98,0

4326

4333

4243

4140

4183

4153

3772

3627

8,0

83,8

1101

1001

952

905

856

810

674

596

1,3

54,1

4389
4

4210
1

4172
6

4148
8

4073
2

4085
6

3942
8

3230
3

71,2

73,6

354

345

322

311

294

278

228

241

0,5

68,1

1505

1553

1481

1532

1680

1466

691

891

2,0

59,2

5905 5715 5649 5613 5586 5585 5254 4537
9
2
3
3
6
8
3
9
Source: site of the State Statistics Service of Ukraine: www.ukrstat.gov.ua

100,
0

76,8

Organizationa
l and legal
forms of
management
of enterprises
Business
companies
Private
companies
Production
cooperatives
Farms
State-owned
enterprises
Enterprises of
other forms of
landownership

Years

Total

In recent years, more than 45 thousand of enterprises and 21 mln. hectars of
rural land are engaged in agricultural sector of Ukraine. More than a half of this land
(11,4 mln. h) belongs to partnerships, 15,5% to private entities, 2,6% to cooperatives,
22,4% to farms, 4,5% to state-owned enterprises, and to entities of other
organizational forms.
In sectoral structure of gross agricultural production, leading position (70.2% of
total production) traditionally belongs to crop production. In agricultural enterprises,
its share is 77%, while for households it is 63%.
A reduction in number of unprofitable enterprises in the agricultural sector can
serve as a proof of existence of activization processes. Figure 1 shows the dynamics
ISSN 2227-6920

381

SWorld Journal

Issue 13

of the number of unprofitable enterprises in agriculture, hunting and forestry sectors
of Ukrainian economy as well as the amount of their losses.
90

35000

84

80

30254,6

30000

70
25000
60

25081,1
20000

50
40

34,5

15000
30,3

30,4

30
21,4
16,5

20
10

4841,3

10000
15,3

6841,7

6426,1
4164

11260,9
19,7
11,1

4915,3

5000

1532,9

0

0
1999

2000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

share of unprofitable enterprises in the total number of enterprises, %
аmount of losses, million UAH

Figure 1. Dynamics of the number of unprofitable enterprises in agriculture,
hunting and forestry sectors of Ukrainian economy and the amount of their
losses
Source: Histogram constructed according to the State Statistics Service of Ukraine [site of the
State Statistics Service of Ukraine: www.ukrstat.gov.ua]

Active reformation of the agricultural sector began in December of 1999. At that
time, almost the share of unprofitable enterprises decreased by almost 2,5 times (from
84% in 1999 to 34.5% in 2000). The reason for this was strong support of the
reformed enterprises (former collective farms), the cancellation of their debts to the
government and other budgetary support. However, the share of unprofitable
enterprises increased to 48.2% in 2002 because of losses suffered by sugar beet
producers as well as by producers of almost all livestock products (except eggs)
during this period.
Therefore, in recent years (2009-2015) one can observe a trend of declining
share of unprofitable enterprises from 30.3% in 2009 to 11.1% in 2015. From our
point of view, that could be regarded as an indicator of activization of agricultural
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enterprises.
Fluctuations that occured in 2011-2013 can be explained by a decrease in
unprofitable production in livestock sector in 2011. In 2012 there was a significant
deterioration in crop production, especially in growth of potatoes and vegetables on
the open ground. In 2013 crisis in production of certain types of animal products
(meat of cattle and poultry) deepened.
Significant increase in amount of losses in 2014 can be explained by inflationary
development and essential reduction of the strike prices for agricultural production in
2013 (index of selling prices of agricultural products was 97.1% compared to the
previous year (in 2010 it was 130, 0%)). In 2014, the price index for the sale of
agricultural products increased to 124,3% and in 2015, it was 154,5%.
To the main indicators of activization of economic activity of the enterprises
according to their development, indicators of profit and profitability belong, in
particular.
Over the studied period (Table 3), profit from ordinary activities in agricultural
enterprises tends to increase. The exception is yaer of 2013, when, compared to 2012,
there was a significant drop of 11 845,4 mln. UAH.
Regarding the indicator of profitability of operational activity, that is the core
activities of the company, including other activities that are not investment or
financial activities, we have a result with the “plus” sign and corresponding
fluctuations in different years. Also, should be noted that in 2015 the value of the
indicator of profitability of operating activity of agricultural enterprises almost
doubled compared to previous years, and reached 43,1%. This indicator was the
lowest in 2013 (11,3%).

ISSN 2227-6920

383

SWorld Journal

Issue 13

Table 3

The profitability of
agricultural
production,%

2013

7647,4 17291,8 9644,4 25582,5 8290,7 26992,7 1410,2 15147,3

20141

Difference in
comparison to the
previous year

2012

Difference in
comparison to the
previous year

2011

Difference in
comparison to the
previous year

2010

21677,4 6530,1
11845,4

Difference with
2000 year

1752,4

2009

Difference in
comparison to the
previous year

The financial result
from ordinary activities
before tax (profit, loss
(-)), mln UAH
Return on operating
activities,%

2000

Difference in
comparison to the
previous year

Показники

Difference in
comparison to the
previous year

Dynamics of profitability of agricultural enterprises and profitability of major agricultural products

102279 80601,9

100
526,6

20151

-1,6

14,7

23,2

8,5

23,6

0,4

21,7

-1,9

11,3

-10,4

20,6

9,3

43,1

22,5

44,7

-1

13,8

21,1

7,3

27,0

5,9

20,5

-6,5

11,2

-9,3

25,8

14,6

30,5

4,7

31,5

-13,7
-17,3
-13
13,8
1,5
11,3
-72,8
-1,8
-2,8
-5

25,8
36,5
17,9
16,7
9,2
11,0
-35,9
5,6
-15,4
58,8

24,3
8
23,2
9,7
-13,8
-2,6
-7,4
5,4
-5,4
11,2

42,6
78,4
27,7
32
24,6
12,7
-16,9
12,6
-26,6
60,9

16,8
41,9
9,8
15,3
15,4
1,7
19
7,0
-11,2
2,1

-22,2
26,2
21,6
33,7
10,6
18,7
25,4
56,9
22,0
50,3

Level of profitability of major products,%
grain
sunflower seeds
sugar beet (factory)
open ground vegetables
potato
milk and dairy
meat cattle
porcine
poultry
eggs

64,8
52,2
6,1
-1,7
14
-6
-42,3
-44,3
-33,2
10,6

7,3
41,4
37,0
19,1
12,9
1,4
-32,9
12,1
-22,5
13,1

13,9
64,7
16,7
23,5
62,1
17,9
-35,9
-7,8
-4,4
18,6

6,6
23,3
-20,3
4,4
49,2
16,5
-3,0
-19,9
18,1
5,5

26,1
57,0
36,5
9,9
17,7
18,5
-24,8
-3,7
-16,8
38,8

12,2
-7,7
19,8
-13,6
-44,4
0,6
11,1
4,1
12,4
20,2

15,2
45,8
15,7
-6,8
-21,5
2,3
29,5
2,0
-7,2
52,6

-10,9
-11,2
-20,8
-16,7
-39,2
-16,2
54,3
5,7
-20
13,8

1,5
28,5
2,7
7,0
23,0
13,6
-43,3
0,2
-10,0
47,6

1

Excluding the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea, City of Sevastopol and the zone of the antiterrorist
operation.
Source: Calculated according to the State Statistics Service of Ukraine [site of the State Statistics Service of Ukraine: www.ukrstat.gov.ua].
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By results of the analysis of the data provided in tab. 3 a certain stability of the
indicators characterizing efficiency of use of resource capacity of the agricultural
enterprises is observed. It allows to draw the following conclusion: the bigger volume
of the invested capital is generated by the bigger income and net profit of the
enterprise, promotes improvement of his financial state, investment appeal,
development of social policy.
The analysis of profitability of major products demonstrates that for the most
products the situation has improved.
In 2015, growth of level of profitability of production of the majority of
production of crop production was record. In particular, profitability of grain and
leguminous crops increased from 1,5% in 2013, 25,8% in 2014 to 42,6% in 2015,
sunflower - from 36,5% in 2014 to 78,4% in 2015, sugar beet (factory) - from,
respectively, 17,9% to 27,7%, vegetables of the open ground - from 16,7% to 32%.
Following the results of 2015 profitability of production of potatoes increased to
24,6% which, except for 2010, reached the greatest value in comparison with
previous years.
In the field of livestock production, as well as in previous year, cultivation of
pigs on meat, production of milk and eggs was profitable. In comparison with 2014 in
2015 profitability of milk has increased by 1,7%, eggs for 2,1%, pigs on meat - 7,0%.
In 2015, the production of meat of cattle with a profitability of minus 16.9%
versus minus 43.3% in 2013 and minus 35.9% in 2014 was less unprofitable. At the
same time, the loss of poultry production increased from minus 15, 4% to minus
26,6%.
Therefore, activization of agricultural enterprises is driven by growth in the
financial results of their operations, positive trend of increasing profitability of
operating activities, relatively stable production of most types of agricultural
products.
The mechanism of increasing activization of agricultural enterprises should be
based on the principles of the methodology of strategic management, which defines
the stages of strategic management: setting goals and objectives, diagnosting of
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external and internal environment of the organization, developing and choosingone of
possible strategies (plans), organizing and controling of implementation og these
plans, revising of strategies.
Based on this theory we have developed a list of key objects for diagnosis of the
companies as well as factors and reserves that boost their activities (Table 4).
Table 4
Key objects for diagnosis of the company, factors and reserves that boost its
activity
Elements of potential
Produced goods

Key objects of diagnosis
 structure;
 quality

Marketing and sales

 breadth

of product range;

 sales;
 the

Technology

Production

Economic and
financial system

Organizational
capabilities

Employees
ISSN 2227-6920

degree of development of distribution channels
 availability of retail units
 spending to implement sales
 quality of advertising
 use of innovations in the production process
 availability of advanced technologies
 development of new products (services)
 production costs
 level of capital
 productivity
 capacity utilization
 provision by own resources
 availability of cheap energy sources
 profitability of each product
 rationality product portfolio
 stability of the organization
 relationship between the components of company’s capital
 investment growth (excluding depreciation)
 the ratio of assets to liabilities
 organization of production
 management structure
 logistics system (structure and degree of relationship chain
"supply - production - realization")
 Information System
 speed of implementation of management solutions
 use of INTERNET and e-commerce
 qualifications,experience
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to learn and implement innovations
 the ability to create training and skills
 development in accordance with the strategic objectives of
a firm
Socio-psychological  resence of a positive company image
(cultural) elements
 social security
 psychological climate in team
 leadership style
Source: Ideas of authors were used as elements of potential [3; 8].

