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Abstract
This work presents the results of experimental work, which testifies the prospects of processing sewage sludge
by the vermitechnology method. The usage of vermitechnology allows you to get a fertilizer-vermicompost which
is rich to the organic substances and nutrient elements. Adding a vermicompost to the soil, identifies an increase
in the content of water-resistant aggregates to 80-95%, an increase in the number of useful groups of microorganisms, ammonifiers, nitrifying bacteria and, consequently, an increase in the yield of agricultural crops.
Keywords: sewage sludge, vermitechnology, fertilizer, agricultural crops, yield.
The problem of processing and rational use of precipitation released from waste water in the process of
mechanical, biological and physico-chemical (reagent)
cleaning is an actual and difficult task.
Analyzing known methods of processing and utilization of bottom sediments of wastewater cleaning,
taking into account environmental consequences, preference is given to biotechnological processing using
Californian worms, which have the ability to deodorize
and disinfect substrates [1]. The effectiveness and profitability of vermicomposting depends on the composition and state of substrates, i.e. before vermicomposting, organic substances in the wastewater waste must
be completely fermented. Otherwise, non-fermented
organic compounds contribute to an increase in both
temperature and formation of toxic gases for worms
(methane, hydrogen sulphide, ammonia, etc.). In the
process of such processing high-quality fertilizers can
be obtained - vermicomposts (or biohumus).
The use of recycling method of composting with
worms allows avoiding the storage of sewage sludge in
the silt areas or dump pits, at the same time it eliminates
the pollution process of surface and groundwater, soils,
vegetation and preserving useful components in them.
Sewage sludges after processing with worms loose
smell, liberated from harmful microflora, have grain
structure, lose toxic level for base of plants.
Chemical composition of vermicomposts depends
to some extent on the composition of initial bottom sediments of waste water. As it follows from data, vermicomposts as many indicators close to fertile chernozems, they differ by high exchange capacity; the content of potassium moving form, phosphorous and other
nutrient elements is higher than in high quality soils.
Although the content of total nitrogen in sewage sludge
ranges up to 40 kg/t, only its minor part is in moving
form available to plants [2].

While processing the sludge of waste-water treatment by composting with worms the humus accumulation is observed that is result of active participation of
earthworms in the mix with other microbiota under humus formation. Sewage sludge, passing through the
bowel of worm, undergoes bioorganic transformation,
enriching itself with compounds of calcium, potassium,
phosphorus, nitrogen, beneficent bacteria, the acidity
comes down. Humic acids, separating from biohumus
in the form of dry preparation, are black in colour, average density 1,6 g/cm3. Ultimate composition of humic acids in percentage terms by weight makes: С – 5064; Н – 2,8-6,6; О – 31-40; N - 2-6. Density of fulvic
acids is equal to 1,43-1,61 g/cm3, ultimate composition
in percentage terms by weight: С – 41-46; Н – 4-5; N –
3-4. Oxygen in fulvic acids is more than in the humic
acids.
Table 1 presents the results of the analysis of the
chemical composition of the bottom sediment of
wastewater treatment (DO) of sulfuric acid production
by LLP "SKZ-U" before processing by worms and biohumus obtained by biotechnological method. Biohumus or vermicompost is rich in organic substances and
nutrients (potassium, nitrogen, phosphorus) compared
to bottom sediment. The results of the experimental
studies given in Table 2 characterize the yield of crops
grown in serozem soils with the introduction of an untreated bottom sediment and the product of its utilization – biohumus.
Adding vermicompost, obtained during the processing of sewage sludge into the soil, has great impact
on its chemical, physical and biological properties [3].
While applying the vermicompost in the soil an increase of the content of water-stable aggregates up to
80-95%, an increase of the number of useful group microorganisms, ammonifiers, nitrifying bacteria and cellulose-fermenting microorganisms was determined.
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The magnitude of increase in yield of agricultural
crops in the case of application of vermicompost is
higher than when using sludge waters. The composition
of the vermicompost depends on the initial salt and the
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conditions of their utilization, which are determined by
technological and environmental properties.

Table 1.
Basic composition of sewage sludge and biohumus (%)
Indicator name
Acidity of the medium
Organic substance
Humic acids
Fulvic acid
Total potassium (К О)
2

Benthic sediment
8,11 ± 0,33
24,73 ± 0,45
2,42 ± 0,15
0,53 ± 0,01
1,2± 0,01
1,50 ± 0,03
0,59 ± 0,01
1,41 ± 0,02
Detected
Detected

Nitrogen
Phosphorus (Р2О5)
C:N
Pathogenic flora
Helmint eggs

Biohumus
6,74 ± 0,22
47,23 ± 0,56
3,74 ± 0,04
2,83 ± 0,01
2,0± 0,01
3,51 ± 0,03
4,42 ± 0,01
1,02 ± 0,01
Abs
Abs

Table 2.
Dependence of yield of some crops from applied quantity of bottom sediment of waste-water treatment or biohumus to soil, c/ha
Rate of application, T/ha
Benthic sediment
Biohumus
Crop
Antecedent soil
20
30
40
20
30
40
Corn
1,53
1,61
1,70
1,88
1,87
2,20
2,32
Potato
17,84
17,95
18,23
19,61
20,44
22,35
22,89
Beet
20,90
21,54
22,92
24,00
24,63
26,4
27,05
Carrot
25,12
25,92
27,25
28,54
27,52
29,0
29,22
Clover
3,93
3,98
4,05
4,16
4,18
4,96
5,41
The main ecological criteria is disinfection from
pathogenic microflora, eggs of helminths, salmonella
and detoxification from heavy metals, radionuclides.
With a scientifically justified choice of vermicomposting conditions, sewage sludge can pass from potentially
hazardous to a highly effective fertilizer, which not
only allows crop yields to be increased, but also increases the resistance of plants to parasites, in particular
to soil nematodes.
Thus, the use of sewage sludge as a fertilizer subjected to vermicomposting can reduce the number to a
safe level of pathogenic microorganisms or completely
eliminate their presence. This leads to avoiding the
risks that are manifested when the sewage sludge is directly used without treatment.
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Аннотация
Исследования, выполненные в Тверской ГСХА, показали, что разница энергии органического вещества в агрофитоценозе овса между суммой энергии на фоне без удобрений и суммой с применением гербицида агритокс составляет 1,5 %, на фоне N24P24K24 – 0,2 %, на фоне N48P48K48 – 0,5%. В варианте
без удобрений выход энергии за счёт биомассы культурного растения без гербицидов составил 88270,0
МДж/га, при этом за счёт сорняков 9506,8МДж/га. Разница в количестве энергии культурного растения и
сорного составила 1457,5 МДж/га, т.е. 1,5 %. У ярового тритикале при повышенном уровне минерального
питания конкуренция за использование солнечной энергии по сравнению с овсом повышается. Темпы прироста энергетики биомассы тритикале при улучшении минерального питания выше, чем прирост энергетического эквивалента сорной растительности. На фоне без удобрений разница энергетической ёмкости
безгербицидного агрофитоценоза (зерно + солома + сорняки) и агрофитоценоза с применением гербицида
составляет 1,6 %, на фоне N24P24K24 – (-9.2) %, на фоне N48P48K48 – (-11,8) %. Выявленные закономерности продукционного процесса в агрофитоценозах позволяют моделировать урожайность культур с поправкой на засорённость посевов сельскохозяйственных растений.
Abstract
Studies performed in the Tver GCA showed that the difference in energy of organic matter in the agrophytocenosis of oats between the sum of energy on a background without fertilizers and the sum using the agritis herbicide is 1.5%, against the background of N24P24K24, 0.2%, against the background of N48P48K48-0 ,5%. In the
variant without fertilizers, the energy output from the biomass of a cultivated plant without herbicides was 88270.0
MJ / ha, while weed 9506.8 MJ / ha due to weeds. The difference in the amount of energy of the cultivated plant
and the weed was 1457.5 MJ / ha, i.e. 1.5%. In the spring triticale with an increased level of mineral nutrition
competition for the use of solar energy in comparison with oats is increased. The growth rate of biomass energy
of triticale in improving mineral nutrition is higher than the growth of the energy equivalent of weed vegetation.
Against the background without fertilizers, the difference in the energy capacity of non-herbicidal agrophytocenosis (grain + straw + weeds) and agrophytocenosis with herbicide is 1.6%, against the background of N24P24K24
- (-9.2)%, against N48P48K48 - (-11.8)%. The revealed regularities of the production process in agrophytocenoses
allow one to simulate crop yields adjusted for the contamination of crops of agricultural plants.
Ключевые слова: орографический фактор, эдафический фактор, антропогенный фактор, биологическое земледелие, адаптивное земледелие, антропогенная энергия, потоки энергии, сорные растения, зерно,
солома, агрофитоценоз, овёс, тритикале, гербициды.
Keywords: orographic factor, edaphic factor, anthropogenic factor, biological agriculture, adaptive agriculture, anthropogenic energy, energy flows, weeds, grain, straw, agrophytocenosis, oats, triticale, herbicides.
Продуктивность агроэкосистемы зависти от
ряда факторов. Высокие скорости продуцирования
наблюдаются в агроэкосистемах, где физические
факторы благоприятны, особенно в случаях поступления в экосистему дополнительной энергии
извне. Поступление энергии со стороны абиотических компонентов экосистемы уменьшают затраты
живых организмов на поддержание собственной
жизнедеятельности. Для оценки продуктивности
необходимо также учитывать утечку энергии с урожаем продукции, а также стрессовые воздействия,
которые уменьшают долю энергии, задействованной в процессе производства биомассы.

Изучение биологической продуктивности,
круговорота веществ и потоков энергии в земледелии имеет огромное значение. Знание закономерностей формирования продуктивности и использования энергии агрофитоценозами позволит установить
рациональные
приемы
управления
биологической продуктивностью агроэкосистем и
агроландшафтов.
Модель функционирования экосистемы заключается в том, что внутренние процессы продуктивности, потребления и разложения взаимодействуют с абиотическими компонентами, приводя к

6
потоку энергии и круговороту питательных элементов.
Многие учёные считают, что наиболее устойчивым развитием сельскохозяйственного производства обладает адаптивное земледелие [4, 8, 13].
Для решения вопросов адаптивного земледелия и
стабильного его функционирования необходимо
разработать методологию оценки устойчивости и
выходить на системный подход к сельскохозяйственному производству как полуавтономной саморегулирующей системе.
В системе земледелия, которое ведётся на
адаптивной, биологической основе абиотическими
компонентами являются орографический, эдафический факторы, антропогенный при котором поступление органического вещества в почву в основном
осуществляется за счёт пожнивно-корневых остатков, особенно многолетних бобово-злаковых трав.
В последнее десятилетие биологическому
направлению воспроизводства почв уделяется особое внимание по двум причинам. Во-первых, экономический кризис сельскохозяйственного производства привёл к недоступности для многих хозяйств разных форм собственности использования
химических средств защиты растений и повышения
плодородия почв за счёт техногенных факторов.
Снижение поголовья скотарезко сократило возможность применения органических удобрений.
Во-вторых, техногенная, особенно химическая,
нагрузка на пашню может привести к экологическому кризису.
Орографический фактор непосредственного
влияния на жизнь растения не оказывает, но он
дифференцирует поверхность и этим изменяет
напряженность некоторых факторов. За счет рельефа увеличивается разнообразие местообитаний.Эдафические или почвенно-грунтовые факторы определяются механическим и химическим
составом почвы, ее водным и температурным режимом
Учет этих факторов при размещении культур
позволит адаптировать земледельческое производство к особенностям агроландшафтов. По степени
отзывчивости на почвенно-гидрологические
условия культуры располагаются в порядке
убывания в следующей последовательности:
картофель, ячмень и горохо-овсяная смесь,
овес, озимая рожь, многолетние травы [13].
Для получения гарантированных стабильных
урожаев на южных склонах можно увеличить
долю пропашных культур, на его транзитноаккумулятивных участках - ячменя. Многолетние травы можно возделывать в любых микроландшафтах, но целесообразнее увеличить их
площадь на северном склоне [11]. Анализ компонентов природной среды, учетом неоднородности биоклиматических характеристик
позволит разработать модели адаптивных систем земледелия. Продукционные процессы,
складывающиеся в пределах нижней трети
склона южной экспозиции на плоской вершине
и верхней части северного склона моренного
холма, позволяют повысить урожайность
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культур и снизить энергетические затраты на
возделывание до 20-40% [4].
Наряду с энергией абиотических факторов
агроэкосистемы используют большое количество дополнительной антропогенной энергии.
Антропогенная энергия поступает в различной
форме и определяется структурой посевных
площадей, минеральными удобрениями, биоразнообразием культурных растений. Антропогенный фактор непосредственно влияет на жизнь
растений. Возделывание многолетних трав в
Тверской области энергетически эффективно.
Коэффициент энергетической эффективности
трав первого и третьего года пользования несколько ниже чем второго года. Однако различия не столь существенны и примерно одинаковы вопреки существующему мнению о повышении эффективности возделывания трав
старше одного года за счет снижения энергетических затрат [1]. Продуктивность многолетних
трав в большой степени зависит от травосмесей, доз
и соотношений минеральных удобрений. В условиях Верхневолжья для получения высококачественного зеленого корма и сырья для производства зерносенажа необходимо высевать двухкопонентную смесь из овса и вики, соответственно 100
и 150 кг на 1 га [10, 9]. Для адаптивного земледелия
важным фактором является накопление корневой
массы культурных растений. Развитие корневой системы многолетних трав находится в зависимости
от режима использования и удобрений. Наибольшая масса корней накапливается при четырех кратном использовании во всех режимах удобрения.
Фосфорно-калийный фон способствует увеличению корневой массы. Внесение азотных удобрений
снижает ее количество. В биологическом земледелии в первую очередь необходимо использовать
многолетние бобовые растений [5, 14].
Интенсивный подход к производству сельскохозяйственной продукции, сохраняя низкие экономические издержки производства единицы продукции, в адаптивно – ландшафтной системе земледелия уменьшает экономические риски и издержки
при получении сельскохозяйственной продукции.
Адаптивно-ландшафтное земледелие функционирует за счёт трёх видов энергии – первичной кинетической энергии солнца, вторичной потенциальной энергии органического вещества в почве и антропогенной энергии в виде внесения удобрений и
механического воздействия на скорость обмена веществ. Адаптивно-ландшафтное земледелие имеет
вход вещества и энергии и выход вещества и энергии, что определяет её как систему открытого типа.
Главный принцип создания ЛАС земледелия – учет
фундаментальных особенностей географической
оболочки, заключающейся в ее иерархичности и мозаичности. Показано, что в территориальном отношении эта система практически на любом уровне
представляет собой сложный, иерархически структурированный комплекс регулярно чередующихся
ЛСЗ более низкого ранга [2]. Разработка технологии
создания единого ландшафтного с-х массива со-
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стоит из двух блоков: 1) изменение свойств компонентов природной среды микроландшафтов с помощью набора мелиоративных приемов (водные, тепловые, химические, культуртехнические и т.п. мероприятия); 2) разработка технологий выращивания
сельскохозяйственных культур, позволяющих им более равномерно продуцировать в различных экологических условиях [3]. С целью создания единого
севооборотного массива из сопряженных агромикроландшафтов возможно применение глубокого
рыхления почв. Размещение сельскохозяйственных
культур зависит от агроландшафтных особенностей территорий: из зерновых культур озимая рожь
обеспечивает наиболее устойчивую продуктивность. Интенсификация отдельных элементов системы земледелия повышает урожайность культур
в зависимости от особенностей агромикроландшафтов [12].
Цель нашей работы разработка биолого – энергетического подхода к анализу потоков энергии в
агроэкосистемах с последующим моделированием
урожайности культур
Исследования проводились на опытном поле
ТГСХА на дерново-среднеподзолистых супесчаных
почвах с содержанием гумуса 2,0 – 2,5 %, фосфора
150 – 220 мг/кг, калия 90 – 120 мг/кг почвы, на трех
фонах с различным внесением удобрений. Трехфакторный опыт закладывался в четырёх кратной повторности,
методом рендомизации повторений и расщеплённых делянок по вариантам. Исследование энергетических
потоков в системе земледелия имеет большое значение, потому что изменение их направленности
или количественного приложения энергии позволяют регулировать формирование агрофитоценозов и их продуктивность. Исследования проводили
согласно общепризнанным методикам [6, 7].
Схема опыта: Фактор А. Культуры зернопаротравяного севооборота: 1) занятый пар (вика/овес), 2)
овёс с подсевом клевера – 3) клевер 1г.п. (мн.
травы),4) клевер 2г.п. – 5) тритикале.
Фактор Б – удобрения. Варианты нормы внесения минеральных удобрений: 1) Контроль без удобрений (0), 2) Минеральные удобрения – нитроаммофоска – при норме внесения по 24 кг/га N, P2O5 и
K2O (N24P24K24), 3) Минеральные удобрения при
норме внесения по 48 кг/га N, P2O5 и K2O
(N48P48K48).
Фактор В – гербициды: 1) Без гербицидов (б/г);
2) Применение гербицида в посевах овса, тритикале
«Гербитокс» («агритокс»), (1,5 л/га).
Минеральные удобрения вносили в равных
под все культуры дозах. В качестве минеральных
удобрений применяли нитроаммофоску в физическом весе 1,1 ц/га при норме 24 кг/га д.в. и 2,2 ц/га
при норме 48 кг/га д.в..
Площадь делянки первого порядка (удобрения) составляла 480 м2, второго порядка (гербициды) - 240 м2.
Площадь делянки под культурой составляла 984 м2.
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Объект исследований – сорт овса посевного
«Кречет», ярового тритикале «Ровня», клевер ВИК
7.
Погодные условия в год опыта характеризовались неустойчивой по температурному режиму погодой, с незначительными кратковременными
осадками, осенью, неустойчивой по температурному режиму, малоснежной зимой, ранней, но затяжной весной, с резким кратковременным потеплением в конце апреля, заморозками в конце мая, и
преимущественно небольшими кратковременными
осадками; умеренно-теплым летом с перепадами
температур (вторая – третья декада июня) и с частыми осадками.
Весенние условия для роста и развития растений были удовлетворительные и хорошие, на 16-24
дней раньше средних многолетних сроков, отмечен
переход среднесуточной температуры воздуха через +150С.
В исследованиях 2016 года изучалось влияние
удобрений, гербицидов, на продуктивность зерновых культур севооборота с короткой ротацией.
Применение минеральных удобрений и гербицидов
было эффективным. Окупаемость прибавки урожая
при внесении N48 кг на 1 га составила 7,7 – 9,1кг
зерна на 1кг азота
Следует отметить видовое разнообразие сорняков. Они были представлены преимущественно
малолетними видами, многолетние составляли 57% от общего количества видов. Из малолетних
сорняков
доминировали
редька
дикая
(RaphanusraphanistrumL), пикульник красивый
(GaleopsisspeciosaMill.) и обыкновенный (G. tetrahit), ромашка непахучая (MatricariaperforataMerat),
фиалка полевая (ViolaarvensisMurr), измноголетних
видов, такие как осот полевой(SónchusarvénsisL) и
будра плющевидная(GlechómahederáceaL).
При низком уровне плодородия дерново-подзолистой почвы конкурентоспособность многолетних сорняков по отношению к культурным растениям возрастает. Внесение минеральных удобрений увеличивает массу сорняков, особенно это
заметно в раннюю фазу развития. Однако масса
сорняков в посевах к фазе его цветения снижается,
что связано с увеличением надземной массы зерновых, как сдерживающего фактора. При применении
NPK засоренность многолетними сорняками ниже,
чем на неудобренном, а засоренность малолетними
- на уровне неудобренного фона. На фоне полного
минерального удобрения в агрофитоценозе уменьшается по сравнению с неудобренным доля фиалки
полевой, горцев, осота полевого.
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что
разница энергии органического вещества в агрофитоценозе овса между суммой энергии на фоне без
удобрений и суммой с применением гербицида
агритокс составляет 1,5 %, на фоне N24P24K24 –
0,2 %, на фоне N48P48K48 – 0,5%.
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Таблица1.
Энергетический эквивалент агрофитоценоза овса
Разница,*
зерно+ со∑ агрофитоце(∑ агрофитосорняки
гербиРазница,
лома
нооза
ценооза- сорУдобрения
циды
%
няки)
МДж/га
б/г
88270,0
9506,8
97776,8
О
Агритокс
90967,5
5351,8
96319,3
1457,5
1,5
б/г
108100,0
9135,0
117235,0
N24P24K24
Агритокс
111777,0
5255,2
117032,2
202,8
0,2
б/г
138877,0
10684,8
149561,8
N48P48K48
Агритокс
145899,0
2986,7
148885,7
676,1
0,5
среднее
113981,8
7153,4
121135,1
Примечание * - разница между вариантами без применения гербицида и вариантами с применением
агритокса.
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В варианте без удобрений выход энергии за
счёт биомассы культурного растения без гербицидов составил 88270,0 МДж/га, при этом за счёт сорняков 9506,8МДж/га. Разница в количестве энергии
культурного растения и сорного составила
1457,5МДж/га, т.е 1,5 %.
При среднем уровне минерального питания
выход энергии биомассы культурного и сорного
растения составила 117235 МДж/га, при этом за
счёт сорняков –9135 МДж/га. Разница в количестве
энергии между без гербицидного фона и гербицидного составила 202 МДж/га, т.е 0,2 %. При увеличении нормы минерального питания между энергетическим эквивалентом с культурного и сорного растения соотношение сохраняется.
У овса посевного энергетический эквивалент
изменяется в зависимости от агротехнологии, при
этом темпы прироста примерно одинаковые.

Удобрения
О
N24P24K24
N48P48K48
среднее

Результаты исследований показывают баланс
органического вещества в агрофитоценозе овса, потому что энергетическая составляющая сорняков
компенсируется за счёт энергетической составляющей культурного растения. Разница показывает неучтённую энергию и органическое вещество в посевах овса.
В агрофитоценозе тритикале баланс энергетических потоков несколько отличается от агрофитоценоза овса. Данные таблицы 2 показывают, что неучтённой энергии немного больше на фоне применения удобрений, причём увеличение уровня
питания повышает эту разницу энергии.
На фоне без удобрений разница энергетической ёмкости безгербицидного агрофитоценоза
(зерно + солома + сорняки) и агрофитоценоза с применением гербицида составляет 1,6 %, на фоне
N24P24K24 – (-9.2), на фоне N48P48K48 – (-11,8) %.
Таблица 2.
Энергетический эквивалент агрофитоценоза тритикале, МДж/га
Разница,*
Разсорняки ∑ агрофитоценооза (∑ агрофитоцегербициды зерно+ солома
ница,
нооза- сорняки)
%
МДж/га
б/г
69423,2
6833,0
76256,2
Агритокс
71218,1
3817,1
75035,1
1221,1
1,6
б/г
76753,6
4756,6
81510,2
Агритокс
87533,6
1509,9
89043,5
-7533,4
-9,2
б/г
85377,6
3039,5
88417,1
Агритокс
96588,8
2244,7
98833,5
-10416,4
-11,8
81149,1
3700,1
84849,3

У ярового тритикале при повышенном уровне
минерального питания конкуренция за использование солнечной энергии по сравнению с овсом повышается. Поскольку без удобрений выход энергии за
счет биомассы культурного и сорного растения на
без гербицидном фоне составил 76256,2 МДж/га, на
гербицидном – 75035,1 и при N48P48K48 88417,1 и
98833,5 соответственно. Иначе говоря, темпы прироста энергетики биомассы тритикале при улучшении минерального питания выше, чем прирост
энергетики сорной растительности.