To sum up, for a comprehensive diagnosis of the strengths and weaknesses of
agricultural enterprises, analyzing the threats and opportunities for their external
environment, it is advisable to use the SWOT-analysis methodology. The internal
environment of the organizational system of agricultural enterprises, in our opinion,
should be considered by the 7S methodology, and also through the resource-target
concept [8, p.22-23], according to which the enterprise's potential acts as a set of
resources and abilities to achieve certain goals (results). Factors of the internal
environment should be classified by kinds of activity of the enterprise, and to
consider their features on the basis of a technique of PEST analysis and approach of
five competitive forces of the market environment (according to M. Porter's theory).
Summary and Conclusions.
We believe that it is appropriate to emphasize integration strategies while
developing integration strategies: the formation of product verticals that have
comprised of chains of production of raw materials, primary processing and
realization of the ultimate consumer.
In order to balance the product portfolio of agricultural enterprises they should
integrate through the formation of product verticals in the production and processing
of milk and milk products, cereals and legumes, meat cattle and pork, fodder
production. It is proposed to construct integration ties between companies on the
basis of production contracts.
Because of the global financial crisis and domestic financial and political stress,
Ukrainian economy have a direct impact on enterprises efficiency. In order to account
for it, they should emphasize the development of anti-crisis measures taking into
ISSN 2227-6920

387

SWorld Journal

Issue 13

account the principles of crisis management. For this purpose, they should define and
systematize strengths and weaknesses, providing a sustainable competitive advantage
formation of agricultural enterprises, taking into account the main opportunities and
threats.
Our offer is formed in three directions: first - aimed at finding own sources to
strengthen productive capacity through widespread use of new technologies in
agricultural production, their use in accordance with international standards, such as
the introduction of soil biological farming systems focused on minimizing tillage and
reduction fertilizer use. Economic efficiency of new technologies is expressed in
reducing unit costs and increasing yield in crops.
Improvement as livestock production should be implemented through
improvements in breeding and optimization of fodder enterprises in both nutritionally
types of feed and energy consumption for their production.
The second direction of activation actions concerns a marketing field of activity
of the agricultural enterprises. In our opinion, the prices for foreign buyers are formed
based on market prices and pricing intra implementation should be based on
indicators of average cost of production of the industry. In addition, it helps in
development of distribution channels to the final consumer by establishing its own
sales network and catering by visiting trade via stalls and dining room. One of the
effective ways to increase demand for finished products (sausages, milk, etc.) is the
development of own brand as well as competitive advertising.
The third area of anti-crisis measures is administrative. It should include a
number of changes in the structure of the functional responsibilities of management
at all levels of agricultural management of the economy. Structural and functional
changes should resolve the issue of the mechanism of “production-processingmarketing” of agricultural products of all categories and to promote activization of
processes, which imply actions towards sustainable competitive development.
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Анотація.
Обґрунтовано нагальну необхідність розробки рекомендацій щодо напрямів
спрямованих на забезпечення стійкого розвитку аграрного сектору, серед яких важливим
завданням постає активізація діяльності сільськогосподарських підприємств. Зазначено ряд
відомих українських та зарубіжних вчених в працях яких висвітлено результати досліджень
фундаментальних проблем активізації діяльності підприємств. Уточнено суть та
взаємозв’язок між поняттями, які є складовими процесу розвитку підприємства. Розкрито
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авторську позицію щодо суті процесу активізації діяльності підприємств та запропоновано
показники розвитку активізаційної діяльності сільськогосподарських підприємств для
забезпечення систематизації методичних аспектів формування механізмів активізаційної
діяльності підприємств. Вказано ключову відмінність між поняттями «активізація
діяльності підприємств» та «розвиток підприємств». Приведено показники, що свідчать
про
пріоритетність
аграрного
сектора
економіки
України
як
ключового
експортноорієнтованого сектора, динаміку кількості діючих господарюючих суб’єктів за
організаційно-правовими формами господарювання у сільському господарстві та
особливості використання різновидів організаційних форм господарювання. Проаналізовано
результативність функціонування господарюючих суб’єктів аграрного сектора економіки
України та чинники, що її визначають; структуру виробництва продукції рослинництва і
тваринництва. Виокремлено ключові фактори оточуючого середовища, що забезпечують
формування стійких конкурентних переваг та активізацію розвитку сільськогосподарських
підприємств. На основі системи вихідних теоретичних положень систематизовано перелік
ключових об’єктів діагностування підприємств як факторів та резервів активізації їхньої
діяльності. Акцентовано увагу на необхідності проведення комплексної діагностики сильних
та слабких сторін сільськогосподарських підприємств, аналізу загроз та можливостей їх
зовнішнього середовища, при цьому вказано на доцільність використання методики SWOT
та PEST-аналізу, 7S, підходу з позиції п’яти конкурентних сил ринкового середовища (згідно
з теорією М. Портера). Узагальнено пропозиції спрямовані на: пошук власних джерел
зміцнення виробничого потенціалу через поширення використання нових технологій
виробництва сільськогосподарської продукції їх впровадження згідно з вимогами
міжнародних
стандартів;
поліпшення
маркетингової
складової
діяльності
сільськогосподарських підприємств; вдосконалення системи управління шляхом зміни
функціональних обов’язків у структурі управління на всіх рівнях керівництва аграрної сфери
економіки.
Ключові
слова:
активізація
діяльності,
розвиток,
чинники
розвитку,
сільськогосподарські підприємства, потенціал підприємства, конкурентна перевага, форми
господарювання, результативність діяльності, об’єкти діагностики
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Анотація. Розкрито динаміку обсягів сукупної державної підтримки
аграрного сектора економіки України, здійснено порівняльний аналіз темпів
змін її частки з країнами ЄС і США. Сукупна фінансова підтримка держави
характеризується значним діапазоном коливань і спостерігається тенденція
до поступового зниження її обсягів. Встановлено, що діюча система
фінансування сільського господарства в останні роки не принесла очікуваних
фінансових та соціальних результатів, тому існує нагальна потреба зміни
принципових підходів щодо їх розробки та реалізації.
Зроблено висновок, що основними напрямами державної фінансової
підтримки

сільського

господарства

мають

стати:

підвищення

конкурентоспроможності галузі; охорона земель та раціональне використання
сільськогосподарських угідь; підтримка місцевих ініціатив розвитку сільських
територій та якості життя на селі.
Ключові слова: аграрний сектор, державна сукупна підтримка, сільський
товаровиробник, регулювання попиту і пропозиції, конкурентні позиції.
Постановка проблеми. Глобальні зміни у світовій економіці та курс
України на європейський вектор розвитку докорінно змінили порядок
формування доходів у сільськогосподарських товаровиробників. Основною
вимогою часу стала необхідність виробляти конкурентоспроможний товар,
який можна продати і одержати оптимальний прибуток, достатній для
розширеного відтворення сільськогосподарського виробництва.
Відсутність належних доходів і дієвої державної фінансової підтримки
необхідних для розширеного відтворення галузі, робить її безперспективною
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для зайнятих в ній. Із-за відсутності дійового мотиваційного механізму, не
маючи відповідних матеріальних стимулів, працівники сільського господарства
змінюють місце основної роботи, що веде до кадрового голоду в українських
селах, їх занепаду і зубожіння населення.
Аналіз останніх досліджень. Проблемам, пов’язаним з державним
регулюванням і фінансовою підтримкою аграрного сектора економіки України,
формуванням послідовної та цілеспрямованої політики аграрних реформ,
забезпеченням дохідності агропромислового виробництва присвячені наукові
праці

багатьох

вчених-економістів.

Найбільш

відомими

є

роботи

П. Гайдуцького [11], А. Діброви [13], А. Єремеєвої [15], Т. Зінчук [14],
М. Коденської [15], П. Саблука [1], Л. Тулуш [10] та ін. Однак цілісних
наукових розробок щодо вирішення цих важливих проблем в Україні поки що
немає і в результаті залишається не вирішеною значна кількість питань,
пов’язаних з державним регулюванням для зміцнення конкурентних позицій
сільських товаровиробників на ринку агропродовольчої продукції.
Мета статті. На основі аналізу динаміки обсягів сукупної державної
підтримки аграрного сектора економіки України, порівняльного аналізу темпів
змін її частки з країнами ЄС і США, обґрунтувати напрями удосконалення
економічної політики держави щодо зміцнення конкурентних позицій сільських
товаровиробників на ринку агропродовольчої продукції.
Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі трансформаційних
процесів в економіці України серйозною і не вирішеною проблемою для
сільськогосподарських товаровиробників є обмеженість фінансових ресурсів за
відсутності необхідних власних коштів та труднощів доступу до позичкових і
залучених фінансових ресурсів. В такій ситуації, важливого значення набуває
державна фінансова підтримка, яка передбачає бюджетне фінансування
загальнодержавних і регіональних програм розвитку сільського господарства.
Програми розвитку галузі розробляються з метою реалізації державної
політики щодо регулювання розвитку аграрного сектора, концентрації
фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, виробничого і науковоISSN 2227-6920
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технічного потенціалу країни, а також координації діяльності центральних і
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ, організацій і громадян для розв’язання найважливіших
проблем аграріїв [4].
Важливими програмними документами щодо подальшого розвитку
сільського господарства в Україні є Державна цільова програма сталого
розвитку сільських територій на період до 2020 р., Концепція Державної
програми сталого сільського розвитку України до 2025 р. та Комплексна
Стратегія розвитку сільського господарства і сільських територій в Україні на
2015-2020 рр.
Варто зауважити, що доволі вагомі завдання покладалися, також на
Програму розвитку українського села на період до 2015 р., яка була прийнята в
2007 р. Головною метою Державної цільової програми розвитку аграрного
сектора на період до 2015 р. було забезпечення життєздатності сільського
господарства, його конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому
агропродовольчих

ринках,

гарантування

продовольчої

безпеки

країни,

збереження селянства як носія української ідентичності і духовності [5].
Аналіз виконання соціальних показників показує, що жоден не був
виконаний, 19 основних видів сільськогосподарської продукції прогнозних
показників щодо обсягів виробництва досягнуто лише за восьма позиціями, а
запланованого обсягу виробництва валової продукції сільського господарства –
на 92% [6, с. 27].
Основною причиною не повного виконання Державної цільової програми
розвитку українського села є недостатній рівень її фінансування. Так, зокрема
лише на 112,2% до плану профінансовано заходи, пов’язані з професійною
освітою. Показники рівнів фінансового забезпечення таких напрямів держаної
підтримки як забезпечення розвитку аграрного ринку, аграрна наука,
удосконалення та реформування системи управління в аграрному секторі
знаходились в межах 64,1-86,0%. Вкрай низьким було фінансування заходів
щодо забезпечення розвитку соціальної сфери та сільських територій – лише
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14,4% від запланованого рівня [6, с. 15].
Важливою складовою формування сприятливого економічного середовища
для функціонування сільськогосподарських підприємств є спеціальні податкові
режими та пільгові механізми оподаткування. Починаючи з 2010 р. непряма
підтримка за рахунок застосування спеціальних режимів оподаткування займає
понад 90% у загальних обсягах державної фінансової підтримки, а починаючи з
2012 р. – понад 95% [7, с. 581].
Ця

ситуація

пояснюється

низьким

рівнем

прямого

бюджетного

фінансування розвитку сільського господарства в рамках цільових бюджетних
програм підтримки в останні роки.
Загалом в 2005-2014 рр. спостерігалося поступове зниження державної
фінансової підтримки вітчизняного сільського господарства (рис. 1).
Слід зауважити, що існує і має практичне застосування значна кількість
підходів до оцінки рівня державної підтримки сільського господарства. Досить
поширеним є аналіз і порівняння обсягу і форм підтримки вітчизняної галузі
сільського господарства з аналогічною в інших країнах світу на основі
використання доступної оцінки за методологією Організації економічного
співробітництва та розвитку (OECD) [3].
Саме такий методологічний підхід буде використано при проведенні
порівняльної оцінки динаміки темпів змін показників сукупної підтримки
сільського господарства України, ЄС і США за 2005-2014 рр.
Як свідчать дані рис. 1, розміри щорічних сукупних надходжень державної
підтримки в аграрний сектор зросли з 2642,0 млн. дол. США в 2005 р. до 3648,4
млн. дол. США у 2010 р. Проте в наступні 2011-2014 рр. спостерігалося значне
зниження рівня державної підтримки.
Водночас, обсяги виробництва валової продукції сільського господарства
за досліджуваний період зросли з 179,6 млрд. грн. в 2005 р. до 251,4 млрд. грн.
в 2014 р. або на 40%.
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Рис. 1. Динаміка виробництва валової продукції і обсягів сукупної
підтримки сільського господарства України, 2005-2014 рр.
Джерело: Побудовано на основі даних [8; 9].