Подобные закономерности мы отмечали в
своих прежних исследованиях [8]. Выявленные закономерности подчиняются первому и второму законам термодинамики. Первый закон термодинамики гласит - энергия может переходить из одной
формы в другую, но она не исчезает и не создается
заново. Данный закон называют также законом сохранения энергии. Этому закону подчиняются все
известные процессы в природе. Второй закон термодинамики гласит: поскольку некоторая часть
энергии всегда рассеивается в виде недоступной
для использования тепловой энергии, эффектив-
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ность самопроизвольного превращения кинетической энергии в потенциально всегда меньше 100 %.
Количественная мера энергии, которая становится
недоступной для использования, называется энтропией. Способность создавать и поддерживать высокую степень внутренней упорядоченности, то есть
состояние с низкой энтропией важнейшая характеристика экосистемы.
Заключение. Рассмотрена энергетическая эффективность агротехнологий при производстве
зерна в кормовом севообороте. Выявлено, что применение минеральных удобрений и гербицидов эффективно. При средней засоренности посевов зерновых сорняками, с надземной массой сорной растительности выносится из почвы около N 40 кг/га,
P2O5и K2O - 20-30кг/га. Выявленные закономерности продукционного процесса в агрофитоценозах
позволяют моделировать урожайность культур с
поправкой на засорённость посевов сельскохозяйственных растений.
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Abstract
This article is dedicated to the actual questions of the Azerbaijani traditional musical performing art. Since
the Middle Ages the traditional genre of the mugham has been included to the repertory of the ganun, which is one
of the ancient national instruments. At present the mugham heritage is living and performing. Writing the mughams
for the ganun in notes is analysed as an important question of its rendition and teaching in the article.
Keywords: the traditional mugham art of Azerbaijan; the ancient ganun instrument; performing of the
mughams on the ganun; writing the mughams in notes.
The mugham is the leading genre of the Azerbaijan traditional professional music. There are such types
of this genre like makam, makom, mukam, fassil,
dastgah, avaz, bashraf, nouba, shashmakom, falak, qavval, raga, kuy in the traditional musical art of the Asian,
Near and Middle Eastern peoples. “The mugham music
has got ancient history. There is interesting information
about the historical, theoretical, practical and rendering
problems of the mugham in the treaties of musicology,
in the scientific and poetic sources of the Middle Ages”.
[5, 67]. The mugham art is still alive orally without
notes today. Its rich traditions have passed from generations to generations by the method of “ustad-shagird”
(maestro-teacher). Traditional musical performing art
had significant role in ancient history of professional
mugham genre. Professional mugham performers are
continuing the rich mugham traditions at present too.
They, who know the mughams deeply and thoroughly
take an active part in causing to live, to perform the
mugham heritage, in preservation, development and
renovation of its melodies, intonations, rhythmics,
forms, rendering traditions and magam (mode) structures at present.
In the old days and at present the mugham genre
has always been performing in two kinds: the instrumental mugham; the vocal-instrumental mugham. The
instrumental mugham is rendering on such Azerbaijani
national musical instruments like tar, ud, rubab, tanbur,
chang, ganun, santur, nuzha, kamancha, chaqana, balaban, ney, tutak in solo. The instrumental mugham performing has got rich traditions and professional musicians. The vocal-instrumental mugham is performed by
a singer (vocal) and instrumental ensamble. This
mugham is called “dastgah”.
In the ancient time and Middle Ages the mughams
were performed on the ganun too. There is a written information about it in the scientific treatises, religious
and philosophical sources, in the examples of painting
and poetry of the Middle Ages. Professional performing of the mughams on the ganun is very popular nowadays as well.
The ganun is a flat wooden box of quadrangular,
trapezoidal form. The ganun is a lyre-like stringed instrument played by plucking with right and left hands
in a horizontal position on the knees. This instrument

has a shape of a flat wooden box crafted of birch, walnut or other durable types of wood. It belongs to the
group of hordophones and is one of the “pluckedstringed” kinds in the classification of the musical instruments. [1, 124].
The ganun is a string instrument that belongs to
the group of horizontally laying instruments. It has
been widespread in the Middle East, including Azerbaijan for centuries. Information on the ganun can be
found in the works of Nizami Ganjavi, Mahammad
Fuzuli and other Azerbaijani classical poets. One of the
very skillful players on the ganun and chang was Mahsati Ganjavi, a 12th century poetess who had deep
knowledge about Oriental musical science. The ganun
was played mainly by women.
Historical beginning of the ganun is the time of
B.C. The historical morphology of this instrument is
based on the chang. The chang instrument is shaped
much like a harp with an arched form. The chang’s
roots date back to antiquity, and it was widespread during the Middle Ages. The earliest kinds of chang were
found in Egyptian and Mesopotamian civilizations. The
gentle melodious sound of the chang beautified aristocratic majlises.
As a result of evolution of the changs with the triangular and quadrangular forms, gradually the ganun
instrument appeared in the art of rendition. Some historians of music consider the chang and the ganun the instruments belonging to the family of the harp. Indeed
there is analogy in the ancient morphology and forms
of the chang and harp instruments. But to our mind the
historical origin of the ganun was related with such a
kind of instruments like the chang and lyre. The chang
and its kinds had been played in the ancient East and
Asia since the times of B.C.
This instrument was existing with the names of
“guslu”, “simbal”, “sitra” among the Slavic peoples
and in Eastern Europe. According to our research conception emergence of quadrangular changs and lyres
gradually caused appearance of the ganun and santur
instruments.
There was an instrument with the name of “kanonaki” in ancient Greece B.C. The word of the “ganun” derived from the Latin term “kanon” (canon). It
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means a “rule”, “discipline”, “law” in the Arabic, Persian and Azerbaijani languages. There were mainly following kinds of the ganun instrument in history of music art: the Turkish ganun, Egyptian ganun, Arabic ganun, Iranian ganun, Azerbaijani ganun. The
instruments of the same kind which belong to the “ganun family” are performed as a private one with its different name in such countries like Greece, Egypt, Morocco, Omman, Algeria, Qatar, UAE (United Arab
Emirates), Turkey, Azerbaijan, Iran, Israel, Middle
Asia, China, Japan, Korea now.
The Azerbaijani ganun conforms mostly to the
Turkish ganun according to its structure and timber.
There are 72 strings on the Azerbaijani ganun. The diapason (range) of the ganun is very wide: it involves
the interval (G–c3) from the sound of “sol” (G) in the
large octava up to the sound of “do” in the third octava.
The diatonic and chromatic sound ranks of the ganun
are based on the European temperation. Unlike the
Turkish and Arabic qanuns it lacks microintervals
which are characteristic of the Eastern temporation.
That’s why works of composers are performed as well
as the mughams on the Azerbaijani ganun.
The ganun is a traditional professional instrument.
Its timber is soft and tender. It is dinamic and has got
many technical and artistic possibilities. It is possible
to play monodic music on it as well as poly-sounded
music and elements of accord, harmony, poly-phony.
At the beginning of the 20th century when musical
schools, musical colleges and conservatory of the European type started to work in Azerbaijan unlike other
national instruments, the ganun was not included to
music teaching. “Only in 1958 the ganun was included
to Azerbaijan state orchestra of national instruments. In
1959 the ganun was already in the consert programs of
the Azerbaijan Decade of Art and Literature in Moscow. Prominent ganun performer and teacher Assia
Taghiyeva played “Bayati-Shiraz”, “Chahargah”
mughams and the works for the ganun by the composer
Zakir Baghirov professionally”. [3, 8]. The ganun began to be taught at children’s musical schools, colleges
and conservatoire in Azerbaijan in 1950-1960s. The ganun was used in concert performing and music education. A generation of new and professional players and
teachers was educated. Programs, systematic works,
educational manuals and musical compositions were
written for teaching of this national instrument. At present the ganun is taught at Azerbaijan National Conservatoire successfully. Professional performers and
teachers-specialists are prepared for the ganun instrument here. The teaching programs for the ganun include
the Azerbaijani folk music, mughams and works of our
national and oriental composers. Besides that musical
works by the classic and modern composers from Europe and Russia being arranged and transposed are
taught as well.
Though the mughams have always been performed on the ganun in the past and at present, but there
is no any note writing for this instrument. Though the
Azerbaijani composers have composed a lot of works
for the ganun in different genres, it is a pity that patternnotes of the mughams for the ganun have not written
yet. The mughams, folk songs and folk dances were
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written in notes for the first time by U.Hajibeyli, M.Magomayev, A.Zeynalli, the classics of the Azerbaijani
music. Later on the traditional musical genres were
written in notes by the outstanding composers such as
G.Garayev, F.Amirov, Niyazi, J.Hajiyev, T.Guliyev,
Z.Baghirov, S.Rustamov, B.Huseynli, N.Mammadov.
But those notes are for the piano. They are always used
in teaching music and scientific analyses. And to our
opinion writing the mughams in notes for the ganun is
also important and perspective question.
For the first time we have written the Azerbaijani
mughams in notes for the ganun which has got ancient
history and modern place in our musical rendition. In
order to begin such hard, responsible and necessary
work we have been guided on our pedagogical and systematic experience, long-term practice of rendition. We
have derived benefit from valuable advice and scientific-pedagogical works of practice by masters of
mugham singing, teachers and professional performers
at the Azerbaijan National Conservatoire. While we
have worked out the mughams in notes for the ganun
we have taken into consideration its original, particular
and special peculiarities. The ganun is an instrument
which has got its own specific timbre, technical and artistic rendering rules, diatonic and chromatic sound
rank, effects, performing style and features.
There are many mughams in the Azerbaijani traditional music. Each of them has got its own name:
“Rast”, “Shur”, “Segah”, “Dugah”, “Rahab”,
“Shahnaz”, “Mahur-Hindi”, “Bayati-Shiraz”, “Humayun”, “Shushtar”, “Bayati-Gajar”, etc. The mugham
is a many-parted form. Every part has got its own melody, intonation and rhythmical structure. This part consists of several melodic sentences. Consistency in the
parts of the mughams are based on some traditions, musical composition, principles of melodic development,
structural rules. While we were going to solve the question of the “mugham and ganun” we have written
“Bayati-Shiraz”, “Bayati-Kurd”, “Mahur” mughams in
notes at the first stage. We have used playing manners,
technical methods characteristic for ganun instrument.
We have proposed new note signs, playing features in
solution of this hard question. Instrumental interpretation of these mughams on the ganun sounds very lovely
and marvelously.
The note writings of the mughams for the ganun
have been discussed in the deportments of “The national musical instruments” and “The instrumental
mugham” where the specialists have expressed their
positive opinions.
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Аннотация
Работа является продолжением исследования влияния состава фонового электролита на синтез и свойства тонкоплёночных полимеров на основе комплексов платины(II) с основаниями Шиффа.
Abstract
The work is a continuation study of the effect of composition of supporting electrolyte on the synthesis and
properties of thin-film polymers based on platinum (II) complexes with Schiff bases.
Ключевые слова: Комплексы переходных металлов платиновой группы. Электропроводящие полимеры
Keywords: Сomplexes of transition metals of the platinum group. Еlectroconductive polymers.
В течение последних десятилетий фундаментальной и прикладной науками ведётся непрерывный поиск новых высокотехнологичных материалов. Одними из продолжающих оставаться перспективными материалов на сегодняшний день
являются металлсодержащие полимеры на основе
комплексов переходных металлов. Варьирование
природы лигандов и металлических центров открывает значительные возможности для управления
свойствами таких полимолекулярных соединений.
В качестве одного из способов получения многокомпонентных тонкопленочных систем применяют
электрохимическую окислительную иммобилизацию на проводящей поверхности. Образующиеся
полимерные формы обладают широким спектром
важных физико-химических свойств, включающим
фото- и электроактивность, электрохромные, сенсорные и каталитические свойства.
Среди многочисленных соединений, которые
могут быть использованы при создании мультикомпонентных полимеров, особое место занимают люминесцирущие координационные соединения, в
том числе платины(II) с лигандами, характеризующимися разветвленной системой π-связей. Особенностью таких комплексов является уникальная
комбинация свойств, необходимых для эффективного выполнения функций поглощения света и конверсии световой энергии в химическую и электрическую [1].
Ранее [2] было установлено, что для получения
в ходе потенциодинамического синтеза относительно стабильных электропроводящих плёнок на
основе плоскоквадратного комплекса [Pt(Salen)],
где Salen = N,N'-этилен-бис(салицилиденимин), в
качестве фонового растворителя предпочтительнее

использовать низкодонорный дихлорметан и достаточно узкую область сканирования потенциала от
0.0 до +1.2 В.
В настоящей работе представлены новые данные, характеризующие оптимальные условия окислительного электрохимического синтеза в потенциостатических условиях и ряд свойств исследованного нами полимера на основе [Pt(Salen)].
Синтез соединения платины (II) с лигандом
Salen, осуществляли по известной методике [3].
Графическая формула комплекса представлена
ниже:

CH

O

N

N

Pt

HC

O

Методика электрохимических измерений
представлена в работе [4]. Все потенциалы приведены по отношению к стеклянному хлорсеребряному электроду, заполненному насыщенным раствором хлорида натрия.
Концентрация мономерного комплекса в рабочем растворе составила 1 мМ. Фоновый электролит
− деаэрированный аргоном высокой чистоты 0.1 М
раствор
перхлората
тетрабутиламмония
(Bu4NClO4) в дихлорметане (CH2Cl2) или осушенном ацетонитриле (СH3CN).
Расчет толщины полимерной пленки и коэффициента диффузии заряда в полимерной матрице
осуществлялся по известным методикам [5].
Электрохимический синтез. С целью использования потенциостатического режима синтеза
предварительно были определены оптимальные по-
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тенциалы накопления. Для этого провели осаждение полимеров на электроде при различных потенциалах в течение фиксированного времени с последующим их переносом в раствор чистого фонового
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электролита и сканированием потенциала соответственно в интервалах 0.0 – 1.0 В для CH3CN растворов и 0.0 – 1.3 В для CH2Cl2 растворов.
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Рисунок 1. ЦВА-граммы (второй цикл), отражающие твердофазные окислительно-восстановительные
процессы в образцах поли[Pt(Salen)], синтезированных в потенциостатическом режиме в растворе 1
мМ [Pt(Salen)]/0.1 М Bu4NClO4/CH3CN при Ен = 0.9 (1), 1.0 (2), 1.05 (3), 1.1 В (4) в течение τ нак. = 7 мин.
Vр = 0.01 В·с-1.
Как видно на рис. 1 величина потенциала
накопления играет одну из определяющих ролей
при формировании электростабильных полимеров
в растворе СH3CN.
В целом от потенциала, используемого при
синтезе, зависит количество максимумов на цикловольтамперограмме (ЦВА-грамме) и их ширина.
Так, процессы окисления для поли[Pt(Salen)], полученном при Eн. = 0.9 В протекают при Еап(1) = 0.5 и
Еап(2) 0.7 В и при потенциалах выше 0.85 В, а процессы восстановления при Екп(1) = 0.9, Екп(2) 0.63 и
Екп(3) = 0.35 В (плечо). Увеличение потенциала
накопления, как и в случае расширения области
сканирования при потенциодинамическом синтезе
[2], вызывает наряду со смещением катодных и
анодных пиков полное исчезновение некоторых из
них. Так на ЦВА-грамме для поли[Pt(Salen)], синтезированном при Eнак. = 1.0 В, наблюдается отсутствие наименее положительного катодного пика
при Екп = 0.35 В, а для поли[Pt(Salen)], синтезированном при Eнак. = 1.05 В, можно отметить и отсутствие наиболее отрицательного анодного пика при
Еап = 0.5 В. При этом происходит значительное
сужение и смещение катодной и анодной областей

в целом, которое особенно заметно на ЦВА-грамме,
отражающей редокс процессы в поли[Pt(Salen)],
синтезированном при Eнак. = 1.1 В. В этом случае
полностью отсутствует какие-либо максимумы на
анодной ветви вольтамперограммы, что свидетельствует о так называемом «переокислении» электроактивного вещества полимера. В отличие от полимеров на основе комплексов Ni(II), Pd(II), Cu(II) с
тем же лигандом Salen, для которых «переокисление» связано с необратимым окислением лиганда,
для поли[Pt(Salen)] отмеченный эффект можно связать с вероятно малообратимым окислением металлического центра до +4 [6].
На электрохимическую устойчивость полимера, полученного в потенциостатических условиях синтеза, значительно влияет как величина потенциала формирования, так и протяженность области потенциалов, в которой проводятся
последующие электрохимические измерения.
Был проведен сравнительный анализ полученных ЦВА-грамм (рис. 1) и рассчитанных значений
количества электричества, затрачиваемого на окисление и восстановление поли[Pt(Salen)] на единице
площади электрода (Q) (рис. 2).
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Рисунок 2. Зависимость количества полимера поли[Pt(Salen)] на поверхности электрода (Q, мкКл/см2)
(рассчитанного исходя из количества электричества, затрачиваемого на восстановление (1, 3) и
окисление (2, 4) полимера на единице площади электрода) от потенциала накопления (Е н, В).
Условия синтеза полимеров: а) 1 мМ [Pt(Salen)]/0.1 М Bu4NClO4/CH3CN, б) 1 мМ [Pt(Salen)]/0.1 М
Bu4NClO4/CH2Cl2. τнак. = 7 мин.
тилформамид (ДМФ)) предпочтительным станоПри этом образцы полимеров получали в тече- вится процесс взаимодействия возбужденных моние фиксированного времени (7 мин) и при вариа- лекул комплекса с молекулами растворителя с обции потенциалов накопления. Поскольку графики разованием шестикоординированного комплекса,
зависимости количества полимера на единице пло- например, [PtIV(Salen)(ДМФ)2]. При этом одноэлекщади от потенциала накопления носят экстремаль- тронное окисление обусловливает образование
ный характер, то установлено, что наиболее опти- Pt(III), которая диспропорционирует на Pt(II) и
мальным для синтеза в потенциостатическом ре- Pt(IV) [6]. В результате процесс полимеризации
жиме в растворе ацетонитрила (рис. 2а) является становится практически неосуществимым. Полуиспользование потенциала +1.025±0.025 В, в то ченные результаты о влиянии природы растворивремя как в растворе хлористого метилена теля на полимеризацию комплекса Pt(II) согласу+1.20±0.025 В (рис. 2б). Как можно отметить, ются с ранее установленной для большинства органакопление электроактивного полимерного веще- нических полимеров качественной корреляцией
ства в растворе хлористого метилена идет более ин- между эффективностью процесса полимеризации и
тенсивно, чем в растворе ацетонитрила. Однако донорного числа (DN) растворителя.
непосредственное прямое сравнение данных, полуПри использовании потенциостатического реченных для растворов CH3CN и CH2Cl2, не является жима синтеза можно получать пленки с большей
абсолютно корректным, поскольку расчеты Q про- толщиной в единицу времени, чем при использоваводились для областей сканирования 0.0 – +1.05 В нии потенциодинамического режима. На рис. 3
в CH3CN и 0.0 − +1.3 В в CH2Cl2 вследствие поло- представлена зависимость количества полимера
жительного сдвига электрохимических процессов и поли[Pt(Salen)] на поверхности электрода, рассчибольшей устойчивости полимеров в хлористом ме- танного исходя из количества электричества, затратилене.
чиваемого на окисление и восстановление полиВ биполярных апротонных растворителях та- мера на единице площади электрода от времени
ких, как диметилсульфоксид и диметилформамид, накопления в растворе ацетонитрила. Как видно из
пленки на основе изучаемых комплексов ни в по- рис. 3 при использовании потенциала накопления
тенциостатических, ни в потенциодинамических +1.00 В с увеличением времени накопления наблюусловиях получить не удалось. Следовательно, дается постоянный рост количества электроактивможно сделать вывод, что при высоком значении ного вещества полимера на электроде, рассчитандонорного числа растворителя (например, диме- ного как при использовании области сканирования
потенциала 0.0 − +1.05 В, так и 0.0 − +1.00 В.
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Рисунок 3. Зависимость количества полимера поли[Pt(Salen)] на поверхности электрода (Q, мкКл/см2)
(рассчитанного исходя из количества электричества, затрачиваемого на окисление (1, 3, 5) и
восстановление (2, 4, 6) полимера на единице площади электрода) от времени накопления (τ н, мин).
Условия синтеза полимеров: потенциостатический режим синтеза при Eн: 1, 2, 3, 4 - 1.00, 5, 6 - 1.05 В;
1 мМ [Pt(Salen)]/0.1 М Bu4NClO4/CH3CN; «прерывистое» формирование. Область сканирования
потенциалов, использованная для интегрирования: 1, 2, 5, 6 – [0.0 – +1.05 В],
3, 4 – [0.0 – +1.0 В].
Причем количество электричества, рассчитанное при интегрировании площади под анодной кривой для этих двух областей потенциалов практически одинаково. В то же время Q, рассчитанное при
интегрировании площади катодной части ЦВАграмм различается. Так, при использовании области потенциалов 0.0 – +1.05 В количество электричества затраченного на восстановление образовавшегося полимера значительно меньше, чем при использовании области 0.0 – +1.00 В. Данный факт
подтверждает высказанный выше вывод о том, что
уже при потенциалах выше +1.00 В происходит необратимое снижение количества электроактивного

вещества на электроде. Причем во времени этот
процесс усиливается. Тот же вывод можно сделать
и проанализировав кривые 5 и 6 рис. 3. Использование потенциала накопления +1.05 В даже при
суженной области сканирования потенциала 0.0 –
+1.00 В вызывает необратимое окисление полимера
после 20 мин синтеза. Однако необходимо заметить, что скорость накопления электроактивного
вещества на электроде на первоначальном этапе
формирования существенно выше, чем при использовании потенциала +1.00 В.
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Рисунок 4. Зависимость количества полимера поли[Pt(Salen)] на поверхности электрода (Q, мкКл/см2)
(рассчитанного исходя из количества электричества, затрачиваемого на окисление полимера на
единице площади электрода) от времени накопления (τ н, мин).
Условия синтеза полимеров: потенциостатический режим синтеза при Eн: 1 − 0.95, 2 − 1.25 В; 1 мМ
[Pt(Salen)]/0.1 М Bu4NClO4/CH2Cl2; «прерывистое» формирование. Область сканирования потенциалов,
использованная для интегрирования: [0.0 − +1.3 В]
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В то же время при использовании CH2Cl2 как
фонового растворителя в потенциостатическом режиме синтеза, так же как и в потенциодинамическом, обеспечивает устойчивость образующихся
полимеров в более широкой области потенциалов.
При этом более четко прослеживается линейная зависимость величины Q от времени накопления, что
особенно можно отметить для синтеза при пониженном значении потенциала накопления +0.95 В в
течение 70 мин в режиме «прерывистого формирования» (рис. 4) [4].
Твердофазные редокс реакции поли[Pt(Salen)]
в растворе фонового электролита. По окончании
процесса электросинтеза полученные на электропроводящей подложке полимеры переносили в раствор фонового электролита, не содержащий исходный мономерный комплекс, и регистрировали
ЦВА-граммы при вариации условий сканирования
потенциала. Так на рис. 5 и 6 представлены ЦВАграммы, отражающие твердофазные реакции в
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поли[Pt(Salen)], синтезированном в растворе
CH3CN при Енак. = 1.0 В за различные промежутки
времени. При этом запись ЦВА-грамм была осуществлена в различных по протяженности областях
сканирования потенциала. Незначительное (на 0.05
В) расширение данной области с 0.0 – 1.00 (рис. 5)
до 0.0 – 1.05 В (рис. 6) оказывает заметное влияние
на характер ЦВА-грамм для полимеров, синтезированных примерно за один и тот же промежуток времени. В результате мы можем отметить, что расширение области сканирования обусловливает как
ускорение процесса элиминирования наиболее отрицательных катодных максимумов тока, так и
уменьшение ширины анодных и катодных волн в
целом (рис. 5, 6; кривые 3, 4). Данный факт подтверждает вывод о том, что область сканирования
потенциала влияет не только на эффективность
синтеза полимеров в целом, но и на характер протекающих редокс реакций.
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Рисунок 6. ЦВА-граммы (второй цикл), отражающие твердофазные окислительно-восстановительные
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На рис. 7 представлены ЦВА-граммы, зарегистрированные при различных скоростях сканирования потенциала и иллюстрирующие окислительновосстановительные реакции в поли[Pt(Salen)], синтезированном в течение 15 мин в потенциостатическом режиме накопления при Енак. = 1.0 В. Как
можно видеть с ростом скорости развертки потенциала наблюдается общая тенденция перекрывания
и объединения пиков тока как в анодной, так и в катодной областях ЦВА-граммы. В результате, в области потенциалов 0.0 – 1.0 В из двух анодных и
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двух катодных пиков, фиксируемых при использовании vр = 0.01 В·с-1, на скорости Vp = 0.5 В·с-1
можно зарегистрировать только незавершенную
волну окисления и один максимум в катодной части
кривой. При этом также происходит сдвиг максимумов анодных и катодных тока относительно друг
друга, усиливающемся при каждом последующем
цикле полимеризации, т.е. с ростом толщины полимеров.
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Рисунок 7. ЦВА-граммы, отражающие твердофазные окислительно-восстановительные процессы в
образцах поли[Pt(Salen)] в растворе 0.1 М Bu4NClO4/CH3CN при скоростях сканирования потенциала:
0.01 (1), 0.02 (2), 0.05 (3), 0.1 (4), 0.2 (5) и 0.5 (6) В·с-1.
Условия синтеза полимера: 1 мМ [Pt(Salen)]/0.1 М Bu4NClO4/CH3CN; Ен = 1.0 В, τнак. = 15 мин.
Как и для большинства исследованных полимеров комплексов с лигандами группы Salen полуширина регистрируемых на ЦВА-граммах пиков
для [Pt(Salen)] в обоих растворителях характеризуются значительными величинами, что подтверждает наличие эффекта отталкивания между одинаково заряженными участками полимерной фазы.
При этом процессы окисления и восстановления в
таких полимерных комплексах связывают с генерацией и исчезновением делокализованных катионрадикалов и дикатионов, т. е. носителей заряда поляронной природы [7].
Как уже ранее [4] отмечено, для полимеров
данного класса в растворе фонового электролита
характерен самопроизвольный после снятия внешнего потенциала переход окисленной и восстановленной форм в промежуточную так называемую
редокс форму, характеризуемую равновесным потенциалом. Время перехода зависит от толщины
пленки и природы фонового электролита и фонового растворителя. Установлено, что чем толще
пленка, тем медленнее она самопроизвольно восстанавливается и окисляется. Аналогичные наблюдения сделаны для полимеров на основе комплекса
[Pt(Salen)]. Так например, поли[Pt(Salen)], синтезированный в потенциостатическом режиме в растворе 1 мМ [Pt(Salen)]/0.1 М Bu4NClO4/CH3CN при
Ен = 1.05 В в течение 10 мин, восстановился за 150
мин до Еравн = 0.49 В. В то же время потенциал аналогичного полимера, но синтезированного в течение 2 мин, за 75 мин упал до значения 0.41 В. Сход-

ные зависимости наблюдаются и при самопроизвольном окислении пленок с начальным потенциалом 0.0 − 0.2 В.
Визуально также можно фиксировать переход
окисленной в восстановленную (относительно
окисленной) форму по изменению цвета из травянисто-зелёной в тёмно-жёлтую соответственно.
Цветовые переходы соответствуют таковым обнаруженным для плёнок поли[Pt(Salen)], полученных
при потенциодинамическом синтезе [1].
Скорость переноса заряда в полимере количественно может быть охарактеризована величиной
коэффициента диффузии заряда (Dct) [5]. В зависимости от природы лимитирующей стадии значения
Dct могут характеризовать как скорость электронного обмена между гетерозарядными фрагментами
полимера, так и скорость диффузии ионов фонового электролита в полимерной фазе. При высоких
скоростях развертки потенциала ( 0.1 В·с-1) зависимость значения анодного и катодного тока (Ip) от
скорости развертки отклоняются от линейной и становятся пропорциональным Ip (рис. 8). Отклонение зависимости Ip vs Vp от линейной указывает на
то, что толщина слоя, в котором осуществляется
диффузия заряда, меньше эффективной толщины
пленки, и за один цикл происходит неполное окисление и восстановление полимера (диффузионный
режим). Отсюда скорость развертки Vp  0.1 В·с-1
использовали для расчета Dct по уравнению
Рендлса-Шевчика: Ip = 2.69105n3/2S(Dct)1/2(Vp)1/2Co,
где n − число электронов, переносимых в элемен-
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тарном акте, S - площадь электрода, Со − концентрация электрохимически активных частиц в полимерной системе. При этом расчет Со проводили с
предположением одноэлектронного окисления молекулярного фрагмента и соответственно нейтрализации одного образовавшегося положительного
заряда одним противоином.
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В то же время параметры вольтампрограмм,
записанные при Vp < 0.01 В·с-1, использовали для
расчёта количества полимера поли[Pt(Salen)] на поверхности электрода (Q, мкКл/см2), исходя из количества электричества, затрачиваемого на окисление
полимера на единице площади электрода.
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Рисунок 8. Зависимость тока анодного при Еап = 0.74 В (1, 2) и катодного при Екп = 0.68 В (1’, 2’) пиков
(I, мкА) ЦВА-грамм комплекса поли[Pt(Salen)] от скорости сканирования потенциала (Vp, В·с-1) (1, 1’) и
корня квадратного скорости сканирования потенциала ((Vp)1/2) (2, 2’).
Условия синтеза полимера: 1 мМ [Pt(Salen)]/0.1 М Bu4NClO4/CH3CN;
Ен = 1.0 В, τнак. = 15 мин.
Таким образом, в настоящей работе исследовано влияние фонового растворителя на потенциостатический синтез поли[Pt(Salen)]. Установлено,
что в ходе потенциостатического синтеза за единицу времени можно получить плёнки с большей
толщиной электроактивного вещества, чем в ходе
потенциодинамического синтеза, при этом эффективнее использовать непрерывный режим осаждения.
Относительно
стабильные
плёнки
поли[Pt(Salen)] формируются при потенциале
накопления +1.20±0.025 В и в фоновом растворителе с низкими донорными свойствами – СH2Cl2.
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Abstract
The article is devoted to the deepening of theoretical basis and developing practical recommendations for
managing value growth of a trading enterprise. The definition of the concept "enterprise value" has been further
developed by proving the necessity to consider key stakeholders’ ("groups of value impact") interests. The mechanism of value-based management of trading enterprise has been designed based on the management of relationships between business owners, customers, employees and business partners as a strategic resource for creating
value. Key value drivers of a trading enterprise have been offered based on "proactive competitive advantage"
concept.
Keywords: company value, value-based management, groups of value impact, value drivers.
Definition of the problem. In an unstable environment and increased competition, need for developing new management techniques aimed at restoring
economic growth and improving the efficiency of trading enterprise management becomes increasingly important. Trading enterprises are the main link in the system of cross-sectoral, regional and inter-regional relations, part of a single mechanism for meeting social
needs and preventing social tension in society [43].
Since the trade sector becomes increasingly important
for the economy and social sphere in Ukraine, we believe that the subjects of trade business should be given
the role of active participants in the economic development rather than observers. Therefore deepening of theoretical principles, development of methodological
grounds and recommendations for formation and implementation of effective tools for managing trading
enterprises are an urgent task.
The analysis of recent researches and publications. The urgency of increasing enterprise value as the
basis of the effective operation of the business is recognized by academic and business environment, but it has
not yet taken its rightful place in the management practices of domestic trade. A. Rappaport [27], B. Stewart
[41], T. Koller, T. Copeland, J. Murrin [14] have done
an important contribution to the development of conceptual principles of value-based management. Further
study of the problem was deepened in the writings of
N. Antoshchyshyna [1-3], G. Arnold [4], K. Bezgin [6,
7], M. Boyko [9-15], I. Boyarko [8], О. Halushko [17,
18], О. Zamaziy [47], N. Krasnokuts'ka [21-23], V. Lavrenenko [24], A. Semenchuk [36], Н. Sytnyk [42], L.
Stasyuk [38, 39] and others.
The separation of unsolved aspects of the problem. While acknowledging the importance of scientific
and practical works of the aforementioned authors, we
should note that certain aspects concerning definition

of value priorities in the management of trading enterprises and introduction of value-based management
mechanism in trade sector need further development
that actualizes this study.
The purpose of the article. The aim of the article
is deepening theoretical basis of the concept “company
value”, designing the mechanism of value-based management of a trading enterprise and identification of the
key drivers, which influence company value growth.
The feeding of the main material. Understanding the problem of value requires eliminating of existing differences over the nature of this phenomenon. The
results of the critical analysis and synthesis of conceptual approaches to the definition of the "value" concept
determined that the value of the company is a description of the results of a business enterprise, manifested
in achieving the goals of its owners by meeting the
needs of key stakeholders ("groups of value impact")
that affect the company and are interested in the results
of its operations. In eliciting the category "value" researchers usually distinguish the following characteristics: value is a universal category that applies to all
types of clients (individuals or organizations) and it is
defined by the only term, and it is also a subjective category, i.e. the one that depends on individual needs and
capabilities, it is situational and dynamic, and it depends on conditions of perception [31, 33].
In this case, the substantive content of enterprise
value-based management should be considered in terms
of three interrelated projections: as a phenomenon (a
type of management, which is the formation and implementation of complex management decisions aimed at
achieving the objectives of the company through meeting the needs of key stakeholders interested in the results of its operations), as a process (a set of interrelated, interdependent and mutually agreed administrative actions aimed at improving the functioning and
ensuring the growth of enterprise value in the long
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term), and as a management tool (a means of achieving
satisfaction of groups of value impact interests).
"Value" is not only in the plane of the economy, where
the cost is always the only way to meet the goals [29].
Therefore, we should consider the concept of "value"
as the ability of an object to satisfy a need of an appraising subject. From this perspective, each company is
equal to the product with the specific features: the ability to meet existing or anticipated social needs and the
suitability for sale [34].
Trading enterprises play a significant economic
and social role in the Ukrainian economy. Through development of trade relations, it becomes possible to
keep balance between production and consumption, a
significant proportion of GDP is formed (20% in 20132015), jobs for the economically active population are
provided (16-22% of the total number of employed in
2013-2015). At the same time their functioning occurs
in conditions of transformational changes and the economic crisis in Ukraine, accompanied by a reduction in
the growth rate of retail trade turnover at constant prices
(by 30.2% over the period), worsening consumer confidence (down by 34.7 points during the 2013-2015)
and increasing the share of informal trade (by 2% over
the past 3 years) [40]. Reduced purchasing power and
decreased consumer demand with a simultaneous increase of the pessimistic expectations in Ukraine affected the trade negatively. As a result, the gap between
the interests of trade business and end users increases,
and the market mechanism of interaction between sections of a single cycle "production - trade - consumption" is ineffective, leading to destabilization of the
consumer market. The persistence of these problems
hinders the further development of trade in general and
threatens the execution of economic, social and humanitarian functions imposed on trading enterprises. According to the research of priorities in the management
of trading enterprises, we can affirm that value system
declared by managers does not correspond to the
achieved effect. The quality of the financial and economic state of enterprises, inventory management, human resources management and reputation management is not high enough. This is the result of inefficient
orientation of trading enterprises in modern conditions
of unstable business environment.
The priorities of economy, focused on the consumer, are causing a change of traditional targets of
trading activities [5]. Reformatting the philosophy of
economic activity and substantiation of commercial enterprises’ development directions causes the transition
from financially-based to value-based management
based on identifying the value of all economic agents.
Moreover, current conditions require the creation of
new behavioral standards for trading enterprises, focused on comprehensive satisfaction of customer
needs, where the proposal is not the service itself, but
its image and level of perception of each of the customers of the utility that is necessary for fulfilling the
needs. Under these conditions, there is a growing need
to balance the mutual interests of all trade enterprise’s
stakeholders that allows creating real management basis of so-called reframing of priorities and management
tasks that enable enterprises to gain flexibility.
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Search for criteria and targets of enterprises that
have to be laid in the basis of partnerships with other
market participants and need to be oriented on increasing the efficiency of trade enterprises is an important
strategic task, where value is the basis of targeting policy and priority management. Analysis of the modern
publications on management allowed identifying the
differences in defining of key goals and criteria of enterprises’ usefulness. In particular, for owners and suppliers of capital (shareholders, investors, creditors) enterprise value is equivalent to the measure of its utility
(value) for the producer (business owner) [14, 16, 19,
35, 44]. It is appropriate to consider various stakeholder
interests based on the position that all subjects of economic activities are either an active party, which realizes its interest, or a passive party, through which this
interest is realized [11]. Despite the significant benefits
that the company receives, meeting needs of value impact groups (a favorable functioning environment, an
access to scarce resources, customer loyalty, cash flow,
investments, etc.) is important to understand the likelihood of a conflict of interests of business owners, employees, customers and partners.
"Value" category is also linked to the probabilistic
nature of the fact that the organization may be in certain
circumstances, while balancing stakeholder interests
(which have different directions of the utility function
of their behavior), which will help to achieve the consolidated objectives or vice versa. Therefore, for example, situational high profitability of enterprise activity
at some stage of the life cycle does not guarantee similar trends in the future. We support the view of [2, 13,
28, 37, 45] that the company exists not only for bringing the situational benefits for business owners, but also
for being beneficial to the key stakeholders (employees,
customers, suppliers, society). Generalization of the existing views on interpreting the concept of "enterprise
value" allows us to conclude that enterprise value is a
comprehensive characterization of the process of enterprises’ creation, operation and development, which actually reveals itself only through satisfying the needs of
the key stakeholders that have an impact on the company and are interested in the results of its operations.
Thus, balancing should be the highest goal for all stakeholders, as due to it the possibility of full realization of
individual goals is achieved. The basic organization imperative is the convergence of goals and interests of all
its participants, synchronizing their actions in the same
"semantic space" through a conscious acceptance of
limitations and "in-house cooperation" [46].
Values-based management of trade enterprises
must be based on the principle of coordination of interests in the system "business owner – management – employees – customers – partners". Since each value impact group has various influence on the formation of
trading enterprises’ value, it is appropriate to determine
the significance of value impact groups’ interests and
to conduct the analysis of the policies in terms of the
prioritization of meeting these group’s interests. The
behavior of trading enterprises can be perfect only
when the key benchmarks of activity are the following:
proactive satisfying of customer needs, price transparency, increased social role of commerce, greening of
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trade, innovations, strengthening the role of the business reputation.
The behavior of a business unit that focuses only
on getting the maximum possible profit [25] is, at first
glance, quite reasonable. However, we believe this approach is limited or even dangerous for trading enterprise and its participants, because it implies increase in
profitability in any way. Especially it is actual in current economic environment with high level of aggressive and unpredictable behavior of competitors on any
of domestic markets and harmful demand for "total
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concentration" on their own interests [26]. If we add to
this the statement about "animal instincts" of established behavioral patterns of most business entities and
the priority of profit as the main goal [20], it is clear
that our point of view is irrefutable and completely logical.
Value-based management in the management system of the enterprise should be consolidating all the
mutually agreed activities (investment, finances, operations, logistics, marketing, etc.) (Fig. 1).

Fig. 1. Interrelation between value-based management and other types of management
In order to develop practical recommendations for
ensuring the optimum level of trading enterprises’
value based on taking into account the weight of each
value impact group we have used economic modeling.

Specifically, target function of the model is as follows:
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f ( x1, х2 , х3, x4 )  0,364 x1  0,134 x2  0,196 x3  0,306 x4  max ,
where х1 is a relative measure of trading enterprise’s value from the perspective of consumers; х2 is
a relative measure of trading enterprise’s value from the
perspective of suppliers; х3 is a relative measure of
trading enterprise’s value from the perspective of employees; х4 is a relative measure of trading enterprise’s
value from the perspective of business owners.
Management of relationships between business
owners, customers, employees and business partners as
a strategic resource for creating value implies a shift of
priority from minimizing costs and focusing on suppression of competitors to creating unique value-based

competences as a basis of leading in trade activity. Built
on such requirements model allows to generate valuebased management mechanism, which will provide
manageability, predictability, continuity of enterprise
development.
The mechanism of value-based management of
trading enterprise will operate successfully only with
its four basic components: clearly defined objectives;
defined criteria; tools for the operation of the entire
mechanism and adequate resources for achieving targets (Fig. 2).

Fig. 2. Mechanism of value-based management of a trading enterprise
In particular, we cannot leave out of consideration
the fact that leadership is determined, above all, by the
ability to reconstruct all components of the company,

and, secondly, through the introduction of new management tools. Thus, the trend where management actively supports decisions, units, workers, etc., who are
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unable to perceive changes and do not provide adequate
to today’s needs behavior will result in a significant uncontested lagging behind the leading enterprises [15].
Understanding the nature of value-based management
allows determining the factors of managerial influence,
which have to become a priority for management in the
process of making decisions on the company value
growth. For example, understanding the value-based
management as a process transforms proposed definition into the following: value-based management is a
set of interrelated, interdependent and mutually agreed
administrative actions aimed at improving the efficiency of functioning and the growth of enterprise
value in the long term. Accordingly, further detailing of
the concept implies consideration of the value-based
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management as a managerial tool. Therefore, all proposed definitions explain the essence of the same concept, but they detail it depending on the level of scientific understanding, from the theoretical to the practical,
and discussed projections allow to fully characterize
the value-based management. Thus, formation of an effective value-based management model should rely on
the most efficient use of internal resources, protection
of the public interests and using a system of priorities
based on "proactive competitive advantage" [26].
When selecting the directions of actions it is extremely important for a company to identify value drivers – factors that affect the growth of enterprise value
(Fig. 3).

Fig. 3. Value drivers of a trading enterprise
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Key value drivers are the basis of value-based
managerial decisions aimed at enterprise value growth.
Understanding of key value drivers is important for two
reasons. First, the concept of value is subjective, which
makes it impossible for managers to influence it directly. It is possible to manage the value only through
those parameters, which are under management influence, e.g., by meeting customer needs, by optimizing
costs, by making investment, etc. Second, separation
and specification of value drivers helps managers of all
levels to get a clear understanding of value creation process and to establish criteria for evaluating its effectiveness [30]. The process of determining enterprise value
drivers includes the following steps: recognition (the
study of the major factors affecting the value of the enterprise); setting priorities (identifying the factors that
carry the most significant impact on the enterprise
value); institutionalization (conversion value drivers to
the target ratios of enterprise activity). It is important to
develop a system of value drivers, which will take into
account any actions that contribute to the growth of enterprise value. Value drivers should be measured and
be under the influence of management. Key drivers of
enterprise value are not static; managers should periodically review them and adjust actions accordingly.
The main objectives in terms of enhancing the usefulness of value drivers can be:
 identification of the most important interests
of different value impact groups that coincide with each
other;
 identification of value impact groups’ interests
that contradict each other;
 identification of additional reserves for the
growth of trading enterprise value for groups of value
impact;
 search of possibilities for rational adjustment
of interaction with the value impact group (without reducing efficiency), if it will increase the value for other
groups of value impact.
Conclusions and offers. The concept of rationality implies building coalitions that are involved in decision-making and provide voluntary personal limitations of their efforts for creating a balance of varied interests. Thus, the balancing should be the highest goal
for all stakeholders, as it helps to achieve the full realization of individual goals. Generalization of the experience of trade enterprises [32] allows us to formulate
recommendations, which will ensure the growth of
company value:
- striving for continuous improvement of business
results: activities of the company should be directed at
satisfaction of value impact groups’ interests (customers, suppliers, employees, business owners, creditors
and representatives of society); trading enterprise management must learn to harmonize and satisfy the needs
of all those parties, sharing with them benefits from the
results. It must be borne in mind that often the wishes
of various parties are not only different, but also contradicting one another. Resolving these contradictions
is one of the main tasks of the company management;
- studying and monitoring of customer needs: the
consumer is the final arbiter of the quality of goods or
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services. Focusing on consumers ensures deep understanding of their needs and requirements. It is necessary
to involve consumers in planning and improvement of
all processes within the trading enterprise;
- leadership and purposefulness: managers of
trade enterprises should develop corporative culture,
manage resources and direct efforts towards enterprise
value growth;
- reasonable management due to the constant
analysis of processes and facts: trading enterprise operates more efficiently in case of consideration all interconnected activities as the processes. Making decisions about the necessary improvements should be
based on correct information including feedback of the
value impact groups. For substantiation of managerial
decisions, it is worth to develop a system of quantitative
indicators that characterizes all aspects of trading enterprises operations;
- investing in human resources development: for
the full unleashing of employees’ potential, the company should create common values, build the environment of trust, and give the appropriate authority to employees. Employees with extended authority require
advanced trainings which promotes not only the fulfillment of their primary responsibilities, but also the development of the whole enterprise;
- innovation activity: it is necessary to create a culture of continuous improvement as lifelong learning,
original ideas and innovations are the basis of growth
trading enterprise value;
- partnership interaction: trading enterprise operates the most effectively when it establishes mutually
beneficial relationships with its partners based on trust,
knowledge sharing and appropriate integration;
- social responsibility: an important component of
trading enterprises functioning should be issues related
to environmental protection, resource conservation,
charity, participation in society.
The above list of recommendations is not permanent or exhaustive. Managers may modify and improve
it in case of experience accumulation or company value
growth.
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Анотація
У статті розглянуто науково-практичні підходи щодо визначення ролі податкової оптимізації в системі управління економічним потенціалом переробного підприємства АПК та вдосконалення його організаційного, інформаційного та методичного забезпечення. Звернуто увагу на основні методи податкової
оптимізації та необхідність їх застосування з метою зменшення податкових платежів переробного
підприємства АПК.
Abstract
The article deals with theoretical and practical approaches to defining the role of tax optimization in the
management of the economic potential of agribusiness and processing to improve its organizational, informational
and methodological support. Attention is paid to the basic tax optimization methods and their application need to
reduce tax payments processing agribusiness.
Ключові слова: податкові платежі, переробні підприємства АПК, мінімізація, оптимізація податків,
податкове планування, методи, система, управління податками.
Keywords: tax payments, processors agriculture, minimization, tax optimization, tax planning methods,
system, tax administration.
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Постановка проблеми. На даний час податкове
середовище
українських
переробних
підприємств АПК характеризується невизначеністю через часті зміни у законодавстві, а податкове навантаження є надмірним, що призводить до
збитковості та тінізації діяльності переробних
підприємств
АПК. Забезпечити нормальне
функціонування переробного підприємства та
якісне управління економічним потенціалом можливо лише при ефективній системі фінансового
управління. Тому все більшої актуальності набувають поняття оптимізації податків для переробних
підприємств АПК.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науково-прагматичну проблематику з питань податкового навантаження та оптимізації податків
висвітлено у працях представників світової економічної думки К. Вікселя, Е. Ліндаля, Р.
Масгрейва, А. Пігу, П. Самуельсона, Б. Селігмена,
А. Сміта, Дж. Стігліца, А. Соколова і таких українських науковців, як: В. Андрущенко, В. Валігура,
О. Данілов, Л. Демиденко, Т. Єфименко, Ю. Іванов,
С. Корецька, А. Крисоватий, І. Луніна, І. Лютий, В.
Мельник, В. Опарін, Н. Прокопенко, А. Соколовська, В. Суторміна, О. Тимченко, В. Федосов, Н.
Фролова. Разом з тим, треба відзначити, що низка
проблем потребують подальшого системного дослідження.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Оптимізація податків – це найголовніше
завдання
кожного
переробного
підприємства АПК. Тому на практиці при правильній постановці податкового обліку, планування і
контролю підприємство може платити податки в
мінімальних розмірах. Грамотна оптимізація обсягів податкових платежів є важливим фактором
при формуванні прибутку переробного підприємства АПК, а ухилення від оподаткування, може
викликати санкції з боку фіскальних органів та
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стати причиною незадовільного фінансового стану
переробного підприємства.
Мета статті. Головною метою цієї роботи є
дослідження процесів оптимізації податків в системі управління економічним потенціалом переробних підприємств АПК та надання практичних
рекомендацій по мінімізації податкового навантаження.