За методологією Організації економічного співробітництва та розвитку
(OECD), діапазон коливань значень частки сукупної підтримки сільського
господарства у валовому внутрішньому продукті у 2005-2014 рр. для України
становив (-2,23-3,07%), тоді як у ЄС цей показник знаходився в межах 0,711,08%, а у США – 0,46-0,55% (табл. 1).
Загалом, середньорічний показник частки сукупної підтримки сільського
господарства у валовому внутрішньому продукті за останні десять років
становив в Україні – 1,0%, в ЄС – 0,90%, а в США – 0,50%. Проте, темпи змін
річної сукупної підтримки сільського господарства в останні роки у порівнянні
до середньорічного показника за 2011 р.; 2013 р.; 2014 р. в Україні мали різку
тенденцію до спаду, а в країнах ЄС і в США – щорічно були стабільними.
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Таблиця 1
Порівняльна оцінка динаміки темпів змін частки сукупної підтримки
Роки

Показник

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Частка сукупної
підтримки у
валовому
внутрішньому
продукті, %
Україна
3,07 2,68 1,04 0,83 1,91
ЄС
1,08 0,99 0,86 0,91 0,86
США
0,55 0,47 0,46 0,48 0,53
Джерело: Складено на основі даних [8; 9].

1,94 -0,04 0,76 -0,41 -2,23
0,77 0,74 0,76 0,82 0,71
0,55 0,54 0,53 0,52 0,55

В середньому за
2005-2014 рр.

сільського господарства у ВВП України, ЄС і США за 2005-2014 рр.

1,0
0,9
0,5

На основі аналізу табл. 1 можна зробити висновок, що серед основних
світових виробників аграрної продукції найбільшу державну підтримку в
абсолютному вимірі у 2014 р. отримало сільське господарство країн ЄС і США,
відповідно на суму майже 125,9 і 95,9 млрд. дол. США.
За оцінками фахівців OECD, вітчизняний аграрний сектор в 2011 р.;
2013 р.; 2014 р. мав від’ємне значення показника сукупної підтримки сільського
господарства, що зумовлено її значним скороченням впродовж останніх років
внаслідок

погіршення

фінансово-економічної

ситуації

та

обмежених

можливостей державного бюджету.
Аналіз ринкових трансформацій аграрного сектора України, рівня
розвитку організаційних засад національного агропродовольчого ринку
свідчить, що ринкові механізми ще не є самодостатніми і потребують
організованих дій як учасників ринку, так і держави.
До програми державної підтримки аграрного сектора в умовах ринкової
трансформації

потрібно

включати

такі

заходи:

створення

резервів

сільськогосподарської продукції для забезпечення продовольчої безпеки,
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закупівля і продаж якої має здійснюватися прозоро, за поточними ринковими
цінами; підтримку купівельної спроможності населення з низьким доходами
шляхом надання адресних субсидій; підтримку доходів товаровиробників
сільськогосподарської продукції; підтримку програм страхування доходів
сільгосптоваровиробників на випадок стихійних лих, хвороб і пошкодження
шкідниками рослин і тварин; часткову компенсацію зниження доходів
сільськогосподарських товаровиробників порівняно з середнім рівнем за
попередні 3-5 років через неврожай чи стихійне лихо; підтримку програм,
спрямованих на вилучення з виробництва надлишку працівників; підтримка
програм вилучення з виробництва землі, худоби та інших виробничих ресурсів;
підтримку сільськогосподарських підприємств, що знаходяться в регіонах з
несприятливими природно-кліматичними умовами.
Для державного регулювання попиту і пропозиції уявляється доцільним
запровадити: товарні програми; товарні та грошові інтервенції; авансування
участі товаровиробників у державних програмах; програми нарощування чи
скорочення посівів, консервація посівних площ; жорсткі санкції щодо ввезення
продукції

на

вітчизняний

агропродовольчий

ринок

незаконним

(контрабандним) шляхом; важелі обмеження імпорту; спеціальні програми
продовольчого забезпечення окремих груп населення.
Враховуючи інтенсивний розвиток процесів інтеграції економіки України
у світовий економічний простір, нині значно посилюється вплив міжнародної
конкуренції на вітчизняний аграрний сектор. Необхідність розширення ринків
збуту агропродовольчої продукції, зважаючи на постійно зростаючі обсяги її
виробництва

в

Україні

та

закладені

програмні

показники,

вимагає

функціонування дієвої системи державної фінансової підтримки розвитку
вітчизняного

аграрного

сектора.

У

період

освоєння

вітчизняними

товаровиробниками зовнішніх ринків фінансове стимулювання розвитку
сільського господарства є конче необхідним, а податкові його важелі –
найбільш дієвими.
Висновки. Таким чином, за результатами досліджень встановлено, що
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економічна політика держави та механізми державного регулювання аграрного
сектора

економіки

сільськогосподарських

відіграють

важливу

товаровиробників,

роль

у

формуванні

забезпеченні

доходів

розширеного

відтворення в сільському господарстві і вирішенні соціальних проблем на селі.
Зростаючий вплив міжнародної конкуренції на вітчизняний аграрний
сектор вимагає формування чіткої системи управління цими процесами і
удосконалення державного регулювання аграрним сектором економіки, які б
сприяли сталому його розвитку в умовах глобальних змін.
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Аннотация.
Раскрыто динамику объемов совокупной государственной поддержки аграрного
сектора экономики Украины, осуществлен сравнительный анализ темпов изменений ее доли
со странами ЕС и США. Совокупная финансовая поддержка государства характеризуется
значительным диапазоном колебаний и наблюдается тенденция к постепенному снижению
ее объемов. Установлено, что действующая система финансирования сельского хозяйства в
последние годы не принесла ожидаемых финансовых и социальных результатов, поэтому
сделан вывод, что существует насущная необходимость изменения принципиальных
подходов к их разработке и реализации.
Сделан вывод, что основными направлениями государственной финансовой поддержки
сельского хозяйства должны стать: повышение конкурентоспособности отрасли; охрана
земель и рациональное использование сельскохозяйственных угодий; поддержка местных
инициатив развития сельских территорий и качества жизни на селе.
Ключевые слова: аграрный сектор, государственная совокупная поддержка, сельский
товаропроизводитель, регулирования спроса и предложения, конкурентные позиции.
Abstract. The dynamics of the total state support of the agrarian sector of the economy of
Ukraine is revealed, a comparative analysis of the rates of changes in its share with the EU and the
US is carried out. The aggregate financial support of the state is characterized by a significant
range of fluctuations and there is a tendency to gradually decrease its volumes. It has been
established that the current system of financing of agriculture in recent years did not bring the
expected financial and social results, therefore it was concluded that there is an urgent need to
change the fundamental approaches to their development and implementation.
It is concluded that the main directions of state financial support for agriculture should be: to
increase the competitiveness of the industry; Land protection and rational use of agricultural land;
Support for local initiatives for rural development and quality of life in the countryside.
Key words: agrarian sector, state aggregate support, rural commodity producer, regulation
of supply and demand, competitive positions.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Юсифов Эльтуран Джахад оглы, Исмаилова Лала Нурадин кызы.
Agriculture and food market’s development problems in Azerbaijan.

Аннотация. Статья посвящена развития сельского хозяйства и отраслей
переработки сельскохозяйственной продукции в Азербайджанской Республике.
Приводится

статистические

данные

характеризующие

развитие

аграрного сектора за 2000-2015-е годы. Указывается что наряду с
достигнутыми успехами в области развития сельского хозяйства и отраслей
переработки сельскохозяйственной продукции имеется целый ряд проблем,
которые ждут своего развития:
- производство хлопка, чая, табака, винограда, оливков, миндаля, коконов
шелкопряда без последовательной их переработки и получения готовой
продукции не принесут особой экономической выгоды.
- в связи с недостаточным развитием рынка сбыта сельскохозяйственной
и пищевой продукции существует проблема выхода сельхозпроизводителей на
рынок .
- больше внимания следует уделять созданию «зеленых маркетов»,
центров по убою скотины и реализации мяса, фермерских магазинов.
Ключевые

слова:

Сельскохозяйственный

рынок,

Азербайджан,

перерабатывающая промышленность, инфраструктура.
Вступление. За 2010-2015-е годы сельское хозяйство и отрасли
переработки сельскохозяйственной продукции имели существенный рост:
увеличение

производства

подсолнечника(2

тыс.

достигнуто

тон),

по

овощей(85тыс.

пшенице
тон),

(972

тыс.

тон),

фруктов(143тыс.тон),

мяса(543тыс. тон) яиц(374миллион штук, молока (389тыс. тон) (1). В 2015 году
в Азербайджанской Республике произведено 2923 тыс. тон пшеницы, 18 тыс.
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тон подсолнечника, 184тыс. тон сахарной свеклы, 840 тыс. тон картофеля,
1275тыс. тон овощей, 853 тыс. тон фруктов, 299 тыс. тон мяса, 1925 тыс. тон
молока, 1553 миллион штук яиц.
Основной текст. Эти успехи достигнуты за счет осуществляемой в
республике при поддержке государственных органов работ по увеличению
объема и улучшению качества сельскохозяйственной продукции и продуктов
переработки. К ним относится: разработка и применение элитных и
высокопродуктивных сортов в растениеводстве; использование и применение
племенных селекционных

пород скота; разработка, закупка и применение

высокопроизводительной сельскохозяйственной и перерабатывающей техники.
В настоящее время перед сельхозпроизводителями и работниками
отраслей переработки сельскохозяйственной продукции поставлена задача в
области развития хлопководства, чаеводства, табаководства, виноградарства,
производства оливков и миндаля, производства коконов шелкопряда и
связанных с ним отраслей переработки. Считаем, что производство этих видов
продукции без последовательной их переработки и получения готовой
продукции по передовой технологии не принесут особой экономической
выгоды. Таким образом, следует производить высококачественную продукцию,
которая будет высококонкурентной на мировом рынке: различные вина, коньяк,
чай, шелк, табачные изделия и т.д.
Наряду с достигнутыми успехами в

развитии аграрного сектора и

отраслей переработки сельскохозяйственной продукции имеются целый ряд
проблем, которые ждут своего решения.
Хотя в стране сформировалось сеть сбыта сельскохозяйственной и
пищевой продукции этот рынок, определенные ее структуры и институты до
сих пор не доросли до требуемого уровня. Образовывается большая разница
между продажной ценой на поле и последней продажной ценой на рынке.
Считаем, что эта проблема связана с недостаточным развитием сети оптовой и
розничной торговли по фруктам, овощам и огородной продукции.
Оптовая торговля фруктами, овощами и огородной продукцией в стране
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осуществляется примерно на 30 рынках. Однако, большая часть оптовой
торговли осуществляется на трех рынках расположенных в городе Баку. А
основная часть столичной торговли осуществляется на торговом рынке
«Фруктовая». В целом в стране «Фруктовая» сформировался как единственный
,

специализированный

сельскохозяйственную

центр.

Практически

продукцию

оптовые

формируются

цели

здесь.

на

Основное

предназначение всех других рынков оптовой торговли это осуществление
розничной

торговли.

сельскохозяйственной

С

точки

продукции

зрения
и

стабильного

улучшение

развития

возможностей

рынка
выхода

производителей на рынок особенно важным является развитие сети оптовых
рынков.
До организации специализированного оптового центра «Фруктовая»
разница в ценах на фрукты, овощи и огородную продукцию составляла от 2 до
6 раз, а после организации оптового торгового центра «Фруктовая» в 2014-ом
году, согласно проведенных расчетов этот показатель составил максимум
200%.
Оптовая торговля живым скотом и мясом осуществляется в 23 городах и
районах Азербайджана. 10 из них находятся в городе Баку и 3 в Сумгаите. Эти
рынки являются центрами убоя и продажи мяса. Самые большие оптовые
рынки по живой скотине находятся в Имишли, Агжебеди, Барде, Гейгеле,
Сальяне

и

Сабирабаде.