Виклад основного матеріалу. В сучасних
умовах функціонування переробного підприємства
АПК податкова оптимізація виступає необхідним
засобом адаптації до мінливості зовнішнього середовища, оскільки частково усуває негативний
ефект невизначеності середовища функціонування,
поліпшує координацію дій, сприяє більш раціональному використанню їх фінансових ресурсів,
дозволяє керівництву приймати більш обґрунтовані
управлінські рішення.
Зважаючи на те, що в Україні створено передумови до свідомого, цілеспрямованої податкової оптимізації, заснованих на нормах закону, на переробних підприємствах АПК виникає необхідність у розробленні теоретичних положень та методичних
основ податкової оптимізації.
Податкова оптимізація має об'єктивний характер, продиктований вимогами ринкової конкуренції
та прагненням переробних підприємств до скорочення податкових витрат і збільшення власних
коштів для подальшого розвитку економічного потенціалу.
Узагальнюючи підходи науковців до розрахунку показників оцінювання податкового
навантаження, в роботі [1, с.160] визначено групу
показників (табл.1), розрахунок та аналіз яких дає
змогу оцінити фактичний рівень податкового
навантаження, його розподіл між споживанням, доходами і майном та між категоріями платників,
вплив на макропоказники соціально-економічного
розвитку.
Таблиця 1
Показники для розрахунку податкового навантаження
Загальний рівень податкового навантаження
(частка податкових надходжень та ЄСВ у ВВП)

за категоріями платників

за факторами виробництва і споживання

загальний рівень податкового навантаження на
юридичних осіб
(частка суми сплачених податків (з ЄСВ) юридичними особами у ВВП, створеного юридичними
особами

навантаження податків на споживання
( частка ПДВ, акцизного податку, мита у
кінцевих споживчих витратах)

загальний рівень податкового навантаження на
фізичних осіб (без ефекту перекладання)
(частка податкових надходжень від фізичних осіб
без ПДВ, акцизного податку у доходах населення)

навантаження податків на доходи населення**:
1) частка ПДВ, акцизного податку у доходах
населення;
2) частка ПДФО та ЄСВ у заробітній платі

загальний рівень податкового навантаження на
фізичних осіб (з ефектом перекладання)
(частка податкових надходжень від фізичних осіб
з ПДВ, акцизним податком у доходах населення)

навантаження податків на майно фізичних
осіб
(частка податку на майно фізичних осіб у
доходах населення)
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Вивчення низки робіт авторитетних вітчизняних і зарубіжних вчених, присвячених проблемам
оподаткування [2, с. 32; 3, с. 92; 4, с. 22; 5, с. 166; 6,
с. 140] дозволяють виділити ряд загальних економічних передумов податкової оптимізації.
Однією з перших передумов податкової оптимізації є об'єктивний характер існування податків
та податкової системи. На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки система оподаткування виступає одним із факторів, що визначають
доцільність економічної діяльності переробного
підприємства. Цілком імовірна ситуація, коли недостатнє врахування податкових законів і цілого ряду
підзаконних актів може призвести до того, що прибуткова, на перший погляд, операція після
врахування всіх податків і зборів, що підлягають
сплаті до бюджетів різних рівнів, виявиться для переробного підприємства АПК збитковою. Відсутність же планування податкових зобов'язань з
боку переробних підприємства АПК може призвести до прийняття помилкових чи несвоєчасних
управлінських рішень, більш слабкої позиції на
ринку порівняно з іншими підприємствами. У той
же час об’єктивна оцінка податкових наслідків дозволить не тільки уникнути багатьох складних ситуацій, але й підготуватися до змін чинну систему
оподаткування, поліпшити координацію дій, буде
сприяти більш раціональному використанню
фінансових ресурсів, забезпечить збільшення
нагромаджень.
Другою передумовою податкової оптимізації
доцільно
назвати
орієнтацію
переробних
підприємств АПК на збільшення прибутку. У ринковій економіці теоретичне припущення про те, що
всі підприємства прагнуть одержати максимальний
прибуток, є одним з основних. Це підтверджується
низкою важливих соціально-економічних причин.
По-перше, за певних умов підвищення прибутку
кожним підприємством веде до зростання всього
суспільного добробуту. По-друге, механізм максимізації прибутку має вбудовану систему планового регулювання, яка керує ринком і забезпечує
відповідність довгострокового розміщення ресурсів суспільним перевагам. Величина прибутку,
що перевищує значення, заплановані підприємствами як нормальні чи необхідні, залучає на ринок
нових підприємців, а зростаюча конкуренція знижує зайвий прибуток. По-третє, прагнення до збільшення прибутку - об'єктивна закономірність суспільного розвитку, обумовлена економічним законом зростання потреб [2, с.32; 3, с. 92]. Прибуток
забезпечує фінансову основу для здійснення розширеного відтворення, фінансування заходів щодо
конструкції діючого виробництва, технічного переозброєння, удосконалення технології й організації виробництва, поліпшення якості продукції. Через те, що податкові платежі, фінансові
санкції, і які застосовуються до підприємства при
порушенні податкового законодавства, виступають
для підприємства однією з видаткових статей грошового потоку, то їх зниження, відповідно, приводить до збільшення прибутку. Податкова оптимізація створює можливості зростання чистого
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прибутку, і, насамперед, за рахунок оцінки альтернативних систем оподаткування.
Як третю передумову податкової оптимізації,
можна виділити іманентно властиву людській
діяльності планомірність. «Праця як доцільна
діяльність працівника припускає свідоме використання ним знарядь і засобів для перетворення
предметів праці з метою задоволення суспільних
потреб» [7, с. 257]. Планомірність характерна як
індивідуальному процесу праці, так і об’єднаному
певною технологічною єдністю.
Якщо розглядати функціонування переробного підприємства АПК як процес корпоративної
економічної діяльності, то завдання оптимізації відповісти на запитання: «Як, виходячи з економічних законів, розробити та здійснити план розвитку підприємства?». Виконання цього завдання
залежить, з одного боку, від правильного розуміння
законів і тенденцій розвитку економічних відносин,
від знання й урахування умов діяльності конкретного підприємства, а з іншого - від ефективності використання теоретичних розробок на практиці [8, с.
18; 4, с. 22].
Четвертою передумовою податкової оптимізації є бажання переробних підприємств АПК
пристосуватися до мінливості зовнішнього середовища. Найважливішим внеском системного підходу до науки управління виявилося положення
про необхідність керівництву розглядати своє
підприємство як цілісність, що складається зі
взаємозалежних частин, у свою чергу, пов’язану із
зовнішнім середовищем [5, с. 166]. Жодне переробне підприємство АПК не функціонує у вакуумі,
його оточує диференційоване зовнішнє середовище, яке ніколи не буває стабільним. Для успішного здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства повинні знати не тільки умови
функціонування в цьому середовищі, але й уміти
реагувати на його зміни. В Україні мінливість
зовнішнього середовища підприємств окрім усього
іншого обумовлена трансформативним характером
економіки. Сьогодні багато українських переробних підприємств стають перед проблемою виживання свого бізнесу. Серед причин, що породжують
цю проблему, можна називати нестабільність і
недосконалість вітчизняної системи оподаткування, мінливість і суперечливість податкового законодавства. Аналіз стану економіки українських
підприємств показує, що їх функціонування в умовах
непередбачуваності,
характерної
для
сьогоднішнього періоду й швидкозмінної кон'юнктури ринку, багато в чому залежить від можливості
пом'якшити негативний вплив навколишнього середовища. З огляду на складність функціонування
в умовах швидко рухливого середовища, підприємства повинні здійснювати діагностику його майбутніх змін, щоб приймати ефективні рішення
щодо своїх внутрішніх змінних. Податкова оптимізація в системі управління економічним потенціалом переробного підприємства АПК дозволить і
підприємствам частково усунути негативний ефект
невизначеності функціонування в умовах чинної
системи оподаткування.

Znanstvena misel journal №6/2017
П'ятою передумовою податкової оптимізації в
системі управління економічним потенціалом переробного підприємства АПК є умови ринкової конкуренції. Саме конкуренція змушує підприємства
поліпшувати якість продукції та домагатися більш
вигідних умов виробництва та реалізації, щоб у результаті зменшити індивідуальну вартість і продукції, одержати додатковий дохід. Сьогодні ринкова конкуренція - це більшою мірою боротьба між
конкуруючими системами управління, ніж між товарами. Одним із факторів успішного управління є
ефективність податкової оптимізації. «Фактично
бізнес без податкового планування має звичайний
податковий режим, а при податковому плануванні
може мати сприятливий» [6, с. 140]. В умовах жорстокої конкуренції та систематичним зростанням
чисельності збанкрутілих підприємств виникає гостра потреба здійснення податкової оптимізації як
інформаційно-аналітичної підсистеми управління
економічним потенціалом підприємства.
Зокрема, проведений нами аналіз визначення
поняття «податкова оптимізація» на основі авторитетних вітчизняних та зарубіжних наукових праць
[9, с. 15; 10, с. 19; 11, с. 52; 12, с. 52; 13, с. 119] дозволяє виділити два концептуальних підходи до
визначення даного поняття як процесу планування
підприємством податкових платежів на майбутній
період та як процесу оптимізації податкових платежів підприємства.
Податкову оптимізацію можна визначити як
систему заходів підприємства, направлених на максимальне використання можливостей діючого законодавства з метою законної оптимізації податкових
платежів. Водночас процес податкова оптимізація
повинна здійснюватися системно з урахуванням
впливу заходів щодо оптимізації податкових платежів на стан економічного потенціалу підприємства. Оскільки на основі вироблення та оцінки
управлінських рішень, виходячи з цільових установок підприємства, та визначення величини можливих податкових наслідків на основі оптимізації податкових платежів розпочинається організація процедур управління економічним потенціалом
підприємства. Вибір оптимального рішення у
відповідності оподаткування на рівні підприємства
пов'язаний із здійсненням господарської діяльності
з ціллю оптимізації оподаткування, при якому таким показникам як рентабельність діяльності
підприємства відповідатиме максимальне значення, а ризикам, пов’язаних з реалізацією конкретного варіанту податкового планування, мінімальне значення.
Отже, виходячи із вище вказаного розробка системи заходів, що дозволяють підприємству
здійснювати податкову оптимізацію є однією з найважливіших функцій податкового планування,
проте слід відмітити той факт, що воно призначене
регулювати окремі аспекти фінансово-господарської діяльності підприємства разом з виробничим,
маркетинговим, конкурентним і іншими планами, а
не банально зменшувати податкові зобов’язання
суб’єкта господарювання. Погоджуючись із дум-
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кою авторів [14, с. 10; 15, с. 16], податкова оптимізація як елемент процесу розробки управління
економічним потенціалом переробного підприємства в концептуальній моделі розкривається у специфічних принципах, а саме:
 зменшення податкових платежів, як спосіб
поліпшення фінансового стану підприємства і
підвищення інвестиційної привабливості. Знижувати податки доцільно до тих пір, поки розрахунки показують, що це дає приріст вільного
прибутку;
 зниження податків у багатьох випадках досягається за рахунок погіршення фінансових показників. Тому будь-який спосіб мінімізації, перш ніж
його застосовувати, слід оцінити з точки зору загальних фінансових наслідків для господарюючого
суб’єкта;
 наслідки застосування одних і тих же способів мінімізації неоднакові для різних об’єктів і
навіть для умов, роботи підприємства в різні
періоди. Тому застосуванню конкретної рекомендації повинні обов’язково передувати розрахунки
прибутку, що залишається в розпорядженні
підприємства, і вільного прибутку;
 зменшення податку на прибуток економічно обґрунтовано лише в разі зростання загального прибутку в наступні періоди.
Таким чином, податкова оптимізація сміливо
можна охарактеризувати як інтеграційний процес,
що полягає у впорядковуванні господарсько-фінансової діяльності відповідно до чинного податкового
законодавства та стратегії розвитку підприємства.
Цей процес можна також визначити як попередній
розгляд, оцінку рішень у сфері фінансово-господарської діяльності підприємства з урахуванням
розміру можливих податкових платежів і вибору
найкращих рішень із позиції напрямів досягнення
мети підприємства. Таке трактування податкової
оптимізації передбачає, що будь-яке рішення, зокрема щодо інвестування коштів, реорганізації
підприємства, створення філії, виходу на новий ринок, збільшення обсягів виробництва, вибору ділового партнера тощо, повинне бути оцінене з
урахуванням податкових наслідків.
Наявність функціональних зв’язків та системність обумовлені тим, що кожен з елементів,
задіяних в розробці і реалізації управління економічним потенціалом підприємства повинен виконувати певні функції в процесі забезпечення сталого розвитку підприємства.
Зокрема податкова оптимізація як важільний
інструментарій в системі управління економічним
потенціалом переробного підприємства виконує
наступні функції [16, с. 27]:
 планову функцію, що передбачає на стадії
розробки будь-яких проектів підприємства в рамках податкового законодавства спланувати можливі податкові зобов’язання; визначити оптимальну систему дій, направлену на зниження податкових платежів; розробку дій, визначення
методології досягнення податкового оптимуму в
рамках проектів підприємства;
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 організаційну функцію, що вказує на необхідність на початковій стадії виконання проектів
підприємства ознайомлення фахівців з питань оподаткування з іншими відділами, задіяних у його реалізації, з рядом обмежень і установок, які сприяють досягненню оптимального оподаткування в
рамках, проекту підприємства; формує найбільш
ефективну, з податкової точки зору, систему
взаємин між учасниками проектів підприємства;
визначає коло розрахунків і підсумкового оформлення необхідної документації, відповідальних за
виконання рекомендованих принципів ведення податкового обліку, осіб по податках і зборах;
 контрольну функцію, яка характеризує на
стадії реалізації проекту підприємства фахівців з
питань оподаткування, по-перше, здійснення планових і позапланових перевірок роботи учасників
проекту на предмет відповідності встановленим
принципам ведення податкового діловодства, а подруге, ведення моніторингу зовнішнього середовища (тобто законодавства про податки і збори, вимоги контрагентів, динаміку і стан ринку), у разі
зміни якої внесення і доводження до відомості інших учасників проекту необхідних коректувань;
Спеціальною функцією податкової оптимізації
в різноманітних проектах підприємства є інтегральна функція, сенс якої полягає в тому, що потрібно забезпечувати відповідність основних принципів ведення податкового діловодства за проектами, основними принципами податкової політики
підприємства, а також гарантувати те, що податкові
зобов’язання, що виникають в рамках проектів, не
порушуватимуть налагоджену систему податкової
оптимізації всього підприємства.
В економічній літературі немає однозначної
думки з класифікації видів податкової оптимізації
на підприємстві. Аналіз наукових джерел [17, с. 34;
18, с. 53; 19, с. 61] дозволив виділити наступні класифікаційні ознаки податкової оптимізації:
- за сферою використання: внутрішньодержавне (здійснюється в рамках однієї країни);
міжнародне (поширюється на зовнішньоекономічні
операції підприємства);
- за організаційною структурою підприємства
податкової оптимізації: корпоративне (здійснюване
переробними підприємствами, що входить в одну
корпоративну
структуру);
індивідуальне
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(підприємства, які не мають корпоративної структури);
- за організаційно-правовою формою суб’єкта
податкової оптимізації: податкова оптимізація для
підприємств, податкова оптимізація для фізичних
осіб – суб’єктів підприємницької діяльності;
- за характером управлінських рішень: стратегічне (податкова оптимізація, яке базується на реалізації стратегічних цілей діяльності переробних
підприємств і здійснюється в період тривалого
періоду функціонування переробного підприємства); поточне (податкова оптимізація, яке
здійснюється в процесі поточної діяльності переробного підприємства на короткий проміжок часу
його функціонування);
- за інструментарієм: податкова оптимізація з
використанням податкових пільг; податкова оптимізація з використанням прогалин податкового
законодавства.
Представлені у вищевказаній класифікації
види податкової оптимізації базуються на єдиних
принципах здійснення податкової оптимізації, інструментаріях і методиці реалізації. В той же час
дані види відрізняються за набором і специфікою
використання спеціальних методів податкової оптимізації на стадії підбору альтернативних
варіантів оподаткування. Коректне віднесення заходів за податковою оптимізацією до конкретного
його виду дозволяє здійснити оптимальний підбір
спеціальних методів податкова оптимізація і підвищити тим самим ефективність результатів його використання.
Необхідно відзначити, що різні автори при
класифікації податкової оптимізації, апелюючи
приблизно одними й тими ж поняттями, по-різному
їх трактують, маючи на увазі під ними один сенс.
Більше того, аналіз наукової літератури вказав на те
[20, с. 152; 21, с. 124], що види, форми і методи в
цілому визначаються одним чином, а в дослідженнях податкова оптимізація є частиною процесу
управління економічним потенціалом підприємства АПК. Оскільки основними шляхами досягнення поставлених цілей реалізуються не тільки за
рахунок повного знання і використання позитивних
і негативних сторін законодавства, але і за рахунок
послідовного і грамотного застосування всіх складових оптимізації оподаткування, табл.2
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Таблиця 2

Методи податкової оптимізації переробного підприємства АПК
№
п/п
1

2
3
4

Назва методу

Суть методу

Метод заміни податкового суб’єкта

використання з метою податкової оптимізації такої організаційно-правової форми ведення бізнесу, щодо якої діє сприятливіший режим оподаткування

Метод зміни виду
діяльності податкового суб’єкта
Метод зміни податкової юрисдикції
Вибір
облікової
політики організації

5

Контрактна схема

6

Податкові пільги

7

Метод заміни відносин

перехід на здійснення таких видів діяльності, які оподатковуються меншою мірою порівняно з тими, які здійснювалися
реєстрація організації на території, що надає за певних умов пільгове оподаткування.
обґрунтованість і законність того чи іншого тлумачення нормативних
правових актів і дій стосовно ведення бухгалтерського обліку
оптимізація податкового режиму за здійснення конкретної операції з
урахуванням графіка надходження і витрат фінансових і товарних потоків
стимулювання тих напрямів діяльності і сфер економіки, які необхідні
державі в міру їх соціальної значущості або через неможливість державного фінансування
ґрунтується на багатоваріантності способів вирішення господарських
проблем у рамках існуючого законодавства. Суб'єкт має право віддати перевагу будь-якому з допустимих варіантів як з погляду економічної ефективності операції, так і з погляду оптимізації оподаткування.
заміна не всієї господарської операції, а тільки її частину, або господарську операцію замінюють на декілька операцій.

Метод розділення
відхилень
Метод
можливість переносити момент виникнення об'єкта оподаткування на по9
відтермінування подальший календарний період
даткового платежу
Метод прямого ско- зниження розміру об'єкта, який підлягає оподаткуванню, або заміну цього
10
рочення об'єкта опо- об'єкта на інший, оподатковуваний нижчим податком або не оподаткодаткування
вуваний податком взагалі
Джерело: систематизовано автором на основі опрацювання [20, 21]
8

Таким чином, можливість використання зазначених методів у податкової оптимізації базується в
першу чергу на стані та правовій взаємодії бухгалтерського та податкового обліку з метою отримання необхідної інформації для податкових цілей
– інформаційного ресурсу управління економічним
потенціалом переробного підприємства. З метою

удосконалення практики управління економічним
потенціалом переробного підприємства АПК в контексті податкових новацій на державному рівні, виникає необхідність у розробці рекомендацій щодо
здійснення податкової оптимізації, типовий алгоритм здійснення даного процесу поданий табл. 3.

Таблиця 3
Покрокова процедура оптимізації податкового планування на переробному підприємстві
АПК(розроблено автором)
№
п/п

Кроки оптимізації

1.

1 крок
Оцінка
податкового навантаження
на підприємстві

2.

3.

2 крок
Регулювання бази
оподаткування

3 крок

Зміст податкової оптимізації
Для точного визначення об’єкта оподаткування необхідно враховувати залежність бази оподаткування від виду діяльності. Врахування галузевих
особливостей визначення бази оподаткування дозволяє не тільки точно розраховувати суми податків, які підлягають сплаті до бюджету, але й запобігти втратам від можливого застосування штрафних санкцій.
Виходячи з показників податкового навантаження переходять до основного
етапу податкового планування – регулювання бази оподаткування. Принципово важливим із позиції податкового планування є джерело сплати податків, яке значною мірою визначає конкурентоспроможність продукції,
можливість її збуту і, в кінцевому підсумку, фінансові результати господарської діяльності переробного підприємства. До таких джерел належать:
собівартість продукції, виручка (дохід) від продажу, витрати підприємства
та його прибуток. Регулювання бази оподаткування зазначених податків
потребує точного визначення об’єкта оподаткування та здійснення контролю за цінами.
Наступним етапом податкової оптимізації є використання переробним
підприємством прямих податкових пільг, які мають цільовий характер.
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Використання прямих
податкових
пільг, які мають
цільовий характер

4.

5.

4 крок Використання непрямих
податкових пільг
для
зменшення
бази
оподаткування та суми податкових платежів
5 крок
Аналіз типових помилок і порушень в
оподаткуванні
Формування податкового платіжного
календаря

6.

6 крок
Обґрунтування
раціонального розміщення активів і
прибутку
підприємства

7.