Основная

проблема

в

области

реализации

животноводческой продукции заключается в том, что инфраструктура по убою
и реализации мяса недостаточно развита.
В рамках мероприятий по совершенствованию инфраструктуры по
продаже

сельскохозяйственной

продукции

начата

работа

созданию

отвечающих требованиям центров по убою скота и продаже мяса.

На наш

взгляд, для развития инфраструктуры по реализации сельскохозяйственной
продукции больше внимания следует уделять созданию сети « зеленых
маркетов», отвечающих современным требованиям центров по убою скота и
продаже мяса, а также фермерских магазинов. Особенно актуальным является
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специализированных

оптовых

рынков

по

реализации

сельскохозяйственной продукции в различных регионах Азербайджана.
В настоящее время в регионах страны имеется 212 амбаров в том числе 103
зерновых анбара, по хранению и заготовке различной сельскохозяйственной
продукции .
Общая вместимость действующих анбаров1250 тыс.тон, в том числе
зерновых- 741 тыс.тон, фруктово-овощных -509 тыс.тон. Отметим, что по
отношению к производимой в республике фруктово-овощной продукции общая
вместимость сухих и холодных амбаров сухих и холодных амбаров составляет
примерно 17%.
Следующая

немаловажная

проблема

связана

с

перевозкой

сельскохозяйственной продукции. В этой области имеются некоторые
препятствия, которые связаны с качеством в основном сельских дорог и
уровнем специализации транспортных средств.
В целом, из-за того, что сельскохозяйственная структура не достигла
желаемого уровня, при перевозках сельхозпродукции

фактор качества в

основном не удовлетворяется. В этой области специализированный автопарк
очень слабый. Экспортёры сельскохозяйственной продукции используют и
зависят от транспорта иностранных фирм. А это создает проблемы в сфере
выгодности и стабильности перевозок.
Заключение и выводы.
1.В настоящее время перед сельхозпроизводителями и работниками
отраслей приработки сельскохозяйственной продукции поставлена задача в
области развития хлопководства, чаеводства, табаководства, виноградарства,
производства коконов шелкопряда и связанных с этим отраслей переработки.
Производство вышеуказанных видов сельхозпродукции без последовательной
переработки

и

получения

готовой

продукции

не

принесут

особой

экономической выгоды.
2.С точки зрения стабильного развития рынка сельскохозяйственной
продукции и улучшения возможностей выхода сельхозпроизводителей на
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рынок особенно важным является развитие сети оптовых рынков.
3.Для развития инфраструктуры по реализации сельскохозяйственной
продукции большое внимание следует уделять созданию сети «зеленых
маркетов», отвечающих современным требованиям центров по убою скота и
продаже мяса, фермерских магазинов.
Литература.
1. Стратегическая карта развития сельского хозяйства и отраслей переработки
сельскохозяйственной продукции в Азербайджанской Республике. Баку 2016.
2. Сельское хозяйство Азербайджана. Баку 2016.
Abstract.
The article is devoted to the development of agriculture and the processing of agricultural
products in the Republic of Azerbaijan.
The statistical data describing the development of the agrarian sector for 2000-2015-s are
given. It is pointed out that alongside with the achieved successes in the field of development of
agriculture and branches of processing of agricultural products there are a number of problems
that are waiting for development:
- production of cotton, tea, tobacco, grapes, olives, almonds, silkworm cocoons without
consistent processing and obtaining finished products will not bring any special economic benefits.
- Due to the insufficient development of the market for agricultural and food products, there is
a problem of access of farmers to the market.
- more attention should be given to creating "green markets", centers for slaughtering cattle
and selling meat, farm stores.
Key words: Products market of agriculture food products, Azerbaijan, processing industry,
quality, infrastructure
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА В
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ .
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in the Azerbaijan Republic
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Аннотация. Ключевые слова: стратегический взгляд, аграрный сектор,
перерабатывающие отрасли.
В статье рассматривается стратегический взгляд на развитие аграрного
сектора в Азербайджанской Республике до 2020-го и к2025-му году.
Указывается, что стратегический взгляд до 2020-го года по производству
и переработке сельскохозяйственной продукции предусматривает создание
благоприятных

условий

для

формирования

конкурентоспособного

производства.
Долгосрочный взгляд на период до 2025-го года по производству и
переработке

сельскохозяйственной продукции предусматривает переход от

традиционного хозяйствования к рыночному интенсивному хозяйствованию,
формирование конкурентоспособного агробизнеса.
Вступление.

Основная

часть

ВВП

Азербайджанской

Республики

приходится на нефтегазовый сектор. Добыча, переработки и экспорт этой
отрасли приносят республике основные валютные поступления. Вместе с тем,
поставлена задача усиленного развития сельского хозяйства и связанных с ним
перерабатывающих отраслей. Таким образом, развитие сельского хозяйства,
связанных с ним перерабатывающих отраслей, создание соответствующей
инфраструктуры,
безопасности
ISSN 2227-6920

обеспечение

являются

экономической

приоритетными

задачами

и

продовольственной
развития

экономики
406

SWorld Journal

Issue 13

Азербайджана.
Основной текст. Стратегический взгляд до 2020 года по производству и
переработке сельскохозяйственной продукции предусматривает создание
благоприятных

условий

для

формирования

конкурентоспособного

производства сельскохозяйственной продукции и перерабатывающего сектора,
основанного на устойчивых принципах развития, обеспечивающего высокий
уровень продовольственной безопасности, диверсификацию экономики и
способствующего повышению социального положения в сельской местности.
Считаем, что за счет реализации мероприятий стратегической дорожной
карты за счет совершенствования системы регулирования, в том числе
повышения эффективности государственной помощи и усиления конкуренции
на рынке будет сформирована благоприятная бизнес среда.
По нашему мнению, в результате осуществляемых мероприятий будут
созданы возможности для эффективного использования природных ресурсов,
усилению деятельности

хозяйственных субъектов, развитию стоимостной

цепочки по сельскому хозяйству и производству продуктов питания. Этим
будет обеспечена устойчивость продовольственной безопасности в стране,
достигнут рост объема экспорта и улучшены возможности получения доходов
работающих в области сельского хозяйства.
Долгосрочный взгляд на период до 2025-го года по производству и
переработке

сельскохозяйственной

продукции

в

Азербайджане

предусматривает переход от традиционного хозяйствования к рыночному
интенсивному хозяйствованию, создающему дополнительную стоимость. И за
счет

этого

предусматривается

формирование

конкурентоспособного

агробизнеса.
В

результате

создания

благоприятной

бизнес

среды,

согласно

стратегической Дорожной Карты, решаются две взаимосвязанные задачи: 1)
усиление рынконаправленности деятельности и консолидация деятельности
малых сельских семейных хозяйств, которые основываются на семейном труде
и в большой степени производят продукцию для личного потребления.
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2)создание крупных агрокомплексов, усиление эффективных интеграционных
связей

между

перерабатывающей

промышленностью

и

производством

сельскохозяйственной продукции. Кроме этого за счет развития рыночной
инфраструктуры будет увеличен производственный потенциал по выпуску
высококачественной продукции.
В результате этого к 2025-му году доля продукции сельского хозяйства в
ненефтяном экспорте значительно вырастет.
Цель долгосрочного стратегического взгляда на период до 2025-го года
определена

как

полное

соответствие

современным

требованиям

сельскохозяйственного сектора, повышения ее конкурентоспособности.
результате

В

осуществляемых мероприятий, Азербайджан будет обладать

конкурентными преимуществами в производстве и экспорте таких видов
технических

культур

как

хлопок,

чай,

табак.

По

этим

видам

сельскохозяйственной продукции республика имела большую мировую долю
производства и они создают дополнительную стоимость при промышленной
переработке. Кроме этого будет увеличен экспорт такой продукции,
уменьшится зависимость импорта таких видов продукции, в результатов этого
будет увеличен доход производителей. Одновременно, будет обеспечена более
высокая роль в стоимостной цепочке предприятий перерабатывающих
сельскохозяйственную

продукцию

в

контексте

увеличения

объема

производства растениеводческой продукции.
Растениеводческая

продукция,

которая

приоритетна

для

нашей

республики, при помощи перерабатывающих предприятий, расположенных на
основных торговых маршрутах и транспортных узлах, как продукция
создающая более высокую стоимость будет иметь выход на внутренний и
внешние рынки.
На наш взгляд, производство сельскохозяйственной продукции и
перерабатывающая промышленность усилится путем увеличения объема
производства конкурентоспособной продукции. Для достижения такого роста
основное
ISSN 2227-6920

внимание

следует

уделять

созданию

интенсивных

хозяйств
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на

передовой

агротехнике

и

применении

автоматизации.

Считаем, что будет обеспечено активное участие новых производителей в
отраслях приносящих высокий доход по стоимостной цепочке в результате
мероприятий

в

направлении

совершенствования

производства

сельскохозяйственной продукции и отраслей переработки в Азербайджане.
Основной и

ведущей силой коренного изменения, трансформации

сельскохозяйственного

сектора

в

период

до

2025-го

года

будет

агропромышленные предприятия страны. А это возможно только лишь на
основе осуществляемых мероприятий в рамках приоритетов на 2016-2020- е
годы. После этого будет обеспечен поток внутренних и внешних инвестиций в
промышленные отрасли, будет осуществлено производство и переработка
сельхозпродукции на основе конкуренции. На период до 2025-го года
предусмотрено создание минимум нескольких местных предприятий за счет
этих инвестиций в секторах переработки сельскохозяйственной продукции.
Такие агропромышленные предприятия повышая свой экспортный потенциал
расширяет рынки сбыта и займут в мировой торговле достойное место, их доля
в мировой торговле увеличится.

В итоге проводимых работ к 2025-му году,

на наш взгляд будет в основном обеспечена продовольственная безопасность
в Азербайджане и по многим видам сельскохозяйственной продукции
республика увеличит экспортный объем.
Заключение и выводы.
1.Стратегический взгляд до 2020 года по производству и переработке
сельскохозяйственной продукции предусматривает создание благоприятных
условий для формирования конкурентоспособного производства.
2.Долгосрочный взгляд на период до 2025-го года по производству и
переработке сельскохозяйственной продукции предусматривает переход от
традиционного хозяйствования к рыночному интенсивному хозяйствованию,
формирование конкурентоспособного агробизнеса.
Литература.
1.Сельское хозяйство Азербайджана, 2016. Статистический сбориник.Баку,2016.
2.Стратегическая дорожная карта развития сельского хозяйства и перерабатывающих
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отраслей в Азербайджанской Республике. Баку 2016.
3.Сельскохозяйственный учет в 2015. Баку,2016.
Annotation
The article deals with the analyzing of the strategic vision of the development of the
agricultural sector in the Azerbaijan Republic by 2020-2025.
The author indicates that Azerbaijan will have had all necessary conditions for forming
competitive production in farm production and processing industries by 2020.
In farm production and processing industries by 2025 traditional production will have been
changed to competitive market and farm production.
Key words: strategic vision, the agricultural sector, processing industries.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА В ОБЛАСТИ НАУКИ
И ОБРАЗОВАНИЯ.
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SECTOR IN
SCIENCE AND EDUCATION
Имамвердиев Эхтибар Аскер оглы, доктор философии по экономике, доцент
Гасанова Сара Инаяткызы, старший преподователь
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Qasanova Sara Inayat kizi

Аннотация. Статья посвящена анализу развития аграрного сектора
Азербайджанской Республики в области науки и образования. Отмечается,
что аграрный сектор играет важную роль в обеспечении населения и
перерабатывающих отраслей

сельхозпродукцией и сельхозяйственным

сырьем.
Адаптация деятельности научно-исследовательских институтов к
современным

требованиям,

осуществление

изменений

в

научно-

исследовательской системе для обеспечения аграрного сектора современными
технологиями

превратилось

в

требования

времени.