7 крок
Прогнозування сум
податкових
платежів у майбутньому періоді
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Відповідно до мети їх надання і використання у процесі податкового планування податкові пільги групуються за наступними ознаками: зниження
податкових ставок за видами діяльності у окремих галузях; звільнення від
сплати податків окремих категорій підприємств; звільнення від сплати податку окремих видів господарських операцій, продукції, робіт і послуг;
врахування регіональних відмінностей у системах оподаткування.
На наступному етапі передбачається використання непрямих податкових
пільг для зменшення бази оподаткування і, відповідно, суми податкових
платежів. Для цього доцільно вживати оцінку всіх господарських договорів, які планується укласти, на предмет їх потенційних наслідків. Належний стан усіх видів обліку на підприємстві дозволяє отримувати об’єктивну
інформацію про фінансово-господарську діяльність. Тому зазначене доцільно здійснювати як етап податкової оптимізації, який включає аналіз типових помилок і порушень в оподаткуванні, що виникають унаслідок неефективного функціонування системи обліку і звітності на підприємстві.
Важливим етапом податкової оптимізації є формування податкового
платіжного календаря, який дозволяє забезпечити контроль і прогнозування правильності обчислення термінів сплати до бюджету податкових
платежів. Податковий платіжний календар включається до платіжного календаря підприємства і використовується у системі оперативного управління грошовими потоками з операційної діяльності підприємства. У ньому
відображають усі види податків і зборів, які перераховуються переробним
підприємством АПК до бюджетів усіх рівнів і позабюджетних фондів.
На наступному етапі податкової оптимізації обґрунтовуються рішення про
раціональне розміщення активів і прибутку переробного підприємства
АПК з урахуванням як очікуваної доходності інвестицій, так і сплачуваних
за цими доходами податків. Врахування чинників, що впливають на базу
оподаткування, дають змогу не тільки позитивно вплинути на розмір прибутку шляхом оптимізації податків, а й перешкодити виникненню штрафних санкцій, зменшити, таким чином, загальний рівень витрат, пов’язаних
з оподаткуванням та забезпечити розвиток економічного потенціалу переробного підприємства
Завершальним етапом податкової оптимізації є прогнозування сум податкових платежів у майбутньому періоді. Звичайно планові розрахунки загальної суми податкових платежів здійснюються за наступними видами податків і зборів: податок на прибуток, податок на додану вартість; акцизний
податок, єдиний соціальний внесок

Крім того обліково-аналітична інформація як
інформаційний ресурс управління економічним потенціалом переробного підприємства призначена
для формування результатів які саме прийоми і способи податкової оптимізації дали позитивні результати, з яких причин вони не досягнуті, які фактори
вплинули на кінцевий фінансовий результат. Впровадження зазначених етапів податкової оптимізації
потребує відповідної підготовчої роботи, пов’язаної з врахуванням особливостей його організаційної структури, регламентує взаємодії між
підрозділами, прийнятої облікової та податкової
політики, інформаційної системи управління економічним потенціалом переробного підприємства
АПК.
Дані процедури сприяють розробці стратегії
оптимального управління економічним потенціалом підприємства. Найбільш ефективним способом збільшення прибутку є побудова такої системи
управління та прийняття рішень, в якій оптимально
опинилася вся структура бізнесу. Саме такий підхід
забезпечує більш високе і стійке скорочення податкових втрат на довгострокову перспективу. На основі стратегії розробляються податкові модулі середньострокових і поточних планів. В процесі

аналізу наукової літератури були виявлені два концептуальних підходи до визначення етапів
здійснення податкової оптимізації. В першому з
них виділення етапів податкової оптимізації
здійснюється на основі змістовних характеристик
[22, с. 24; 23, с. 2; 24, с. 32], в другому – виходячи із
логіки внутрішньої побудови процесу податкової
оптимізації[25, с. 38; 26, с. 42; 27, с. 2; 28, с. 29].
Аналіз виокремлених етапів вказує на те, що
логічна послідовність здійснення процесу податкового планування в стратегічному та тактичному податковому плануванні тотожна і здійснюється за
одним і тим же етапам. Проте між виокремленими
етапами спостерігаються відмінності в аспекті
змістових характеристик, оскільки основною ціллю
стратегічного податкового планування виступає
визначення глобальних, стратегічних напрямів оптимізації податкових платежів, а поточне планування передбачає здійснення заходів по оптимізації податкових платежів за окремими формами договірних відносин, використаних в
поточній діяльності переробних підприємств АПК.
Об’єднання даних підходів дозволяє виділити
наступні етапи здійснення податкової оптимізації,
зміст яких можна представити табл. 4.
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Таблиця 4

Етапи здійснення податкової оптимізації
№
п/п

Етапи податкової оптимізації

1.

Організаційнопідготовчий
етап

2.

Дослідний етап.

3.

Планово-розроблювальний
етап

4.

Етап практичної
реалізації

Зміст податкової оптимізації
На даному етапі впроваджуються організаційно-підготовчі заходи щодо
здійснення процесу податкової оптимізації, а саме: підбір даних про форми
договорених відносин, планованих для використання підприємством, інформації із законодавчої нормативно-правової бази та інших даних, які використовуються в податковому плануванні. В стратегічному податковому плануванні на організаційно-підготовчому етапі обирається чи створюється
структура, яка в подальшому використовує процес податкового планування
на підприємства, що, за бажанням власника, можуть виступати як сторонні
консалтингові форми, так і власний підрозділ підприємства. Основна
відмінність між стратегічним і поточним податковим плануванням на даному
етапі виявляється в показниках, на яких базується податкове планування. В
стратегічному податковому плануванні показники відбираються із стратегічного бізнес-плану підприємства, в поточному - із операційних та фінансових
бюджетів.
На даному етапі в стратегічному і поточному податковому плануванні на
підприємстві здійснюється дослідження і аналіз даних про структуру і
профіль діяльності підприємства, форм договірних відносин, які планують
для використання на підприємстві, законодавчій нормативно-правовій базі. В
стратегічному податковому плануванні в якості бази дослідження виступає
бізнес-план підприємства, а поточному – дані бюджетів підприємства
Цей основний етап здійснення процесу податкового планування на
підприємстві. На цьому етапі здійснюється підбір альтернативних варіантів
оподаткування, розрахунок ефективності результатів їх використання, і обирається варіант з оптимальними показниками. В стратегічному податковому
плануванні на даному етапі здійснюється аналіз і вибір організаційно-правової форми, системи оподаткування, місце розташування, структури, форми
договірних відносин і облікової політики підприємства, результатом якого
виступає складення стратегічного податкового плану. В поточному податковому плануванні на планово-розроблювальному етапі аналізуються можливі
форми і способи реалізації договірних відносин підприємства і обираються
варіанти з найбільш оптимальним оподаткуванням. Результатом заходів поточного планування на даному етапі вважається складання поточного податкового плану на підприємстві.
На цьому етапі в стратегічному і поточному податковому плануванні
здійснюється реалізація та моніторинг стратегічних чи поточних податкових
планів підприємства.

Слід зазначити, що при розробці та впровадженні податкової оптимізації на переробних
підприємствах АПК виникають певні обмеження.
Зокрема, серед існуючих в Україні, доцільно
виділити наступні:
а) законодавчі обмеження, що вказують
обов'язок підприємства зареєструватися у податковому органі, надавати документи, необхідні для обчислення і сплати податку, встановити міру
відповідальності за порушення податкового законодавства;
б) заходи адміністративного впливу, пов’язані
перш за все з повноваженнями податкових органів
вимагати своєчасної і правильної сплати податків,
надання необхідних документів і пояснень, проведення перевірки та прийняття рішення про застосування відповідних санкцій;
в) спеціальні судові доктрини застосовуються
судами для визнання угод, які не відповідають вимогам законодавства у порядку їх укладення з метою подальшого ухилення від сплати податків.
Отже, виділення зазначених обмежень дає підставу

говорити, підприємство має право лише на законні
методи зменшення податкових зобов'язань.
Висновки і пропозиції. Отже, роль оптимізації податків в системі управління економічним потенціалом переробних підприємств є
головною, тому що податкове планування на
підприємстві являє собою цілеспрямовану діяльність підприємства, орієнтовану на максимальне
використання всіх нюансів існуючого законодавства з метою досягнення найвищого фінансового
результату шляхом законної оптимізації податків з
точки зору її податкових наслідків.
Таким чином, нами досліджено процеси позиціювання податкової оптимізації в системі управління економічним потенціалом підприємства завдяки встановлення його сутнісних характеристик,
місця і функцій та шляхом обґрунтування етапів
здійснення і процедури оптимізації, це дозволило
виокремити податкову оптимізацію як важільний
інструментарій управління економічним потенціалом підприємства. Можна виділити такі найе-
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фективніші способи податкової оптимізації для переробних підприємств АПК: простий алгоритм розрахунку податкових зобов'язань; спрощення звітності та подання її в електронній формі; отримання
всіх можливих пільг; вибір найбільш підходящої
сфери діяльності, режиму і системи оподаткування;
максимальне відтермінування сплати податків; застосування спеціальних схем для мінімізації податкового навантаження; податковий аналіз; податковий аудит; податковий моніторинг.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ В РОССИИ
Когогина М.И.
УВО Университет управления «ТИСБИ», г. Казань, доцент
PROSPECTIVE TRENDS OF CASH TURNOVER IN RUSSIA
Kogogina M.I.
HEI, University of Management “TISBI”, associate professor
Аннотация
Тенденция сокращения наличного денежного оборота актуальна для многих стран мира, в том числе
и для России. Однако последняя, в силу своих территориальных особенностей, которые обуславливают
степень проникновения безналичных банковских услуг на рынке, вряд ли полностью откажется от наличных денег.
Abstract
The trend towards the reduction of the physical cash flow is relevant to many countries of the world, including
Russia. However, this country, due to its special features, that are responsible for extent of noncash banking services penetration, will hardly refuse outright on cash money.
Ключевые слова: наличное денежное обращение, рынок банковских услуг, наличные деньги, наличный денежный оборот, инкассация, преимущества наличных денег, недостатки наличных денег.
Keywords: physical monetary circulation, banking market, cash money, physical cash flow, encashment, the
advantages of cash money, the disadvantages of cash money.
Наличное денежное обращение – быть или не
быть? Международные платежные системы, вероятно, мечтают о том, что безналичное общество
станет ближайшей действительностью. Но реалии
жизни таковы, что интерес к наличным со стороны
населения во многих странах мира сохраняется.
Наличное обращение - необычайно дорогостоящая и трудоемкая вещь, сопряженная с определенными рисками. К преимуществам и недостаткам использования наличных денег в современном обществе можно отнести следующее:
— наличные деньги представляют собой обязательства центрального банка, который не может
обанкротиться по определению; безналичные
деньги — это обязательства частных, кредитных
организаций;
— наличные деньги обладают официальным
статусом законного платежного средства; безналичные деньги не обладают официальным статусом
законного платежного средства и любой получатель средств может по своему усмотрению отказаться принимать определенные кредитные или дебетовые карты при оплате своих товаров и услуг, но
у безналичных инструментов платежа больше преимуществ, поскольку можно иметь несколько различных инструментов и средства клиентов, использующих платежные карты, хранятся на счетах и
представляют собой серьезный ресурс для кредитование экономики;
— наличные деньги можно использовать в качестве залога, а вопрос безналичной оплаты крупных покупок пока не решен. Крупные сделки
купли-продажи в ситуации, когда продавец и покупатель не доверяют друг другу и нотариусу, осуществляются через банковские ячейки и наличные
деньги позволяют гарантировать платеж;
— наличные деньги обладают физической сохранностью платежного инструмента, устойчивы к

электромагнитному воздействию, к непродолжительному контакту с агрессивной средой;
— наличные деньги позволяют плательщику
более экономно расходовать свои средства, в то
время как примерно у 30% населения возникают
сложности в контроле собственных расходов при
безналичных расчетах;
— наличные деньги проще использовать при
проведении расчетов, так как в этом случае не требуется специальных технических устройств и отсутствует необходимость уведомлять третью сторону;
— наличные деньги являются самым быстрым
инструментом расчетов;
— при оплате наличными деньгами затраты
ниже, чем при оплате с помощью банковской
карты;
— при оплате товаров и услуг наличными
деньгами покупатель имеет возможность сохранить
свою анонимность;
— защита наличных денег от подделки — обязанность центрального банка. При утрате кредитной или дебетовой карты банк не обязан возмещать
клиенту украденные деньги сразу, а делает это
только по решению суда;
— в условиях чрезвычайных ситуаций наличные оказываются единственным средством платежа. Работа технических средств, обеспечивающих безналичные платежи, невозможна в периоды
отключения электричества, на территориях, пострадавших от стихийных бедствий.
Развитие наличного денежного обращения
определяется динамикой основных макроэкономических индикаторов. В настоящее время наблюдается снижение таких показателей, как: ВВП, индекс
промышленного производства, оборот розничной
торговли, объем платных услуг населению, реальные располагаемые денежные доходы населения и
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ускорение роста цен на потребительские товары и
услуги. Изменения в денежной системе России происходят, в том числе под воздействием интенсивно
развивающихся электронных средств платежа.
Доля наличных платежей в розничных операциях
продолжает сокращаться. Так в первом полугодии
2015 года этот показатель составлял 78,6%[4], а
тремя годами ранее этот показатель равнялся
90%[1]. При этом, Банк России информирует о том,
что количество наличных денег в обращении продолжает расти (на 01.04.2012 - 6461,3 млрд.руб, на
01.04.2016 - 8009,8 млрд.руб.).[3]
Поэтому признавая факт существенности
наличного денежного обращения в финансовой системе государства, для Банка России актуальными
остаются задачи по:
1. Оптимизации затрат в области наличного
денежного обращения.
2. Обеспечению
устойчивости
системы
наличных платежей как части финансовой системы
страны.
3. Повышению уровня безопасности, сервиса, качества и конкурентоспособности процесса
наличного денежного обращения.
Для решения этих задач Банк России предпринимает ряд мер. В частности:
1. работает над созданием максимально комфортных условий для участников цикла наличного
денежного оборота, а именно:
- разрабатывается порядок работы с новыми
программно-техническими средствами – автоматическими приемными устройствам;
- упрощается порядок ведения кассовых операций для индивидуальных предпринимателей и
субъектов малого предпринимательства;
- расширяются партнерские отношения с «Росинкас» в части обработки денежной наличности;
- делегирует коммерческим структурам свои
функции, связанные с обработкой наличных денег
и их перераспределением в банковской системе.
Например, НКО «ИНКАХРАН» (АО) имеет право
осуществлять кассовое обслуживание других кредитных организаций;
- с декабря 2015 года реализуется эксперимент
по передаче денежной наличности Банка России
для ее размещения в ПАО «Сбербанк» и совершения операций с указанной наличностью.
2. работает над системой по поддержанию чистоты наличного денежного обращения, для чего:
- осуществляются проверки кредитных организаций на предмет соответствия используемой
счетно-сортировальной техники требованиям
Банка России;
- осуществляется профилактика фальшивомонетчества (работает система учета поддельных денежных знаков, совершенствуются защитные характеристики банкнот, обучаются кассовые работники кредитных организаций и Банка России,
информируется население о признаках подлинности банкнот и способах их проверки).
3. создал стандарт по инкассации и перевозке
ценностей совместно с отраслевой площадкой
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наличного денежного обращения. Указанный стандарт направлен на консолидацию рынка легальных
перевозчиков и вытеснение неспециализированных
«серых» перевозчиков, которые нарушают требования в части обеспечения безопасности процесса перевозки наличных денег и ценностей, а также правил экипировки, профессиональной подготовки,
вооружения инкассаторских работников, обеспечения их безопасности.
4. совершенствует внутренние процессы по обработке денежной наличности направленные на автоматизированную обработку и хранение денежной
наличности, внедрение безлюдных технологий,
улучшение качества труда кассовых работников.
Оптимизирована логистика перевозок банкнот за
счет достигнутых договоренностей о печати банкнот всех номиналов на двух фабриках ФГУП «Гознак» в Москве и Перми[1].
Оценивая перспективы наличного денежного
обращения в России стоит учитывать, что:
- значительная часть населения России имеет
невысокие доходы (ниже среднего уровня) и осуществляет покупки в мелких розничных магазинах
и на рынках, где наличные деньги являются единственным средством платежа.
- уровень проникновения технологий не во
всех регионах одинаков. Разрыв в уровне доступности информационных технологий между «городом
и деревней», «столицей и периферией» сохранится
и в будущем. Например, если оценивать банкомат
— как точку, в которой можно встретиться с цифровым миром. Из-за территориальных особенностей России, стоимости обслуживания удаленных
банкоматов, их далеко не везде устанавливают. Такой же точкой, которая всегда рядом с человеком,
может быть мобильный телефон, но он не везде работает.
- психологический аспект вкупе с недостаточной финансовой грамотностью населения делают
расчеты наличными предпочтительнее, относительно безналичных.
Очевидно, что в обозримом будущем проникновение цифровых технологий в сферу повседневных платежей физических лиц будет возрастать.
Однако говорить о замещении наличных денег
электронными деньгами преждевременно. В ближайшие 20 лет наличные деньги в России останутся
одним из основных платежных инструментов. Поэтому и Банку России, и организациям, входящим в
Отраслевую площадку наличного денежного обращения, необходимо серьезно заниматься проблемами организации наличного денежного обращения, повышения эффективности, снижения издержек наличного денежного оборота во всех его
звеньях, минимизацией рисков, с которым неизбежно сопряжено наличное денежное обращение.
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Анотація
У статті розкрито сутність та відмінність між категоріями соціальний ефект і соціальний результат,
проаналізовані основні підходи до оцінки соціального впливу, виявлено роль і значення вимірювання
впливу соціального підприємництва, зокрема встановлено, що розуміючи як результати діяльності соціального підприємства змінюють громаду можна розраховувати на підвищення інтересу суспільства та підтримку населенням як окремих соціальних програм так і соціального підприємництва в цілому.
Abstract
The article discloses the essence and the differences between social effect and social result, analyzes the main
approaches to evaluate social influence, detects the role and the meaning to evaluate the influence of social entrepreneurship, in particular, it defines that understanding how the results of activity of social enterprise change the
society, it is possible to calculate the rise of interest from the society to support separate social programs and social
entrepreneurship at large.
Ключові слова: соціальне підприємництво, соціальний ефект, соціальний результат, соціальний
вплив, монетизація соціального впливу.
Keywords: social entrepreneurship, social effect, social result, social influence, social influence monetization.
Постановка проблеми. Останнім часом інтерес до соціального підприємництва в Україні і в цілому світі стрімко зростає. В першу чергу це
пов’язано із впливом, що справляє діяльність таких
організацій на економіку. Країною лідером з розвитку соціального підприємництва можна вважати
Велику Британію. Так, за даними Звіту щодо стану
соціального підприємництва за 2015 рік, соціальне
підприємництво у Великобританії стрімко розвивається і дослідження показує, що половина (49%)
всіх соціальних підприємств були створені не більше 5 років тому, 35% соціальних підприємств
були створені три роки тому або, навіть, менше. Ці
показники більше ніж втричі перевищують частку
стартапів в малому та середньому бізнесі за відповідний період. З точки зору формування нового бізнесу у Великобританії, соціальне підприємство –
центр найбільшої активності [5]. При цьому, у Великобританії налічується близько 70 тисяч соціальних підприємств, на цих підприємствах зайнято
близько двох мільйонів чоловік і внесок соціальних

підприємств у економіку сягає близько 24 млрд англійських фунтів [6]. На жаль, в Україні ці показники не такі вражаючі, а соціальне підприємництво
лише починає розвиватися, хоча інтерес до нього
стрімко зростає.
Одним з визначальних питань щодо організації
соціального підприємництва та подальшого його
розвитку є залучення фінансування таких проектів.
Для будь якого інвестора важливо розуміти мету і
економічну ефективність проекту в який планується вкладення грошей, а стейкхолдери та грантодавці мають бути впевненими, що кошти витрачаються як належить, що соціальне підприємство рухається до досягнення поставленої соціальної цілі,
виконує свою роботу, а не просто «проїдає» отримані кошти. Також оцінку соціального впливу проводять з метою підвищення інтересу суспільства,
оскільки лише розуміючи як результати діяльності
соціального підприємства змінюють громаду можна розраховувати на підтримку населення та на
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подальше масштабування проекту. Окрім вищеперерахованих завдань, за допомогою аналізу соціальні підприємства здійснюють моніторинг своєї діяльності, що дозволяє виявити можливості для покращення сервісу, раціонального використання
ресурсів та підвищення продуктивності роботи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвиток соціального підприємництва в цілому і
оцінка його соціального впливу зокрема, привертають увагу як іноземних, так і вітчизняних науковців. Серед іноземних науковців можна виділити
роботи Г.Диза, Дж.Мейр, І.Марті, Р.Мартіна,
С.Осберг, Дж.Кікал, Фр.Спреклі, російських –
А.Московську, М.Баталіну, А.Сітнікова, українських дослідників - Н.Супрун, З.Галушку та ін.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. На сьогодні не існує єдиного
підходу та набору інструментів для виміру соціального впливу, які можна було б використовувати в
будь якій ситуації. Одночасно, існує велика кількість підходів, методів, які використовуються як
окремими організаціями так і цілим рядом організацій.
Мета статті полягає в узагальненні сучасних
підходів до вимірювання впливу соціального підприємництва.
Виклад основного матеріалу. Для комерційних підприємств визначити їх фінансові результати
доволі легко, набагато складніше це зробити для соціальних підприємств, оскільки головним результативним показником для таких підприємств є досягнення місії, соціального результату.
Оцінка соціального впливу (ефекту) та соціальних результатів є надзвичайно актуальною, при
цьому ці два поняття доволі часто відокремлюють
одне від одного.
Соціальні результати визначають як зміни, що
навмисно або ненавмисно сталися внаслідок здійснення діяльності. Для соціальних підприємств, пов'язаних з наданням послуг, це головним чином
зміни стану, поведінки, статусу користувачів (клієнтів). Наприклад, це кількість малозабезпечених сімей, у яких стабільно підвищився дохід завдяки діяльності підприємства; число громадян з обмеженими
фізичними
можливостями,
які
працевлаштовані на підприємстві, покращення фізичного здоров’я населення та ін. [3].
Соціальний вплив (соціальний ефект) визначають як ті сприятливі зміни, що очікуються від діяльності підприємства. Такі результати проявляються, наприклад, у зміні умов виховання дітей,
здоров'я клієнтів, їх працевлаштування або доходів.
Визначення соціального ефекту це одне з найскладніших завдань, оскільки на відміну від соціальних
результатів, соціальні ефекти зазвичай віддалені у
часі і показують не тільки зміни (поведінки, сприйняття, відносини) у благоотримувачів (клієнтів),
але, як наслідок, й позитивні зрушення у суспільстві в цілому.
Отже, при здійсненні оцінки діяльності соціального підприємства, в першу чергу фокусуються
саме на соціальному результаті, оскільки цей показник характеризує діяльність кожного окремого
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підприємства. Доволі часто соціальний ефект вимірюється в результаті ділення натуральних показників, що відображають соціальний результат, на витрати, необхідні для його досягнення. У випадках,
коли соціальний ефект в грошовій формі виміряти
неможливо, соціальні результати, зазвичай, можуть
бути виміряні з певною мірою ймовірності, що в
свою чергу дозволяє компаніям оцінити корисність
діяльності соціального підприємства.
Методи оцінки соціального впливу можна розділити на такі дві групи як якісні і кількісні.
До якісних методів можна віднести описи успішних історій, дослідження задоволення клієнтів
якістю продукції або наданих послуг, залучення
клієнтів до оцінки. Якісні методи використовуються в тих випадках коли використання кількісних
не є можливим чи то через брак статистичної інформації чи коли результати діяльності вираховуються в натуральних одиницях (кількість вилікуваних людей, кількість дітей, що закінчили школу
тощо). До таких методів відносять аналіз економічної ефективності (cost-effectiveness analysis, CEA),
що являє собою розрахунок між витратами та немайновою вигодою або результатом (наприклад,
витрати на пенсіонера, вилікуваного від туберкульозу). Як правило, цей метод використовується
коли монетизація соціального впливу не є можливою і головною перевагою його є порівняльна прямолінійність за умови, коли результати діяльності
не потребують переведення в грошові одиниці.
При цьому, під монетизацією слід розуміти пошук і визначення фінансових еквівалентів для соціальних явищ [2, 92]. Незважаючи на існування різних підходів щодо оцінки соціального впливу, необхідно відмітити, що на практиці найчастіше
використовують саме ціну як грошовий вираз вартості, та завдяки якій можна зрозуміти наскільки
окрема громада або суспільство в цілому цінує різні
речі. Саме тому ціна є практичним інструментом
для визначення цінності як матеріальних, так і нематеріальних благ.
Отже, соціальні підприємства все частіше намагаються монетизувати соціальний вплив, тобто
при оцінці застосовувати кількісні методи. До них,
в першу чергу, відносять аналіз витрат та доходів
(cost-benefit analysis, CBA).
Метод аналізу витрат і доходів дозволяє представити позитивний вплив і результати діяльності
соціального підприємства в грошовому вираженні,
що допомагає порівняти їх з витратами і оцінити фінансовий результат. Цей підхід є одним із найскладніших оскільки передбачає грошову оцінку усіх
елементів впливу діяльності окремого соціального
підприємства або відповідного соціального проекту. Такий підхід застосовується як в державному
так і в недержавному секторі для оцінки соціальних
проектів (програм), в тому числі і з метою прийняття інвестиційних рішень, оскільки дозволяє зрозуміти яким є результат в грошовому еквіваленті і
чи є сенс фінансувати такий соціальний проект з точки зору чистих переваг, тобто вигоди за вирахуванням витрат, як для основних зацікавлених осіб
та суспільства в цілому.
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Необхідно зазначити, що головною причиною
непопулярності вартісних методів оцінки (монетизації) соціальних результатів є значні витрати (фінансові, часові, інтелектуальні тощо) на їх проведення. Відповідно це суттєво обмежує їх використання в галузі соціального підприємництва.
Крім вищезазначених, підприємства та організації в своїй роботі для оцінки соціально економічних проектів використовують і інші методи, які розробляють враховуючи специфіку своєї діяльності.
Зкрема, це такі методи як співвідношення вигод і
витрат, що використовується фондом Robin Hood
Foundation, показник оцінки кращої альтернативної
можливості для благодійності використовує в своїй
роботі фонд Acumen, показник очікуваної віддачі
використовується фондом William and Flora Hewlett
Foundation та інші [1, 211]. Ці методи дуже схожі
між собою і головні відмінності полягають у способі оцінки недоліків або переваг соціальних проектів, способі оцінки витрат, способі врахування невизначеності і розрахунку ймовірності успіху, а також у способі перерахунку соціальних результатів
в натуральних одиницях.
Останнім часом все більшої популярності набуває використання такого показника як соціальне
повернення на інвестиції (SROI). Концепція соціальної ефективності інвестицій вперше була створена спеціалістами фонду Roberts Enterprise Development Fund (REDF) благодійного дослідницького
фонду.
Сутність аналізу полягає в тому, що один або
навіть декілька показників не можуть показати соціальні результати проекту, оскільки ці результати
мають доволі складну природу. Відповідно до визначення соціального підприємництва, соціальне
підприємство здійснює комерційну діяльність,
створює суспільне багатство, та сприяє покращенню екології. Суспільне багатство та екологічні
вигоди є невід’ємною частиною цілей діяльності
соціального підприємства; або на їх досягнення підприємство скеровує частину прибутку [4, 4]. Отже,
успіх соціального підприємства вимірюється потрійним результатом діяльності, при цьому монетизація відіграє значну, але не єдину і не головну
роль. Аналіз соціальної ефективності інвестицій передбачає можливість не використовувати кількісні
показники, оскільки однією з цілей цієї методики є
створення ефективного інформаційного простору,
який сприяє обговоренню досягнутих соціальних
результатів із зацікавленими сторонами.
Показник соціального повернення на інвестиції в загальному вигляді розраховується як відношення цінності до суми вкладених інвестицій, при
цьому слід зауважити, що цей показник розглядає
три види результатів: економічні (доходи), екологічні (вплив на навколишнє середовище) і соціальні
(благополуччя тих, на кого направлена діяльність
підприємства). Одночасно, до розрахунку приймаються як заплановані так і незаплановані результати діяльності підприємства, а також як позитивні
так і негативні.
Необхідно наголосити, що коли говорять про
соціальне повернення на інвестиції в першу чергу
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мають на увазі цінності, а не гроші. Гроші є лише
універсальною одиницею виміру, яка є всім зрозумілою і тому її зручно використовувати для наочної
демонстрації цінності, яку створює соціальний проект.
Аналіз соціального повернення інвестицій вирішує декілька задач, а саме його можна використовувати як інструмент стратегічного планування і
розвитку, для залучення інвестицій, для інформування про вплив діяльності соціального підприємства, а також для прийняття рішень про фінансування проектів, тобто такий аналіз допомагає керівникам ефективно використовувати ресурси.
Європейська комісія приділяє значну увагу розробці процедур управління соціальним впливом.
Зокрема, в 2014 був розроблений Стандарт виміру
соціального впливу в основу якого покладено
керівництво “Соціальний вплив: вимір і управління”, розроблений Європейською асоціацією венчурної філантропії і є орієнтиром для соціальних
підприємців, а також фінансових структур, що їм
допомагають [7].
Стандарт рекомендує здійснювати управління
соціальним впливом поетапно, зокрема виділено 5
етапів: постановка проблеми, аналіз стейкхолдерів,
вимірювання результатів, перевірка та оцінка
впливу, моніторинг і звітність. При цьому, ці п’ять
етапів рекомендується виконувати у вказаній послідовності і постійно повертатись до попередніх у
разі накопичення інформації та досвіду.
На першому етапі необхідно чітко визначити
проблему, яку намагається вирішити соціальне підприємство своєю діяльністю, оскільки будь яка система виміру результатів базується на визначенні
мети і основних задач. При цьому, постановка проблеми має включати інформацію про причини та
розмір (масштаб) проблеми, інтереси яких цільових
груп порушуються, як розвивається ситуація і що
саме робиться з метою вирішення проблеми.
Наступним етапом системи виміру результатів
є аналіз стейкхолдерів. Стейкхолдерами можуть
бути як окремі особи так і організації, на яких впливають заплановані або незаплановані зміни в результаті діяльності соціальних підприємств. Помилки на даному етапі управління соціальним впливом можуть призвести до того, що отримані
результати діяльності не будуть сприйняті
стейкхолдерами і діяльність відповідного соціального підприємства не буде ефективною.
На етапі вимірювання результатів головну
увагу необхідно звертати на дані, які використовуються при аналізі. До таких даних можуть включатися дані звітності, опитування клієнтів, оцінка запрошеними спостерігачами, використання кількісних та якісних методів.
Важливим є і етап перевірки та оцінки впливу
діяльності соціального підприємства, оскільки часто соціальні результати значно відтерміновані у
часі і можуть спостерігатися навіть після завершення певної соціальної програми. При цьому, слід
враховувати, що не всі важливі соціальні результати можна виміряти кількісно.
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Тому, на останньому етапі в системі виміру необхідно передбачити включення у звіти про соціальні результати даних, які носять виключно описовий характер. При цьому, звіт про результати діяльності має бути послідовним, методологічно
коректним та зрозумілим для користувачів.
Отже, Стандарт виміру соціального впливу розроблений з метою сприяння підвищенню ефективності і якості планування соціальними підприємствами, виміру і оцінці соціальних програм, прозорості діяльності організацій і підвищенню довіри до
них з боку основних зацікавлених осіб.
Висновки і пропозиції. Численний вибір інстументів виміру, а також технологічні і фінансові
витрати призводять до того, що більшість соціальних підприємців не вимірюють і не оцінюють свої
соціальні результати, або ж роблять це нерегулярно, не мають системного підходу. При цьому,
отримані кількісні показники не завжди відображають важливі якісні зміни у суспільстві. І головне,
система виміру соціальних результатів має допомагати соціальному підприємцю в його діяльності, а
не, навпаки, забирати такі важливі ресурси, як час і
гроші, що вкрай важливо для соціального підприємництва, яке має швидко реагувати на потреби ринку і стейкхолдерів.
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Анотація
Висвітлюються аспекти впливу бюджетної політики на економічний розвиток. Акцентується увага на
необхідності структурних і інституційних перетворень для стабілізації ситуації в макроекономіці і фінансах України з урахуванням світових тенденцій глобалізації та індустріалізації. Аналізуються причини економічного спаду, виробляються рекомендації щодо реформування фінансової і податкової системи країни.
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Вивчаються питання впливу децентралізації публічної влади і розширення повноважень місцевого самоврядування, перерозподілу фінансових ресурсів і впровадження нового механізму фінансового вирівнювання на модернізацію національної економіки.
Abstract
The aspects of the budgetary policy influence on the strategic economic development are considered. Attention is focused on the need for structural and institutional reforms to stabilize the situation in Ukrainian macroeconomics and finance, taking into account the global trends of globalization and industrialization. The reasons of
the economic recession are analyzed; recommendations on reforming the financial and tax system of the country
are developed. It was studied the issues of the influence of public authority decentralization and the local government powers extension, of the financial resources redistribution and the introduction of a new financial equalization mechanism for the modernization of state economy.
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Постановка проблеми. Становлення фінансової системи в Україні відбувається під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників, зокрема: змінюються
умови, природа і форма бюджетних відносин, що
передбачає вжиття державою адекватних заходів
щодо забезпечення ефективності їх функціонування в умовах динамічних змін. Вплив цих чинників нерівномірний на тлі загальних внутрішньодержавних проблем (тривалі політичні протистояння,
неефективне державне управління). Успішне здійснення реформ повинне досягатися, в першу чергу,
завдяки забезпеченню внутрішньої політичної стабільності в країні, з урахуванням об’єктивних законів суспільного розвитку і глобальних світових тенденцій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про наявність певного доробку вітчизняних
науковців, присвячених ситуації в макроекономіці і
фінансах України, вивченню умов і можливостей
проведення непопулярних, але необхідних структурних і інституціональних реформ, зміні парадигми
держави і публічних фінансів, пов’язаних з цим питань державного управління і особливостей ухвалення державно-управлінських рішень. З-поміж
найбільш значущих напрацювань у цій царині виокремлюються дослідження В. Базилевича, В. Бодрова, І. Бураковского, А. Гальчинского, В. Гейця,
Я. Жаліла, В. Куйбіди, І. Розпутенка. Проблеми фінансової системи в Україні, різних аспектів функціонування багаторівневих бюджетних систем досліджували Н. Балдич, Н. Олійник, М. Іжа, А. Кілієвич, А. Максюта, О. Сафронова та інші вчені.
Виокремлення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Віддаючи належне наявному
внеску науковців у розробку окресленої проблематики, важливо відмітити необхідність подальшого
поглибленого вивчення відносин у системі державного регулювання економіки і фінансової системи
країни на сучасному етапі розвитку, що передбачає
оцінку реальної ситуації і наслідків реалізації відповідних стратегій.
Тож метою статті є з’ясування основних тенденцій державного регулювання і розвитку фінансової системи в контексті структурного реформування економіки України.

Виклад основного матеріалу. У доповіді Організації економічного співробітництва і розвитку(ОЭСР) про стан світової економіки «Global
Economic Outlook» відзначається, що для стимулювання зростання економіки важливо застосовувати
монетарні і фіскальні інструменти. Економіка реагує на ці інструменти, якщо вони супроводжуються
структурними реформами, серед яких пріоритетними вважаються створення робочих місць, підтримка експорту і розвиток підприємництва.
Держава повинна здійснювати стратегічний
вплив на економіку, вибудувавши свою політику на
принципах, доповнюючих дію традиційних ринкових важелів [5]. Звичайно, треба навчитися впевненіше застосовувати різні інструменти з арсеналу
економічної науки. Йдеться, зокрема, про розробки
українських і міжнародних вчених і практиків щодо
впровадження відповідних моделей реіндустріалізації, але при цьому, безумовно, слід враховувати
національні особливості (цінності, соціокультурний контекст, трудову етику, релігійні установки
тощо). Необхідно виходити із сучасного стану економіки країни і чіткого усвідомлення глобалізаційних впливів та дії геополітичних алгоритмів.
Нинішня ситуація в економіці України складна, що не припускає наявності безумовно позитивних рецептів і однозначно виграшних методів дії
[2]. Для досягнення якісного розвитку нашої країни
необхідно докладати сил для макроекономічної і
фінансової стабілізації і, одночасно з цим, для реалізації в Україні адекватної сучасним світовим вимогам промислової політики. Остання, у свою
чергу, потребує проведення поєднуваних в розумних пропорціях інституціональних і структурних
реформ.
Як відомо, складовою економічної політики
держави є бюджетна політика. Міністерство фінансів України як основний творець і виконавець бюджетної політики відчутно домінував над іншими
органами державної влади, виступаючи в ролі
останньої інстанції, що визначає доцільність більшості складових державної політики. При розробці
і виконанні чергового бюджету основними були
орієнтація на балансування доходів і витрат, можливості витискування з економіки додаткового фіскального ресурсу.
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Між тим, зосереджуючись на кількісних показниках бюджету, влада повною мірою не використала потенціал впливу самої бюджетної політики на
стратегічний розвиток країни. Більше того: не враховувалися впливи, які чинила обрана модель бюджетної політики на макроекономічному рівні. Але
ж бюджетна модель, яка не відповідає конкретним
соціально-економічним умовам, підриває фінансову систему держави. Це не означає, що організація бюджетного процесу є другорядним чинником,
вона вторинна відносно бюджетній моделі. Чітко
налагоджений бюджетний процес може деякий час
утримувати в рівновазі хистку бюджетну модель. В
той же час незадовільна організація бюджетного
процесу може привести до того, що навіть найкраща бюджетна модель буде неефективною.
Невтішним наслідком бюджетного процесу
стали хронічні конфлікти цілей, що виникають між
різними суб’єктами, уповноваженими проводити
економічну політику держави, тобто їх зусилля нерідко взаємно нівелювалися, а управлінські ресурси
витрачалися на рішення цих конфліктів.
Потужним генератором протиріч була також
діюча податкова система, побудована на орієнтирах
максимізації поточних надходжень, передусім від
непрямих податків, які відносно прості в адмініструванні і водночас не пов’язані з ефективністю роботи економіки. Отже, в певні періоди уряд прибігав до такого способу зменшення дефіциту, а бюджетна політика вступала в пряме протиріччя із
завданнями макроекономічної стабілізації.
Податкова система також чинила слабкий
вплив на стимулювання ефективності бізнесу, зосередившись передусім на непрямих податках. Тобто
зібраний фіскальний ресурс спрямовувався на фінансування витрат бюджету, велика частина яких
живила внутрішній попит, але повернення цих засобів в економіку не зустрічало належної відповіді
з боку внутрішньої пропозиції із-за депресивного
впливу оподаткування на бізнес. Це посилювало інфляційні ризики і призводило до необхідності обмежувальної монетарної політики.
Високий рівень фіскального перерозподілу
ВВП через державний бюджет – один з визначальних чинників динаміки української економіки. Бюджет відповідальний за реалізацію близько двох
третин ВВП. Ефективність витрат і чинники її забезпечення залишалися без уваги. Тому відносно
високий рівень фіскального перерозподілу в Україні грає роль компенсатора втрат від нереформування сфер бюджетних витрат. Коли звуження можливостей фінансування бюджету при глибокому
економічному спаді зробило цю компенсацію неприпустимо обтяжливою (до того ж додалися проблеми зростання вартості зовнішнього боргу і необхідності збільшення оборонних витрат), з’ясувалося, що зменшення витратної частини у багатьох
випадках можливе тільки за рахунок зниження якості виконання зобов’язань держави.
До того ж поточна економія на бюджетних витратах виливається в загрозливі стратегічні наслідки. Відбувається декапіталізація бюджетної
сфери у вигляді занепаду як матеріального, так і
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людського капіталів, що неухильно збільшує
об’єми фінансових ресурсів, необхідних для подальшого відновлення функціональності бюджетних
організацій на основі їх реформування. Тому така
модель дефіцитного фінансування гальмує економічну динаміку. А збільшення державного боргу підштовхує до угод з міжнародними фінансовими організаціями в обмін на долю суверенітету в економічній політиці.
В Україні утворилася модель фіскальної хронічно дефіцитної економіки, орієнтованої на «проїдання» потенційних ресурсів розвитку. Якщо в періоди економічного підйому така модель ще демонструвала деяку життєздатність, то внаслідок
глибокого економічного спаду склалася ситуація,
при якій держава нездібна до повноцінної патерналістської політики, оскільки переобтяжена фіскальним пресом економіка вже не створює належного
фіскального ресурсу.
Вихід з такої ситуації можливий, якщо розглядати бюджетну політику як політику нової економічної моделі, що базується на принципах економічного прагматизму і підприємницької ініціативи.
Україна переживає непрості часи як в економічному плані, так і в плані ефективного функціонування органів влади. Державність розглядається через властиві суспільству механізми соціальної самоорганізації. Однією з фундаментальних проблем
України є розрив між прискореним створенням інститутів суверенної держави, які були сформовані в
перші десятиліття незалежності, і процесом становлення державності як здібності до відтворення цих
інститутів самоврядування і національної самоорганізації.
Самоврядуванню і демократії вчаться, освоюють як нові ступені свободи і відповідальності як
здатність до самостійного, колективного рішення,
як локального (на рівні громади), так і національного (на рівні національних державних органів
представницької влади).
Від політичної еліти залежало, в якому новому
варіанті самоорганізації розвиватиметься нове суспільство. Якщо завдання перших років побудови
держави вирішувалися досить швидко і ефективно
(створення нової політичної системи, силових структур, управлінські і соціальні функції держави), то
формування інститутів самої державності, таких як
місцеве самоврядування, структури громадянського суспільства, відбувалося набагато повільніше.
Це супроводжувалося кризою в економіці і перетворенням молодої держави в олігархічну державукорпорацію, в якому великий капітал (представлений у владі своїм політичним менеджментом, медійними можливостями, корупційно-корпоративними зв’язками) розпоряджався цілими державними інститутами.
Крім того, особливістю соціально-економічної
системи був високий рівень експлуатації робочої
сили. Соціальна сфера відрізнялася несправедливістю, низькими доходами робочої сили і недостатнім рівнем соціального забезпечення залежних соціальних прошарків. Енергія соціального протесту,
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що накопичується, пов’язана з невдоволенням людей, що живуть в різних регіонах, і із загальним
критичним станом в країні, виражалася невдоволенням владою і державою в цілому.
Відповідно, усі, хто представляв законодавчу,
виконавчу владу, силові структури, маючи правову
легітимність, не мали при цьому широкої громадської підтримки, визнання і належного морального
авторитету. Отже виникала необхідність ухвалення
рішення про нові форми політичної і економічної
самоорганізації [4].
Децентралізація і розвиток місцевого самоврядування є на сьогодні ключовими чинниками становлення демократичної держави. Окрім соціальної спрямованості, децентралізація публічної влади
допомагає рішенню ряду економічних проблем в
країні в цілому і на місцевому рівні.
Аналіз процесів децентралізації в країнах Європи дає всі підстави стверджувати, що одним з аргументів на користь їх здійснення є підвищення
ефективності діяльності як центральних, так і місцевих органів влади, а також створення сприятливих умов для економічного розвитку [6, с. 152].
Соціально-економічне значення децентралізації публічної влади полягає в тому, що децентралізація: сприяє гармонізації громадських стосунків і
підвищенню добробуту населення; допомагає досягти політичної стабільності і громадянської згоди в
суспільстві; є важливою складовою реформування
політичної системи держави на шляху становлення
інститутів громадянського суспільства, трансформації публічної влади, розвитку демократії; сприяє
розпаду централізованої тоталітарної держави; виховує почуття відповідальності і громадянськості.
Оскільки органи публічної влади на місцях в
результаті децентралізації отримують повноваження у сфері оподаткування, визначення ставок
окремих місцевих податків і зборів, введення податкових пільг в цілях стимулювання окремих галузей економіки на місцевому рівні, визначення структури витрат, це сприяє забезпеченню фінансової
самостійності місцевих органів влади щодо фінансування покладених на них функцій і завдань; створенню ефективної системи розподілу; вирівнює і
стимулює фінансову допомогу, ґрунтовану на показниках бюджетного потенціалу і сукупного індексу
витрат місцевих органів влади. В цілому це сприяє
підтримці підприємницької активності і збільшенню інвестиційних можливостей місцевих органів влади [7, с. 108].
Усі ці чинники позитивно впливають на розвиток соціально-економічної сфери суспільства. Крім
того, успішне впровадження реформи децентралізації публічної влади дуже важливе для нинішньої
України, оскільки ця реформа дозволить створити
передумови для зниження соціальної напруженості
в країні і зменшити руйнівні наслідки військових
дій, і тим самим поліпшити соціальні взаємовідносини, а також економічний стан у державі.
У країнах з розвиненою економікою разом з
кардинальними змінами у бюджетно-фіскальній
сфері, розвитком місцевого самоврядування, зі змі-