Есть

огромная

необходимость в их обеспечении современными лабораториями, аппаратами и
оборудованием, высокоэффективной сельскохозяйственной техникой.
Особое внимание следует уделять подготовке специалистов аграрного
профиля,

обеспечению

сельхозпроизводителей

необходимой

рыночной

информацией и оказанию им консультационных услуг.
Ключевые

слова:

аграрный

сектор,

современные

технологии,

информационно-консультационные службы, фермерский дом.
Вступление. Аграрный сектор экономики Азербайджанской Республики
играет важную роль в обеспечении населения и перерабатывающих отраслей
сельхозпродукцией и сельскохозяйственным сырьем.
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В 2016-ом году доля аграрного сектора в ВВП республики составила 6,2%.
Таким образом, это стратегическая отрасль и ее развитию в республике
уделяется большое внимание: выделяются государственная помощь, дотации,
надбавки, средства на закупку техники, племенного скота, саженцев и т.д.
Основной текст. Отметим, что разнообразными проблемами аграрного
сектора

в

настоящее

время

занимаются

12

научно-исследовательских

институтов. Министерства Сельского Хозяйства и Национальной Академии
Наук

Азербайджана. Одновременно, некоторыми проблемами развития

аграрного

сектора

занимаются

Министерства Экономики и

в

научно-исследовательских

институтах

Природных Ресурсов и ОАО «Мелиорация и

водное хозяйство Азербайджана».(2).
Вместе с тем, адаптация деятельности этих научно-исследовательских
институтов к современным требованиям, в целом, осуществление изменений в
научно-исследовательской

системе

для

обеспечения

аграрного

сектора

современными технологиями превратилось в требование сегодняшнего дня.
Управление и программные приоритеты этих научно-исследовательских
институтов не соответствуют требованиям рыночной экономики. Знания
большинства

ведущих

специалистов

данных

институтов

в

области

современных аграрных технологий не на желаемом уровне.В том числе, есть
огромная потребность в обеспечении данных научно-исследовательских
институтов современными лабораториями, аппаратами и оборудованием,
высокоэффективной сельскохозяйственной техникой и другими материальнотехническими средствами для их соответствия требованиям рыночной
экономики и получения результатов отвечающих международным стандартам.
По данным Министерства Сельского Хозяйства на 2016-ый год среди
работников аграрного сектора лишь 2,2% имеют высшее образование, 0,4%неполное высшее образование, 4,6%-средне специальное образование и 3,4%
профессиональное-техническое образование. Это говорит о том, что 90%
работников аграрного сектора составляют люди не имеющие специального
образования (1).
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По данным Министерства Образования в Азербайджанской Республике
подготовкой кадров для сельского хозяйства и производства продовольствия,
переработки, хранения и экономическим специальностям занимаются в высших
учебных заведениях по 30, в средних специальных учебных заведениях по 6, в
профессионально

технических

заведениях

по

10

специальностям(2).За

последние годы уделяется большое внимание вопросам модернизации
аграрного

образования.

Азербайджанский

Государственный

Аграрный

Университет является основным учебным заведением, подготавливающим
кадры для аграрного сектора. Здесь обновлена лабораторная база, созданы
новые испытательные базы, которые оснащены современным оборудованием.
На наш взгляд, эта работа должна продолжатся, университет должен иметь
самое передовое оборудование, технику и технологию, здесь должны работать
специалисты высочайшего класса.
Считаем, что особое внимание следует уделять подготовке специалистоваграриев за рубежом, в передовых аграрных странах, таких как США, Украина,
Белоруссия, ФРГ, Турция, Израиль, Казахстан и т.д. Эта подготовка должна
носить характер спецзаказа, то есть специалист, получивший образование за
рубежом, должен заранее знать где он будет работать, какую должность будет
занимать и какая у него будет заработала плата. Безусловно такая мотивация
будет полезной.
Считаем,

что

информационное

обеспечение

сельскохозяйственных

производителей, консультативная работа по различным направления развития
сельского хозяйства и отраслей переработки, хранения и транспортировки, а
также упаковки и маркировки находится не на высоком уровне. Таким образом,
в Азербайджанской Республике очень слабо развита служба по обеспечению
аграрных производителей рыночной информацией. В этой области реализуется
ограниченное количество мероприятий при поддержке донорских организации
и неправительственных организаций. Но эти мероприятия не носят системного
и продолжительного характера. Считаем, что должны быть проведены
институциональные
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исследовательских

институтов

в

консультационные

центры.

В

этом

направлении создаются соответствующие структуры. Реорганизована работа
Азербайджанского Аграрного Научного Центра, которая сейчас называется
Консультационным Центром по Аграрной Науке и Информации. Также
соответствующие

структуры

созданы

в

Государственной

службе

по

управлению сельскохозяйственными проектами и кредитами при Министерстве
Сельского Хозяйства. Этой службой начиная с 2015-го года осуществляется
пилотные проекты по созданию региональных фермерских домов, которые
предназначены для обеспечения консультаций фермеров (3). В этих центрах
создается

соответствующая

инфраструктура,

применяется

современная

информационно-коммуникационная технология с целью оказания фермерам
высококачественных консультаций.
На наш взгляд, для оказания соответствующей современным требованиям
услуг и консультаций потенциал таких фермерских домов должен быть усилен,
формирование во всех регионах сети информационно-консультационных служб
является актуальной задачей.
Считаем, что большинство фермеров имеют низкий уровень специального
образования. Это вместе с формальной системой образования требует создания
коротко срочных курсов по повышению квалификации и способностей
фермеров и других сельскохозяйственных работников. С этой точки зрения
имеется

потребность

в

расширении

методов

обучения,

консультаций,

распространение передовых опыта среди технического, управленческого и
экономического персонала сельхозпредприятий.
Выводы и предложения.
1.Адаптация
современным

деятельности
требованиям,

научно-исследовательских
осуществления

изменений

институтов
в

к

научно-

исследовательской системе для обеспечения аграрного сектора современными
технологиями превратилось в требования сегодняшнего дня. Управление и
программные

приоритеты этих научно-исследовательских институтов не

соответствуют требованиям рыночной экономики.
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2.Значение большинства ведущих специалистов данных институтов в
области современных аграрных технологий не соответствует требованиям
современности.
3.Имеется большая потребность в обеспечении научно-исследовательских
институтов современными лабораториями, аппаратами и оборудованиями,
высокоэффективностой

сельскохозяйственной

техникой

и

другими

материально техническими средствами.
4. Считаем, что следует обратить особое внимание подготовке специально
аграрного профиля в ВУЗ-ах и средних-специальных заведениях как в стране,
так и за рубежом.
5.Информационное обеспечение сельхозпроизводителей, консультативная
работа по различным направлениям развития сельского хозяйства, отраслей
переработки находится не на высоком уровне. Формирование во всех регионах
сети информационно-консультационных служб является актуальной задачей.
Литература.
1.Сельское хозяйство Азербайджана, 2016. Статистический сбориник.Баку,2016.
2.Стратегическая дорожная карта развития сельского хозяйства и перерабатывающих
отраслей в Азербайджанской Республике. Баку 2016.
3.Сельскохозяйственный учет в 2015. Баку,2016.
This article is about the analyse of development of agricultural sector in science and education
in the Azerbaijan Republic . It has been noted that agricultural sector plays an important role in
supplying population and production spheres with raw materials and agricultural products.
Adaptation of agricultural sector to modern conditions, carrying out reorganizations in scientific
and research system play an important role in supplying agrarian sector with modern technique and
technologies. There is great demand in supplying scientific research institutions with contemporary
laboratories, machines, equipment, devices and regarding agricultural technique. It has been
indicated that it is necessary to prepare specialists in agricultural sphere, supply agricultural
producers with market information and consultations.
Key words: agricultural sector, modern technologies, information and consultant service,
farmer houses
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Аннотация.

В

статье

обоснована

необходимость

внедрения

экологического менеджмента на предприятии, как ключевой доминанты
устойчивого развития. Приведены определения термина и его основные
характеристики.
Ключевые слова:экологический менеджмент, система экологического
менеджмента, устойчивое развитие.
Вступление. На сегодняшний день важной миссией является улучшение
качества

жизни

населения

Украины.

Одним

из

путей

достижения

вышеуказанного является забота об окружающей среде и здоровье людей.
Экологическое

состояние

окружающей

среды

напрямую

влияет

на

самочувствие, а значит определяет качество жизни населения.
Основной текст. В последнее время в Украине отмечается системная
деградация окружающей среды и ухудшение здоровья населения. По данным
подсчетов экспертов ОБСЕ в Украине осталось лишь 6% чистой территории.
Площади свалок занимают более 6% территории государства, а площадь
природно-заповедного фонда составляет 4.6%. По данным Управления
статистики в результате сердечно-сосудистых заболеваний в Украине ежегодно
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умирает 500 тыс. человек, а также 90 тыс. человек - от новообразований. К тому
же наше государство является лидером среди стран Европы по количеству
хронических болезней. Поэтому возникает необходимость в том, чтобы
привлечь внимание к проблемам охраны здоровья и окружающей среды за счет
распространения идей устойчивого развития среди населения.
Учеными доказано, что распространение идей устойчивого потребления
это путь к сохранению окружающей среды и улучшению качества жизни.
Некоторые ученые утверждают, что благодаря социальной ответственности
можно найти выход из затянувшегося экологического кризиса. Однако мы
считаем, что не только социальная, но и экологическая ответственность
должны стимулировать общество к достижению равновесия. Невозможно
решения социальных проблем не касаясь экологических аспектов. Ведь
концепция устойчивого развития предусматривает взаимосвязь всех трех
систем (экологической, экономической и социальной). Устойчивое развитие
предполагает

исключение

возможности

возникновения

сильно

неуравновешенных процессов в отдельных компонентах и в системе в целом
[1].
В процессе развития общества постоянно возникают противоречия между
растущими потребностями людей и ограниченными возможностями биосферы,
природных ресурсов. По мнению ученых, в частности Т. П. Галушкиной,
А. И. Гуторова, Н. В. Зиновчук, Л. Е. Купинец, Е. В. Мишенина, В. И. Павлова,
П. М. Скрипчука,

А. I. Украинца,

М. А. Хвесика,

Е. В. Хлобыстова,

Г. В. Черевка, А. В. Шубравской, изменение технологий производства с
интенсивных на экологически безопасные может способствовать решению
экологических и экономических проблем в стране и улучшит качество жизни
людей. Достижения вышеозначенного возможно при условии внедрения
экологического менеджмента.
Впервые понятие экологического менеджмента появилось в Повестке дня
на XXI век, принятой в Рио-де-Жанейро в 1992 г. В документе сделан акцент на
то, что экологический менеджмент следует отнести к ключевой доминанте
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устойчивого развития, а также к высшим приоритетам промышленной
деятельности и предпринимательства. При этом система экоменеджмента и
экоаудита рассматривалась как рычаг регулирования загрязнения, когда
ответственность и партнерство играют равноправную роль в охране среды.
Вместе с тем, экологический менеджмент был представлен как рыночноориентированный механизм, а не инструмент административно-командной
системы.
В настоящее время существует ряд определений понятия экологический
менеджмент. В частности Мартыненко В. А. определяет его как систему, с
помощью которой осуществляется управление теми видами деятельности,
которые наносят или могут нанести ущерб окружающей среде. Автор также
рассматривает экологический менеджмент как тип управления, принципиально
ориентирован на формирование и развитие экологического производства и
экологической культуры жизнедеятельности человека, построен на социальноэкономической

и

социально-психологической

мотивации

к

гармонии

взаимоотношений человека с природой [2, с.118].
Бобровский А. Л. трактует экологический менеджмент как систему
отношений и одновременно совокупность методов, которые применяют для
управления и решения различных природно-ресурсных и экологических
проблем, возникающих на разных уровнях экономической иерархии - от
предприятия и муниципалитета до общенациональной и глобальной экономики
[3, с . 8].
Также в литературе можно встретить определение экологического
менеджмента как инициативной и результативной деятельности экономических
субъектов, направленной на достижение их собственных экологических целей,
проектов и программ, разработанных на основе принципов екоефективности и
екосправедливости. Экологический менеджмент трактуется как экологически
безопасное управление производством, при котором достигается оптимальное
соотношение

между

экологическими

и

экономическими

показателями.

Исследовав эволюцию понятия экологический менеджмент утверждаем, что все
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едины

во

взглядах

относительно

необходимости

постоянного

улучшения и совершенствования экологической составляющей деятельности
организации, стимулом и инструментом реализации которых является
экологический менеджмент.
Система экологического менеджмента - это часть общей системы
менеджмента, охватывающая организационную структуру, планирование
деятельности, распределение ответственности, практическую работу, а также
процедуры,

процессы

и

ресурсы

для

разработки,

внедрения,

оценки

достигнутых результатов реализации и совершенствования экологической
политики, ее целей и задач [4]. Система экологического менеджмента позволяет
любому предприятию сформулировать экологическую политику и цели в
соответствии с требованиями природоохранного законодательства. Таким
образом, на предприятии создается система экологического менеджмента,
развиваются его функции, и обеспечивается подтверждение соответствия этой
системы требованиям стандартов.
В процессе внедрения экологического менеджмента на предприятии
недостаточно

только

определить

экологический

аспект

деятельности.

Большинство ученых едины в том, что в первую очередь необходима четко
сформулированная

и

последовательная

экологическая

политика,

задокументирована, известна и понятна не только персоналу предприятия, но и
всем заинтересованным сторонам. При этом данная экологическая политика не
должна

противоречить

национальным

стандартам

природоохранной

деятельности и базироваться на общепризнанных европейских стандартах и
принципах. Не менее важна мотивация внедрения системы экологического
менеджмента. Руководство предприятия должно осознать желание повысить
свой имидж и войти в число лидеров на рынке, что обеспечивает
дополнительные шансы получить преимущества.
Заключяение и выводы. Таким образом, экологические проблбемы
приобрели

глобальный

характер.

Акуальным

экологический

аспект

деятельности предприятий стал и для Украины. Негативные изменения
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окружающей среды стали причиной ухудшения состояния здоровья населения.
В процессе развития общества постоянно возникают противоречия между
растущими потребностями людей и ограниченными возможностями природны.
Решение даной проблемы возможно с помощью внедрения экологического
менеджмента на предприятии. Важно при этом четко сформулировать
экологическую политику организации.
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There are constant contradictions between the growing needs of people and scarce natural
resources. The article determines the necessity of using environmental management at the
enterprise as a key dominant of sustainable development. The study of the definition of
environmental management has been conducted. It has been found that the main criterion lies in the
necessity of constant development and improvement of environmental component of organization
activity.
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The author has studied the legal nature of the relationship arising under the property
management agreement, the peculiarities of the subject composition of these relations. The content
features of the property management agreement, depending on the object that is passed to the
control. It is concluded that the property management agreement is a legal form of trustee power
implementation in the civil legislation of Ukraine.

I. Introduction
This article is devoted to the research of legal regulation features of property
management relations under the laws of Ukraine. The author analyses the position of
civil legislation of Ukraine, as well as research that determine the content of the
property management agreement, rights and obligations of the parties under the
agreement. As a result of scientific research a number of independent conclusions and
proposals to improve the regulation of the contract property management are
suggested.

II. Terms of the property management agreement.
The property management agreement is a relatively new agreement, which
received legislative confirmation of the adoption of the Civil Code of Ukraine
(hereinafter – the CC of Ukraine) on 16 January 2003. According to Art. 1029 of the
CC of Ukraine for the property management agreement, one party (the government
installer) transfers to the other party (manager) for a specified period property in
management, and the other party agrees for pay to carry out on its behalf managing of
this property for the benefit of Installer management or the indicated entity
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(beneficiary).
The sources of legal regulation of property management agreement include: the
CC of Ukraine, the Law of Ukraine "On Banks and Banking Activities" of 7
December 2000, the Law of Ukraine "On Securities and Stock Market" of February
23, 2006, the Law of Ukraine "On Collective Investment Institutions " of July 5,
2012, the Law of Ukraine" On Financial and Credit Mechanisms and Management of
Property in Housing Construction and Real Estate " of June 19, 2003, the Law of
Ukraine" On Private Pension Provision "of 09 July 2003, Decree of the Cabinet of
Ministers of Ukraine "On trusts" of March 17, 1993, and others.
In general this agreement:
1) belongs to sub contracts for mixed (legal and factual) services;
2) is bilaterally engaged, it means that both parties have rights and obligations;
3) is repayable, the agreement on the size and shape of the trustee board is
essential;
4) is real, that is concluded since the transfer of property in management, but the
management contract, which must be notarized and state registration is consensual;
5) if the control is set for the benefit of specified by installer (beneficiary)
person it is a contract in favour of a third party;
6) is a fiduciary29, i.e. on the basis of its fiduciary relationship arises, which can
be terminated unilaterally by giving notice to the cause of the loss of confidence in
the contractor30.
The purpose of the property management agreement is the property
enhancement that is transferred to the management, - income from property
management or capital appreciation. This goal achieving proves the exercise
efficiency of powers that are granted to steward. Taking into account the parties aim
direction of the property management agreement, this agreement can be classified as
investment agreement. Investment agreements fulfil the following functions:
29

Fiducial agreement1 (from the Latin. Fiducia - trust) - this is an agreement based on the particular trustee relationship
between the entities who signed it.
30
I. Venediktova The agreement of property management trust as a form of legal institution implementation of
the trust property management in Ukraine: Thesis for obtaining scientific degree of Candidate of law sciences in
speciality: 12.00.03 / I. Venediktov. – Kharkiv: National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav Mudryi. 2003. - 9 p.
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specifying the relationship of participants of investment activity; regulatory function;
coordination of investment and function control and protect the property interests of
investment 31. Most of these functions are performed by the property management
agreement.
Property management agreement is considered as the business contract, as an
entrepreneur in the process manager’s power exercise facilitates the development of
other social relationships that provides not only income for owners (rights holders),
increases property value, but also achieves overall of socio-economic effect 32. In
addition, the manager can only be an entrepreneur.
According to Part 2 of Art. 1029 of the CC of Ukraine property management
agreement may indicate the emergence of a steward’s right of fiduciary ownership of
not transferred to him the property management. So, the right of manager’s trusts
arises if it is directly specified in the agreement or law. In particular, Art. 6 of the
Law of Ukraine "On Financial and Credit Mechanisms and Management of Property
in Housing Construction and Real Estate" legislator in imperative order secured the
norm, according to which the property management facility is in trust by the trustee.
Analysing the content of Part 2 of Art. 316 of the CC of Ukraine, it must be
concluded that the right of confidential property by its legal nature is a real right to
someone else's property, arising by law or agreement. Under the law of trusts one
should understand a business entity property law - a legal or natural person who
owns, uses and disposes allocated to it property management for its enhancement or
preservation implementing powers in the management of the owner33. However, the
property management agreement does not result in the transference of absolute
ownership of the property that is transferred in management. In addition, the
agreement or the law may provide the limits of exercise of the trust property rights.

31

V. Kossak, M. Mykhailiv Legal regulation of foreign investments and international technical assistance:
Textbook / V. Kossak, M. Mykhailiv. - K .: Alerta; KNT; TUL, 2009. - p.50
32
M. Mashchenko Economic activity of property management: concepts, subjects, types (economic and legal
aspects): Thesis for obtaining scientific degree of Candidate of law sciences in speciality: 12.00.04 / M. Mashchenko. K .: Kyiv Taras Shevchenko National University. - 2007. - p.5
33
Economic Code of Ukraine. Scientific and practical. / Ed.V. Kossak - K .: Alerta; KNT; TUL, 2010. - p. 228

ISSN 2227-6920

423

SWorld Journal

Issue 13

Ownership, which arose under the property management agreement ceases due to
termination of the agreement. The relationship arising from the property management
agreement, is binding as arising under the agreement between civil relations specific
parties.
Depending on the scope of the property management agreement, which is
determined by the subject composition and object management, Ukrainian legislation
distinguishes certain types of management agreement:
1) trust management agreement (if the trustee is a trust or bank);
2) the securities management agreement;
3) the institutional investor’s management agreement;
4) the mortgage-backed management agreement;
5) corporate governance management agreement;
6) the property complex management agreement.
The CC of Ukraine does not provide a special procedure for its conclusion.
Conclusion of property management is implemented in the general procedure
established for the conclusion of civil contracts under Art. 641-646 of the CC of
Ukraine and involves two stages - a proposal to conclude an agreement (offer) and
reply to this offer (acceptance). Agreement on the acquisition of RETF certificates
(hereinafter - real estate transaction fund) is concluded on the basis of public or
private offer, which stands for prospectus of RETF certificates emission. Thus, the
content and form of the offer is clearly defined by the Ukrainian legislation: the
number of RETF certificates that are offered to host; form of existence;
accommodation term; allocation cost; investment areas; order of income payment;
procedure for redemption of RETF certificates; other information.

III. The form of property management agreement
Property Management Agreement is entered in writing. This requirement is
common to all types of property management agreements, except fixed property
management agreement. According to Art. 207 of the CC of Ukraine written form of
the transaction is considered to be satisfied when:
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1) its substance is fixed in one or several documents, letters, or telegrams
exchanged by the parties;
2) the parties’ will is expressed via teletype, electronic or other technical means
of communication;
3) the use of a facsimile reproduction of a signature by means of mechanical or
any other copying, electronic and digital signature or any other analogue of a
personal signature shall be admissible in cases established by the law, other acts of
civil legislation or by a written consent of the parties containing specimens of the
appropriate analogue of the personal signature, particularly on the basis of the Law of
Ukraine "on electronic digital signature" of May 22, 2003
Management agreement of real estate must be notarized and state registered.
According to Part 1 of Art. 181 of the CC of Ukraine the things real (real estate, fixed
property) include land and facilities located on land which relocation is impossible
without their depreciation and change in purpose. Real properties also include
constructions in progress. The legal regime of the thing real can be extended to air
and sea vessels, inland navigation, and space objects, as well as other things, rights to
which are subjected to state registration.
According to the Law of Ukraine "On Amendments to the Law of Ukraine “On
the state registration of rights to real estates and their control” and other legislative
acts Ukraine" dated February 11, 2010 (amended by the Law of December 9, 2011)
from January 1, 2013 the state registration of transactions is cancelled, so the
transactions on real estate will be only notarized.

IV. The parties of the property management agreement
The parties of the property management agreement are the property management
installer and administration manager. Beneficiary, the person who the management
installer can specify in the contract and who has the right to acquire the benefits of
the property transferred to the administration, is not a party of the contract and,
therefore, cannot sign it. The property management agreement may not contain terms
of the responsibilities of the beneficiary, but only his rights.
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As a general rule, the installer management is the owner of the property.
However, along with the management of the property it can be transferred proprietary
rights of copyright and related rights, corporate rights, etc., so taken into
consideration the specificity of these facilities it should be used such terms as "holder
proprietary copyright" "holder of corporate rights" and so on. There can be no state
control installer or utility company, which owns and is entrusted its own property, the
right of economic management or operational management.
Body care and care management is the installer if the owner of the property is:
1.