43
ною адміністративно-територіального устрою відбувалося реформування бюджетних відносин. Як
правило, реформування системи фінансового вирівнювання було завершальним в структурних змінах.
Певна річ, ідеальної моделі механізму регулювання бюджетних відносин не існує. Вирішальним
є їх вплив на такі показники як ефективність розподілу ресурсів, справедливість розподілу і стабільність макроекономіки.
Зарубіжний досвід свідчить про те, що бюджетні системи і бюджетні відносини різних країн відрізняються по рівню доходів і рівню витрат місцевих бюджетів, їх податковим надходженням і повноваженням, а також підходам до вирівнювання
умов життя в різних регіонах країни, фінансової самостійності місцевих органів влади.
Держава визначає модель взаємодії центральних і місцевих органів влади, тому оптимальною
вважається модель міжбюджетних відносин, яка
передбачає певний рівень фіскальної незалежності.
Загальний об’єм фінансових ресурсів, який спрямовується на виконання бюджетних програм місцевими бюджетами, розподіляється відповідно до
пріоритетів бюджетної політики держави. Існуюча
система по структурі є складною системою розподілу фінансових ресурсів державного рівня, які надаються в розпорядження органам місцевої влади
[1].
Фінансова діяльність держави і органів місцевого самоврядування є складовою механізму державного управління. Державні органи влади і органи місцевого самоврядування організовують і
здійснюють розподіл і використання грошових фондів. На макроекономічному рівні система міжбюджетних відносин впливає на темпи економічного
зростання і стабільність надходжень до бюджетів.
На мікроекономічному рівні міжбюджетні відносини визначають ефективність використання місцевих ресурсів, якість і об’єм надання адміністративних і соціальних послуг населенню, інвестиційний
клімат створює умови для розвитку підприємництва.
Отже, бюджетні відносини є потужним засобом державного регулювання динаміки соціальноекономічних процесів, важливим показником рівня
розвитку бюджетного процесу, які обумовлені рухом засобів між державним бюджетом і місцевими
бюджетами. У свою чергу, це тісно пов’язано з тим,
що держава завжди повинна робити вибір між ефективністю і справедливістю розподілу благ. Адже
прагнення суспільства досягти соціальної справедливості передбачає застосування державною владою різних заходів по перерозподілу доходів. При
цьому необхідно проаналізувати вартість перерозподілу для суспільства, адже такий перерозподіл
(втручання держави в ринкові механізми економіки) веде до зниження загальної ефективності економіки [3, с. 438].
Зарубіжна практика показує, що для оперативного надання послуг, ті, хто отримують трансферти, повинні мати чіткі і прозорі повноваження,
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адекватні ресурси, значну гнучкість для ухвалення
рішень і високу відповідальність за результати.
Важливим є пошук ефективних форм взаємодії
державних і місцевих фінансів, при яких буде гарантована фінансова незалежність місцевих рад і ефективність використання фінансів. Це дасть можливість розробити науково обґрунтовані пропозиції
відносно справедливого розподілу публічних фінансів, забезпечення відповідності між повноваженнями на здійснення витрат, закріплених законодавчими актами, і бюджетними ресурсами, які повинні забезпечувати виконання цих повноважень.
Структура бюджетної системи України потребує не лише зміни фінансової системи державного
і місцевих бюджетів, але і в усвідомленні того, що
усі ці зміни вимагають політичної волі бізнес-еліти
країни. Це питання стосунків необхідно вирішувати
шляхом створення зваженої системи розподілу повноважень між органами державної влади і органами місцевого самоврядування, ефективних механізмів формування місцевих бюджетів.
Реформа міжбюджетних відносин пов’язана з
реформою місцевого самоврядування і децентралізацією, а ефективний розвиток регіонів залежить
від їх фінансового стану. Економічні реформи передбачають законодавче визначення основ державної регіональної політики і впровадження механізму концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах регіонального розвитку, а також
механізм об’єднання територіальних громад. Реалізація цих заходів забезпечить зміцнення фінансової
основи розвитку територій, розширить повноваження органів місцевого самоуправління.
В Україні були прийняті ряд як програмних документів, так і нормативно-правових актів, які законодавчо визначали необхідність реформування
системи міжбюджетних стосунків в контексті регіонального розвитку, проведення реформи місцевого самоврядування і децентралізації. В цілях підвищення фінансової самодостатності місцевих бюджетів їм уперше були передані доходи державного
бюджету. Перерозподілені повноваження між рівнями місцевих бюджетів, оскільки доходи обласних і районних бюджетів передані бюджетам міст,
сіл, селищ. Щоб збільшити ресурс місцевих бюджетів для виконання власних повноважень, розширені
джерела формування доходів, які не враховуються
при визначенні міжбюджетних трансфертів.
Новаціями є впровадження середньострокового бюджетного планування і розвиток програмно-цільового методу бюджетування на усіх рівнях
бюджетів, підвищення фінансової самодостатності
місцевих бюджетів. На підставі цього була створена методологічна база для впровадження і виконання місцевих бюджетів програмно-цільовим методом [1].
Описані аспекти вимагають комплексного підходу в застосуванні необхідної на сучасному етапі
моделі бюджетної політики, для якої потрібні інституціональні зрушення у вигляді зміни структури
і функцій основних органів економічної влади і
внесення змін до Податкового і Бюджетного коде-
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ксу. Але для подібних зрушень потрібен час, і чекати їх здійснення – означає приректи країну ще на
один рік поглиблення внутрішніх протиріч бюджетної системи. Для зміни парадигми формування
держбюджету треба передбачити відповідні положення в Основних напрямах бюджетної політики
на 2018 рік, які стануть керівництвом до дії при
програмуванні бюджету, зміни у бюджетній політиці:
1. Фіскальна лібералізація на першому етапі
має бути зосереджена переважно на спрощенні податкового адміністрування і зниженні на цій основі
«корупційного податку».
Важливо передбачити компенсатори, які запобігатимуть підвищенню фактичного фіскального
навантаження внаслідок зростання ефективності
адміністрування; встановити механізми повернення в економіку надлишку вилучених з неї ресурсів на інвестування в енергоефективність, фінансову підтримку підприємництва.
2. Реалізація інвестиційного потенціалу держфінансів повинна орієнтуватися на створення сприятливих умов для партнерського фінансування програм модернізації, концентрації основної долі бюджетного інвестування на розвитку економічного
середовища, сприятливого для підприємництва.
3. Припинення підтримки практики патерналістичних очікувань регіонів. Досягнення залучення
в економічний оборот потенційних ресурсів регіонів на основі фіскальної децентралізації і посилення зв’язку фінансових ресурсів, доступних громадам, з результативністю місцевих економік. Потужний результат може принести навчання
місцевих громад використанню вже наявних в їх
розпорядженні можливостей залучення засобів і,
що важливіше, їх раціональному витрачанню.
4. Забезпечення довіри суспільства до держави
шляхом бюджетних вливань в соціальну сферу, посилення адресності соціальних витрат. Довіру суспільства до політики держави, зокрема у бюджетній
сфері, потрібно відновлювати шляхом забезпечення повної відкритості формування і витрачання
бюджетних коштів. Цьому сприятимуть процедури
громадського контролю над діяльністю відомств у
вигляді діяльності громадських і спостережливих
рад, систематичного публічного звіту [7].
Ефективність задекларованих реформ багато в
чому залежить від того, як їх сприймає громадськість. Обов’язок влади – не лише розробити зміни,
але і пояснювати громадянам країни, наскільки потрібні реформи і що отримають громадяни в результаті їх успішного проведення.
Висновки і пропозиції. В українських реаліях
реалізація економічного прагматизму повинна відбуватися шляхом поглиблення інституціональних реформ і доповнення ринкових інструментів державною
політикою, спрямованою на економічне зростання.
Держава повинна через структурні зрушення цілеспрямовано формувати інституціональні передумови для чутливості економіки до позитивних сигналів економічного зростання, що сприятиме модернізації
і
зміцненню
конкурентоспроможності.
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Релевантними інструментами є функціональна підтримка експортної діяльності, інвестування і інноваційної діяльності, промисловості, структуризація фінансової системи для підвищення інвестиційного потенціалу економіки, створення робочих місць,
розвиток підприємництва.
На сьогодні актуальним і ефективним у світлі модернізації економіки видається також розширення повноважень місцевого самоврядування, створення певних гарантій його діяльності, забезпечення фінансовими ресурсами, впровадження нового механізму
фінансового вирівнювання.
Якими б складними не були внутрішні проблеми,
з необхідністю розв’язання яких стикається Україна,
це не може бути приводом для самоусунення від глобального контексту. Навпаки, за часів глобалізації
значно ефективніше асоціювати рішення системних
проблем національного рівня з міжнародною проблематикою і інтеграцією України в глобальну систему
людського розвитку.
Приєднання до глобальних цілей розвитку відкриває простір для міжнародного діалогу України,
спрощує отримання правової і фінансової підтримки, сприяє розширенню міжнародного економічного партнерства, що в комплексі дозволить полегшити тягар системних трансформацій для державних фінансів України.
Важливим видається і те, що при окресленому
підході з’являється можливість формування спільних рішень і точок консолідації інтересів представників державної влади і суспільства, повнішого залучення громадськості до бюджетного процесу, що
позитивно позначиться на поверненні бюджетної
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політики в число дієвих інструментів розвитку фінансової системи в контексті структурного реформування економіки України.
Список використаної літератури
1. Бюджетна політика: прагматичні підходи до
стратегічних рішень: Аврамчєнко К. В., Дешко А. Л., Жаліло Я. А. та ін. – К., СТ-ДРУК, 2016. –
112 с.
2. Данилишин Б. Співробітництво з МВФ: проблеми і перспективи // Газета «Дзеркало тижня»,
№ 45, 2016.
3. Економічний розвиток і державна політика :
навч. посіб. / [кол. авт.: Ю. М. Бажал, О. І. Кілієвич,
О. В. Мертенс та ін. ; за заг. ред. Ю. І. Єханурова,
І. В. Розпутенка]. – К. : Вид-во УАДУ, 2001. – 478 с.
4. Ермолаев А. В Украине отсутствует напрочь
такой институт, как национальный диалог // Грушевского, 5 [Електронный ресурс]. – Режим доступа:
http://grushevskogo5.com/interview/andreyermolaev-v-ukraine-otsutstvuet-naproch-takoyinstitut-kak-natsionalnyy-dialog/
5. Жаліло Я. Про національні особливості економічного прагматизму // Газета «Дзеркало тижня»,
№ 49, 2016.
6. Іжа М. М. Показник децентралізаційних процесів у країнах Європи // Вісник СевНТУ : збірник
наукових праць. – 2010. – Вип. 112. – С. 152–155.
7. Усков И. В. Децентрализация как основа становления финансово самостоятельных местных органов власти // Бізнесінформ. – 2012. – № 3. –
С. 107–111.

Znanstvena misel journal №6/2017

46

PEDAGOGICAL SCIENCES
ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ГОТЕЛЬНОГО ТА
РЕСТОРАННОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (HoReCa)
Сушенцева Л.Л.
Національний університет "Львівська політехніка", доктор педагогічних наук, доцент, професор
кафедри педагогіки та соціального управління
Богоніс О.М.
Львівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісу, викладач. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, аспірантка
FOREIGN EXPERIENCE PROVIDING EDUCATIONAL SERVICES IN THE FIELD OF HOTEL AND
CATERING (HoReCa)
Sushentseva L.L.
National University "Lviv Polytechnic", Doctor of Education, Associate Professor, Professor of Pedagogy
and Social Management
Bogonis O.M.
Lviv vocational college of tourism and hotel and restaurant service, teacher. Institute of Teacher Education
and Adult Education NAPS of Ukraine, postgraduate student
Анотація
Стаття присвячена дослідженню та аналізу закордонного досвіду у сфері професійної освіти майбутніх спеціалістів готельного та ресторанного обслуговування, особливий акцент зроблено на освітню систему Республіки Польща. Сьогодні система освіти України потребує кардинальних реформ. Іноземний досвід, зокрема досвід сусідньої Республіки Польщі, має велике практичне значення для здійснення реформ
в Україні.
Abstract
This article was written about foreign experience in of vocational education of future specialists of hotel and
restaurant services (the scope of HoReCa), with a special emphasis on the educational system of the Republic of
Poland. Today Ukraine's education system needs radical reform. Foreign experience, especially the experience of
the neighboring Poland has a practical importance for the implementation of reforms in Ukraine.
Ключові слова: система професійної освіти, конкурентоспроможність освіти, світовий досвід, сфера
«HoReCa».
Keywords: system of vocational education, competitive education, international experience, the scope of
«HoReCa»
Постановка проблеми. Для сучасного стану
розвитку глобалізованої світової цивілізації характерними є всеохоплюючі інтеграційні процеси, зокрема в освіті. Це визначає актуальність проблеми
дослідження перспективних шляхів пошуку дієвих
механізмів побудови освітньої системи, в умовах
єдиного світового ринку праці.
Сьогодні України потребує вирішення значної
кількості проблем в системі освіти. Забезпечити
якісне реформування та модернізацію ринку освітніх послуг може цілеспрямована та систематична
політика держави.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Дослідження системи освіти, зокрема професійного
навчання в країнах ЄС, вивчення досвіду провідних
країн представлено численними працями учених:
Н. Авшенюк, Ф. Андрушкевич, В. Аранський, А.
Баранников, Н. Бідюк, Г. Бутенко, А. Воскресенська, Є. Глазунова, Я. Гречка, Т. Десятов, О. Карпенко, В. Кремень, О. Кузнєцова, В. Лапчинська, М.
Ларіонова, Б. Мельниченко, Н. Ничкало, О. Овчарук, О. Олейнікова, М. Пальчук, Л. Пуховська, А.
Савина, С. Сисоєва, Л. Хомич та інші, аналізуючи

їх, можна стверджувати, що в рамках Європейського Союзу немає єдиної універсальної моделі
освіти, кожна країна має власну освітню систему,
яку намагається адаптувати до загальноєвропейських стандартів та вимог глобалізованого ринку, а
основні тенденції її розвитку простежуються у певному рівноцінному пошуку вирішення проблем
освіти, пріоритетними з яких є якість, лібералізація,
індивідуалізація, безперервність, інтернаціоналізація, мобільність. Сьогодні Україна потребує вирішення значної кількості проблем в системі освіти.
Забезпечити якісне реформування та модернізацію
ринку освітніх послуг може цілеспрямована та обґрунтована політика держави в цій галузі тому важливим є не просто збір та аналіз цінної інформації,
а вироблення цілісної гармонійної стратегії оновлення та майбутнього розвитку національної професійної освіти України.
Мета статті – дослідження та аналіз професійної освіти майбутніх фахівців готельно-ресторанного сервісу в контексті провідного світового досвіду, зокрема вивчення досвіду Польської системи
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освіти, обґрунтування його використання та впровадження в Україні.
Виклад основного матеріалу. Стрімкий розвиток готельного та ресторанного обслуговування
безумовно сприяє зростанню попиту на навчання в
цій сфері. Сьогодні навчатись в найкращих університетах - індустрії гостинності можна по всьому
світу: в Швейцарії, Іспанії, Китаї, Австралії, США
та Канаді, які щороку оновлюють чи відкривають
нові конкурентоспроможні навчальні програми, які
абсолютно відповідають запитам світового ринку
праці в даній сфері, деякі з них навіть відкривають
додаткові кампуси (Campus) в інших країнах.
Рейтинг світових шкіл готельного менеджменту від TNS - найбільша світова організація в галузі досліджень та аналізу Taylor Nelson Sofres
(TNS) (Великобританія), що був здійснений на основі
проведеного
широкомасштабного
дослідження галузі готельного бізнесу свідчить, що
Швейцарія є світовим лідером освіти в області гостинності - 5 із 10 провідних університетів готельного менеджменту розташовані у цьому рейтингу.
Дослідження проводилося шляхом опитування топменеджерів провідних міжнародних компаній гостинності по всьому світу. До списку «ТОП-10» також потрапили навчальні заклади США, Нідерландів, Іспанії, Франції, Великобританії [14].
Розглянемо світовий досвід підготовки фахівців сфери гостинності, щоб мати змогу впроваджувати передові освітні технології в Україні.
Швейцарія одна з перших у світі створила еталонну модель освіти в області «готельного бізнесу». В 1899 році в Швейцарії була відкрита Перша школа готельного господарства - Ecole
Hoteliere de Lausanne. Вже на початку XX століття
почали з'являтися інші. У сучасних школах готельного бізнесу вивчають готельно-ресторанний менеджмент, маркетинг, корпоративні фінанси, міжнародні фінансові системи і бухгалтерський облік, контроль
бізнесу,
планування,
інформаційні
технології, іноземні мови. Велика кількість програм вищої освіти охоплюють одразу три сфери туристичний, ресторанний і готельний менеджмент
[1].
Варто акцентувати, що значна увага в навчальних програмах для підготовки майбутніх фахівців
сфери гостинності спрямована на формування у
студентів бізнес-компетенцій, тобто фінансовоекономічної грамотності випускників.
Основний принцип навчання у сфері гостинності полягає у поєднанні теорії і практики, так званий
дуальний метод навчання. Багато шкіл розташовані
на базі діючих готелів, що дозволяє щодня всі теоретичні знання, отримані на уроках, одразу ж застосувати на практиці. Крім того навчальною програмою передбачені обов'язкові оплачувані стажування
Під системою дуальної освіти мається на увазі
практика, коли в підготовці молодих фахівців беруть участь одразу два заклади – навчальний (ВНЗ,
коледж та ін.) і навчальне підприємство. Навчальний процес організований так, що у ВНЗ студент
спочатку отримує базові теоретичні знання. Потім
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він іде практикуватися на підприємство, яке заздалегідь уклало з університетом угоду про співпрацю,
і виконує там роботу, пов’язану з обраною спеціальністю. При цьому його праця оплачується підприємством [4].
Засновниками системи дуальної освіти вважають Німеччину, яка запровадила таке навчання разом із введенням в 1969 році закону про професійне
навчання. Німецька система освіти часто використовується як зразок, бо дає змогу ефективно поєднати державну професійну школу з виробничим навчанням. Потім німецький досвід повторила Канада, Австрія, Швейцарія та інші. У радянську
систему освіти використали лише окремі елементи
дуального навчання: заводи-ВТУЗи, навчання в
яких передбачало паралельну роботу на підприємстві [4].
Німецька дуальна система професійної освіти
відрізняється принципом наставництва, практично
зорієнтованим навчання, активною участю роботодавців у підготовці кадрів, робить значний внесок в
економічну міцність Німеччини. Дуальне навчання
регулюється законодавчими рамками та здійснюється чіткими державними механізмами реалізації з
допомогою торгово-промислових палат.
Інші види вищої та післяшкільної освіти в Німеччині включають вищі спеціальні школи
(Fachhochschule), технікуми (Fachschule) та ремісничі школи (Berufsschule). Поширеним є т. з.
Ausbildung im Betrieb (часто коротко просто
«Ausbildung») — професійне навчання, пов'язане з
одночасною щоденною практичною роботою на
підприємстві, виробництві. Багато підприємств та
фірм
набирають
так
званих
«Azubis»
(Auszubildende) — учнів на виробництві. Таке практичне навчання триває 3 роки і закінчується набуттям практичної професії [7].
Базові елементи Німецької дуальної професійної системи освіти: підприємства визначають зміст
та регламент освіти; виробнича підготовка комбінується з навчанням у професійному закладі; спеціальні кваліфіковані викладачі на підприємствах та
у професійних школах; незалежна гарантія якості
освіти; уніфіковані та співставні національні іспити
за принципом «хто навчає - той не перевіряє». 80 %
навчання (освітнього процесу) відбувається на підприємстві, 20% - у професійній школі, тривалість
навчання 2-3,5 роки, середній вік учнів 19 років.
Підприємства та молодь укладають спеціальний
«Договір на навчання», який зареєстрований в спеціальних компетентних органах (торгово-промислова палата, реміснича палата), що консультують,
курують навчання та організовують іспити. Студенти отримують стипендію [10].
Одержати професію можна й у приватній
школі. Показово, що близько 40% учнів професійно-технічних училищ, що вчаться, обрали для
себе саме приватний сектор. Так, у школах професійного навчання (Berufsbildende Schulen) можна
опанувати, наприклад, основи ряду професій для
роботи в сфері економіки, готельної й ресторанної
справи, техніки, соціального забезпечення, охорони
здоров'я, косметології [8, c. 21].
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Розробляючи стратегію розвитку системи
освіти, актуальним є досвід провідних країн, зокрема досвід Республіки Польщі, яка мала схожі
проблеми у процесі реформування професійної
освіти. Свого часу Польща, так як і Україна, успадкувала пострадянську систему освіти, що не відповідала жодним принципам Болонського освітнього
процесу. В Україні та Польщі практично одночасно
розпочалось реформування освітніх послуг, але
польська модернізована система освіти сьогодні
значно випереджує українську, досягнуто суттєвих
позитивних результатів [6, c. 1].
Розглянемо досвід реформування системи професійної освіти Республіки Польщі більш детально.
Професійно-технічна освіта в Польщі є якісною альтернативою вищим навчальним закладам,
оскільки дає можливість отримати недорого диплом європейського зразка (визнається не лише в
Польщі, а й в країнах ЄС) за короткий час та широкі
можливості щодо працевлаштування на європейському ринку праці. Ціна за навчання — від 20 євро
на місяць, а часом і безкоштовно (навчання у профтехучилищах, яке фінансується Європейським
структурним фондом). Залежності від кваліфікації
термін навчання становить 1- 2 роки. Розклад навчання в польських «заводувках» достатньо гнучкий
– заняття можуть проводитись 1-3 дні на тиждень в
післяобідній час, щоб забезпечити студентам можливість працевлаштування. Для іноземців навчання
надає право отримати дозвіл на проживання в
Польщі, і, відповідно, в країнах Європейського Союзу.
Професійна школа Польщі - це школа на основі програмної гімназії, програма навчання в області загальної освіти та професійного навчання. Професійне навчання проводиться на рівні отримання
робітничої кваліфікації, згідно з профілем даної установи. Закінчивши училище, випускник отримує
свідоцтво кваліфікованого робітника, а також атестат про середню освіту. Після закінчення основної
школи, професійної можна продовжити навчання в
ліцеї (навчання триває два роки) або в технікумі
протягом трьох років.
Професійні школи Польщі («заводувки») стають все більше популярними, хоча протягом тривалого часу вважались не надто престижними. Під час
навчання у професійній школі великий акцент робиться на вивчення сучасних технологій і рішень,
які будуть необхідні в подальшій кар'єрі. Наприклад, в індустрії готельного бізнесу впровадження
відповідного програмного забезпечення для управління об'єктом вже передбачено освітнім стандартом. Навчальні заклади при підготовці фахівців індустрії гостинності обов’язково навчають програмного забезпечення, яке використовують у сфері
HoReCa - ринковий сегмент, який об'єднує сферу
гостинності.
HoReCa (абр. від англ. Hotel/Restaurant/Café)
— термін, що позначає сферу індустрії гостинності
(громадського харчування та готельного господарства). Назва «HoReCa» походить від перших двох
літер в словах Hotel, Restaurant, Cafe / Catering
(готель — ресторан — кафе / кейтеринг) [2].
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Польські університети у сфері гостинності
пропонують студентам до вивчення фундаментальні та спеціалізовані, професійно-орієнтовані дисципліни, проходять навчально-виробничу, педагогічну та виробничу практики, що дозволяють отримати кваліфікацію, достатню для виконання
виконавчих функцій з готельного та ресторанного
обслуговування. Основним завданням навчальних
закладів Польщі є формування конкурентоспроможних фахівців, що додатково володіють підприємницькими навичками, здатні працювати ініціативно.
Особливого значення у польській професійній
освіті набуває модуль «європейська освіта», що зорієнтований на посилення інтеграційних процесів
згідно Маастрихтського договору. Маастрихтський
трактат трактує співпрацю між країнами у сфері
освіти, що передбачає побудову єдиного загальноєвропейського освітнього простору й укріплення
європейського виміру в освіті, вивчення мов країнчленів ЄС, обмін студентами й викладачами, взаємне визнання дипломів та уніфікацію термінів навчання у вищих школах [15, с. 96].
Основним завданням модуля «європейська
освіта» є збереження характерних для демократичних держав універсальних цінностей: дотримання
прав людини, формування громадянських якостей
особистості, почуття національної ідентичності, розуміння ролі власного народу в розвиткові загальноєвропейської культури, прихильність до загальнолюдських цінностей. Тематика модуля стосується широкого європейського контексту. Ключова
роль в реалізації «європейської освіти» належить
педагогам, а структурні елементи міжпредметного
модуля скеровані до навчального закладу як до єдиного цілого, відповідальність за їх реалізацію покладено на весь педагогічний персонал. [12, c. 42].
Республіка Польща вдало поєднала позитивний іноземний досвід провідних країн та національні потреби в системі освіти. Із впровадженням
Болонського процесу систему освіти Польщі було
реформовано відповідно до його основних вимог.
Органи місцевого самоврядування отримали змогу
формувати і проводити власну освітню політику
відповідно до місцевих потреб та освітньої політики країни. Польським навчальним закладам надано автономію тим самим розширено можливості
самоуправління, що зараз є надзвичайно актуальним для України [3, с.5].
Освітня реформа Польщі здійснювалась за певними принципами демократичної системи освіти,
що є відображено у Законі «Про систему освіти»,
від 1991 р., а саме: принцип загальності освіти;
принцип наступності; принцип безперервності
освіти; принцип єдності і диференціації системи
освіти; заміна вузькопрофільного навчання широко
профільним; принцип різнобічного інтелектуального, психічного, суспільно-професійного і фізичного розвитку; принцип виховання за допомогою
праці; принцип широкого фронту освіти и виховання; принцип гнучкості освіти і її реформувань;
принцип державності, самоврядності, і соціалізації
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освіти; принцип науковості й економічності освіти
[3, c. 104].
На думку, С. Сисоєвої, важливою умовою якісного розвитку професійної освіти Польщі є стандарти професійних кваліфікацій (PSKZ), що відображають систему усталених норм, які окреслюють
вимоги до знань та професійних умінь, прописаних
у відповідних дипломах і свідоцтвах, а також процедури реалізації процесу навчання та контролю за
його результатами. Норми і результати визначені
на основі вимог, що випливають із технологій продукції, а також способів реалізації послуг; суспільно-культурних норм; системи професійної
освіти; європейських стандартів: професійних компетенцій. (5 рівнів), професійної класифікації
ISCO-88, норми якості серії ISO 900 [16, c. 20].
За даними Центру європейської освіти, диплом
польських навчальних закладів визнають у всіх країнах Європи, при тому він не потребує спеціальної
нострифікації (Nostrifikation). Загалом, польська
система освіти функціонує відповідно до норм Європейської системи переказу та накопичення кредитів (European Credit Transfer and Accumulation
System, ECTS), а також до Міжнародних норм класифікації освіти (International Standard Classification
of Порівняльна професійна педагогіка 2/2011 110
Education ISCED) [17].
Висновки. Зважаючи на динаміку розвитку індустрії гостинності та широкі можливості працевлаштування, ця сфера зайнятості привертає значний інтерес, тому для абітурієнтів, які в перспективі
хочуть працювати у готельно-ресторанному обслуговуванні велику роль відіграє освіта. Професійна
освіта в Україні стає все більш популярною: студент отримує професію, право працювати за спеціальністю, а також певний освітній досвід, який
може продовжити у вищих навчальних закладах.
Зараз найбільш популярні на ринку праці не випускники ВНЗ, а люди, які отримали робочу професії
чи неповну вищу освіту та можуть працювати офіціантами, кухарями, техніками, будівельниками та
ін. Кваліфіковані кадри на підприємстві, зокрема у
сфері готельного та ресторанного обслуговування,
є однією із основних умов його успіху та динамічного розвитку.
Здійснюючи аналіз іноземного досвіду професійної підготовки в окремих країнах Європи, можна
стверджувати, що в рамках Європейського Союзу
немає єдиної універсальної моделі освіти, кожна
країна має власну освітню систему, яку намагається
адаптувати до загальноєвропейських стандартів та
вимог глобалізованого ринку праці.
Сьогодні система освіти в Україні потребує кардинальних реформ. Іноземний досвід, зокрема досвід сусідньої Республіки Польщі, має велике практичне значення. Модернізація вітчизняної освіти, в
тому числі професійної, повинна розпочатися з
оновлення всіх її ланок [ 3, с. 94-99].
Вдосконалення системи освіти в Україні, зокрема у сфері готельного та ресторанного обслуговування буде більш ефективним із використанням
провідного досвіду інших країн, які вже є безумовними лідерами в наданні конкурентоспроможної
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освіти в індустрії HoReCa. Згідно рейтингів та статистики щороку зростає кількість навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців готельно-ресторанної сфери. Навчальні програми зосереджені на практичній підготовці майбутніх
фахівців. Закордонні освітні заклади, які готують
спеціалістів HoReCa, виділяють на практичну підготовку менше 50% загальної навчальної програми.
Проблема відповідності теоретичної та практичної підготовки фахівців в Україні є дуже актуальною. Недостатність матеріально-технічної бази
та неактуальність навчальних програм призводить
до надмірного вивчення теоретичного матеріалу,
при чому майбутні фахівці не мають змоги застосовувати свої знання на практиці в процесі навчання.
На думку авторів, шляхом успішного розв'язання існуючих проблем освіти в індустрії гостинності може бути реформування системи освітніх
послуг із використанням закордонного досвіду,
адаптація існуючої освітньої системи України до
рівня освіти провідних країн та вимог глобалізованого ринку праці, що призведе до актуалізації змісту, якості професійної підготовки та загалом її
конкурентоспроможності.
Перспективи подальших досліджень. Сьогодні Україна потребує вирішення значної кількості
проблем в системі освіти. Забезпечити якісне реформування та модернізацію ринку освітніх послуг
може цілеспрямована та систематична політика
держави.
Реорганізація освіти має призводити не тільки
до економії коштів, а першочергово надавати додаткові освітні можливості. Лібералізація освіти
може бути представлена механізмом: "демократизація - індивідуалізація - конкуренція". Такий підхід до розвитку освіти є властивий європейським
країнам. Дослідження та аналіз досвіду реформ у
системі освіти Республіки Польщі сприятиме формуванню ефективних інноваційних підходів та дієвих механізмів реалізації реформування системи
державного управління освітою в Україні та забезпечення її успішного функціонування.
Досліджуючи польську систему освіти, можна
зробити висновок, що вона є близькою до української по розумінню. Польща є членом Євросоюзу, має
досвід переходу від адміністративно-командної системи економіки до ринкової - демократичної, досвід вдалих реформ в освіті та в державній системі
профорієнтації. Тому, варто детальніше вивчити
польські методи, принципи навчання в цілому, для
того, щоб запроваджувати їх в Україні.
Отже, в Україні необхідно сформувати збалансовану ефективну модель освітньої системи, при
тому доцільним буде зміна структури освітньої галузі; розподіл функцій та повноважень органів місцевого самоврядування щодо управління освітою;
нормативно-законодавче визначення механізмів
співпраці всіх суб’єктів системи освіти; перегляд та
актуалізація вимог до керівників та педагогічних
працівників навчальних закладів; перехід на міжнародні стандарти освіти; якісне, а не формальне
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впровадження Болонського процесу в освіту; реконструкція матеріальної бази та застосування новітніх технологій. регіонального управління освітою.
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Анотація
У статті розглянуто основні проблеми, пов'язані із сучасними особливостями формування образу
Азербайджану в українській літературі, досліджено ретроспективу цього явища, досліджено сучасні тенденції культурної глобалізації та культурної автономії. Протистояння цих тенденцій характеризує сучасні
літературні зв'язки України і Заходу, традиції діалогу Української та Азербайджанської літератури і відповідно дуалізму Свого та Чужого. У публікації представлено особливості даних тенденцій, їх вплив на
культуру.
Abstract
In the article the basic problems associated with modern features the image of Azerbaijan in Ukrainian
literature, examined retrospective of this phenomenon, investigated current trends of cultural globalization and
cultural autonomy. Confronting these trends characterizing modern literary connections of Ukraine and West
tradition of dialogue and Azerbaijani literature. The publication presents the features of data trends and their
impacton culture.
Ключові слова: імагологія, образ, Захід, Схід, Україна, Азербайджан, архетип, парадигма.
Keywords: imagology, image, West, East, Ukraine, Azerbaijan, archetype, paradigm.
Постановка проблеми. В умовах глобалізації
на постколоніальному просторі постають принципово нові проблеми. На першому плані — питання
збереження культурної ідентичності. Літературний
процес ХХ—XXI століть супроводжується розмиванням державних та національних кордонів, поступовим переходом у якісно нову світову парадигму. Внаслідок цього традиційні культурні центри
поступаються місцем колишнім культурним марґінесам. Потужний потенціал нової глобальної свідомості представлений творчістюазербайджанських письменників. Ідентифікація України як європейської країни, її інтеграція до світового
художнього простору стала можливою за умов визнання, обстоювання та захисту національних інтересів, рецепції універсальних цінностей на засадах
збереження і розвитку національної своєрідності,
що спонукає до пошуків адекватних форм осмислення процесівплюралізації та глобалізації. Митець, що належить до декількох культур, уособлює
дух нашої епохи. Гібридність його свідомості проявляється на всіх рівнях художнього тексту.
Актуальність теми зумовленарозвитком і розмаїттям постколоніальних культур, процесами глобалізації, що стосуються як української, так і азербайджанської літератур та необхідністю їх адекватного осмислення; пошуком шляхів поєднання
універсального та унікального в розвитку свого,
українського, і чужого,азійського ментального ми-