An individual whose place of residence is unknown or declared missing.

Recognition of person’s missing is implemented on the basis of a court decision.
2.

A young or a minor person who is declared incompetent, or a person

whose civil capacity is limited by the absence of a guardian or trustee. A person is
considered incompetent by a court decision. Guardianship authority has the right to
conclude the property management agreement of a young (person under 14) or minor
(person aged 14 to 18 years old) person, if s/he is an orphan or a child deprived of
parental care (the Law of Ukraine "On ensuring organizational and legal conditions
of social protection of orphans and children deprived of parental care "of January 13,
2005).
According to Art. 11 Law of Ukraine "On ensuring organizational and legal
conditions for social protection of orphans and children deprived of parental care"
and the Order of the proceedings by the guardianship activities related to the
protection of children's rights, approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine from
September 24, 2008, guardianship authorities are state administrative districts,
districts of Kyiv and Sevastopol, city or regional executive organs in towns, villages
or village councils. Guardianship authority provides the property description of the
individual, whose location is unknown or declared missing, young or minor person
who has been adjudicated incompetent, and keeps records of the property of such
person (due to additions to the Order of the proceedings by the guardianship activities
related to the protection of children's rights, approved by the Cabinet of Ministers of
Ukraine from September 24, 2008). The property management agreement, in which
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the management installer is the guardianship authority, concluded on the basis of its
decision. According to Art. 54 of the CC of Ukraine the guardianship authority
oversees the steward of property in accordance with the rules of control over the
activities of guardians and trustees.
To property management agreement, in which management installer is the
guardianship authority, it is added the decision of property management agreement, a
copy of the inventory of the child’s property, copies of documents confirming the
ownership of the child’s property. The transfer of child’s property to steward is
implemented on the basis of act of acceptance and transfer.
As a general rule, the installer of the minor’s property management is his/her
parents or guardians, and incapacitated person’s property - appointed guardian in the
established order. According to Art. 71 of the CC of Ukraine, Art. 177 Code of
Ukraine and Art. 12 Law of Ukraine "On the basis of social protection of homeless
people and street children" these persons on contract management of real estate, or
other valuable property requires permission of the guardianship. Permission to
commit deeds on child’s property is issued by the decision of the district, Kyiv
district and Sevastopol State Administration, the executive body of the city and
regional in the city council, an extract from which the applicants is given by service
for children. The property management agreement cannot be signed by parents or
guardian in the event of the guardianship authority refusal to grant the contract (Ch.
5, Art. 177 Code of Ukraine).
If the property owner is a minor (a person aged 14 to 18 years), management
installer is the person with the permission of the parents (adoptive parents) or
guardian. If the property owner is the person whose civil capacity is limited (person’s
limitations in civil capacity is provided in the court order), installer management is its
caretaker. However, the conclusion of real property agreement or other valuable
properties permission of the guardianship is also required.
Relations with property management permit succession on the side of Installer
management, except in cases established by law. In accordance with Part 6 of Art.
1032 of the CC of Ukraine in case of transfer of property ownership that is the
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subject of the management agreement from installer management to a third party
management agreement is not terminated, unless the property ownership is
The manager can be an entrepreneur. Business entities in Ukraine are legal
entities and individuals - entrepreneurs. According to Art. 21 of the Law of Ukraine
"On State Registration of Legal Entities and Individuals - Entrepreneurs" of May 15,
2003, state registration of business entity is certified by an extract from the Unified
State Register of Legal Entities and individuals - entrepreneurs, which is signed and
certified by the state registrar by its seal. Lawgiver has designated special
requirements for steward depending on the type of property management agreement.
According to Art. 47 of the Law of Ukraine "On Copyright and Related Rights"
dated December 23, 1993 subjects of copyright and (or) related rights can entrust the
management of their proprietary rights to collective management organizations.
Collective management organizations are created by subjects of copyright and (or)
related rights and have status of legal personality under the law. An obligatory
condition for collective management of their activities is their state registration, after
which these organizations are required within 30 days to register with the State
Intellectual Property Service of Ukraine at the Ministry of Education, Youth and
Sports of Ukraine, that acts Basing on the Regulation approved by Decree of the
President of Ukraine April 8, 2011
Under the contract of trust management property manager may be a trust
company or a bank. According to Art. 1 of the Decree of the Cabinet of Ministers of
Ukraine "On the associated companies” an associated company is a company with
additional liability, which represents such activities in accordance with the contract
concluded with the client to implement the property rights of their owners. The
present Decree and the Law of Ukraine "On Business Associations" dated September
19, 1991 established the requirements for the establishment of trusts. According to
Art. 2 of the Law of Ukraine "On Banks and Banking Activity" a bank - a legal entity
which has the exclusive right to the license of the National Bank of Ukraine to carry
out together the following operations: attracting deposits of individuals funds and
legal entities, placing such funds on its behalf, on its own terms and at their own risk,
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opening and maintaining bank accounts of individuals and legal entities. The
procedures for establishing banks in the legal form of public joint stock companies
are also governed by the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" dated
September 17, 2008. The Bank may carry out asset management funds and securities
under agreements with legal entities or individuals only if the written permission of
the National Bank of Ukraine that certifies the bank’s compliance with special
requirements under Art. 47 of the Law of Ukraine "On Banks and Banking Activity".
According to the Law of Ukraine "On financial and credit mechanisms and
management of property in housing construction and real estate transactions," the
manager can be a bank or non-bank financial institutions that are certificates issuers
of real estate transactions (hereinafter - RET) and meets the requirements set by
current legislation . The financial institutions should be penetrated the legal person
which under the law provides one or more financial services and which is included in
the corresponding register in the manner prescribed by law. The Law of Ukraine "On
Financial Services and State Regulation of Financial Services" of 12 July 2001 refers
to financial institutions banks, credit unions, pawnshops, leasing companies, trust
companies, insurance companies, savings institutions pensions, investment funds and
companies and other legal entities that sole business is the provision of financial
services. However, the RET management of financial institution is possible only
provided that the special laws that directly determine its legal status is no ban on its
proceedings. Thus Art. 21 of the Law of Ukraine "On credit unions" of December 20,
2001 contains an exhaustive list of activities of credit unions, which do not include
management of RET. Therefore, in accordance with paragraph 2 of Part 1 of this
article, a credit union, regardless of the legal status of the financial institution cannot
be the RET trustee.
According to Art. 63 of the Law of Ukraine "On Joint Investment Institutions'
assets management company of institutional investors (assets management company)
- a business entity created under the laws of a joint stock company or a limited
liability company that makes professional asset management of institutional investors
on the basis of license issued by the National Commission on securities and stock
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market.
The CC of Ukraine defines two categories of entities which cannot be rulers:
1) beneficiaries;
2) state authorities or local governments, unless otherwise provided by law.
In Art. 168 of the CC of Ukraine of January 16, 2003, the Law of Ukraine "On
local government in Ukraine" dated 21 May 1997 and the Law of Ukraine "On
Management of State Property" dated 21 September 2006 cases where property
management and corporate rights of the state or territorial communities carried out by
the central executive authorities and local governments are provided. The central
executive body providing management of state government is the State Agency of
Ukraine for State Corporate Rights and Property, which operates under the
Regulation approved by Decree of the President of Ukraine from April 13, 2011.
Relevant government agencies and local authorities can conclude property
management agreements. In these cases the manager is usually determined on a
competitive basis. For example, according to the pgh. 5.3 The decisions of the Lviv
city council №567 of March 1, 2007 conditions of the transfer of powers and tasks of
territorial community corporate rights, including the legal liability of authorized
persons determined by the decision of the City Council of the City Council involved
in business partnerships and specified in the relevant contract, concluded by the
Agent of the Department of economic policy.

V. Terms of the property management agreement
According to Art. 628 of the CC of Ukraine content of any contract stands for
the terms (points) determined at the discretion of the parties and approved by them,
and which are binding under civil law. In Art. 1035 of the CC of Ukraine provides
for: a list of property that is transferred to the government, and the size and payment
form for property management. However, this list is not complete. In case of
conclusion of a trust management agreement of the parties it should be taken into
account conditions of Standard contract of trust with the client company property,
approved by the joint decree of the State Property Fund of Ukraine, the Ministry of
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Finance of Ukraine and the Antimonopoly Committee of Ukraine on August 30,
1995. In Art. 36 of the Law of Ukraine "On private pension provision" it is
determined the conditions of the contract management of the pension fund, including:
pension fund type (public, corporate or professional); scope of the contract; rights and
responsibilities; the volume of pension assets and the terms of their distribution
between individuals, providing asset management services to pension fund (in the
case of a contract for the asset management of the pension fund with more than one
person); reservations about confidentiality; the procedure for reporting and
information; responsible parties for non-performance or improper performance of
contract and breach of confidence; contract term; remuneration for providing asset
management services; the procedure for changing the contract; early termination
conditions of the contract.
The Treaty of Accession to the mutual fund is a treaty of accession, that its
conditions are determined unilaterally by the asset management company in the
prospectus of investment certificates, the investor cannot make changes to the
proposed conditions or offer his own. Agreement on the acquisition of RET
certificates is also joining agreement, since the conditions are determined unilaterally
by a financial institution in the prospectus RET certificate, but by law the investor is
given the opportunity to set limits on the right of property management. But
practically implementation of this provision in practice is impossible because the
manager exercises his powers on property belonging to different owners, so
differentiated approach to contracts is excluded. Both of these agreements are a
public contract, manager contracts for everyone who applies to it, in the absence of
restrictions established by law; conditions of the contract and the essential terms of
the contract are the same for all management installers.
The essential condition of any contract is its subject. The subject of the property
management agreement is a service - a set of legal and factual actions aimed at
effective implementation authority to adopted in the management of property, that are
committed by manager with established (by regulations and contract) requirements to
generate income for owners (rights holders) increasing the value of the property or
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reaching for them other socio-economic benefits 34. According to H. Kharchenko, at
the conclusion of these agreements the powers of the owner of the property
transferred in management split 35. Thus, the subject of the contract is legal and
factual services, which are usually in the possession, use and disposal of owner’s
property in his interest and on behalf of the manager. Exercising his rights and duties
manager acts without a warrant, as acting on his behalf to third parties. However, it
must inform the persons with who he performs transactions that is not the property
owner but the manager. Thus, the activity of the property management agreement is
not a representation or Agency Activities.
In R. Maidanyk’s opinion the property management agreement there are two
types of powers: directly expressed - those that occur as a manifestation of the
participants’ will of the relationship because of the direct instructions of the law or
transaction, and permissible – that are set considering the behaviour of the principal
manner of doing things according to the facility management and other circumstances
that make it possible to determine the true intentions of the principal parties and in
general within the actual direction of the participants’ will trust relationship or if they
are not clear - business practices and rules of professional ethics 36. This position
appears to be quite reasonable, given the nature of the fiduciary relationship arising
between the installer and administration manager. In the property management
agreement it should be provided directions and objectives of property management,
as well as criteria for determining the legality of actions committed by the manager.
Thus, the activities of the trustee under the agreement to join the mutual fund
(contract for the purchase of investment certificates)there is a institute regulation of
collective investment, manager’s investment areas under a contract to purchase RET
34

M. Mashchenko Economic activity of property management: concepts, subjects, types (economic and legal

aspects): Thesis for obtaining scientific degree of Candidate of law sciences in speciality: 12.00.04 / M. Mashchenko. K .: Kyiv Taras Shevchenko National University. - 2007. - p.5
35

G.Kharchenko Legal regulation of trust companies and trust companies: comparative legal analysis: Thesis for
obtaining scientific degree of Candidate of law sciences in speciality: 12.00.03 / G. Kharchenko. - K .: National
Academy of Sciences of Ukraine. Institute of State and Law. V. Koretsky. - 2004. - p.9
36
R. Maidanyk Regulation problems of trust relationship in civil law: Thesis for a Doctor's degree in
Jurisprudence: 12.00.03 / R. Maidanyk. - K .: Kyiv Taras Shevchenko National University. - 2003. - p.8
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certificates VON are defined by RET rules and investment declaration. In the
property management agreement it is advisable to specify the manager’s order and
timing of the message management installer on the performance of the contract.
The treaty may be determined by the legislator. In particular, the subject of the
purchase contract of RET certificates is a property management service, which
provides real estate. That is determined by a clear focus of manager’s action, the
scope of the implementation of his mandate. Business with real estate refers to the
action of RET manager regarding the use of the RET property by: 1) financing
housing on a contract with the developer for further acquisition of RET manager
under law in the ownership of the facilities constructed or implementation of RET
manager of operations with acquired rights requirements on funded construction sites,
or receive money from the builder in the amount and manner prescribed by the
contract; 2) and / or participation in the housing finance fund for further acquisition
of RET manager in terms of law of the invested property investment targets or future
acquisition of claims on invested investment objects and carrying out operations with
them according to law.
It should also be remembered under the property management agreement
steward cannot be transferred an ownership. That’s why property management
agreement should include limits of rights and duties of the manager, sometimes those
limits are determined by law. For example, the powers of the trustee under the
contract on the purchase of restricted RET certificates are restricted not only by Ret
rules and investment declaration and the law. From the content of Art. 8 of the Law
of Ukraine "On financial and credit mechanisms and property management in
housing construction and real estate" it implies that the envisaged restrictions are
binding irrespective of the will of the manager or Installer management. These
restrictions of RET steward include: the inability to exercise property management
assignments by others , is obliged to manage the property personally; inability to
control the use of property obtained inappropriately defined by law; inability to stop
on his own property management or unilaterally terminate the contract property
management; inability to require the installer property management performance of
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all its obligations if the manager does not fulfil its obligations under the property
management agreement; inability to establish binding management Installer property
conditions which last had an opportunity to review before signing the property
management agreement, excluding the norms established by law. The list of these
restrictions is not exhaustive, as the law or the agreement may determine additional
limits of manager’s authority (for example, paragraph 3 of Part 2 of Art. 7 - RET
inability to use assets to repay their debts).
On the subject of the property management agreement should distinguish its
object. The object of the property management agreement is property that is defined
by individual characteristics, except as provided by law, including that which is in the
pledge. According to Part 1 of Art. 184 of the CC of Ukraine thing is determined by
individual characteristics, if is endowed with only its inherent characteristics that
distinguish it from others of similar things individualizing it, these things are
irreplaceable. Steward must return the property transferred to the management in case
of termination of property management (Part 3 of Art. 1044 of the CC of Ukraine),
the conclusion is that the object of control, as a general rule, is individually defined
thing. These things can be the enterprise as a single property complex, immobile
thing, securities, property rights and other property. The business management
agreement as a single property complex may provide technological upgrading of
enterprises, procedure and forms of attracting investment and so on. If the property
transferred to the management of the agreement is subject to collateral management
installer shall notify the manager. In case of failure to do so, the manager is entitled
to demand cancellation of the agreement and payments due to him under the
agreement payments under term of the property management, provided that he did
not know and could not know that the property being transferred to the management
is pledged.
Money cannot be transferred to the control, except rights by law because they
are the thing defined fungible. However, one feature of the accession treaty to the
mutual fund and the purchase contract of RET certificates is that because of the
instructions of the law is the money transferred as payment for the value of
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investment certificates and RET certificates, are managed by the asset management
company, bank or non-bank financial institutions. The term "under management" is
used in this case is arbitrary, since tribal-defined things can only be transferred to the
ownership; the manager returns other funds, not those that have transferred to the
management of investors. In addition, the subject agreement is also real estate and
other property, property rights and revenues gained from managing of these funds,
including property rights and the right to claim, acquired under contracts on
participation in the financing construction fund.
Property acquired by the manager as a result of management of the property
included in the management of property received.
Property transferred to the management should be separated from other property
management and Installer from the property manager. Property transferred to the
management has accounted for a manager on a separate balance sheet, and to it
separate record is conducted. Payments related to property management are carried
out on a separate bank account.
The property transferred to the management is not allowed to foreclose on
demand of lender Installer management, except recognition of installer management a
bankrupt or foreclosure at the request of the mortgagee to the property that is the
subject of the pledge agreement.
Another condition of property management agreement is the contract price. The
steward is entitled to a fee set by the agreement, as well as compensation for
necessary expenditures made by him in connection with the management of the
property. Ruler of the property if it is stipulated in the contract is entitled to deduct
due to him monies directly from income from the use of the property transferred in
management.
Acts of civil legislation of Ukraine may determine the size and payment order of
steward‘s remuneration. For example, the remuneration of the management company
(excluding asset management company of Venture Fund) is established in relation to
the net asset value of mutual fund. The remuneration of the management company of
venture fund is established in relation to the value of the share issue investment
ISSN 2227-6920

435

SWorld Journal

Issue 13

certificates at their nominal value and the difference between the cost of acquisition
of the fund and the income from their sale. The remuneration of the management
company of a mutual investment is determined by regulation. The remuneration of
the management company is charged monthly. The remuneration of the management
company (excluding asset management of Venture Fund), excluding bonuses cannot
exceed 5 percent of the average net asset value of mutual fund that is managed during
the financial year, calculated in the manner prescribed by regulations. The
remuneration of the management company of venture fund is established in
proportion to the aggregate nominal value actually distributed issue of investment
certificates and the difference between the cost of acquisition of the fund and the
income from their sale. By decision of the Supervisory Board of mutual fund in
accordance with its rules and conditions of the contract entered into an asset
management company, in addition to remuneration bonus can be paid. The bonus
cannot exceed 15 percent of the profits earned by mutual funds by the results of the
year under review, which were planned in the investment declaration for the
corresponding fiscal year. Planned profit is set at the weighted average discount rate
established by the National Bank of Ukraine.
Another condition of the agreement is its validity. We must remember that the
property management agreement is always urgent. As a general rule, property
management period is established in the property management agreement. If the
parties have not determined the term of the property management agreement, it is
concluded for five years. The term of the agreement to join the mutual fund depends
on the type of mutual fund (Open, interval, closed).
In Art. 1036 of the CC of Ukraine it is provided the extension possibility of the
property management agreement at the same time and under the same conditions in
the case of any party application absence of its termination or amendment.
VI. The rights and obligations under the property management agreement
Depending on the party of the property management agreement, rights and
obligations under it are divided into two types: the rights and obligations of
management Installer; rights and duties of the manager.
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The duties of management Installer:
1) transfer the facility management to the management, if the contract is liable to
notarization and state registration;
2) notify the trustee that the property transferred to the administration is the
subject of the mortgage agreement;
3) pay the cost of property management and reimburse expenses incurred in
connection with the management;
4) other duties provided by agreement or law.
Management installer’s rights:
1) require the trustee to report on performance of the property management
agreement, if required by the agreement or law;
2) demand the return of property transferred to the administration, unless
otherwise provided by agreement;
3) other rights provided by contract or law.
The duties of the manager:
1) accept the asset management in governance;
2) to manage the property for the benefit of management installer or the
indicated entity (beneficiary);
3) exercise due caring about the interests of installer or beneficiary;
4) obtain consent of management Installer for alienation of the property
transferred to the management or transfer it to the mortgage;
5) manage the property in person, unless the possibility of transfer of property
management rights to another person's is provided by the agreement or required by
the interests of management Installer;
6) inform the person with who he commits deeds, that he is the manager, but not
the owner of the property;
7) provide the management installer with report on the implementation of the
property management agreement, if required by agreement or law;
8) other obligations provided by agreement or law.
In particular, according to the Law of Ukraine "On financial and credit
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mechanisms and management of property in housing construction and real estate
transactions" financial institution must insure the property, acquired from the
implementation of RET management, due to RET from the risk of loss or damage to
the full value in his favour as manager - trustee.
Manager’s rights:
1) demand payment for performance of the property management agreement,
and in the cases stipulated by agreement or law, recompense;
2) require of management Installer the maintenance actions that can lead to
failure or improper performance of management agreement;
3) other rights provided by agreement or law.
For non-performance or improper performance by the parties of the property
management agreement occurs civil liability established by this agreement, the
Central Committee of Ukraine, other acts of civil law.
According to Art. 1043 of the CC of Ukraine manager, who has not shown
proper caring of property management for the management Installer’s interests or
beneficiary is obliged to compensate the damage to management installer, and
beneficiary - lost profits. From the content of Art. 22 of the CC of Ukraine it ensues
that the concept of "damages" covers real losses (losses which a person has suffered
due to the destruction or damage of items and costs that person has done or should be
done to restore their violated rights) and lost profits (income that person could really
get under normal circumstances, if his right has not been violated). Thus, when the
benefits right of property does not belong to management installer and the
beneficiary, the installer must control the rights to compensation for actual damage
only.
The steward has subsidiary (additional) liability for debts which arose in
connection with his management if the value of the property transferred in control, is
not enough to satisfy creditors' claims, and in the case of transactions exceeding the
powers granted to him or set provided restrictions in case that the third parties
involved in the transaction, would prove that they did not know and could not know
of abuse of the steward or settled limits. In that case, management installer may
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require the trustee compensation for his losses.
Property Management Agreement is terminated in case of:
1) death of the property transferred to the administration;
2) termination of the agreement at the request of either party in connection with
the expiration of its term;
3) the death of an individual - the beneficiary or liquidation of the legal entity the beneficiary, unless otherwise provided by the agreement;
4) beneficiary’s refusal from receiving benefits under the agreement;
5) Recognition the steward to be incompetent, missing, limitation of its civil
capacity or death;
6) manager or management Installer‘s refusal from the property management
agreement due to the inability the property manager;
7) management Installer’s refusal from the agreement for other reasons provided
the steward is paid out wages, under the contract;
8) recognition of the individual - management Installer to be a bankrupt;
9) the full completion of the parties of the property management agreement;
10) early termination of property management, if required by this agreement or
by court order.
These grounds for termination of management agreement are common, i.e. acts
of civil law may establish specific grounds for termination. In particular, an
agreement on the acquisition of RET certificates terminated by their redemption.
Reasons for early redemption of RET certificates are:
1) If during the year there was a decrease in the RET net asset value per one
RET certificate compared to the initial offering price of these certificates in size, the
size of which defined RET rules, but no more than five per cent of the nominal value;
2) RET termination by the court’s decision.
In case of one side’s refusal of the property management agreement, it shall
notify the other party about it three months before the termination of the agreement if
the agreement does not set another term. According to Part 3 of Art. 214 of the CC of
Ukraine rejection of the transaction (any treaty is bilateral or multilateral transaction)
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is committed in the same form in which it was committed a transaction. As the
property management agreement is committed in writing, the rejection of the contract
should also be made in writing, and if the contract is liable for notarization and state
registration – must be made in writing and notarized. It seems reasonable to refuse to
submit the agreement to the other party by registered or insured letter with return
receipt requested, to have confirmation of the proper performance of the person’s
individual duty.
VII. Conclusions
The result of the study reveals the complex nature of the legal relations arising
from the contract property management agreement. Property management is different
depending on the object of the agreement; it is about money management features,
real estate and more. Equally important is to define the limits of powers that the
manager has to prevent management Installer’s rights infringement.
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