слення; спробою простежити за феноменом української ідентичності у співвідношенні з модифікаціями східного, зокрема азербайджанськогосвітогляду; перспективами імагологічних студій, їх можливостями;
Актуальність дослідження імагологічного дискурсу української та азербайджанської літератур
зумовлена як реаліями глобалізації культури взагалі, інтеграцією до європейського та світового художнього простору, збереженням власних художніх традицій, так і потребоюфілософського осмислення подальшого розвитку української та
азербайджанської літератури.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Як в Азербайджані так і в Україні відновлюється інтерес до порівняльного вивчення літератур, що викликаєпотребу осмислення досвіду вивчення традицій порівняльно-імагологічних студій світової
практики в епоху постмодерну. Способи взаємодії
«Я» та «Чужого», «Я» та «Іншого», «Я» і «Ти»викликає пристальну увагу філософів-діалогістів:
Б. Вальденфельс, Е. Левінас, П. Рікер, М. Бахтін,
Б. Хюбнер, Ж. Лакан, О. Розеншток-Хюсі, М. Мерло-Понті, Г. Арендт, К. Апель, Р. Рорті. У переважній більшості прцьП.Азара, Ф.Бальдансперже, М..
Гюйяра, С. Андрусів, В.Будного, Н.Висоцької,
М.Іванішина, М. Ільницького, Д. Наливайка, автори
зосереджуються не лишена специфіці їх взаємин,
але й порушують проблеми зіставлення у процесі
цих взаємин.
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Однак не зважаючи на значну кількість досліджених проблем, невивченими є ті що стосуються
аналізу ситуації постколоніалізму,яка створила
простір для виявлення в художньому дискурсі досвіду поневолених націй, етносів і народів. Крім
того, відбулася деструкція бінарної опозиції
Схід/Захід, а відтак усвідомлення взаємозалежності
та взаємодії різних культур. Ці праці сприяли розвиткові порівняльного літературознавства, але, зазвичай, розглядали його в межах традиційної проблематики гуманітарних наук.
Об’єктом нашого дослідження є особливості
формування образу Азербайджану в українській літературі.
Предметом дослідження єлітературна імагологія, художні образи в українському та азербайджанському літературному дискурсі, його ретроспективний аспект.
Мета роботи полягає у вивченні ретроспективи та особливостей формування образу Азербайджану в українській літературі.
Виклад основного матеріалу.Відчуження у
сфері духовності - це втрата знання, дезінтеграція
або калейдоскопізація соціально сконструйованого
знання. Духовне відчуження відбувається на засаді
дегуманізації світу людини: індивід стає в'язнем
своєї власної долі. Протистояння двох тенденцій:
культурної глобалізації і культурної автономії приймає агресивний характер на початку ХХІ ст.,
що відбивається на літературних зв'язках України і
Заходу, а також на внутрішньо українських тенденціях діалогу Української та Азербайджанської літератури і відповідно дуалізму Свого і Чужого, що
визначало становлення етнокультурної формації.
Сьогодні особливо актуальні проблеми, що мають
безпосереднє відношення до феномену культурної
глобалізації, вивчення літератури в системі мистецтв та інших видів художньої творчості. Споживацький дух епохи «модерна» порушує традиційні
зв'язки людини з речами. Людина як «міра усіх речей» сама поступово перетворюється у річ серед речей, володіння й псевдокультурне споживання стають її життєвими характеристиками. Втрачається
феноменологічна здатність «творити» речі, наділяти їх мірою людини. У цій суперечливій складності визначаються явища, що дозволяють [3]. Дуалізм мислення, що проявився в культурі у вигляді
стійких ментальних конструктів типу та ставлення
до етнокультурних набутків «Свій» та «Чужий» на
рівні людського існування, обґрунтував феномен
структурних паралелей - «Захід» і «Схід», «Традиція» і «Сучасність», які стали національними визначниками національних категорій, що вміщують в
собі семантичне навантаження. Ще з давньої Античності відбувалося протиставлення цивілізованих
народів і «варварів». З тих часів і до середини ХХ
століття це протиставлення і було підставою для
вивчення «культури Іншого». «Культура іншого»
мала різні номінації та форми - «Схід», «традиційне
суспільство», «примітивна культура» тощо [1].
Глобалізація пов'язана з формуванням планетарної, ноосферної, урбаністичної цілісності людс-
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тва та трайболізацією (дослівно "племінне подрібнення"), означає рух до етнонаціональної ідентичності, аж до етнічного партикуляризму й автаркії.
Як вважає італійський арт-критик, фундатор трансавангарду проф. А.Б.Оліва, «трайболізація є відповіддю в ключі селянських цивілізацій тієї мікротериторії, до якої належить те або інше плем'я, і пошук тотожності здійснюється через відступ, через
право крові до визначення розбіжностей» [6, с.3].
Відзначено множинність стилів і плюралізм
виразів, характерних для культурної картини світу
ХХ-ХХІ століття, в якій межують образи найрізноманітніших культур. Образи Культур Іншого химерно переплітаються з прикметами повсякденності,
а їхні ідеї стають частиною інтелектуального світу
українського поета і письменника, що представляє
собою в літературі колаж з довільно відібраних елементів різних культур.
Твори, які ми з вами зараз читаємо, - не кінець
історії літератури в Україні, Азербайджані, Європі.
Це початок нового діалогу, можливо, найбільш захоплюючого і найважливішого у ХХІ ст. Існує реальна можливість того, що він нарешті не буде ні одностороннім, ні упередженим, ні обмеженим. Новий діалог зі східною літературою та європейською
літературою, яким ми зобов'язані «адаптацією східного Іншого», для сучасників відкриває перспективу десятиліть інтелектуальних новацій [1].
Нова література відчуває потребу подолати
тенденцію домінуючих культур, прагне виходу за
межі західних літератур і суспільств та приналежності до світового контексту. Сьогодні ключовою
стає ідея багатозначності, типологічної схожості за
тематикою й настроями. Ці паралелі спостерігаємо
у образності та тематиціпоезії Володимира Сосюрита творчості ЕшрефаШеми-заде (1908-1978),
який написав поеми «Дніпрельстан», «Зустріч зі
своєю молодістю», «Москва – Севастополь». Цей
автор був дуже популярний, про нього публікував
статті український журнал «Червоний шлях» і йому
присвячував свої вірші угорський поет Еміль Мадарас, але це не врятувало його від репресій: Шемьїзаде двічі був у сталінських концтаборах. У депортації він написав поему «Стіна сліз» (1969), яка
розповідає про трагедію кримськотатарського
народу.
Іншого видатного кримськотатарського письменника можна порівнювати з Юрієм Яновським,
зокрема з романом українського письменника
«Вершники», – Шаміль Алядін (1912-1996) в одній
зі своїх найвідоміших повістей «Тесселі» (1957)
зображує братів із селянської родини, які в часи
громадянської війни опиняються по різні боки:
старший брат іде до білих, молодший – до червоних. Шаміль Алядін є знаковою фігурою для кримськотатарської
культури.
Твори
Алядіна
розповідають про роки депортації кримських татар,
про бажання повернутися на землю батьків і дідів,
на землю, де народився.
Власне, про наведений контекст мова йде у переважній більшості текстів, як поетичних, так і прозових – 1960-1980-х (РешидМурад (1915-2000),
СеїтумерЕмін (1921-2004), Черкез-Алі (нар. 1925),
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ІдрісАсанін (нар. 1927), Айдер Осман (1938-1997),
Еміль Аміт (1938-2002), АблязісВелієв (нар. 1939),
ШакірСелім (1942-2008), ЕрвінУмеров (1938-2007),
ЛенурІбраїмов (1939-1986), Ліля Буджурова (нар.
1958 р.)), ЮнусКандим (1959-2005)).
Наступним автором, який заслуговує на увагу
є Олесь Донченко, якийписати твори почав ще у
шкільні роки. У 1918 р. в лубенській газеті «Рідний
край» були вперше надруковані вірші О.Донченка.
Збірки поезій «Червона писанка» та «Околиці», видані головним видавництвом України у 19261928рр. були підсумком поетичної діяльності
О.Донченка. З цього часу письменник все більш
схиляється до прози тадраматургії.
Кінець двадцятих років у творчості Олеся Донченка можна з повним правом назвати роками пошуків. Молодий, окрилений першими успіхами письменник пише дуже багато: ліричні вірші, поеми,
казки, віршовані оповідання для дітей, п’єси, повісті, оповідання для дорослих. У всіх жанрах він
пробує свої сили, поки що не знаючи, якому з них
віддати перевагу. У Харкові він вступає до письменницької організації «Молодняк», що утворилася з письменників-комсомольців у листопаді
1926 року і вела гостру боротьбу проти ворожої ідеології, занепадницько-міщанських проявів в українській літературі. О. Донченко наполегливо
вчиться літературній майстерності у класиків та у
колег-письменників, які вже мали більший досвід.
Зокрема великий вплив на нього мала поезія Володимира Сосюри. Серед безлічі найрізноманітніших
за змістом та жанром творів цього періоду, які мають ознаки учнівства, можна виділити кілька найбільш знакових. Це збірка віршів «Околиці», п’єса
«Комсомольська
глушина»
(1926),
повісті
«Сурми», «Золотий павучок» (1928), «Дим над Яругами» (1929), поеми «Червоноармієць», «Батрак»,
«Сількор», «Поема про золотий шум». Згодом О.
Донченко сам зрозумів хибність ідейного звучання
і недосконалість цих творів [2].
Отже, на початку тридцятих років О. Донченко, цілком перейшовши на прозу, шукає нові теми,
нових героїв і знаходить їх у тогочасному бурхливому житті, пишучи твори на злободенні теми. Протягом 1933-1934 рр. виходять друком романи та повісті Олеся Донченка: «Зоряна фортеця» /1933/,
«Море відступає»(1934), «Розвідувачі нетрів»
(1934), «Родина Мартинових»(1934). Проте художній рівень цих романів та повістей був ще недостатній. Так, найбільші твори того часу романи «Зоряна фортеця» та «Море відступає» мають вади в
композиції, переобтяжені техніцизмом та зайвими
героями, яких автор губить іноді на півдорозі. Через
недоліки художнього характеру вони й не стали помітним явищем нашої літератури. Наступними роками О. Донченко все частіше звертається до дитячої повісті, хоч і продовжує писати для дорослих.
У 30-х роках ХХ століття, коли відбувалася розбудова нафтових промислів у Баку, до якої долучалися представники різних національностей, сюди
приїхав український письменник Олесь Донче-
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нко.На матеріалі,зібраному нимпід час перебування наБібі-Ейбатському нафтопромислі, заснований його роман «Море відступає» (1934).
У романі особливу увагу автор звернув на те,
що після встановлення Радянської влади в Азербайджані, в Росію було відправлено понад десять пароплавів нафти. Нафтова промисловість була повністю націоналізована. Наголошено, що радянський
уряд, розуміючи важливість азербайджанської нафти, активно проводив заходи для відновлення та
розвитку нафтової промисловості, зокрема будівництво Бібі-Ейбатського нафтопромислу. На основі
нової теорії утворення нафтоносних пластів застосовуючи нову техніку, технологію, зокрема глибинне буріння, нафтовики досягли значного економічного ефекту. Їх практика підтвердила висновки
науковців, що нафтоносні пласти далеко не вичерпані, що нафта тут є на великих глибинах. Сьогодні
нафтовий чинник посідає особливе місце не лише в
економіці, а й політиці Азербайджанської Республіки. «Золотий ключ»- нафта відкрив для сучасного
Азербайджану двері до великої політики, до лідерства у регіоні. І в геополітичній системі світує новий активнийсуб'єкт - Азербайджанська Республіка.Порівняння досягнень Азербайджанув галузі
широкомасштабних розробок нафтопромислівпоказують неоднозначне сприйняття технічного прогресу азербайджанцями.
Протягом 1939-1941 рр., Олесь Донченко пише
повісті «Лукія»(1939), «Карафуто»(1940), «Підводний корабель» (1941). Його твори багатьом поколінням читачів відкривали світ, допомагали обирати життєві шляхи, вчили жити за законами людяності. Значним творчим досягненням став роман
«Золота медаль», що вийшов друком у видавництві
«Молодь» в 1954 році. Привертають до себе увагу
численні статті, фейлетони, звернення. Вони доповнюють творчий доробок спостережливого письменника.
Дружба та співпрацятакихвеликих поетів, як
СамедВургуні МаксимРильський, є символомазербайджансько-української дружби. «Поезія не вмирає» - такі слова написав Максим Рильський за рік
до своєї смерті. Вічною і непідвладною часові залишається справжнє віршоване слово. Воно живе вічно, долає всі перешкоди на своєму шляху.
Ці два митці стали знаковими постатями літературно-мистецької генерації ХІХ-ХХ ст., переживши жахи радянського терору та зберігши творчий
потенціал і людську гідність. Обидва великих поети
і український, і азербайджанський, дивились на світ
через колосальний досвід традицій, крізь призму
духовного національного багатства.
Маючи славну історію, азербайджано-українські літературні зв'язки міцніють і розвиваються з
року в рік. Велика заслуга в цьому й численного загону перекладачів, письменників, літературознавців України. У часописіВсеукраїнської асоціації
сходознавців («Червоний світ» (з 1990 р. «Східний
світ»)), який виходив у Харкові з 1927 по 1931 рік,
часто друкували матеріали з економіки, історії, мистецтва та літератури Азербайджану(Систематич-
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ний покажчик до журналу «Східний світ» - «Червоний Схід» (1927-1931)Ред. і вступна стаття А. Ковалівського // «Східний світ» - 1993. - №1. - С. 146172). Окрім видання журналу, була розпочата робота над збірником «Україна і Схід», що включав
статті про зв’язки українських земель з Близьким
Сходом та Візантією [4, c.26-89]. В. Дубровський,
М. Горбань та інші історики відстоювали думку про
необхідність нового синтезу української історії з
переоцінкою ролі степових та близькосхідних сусідів. На Україні постійно цікавилися класичною й
сучасною літературою братнього народу. У 1947р.
А. Первомайськийпереклав поему Нізамі.
Неодноразово виходили друком в українських
видавництвах твори СамедаВургуна, в періодиці
друкували поезії Р.Рзи, М.Рагіма та ін. Гідне місце
належить азербайджанській темі і в українській поезії. Тонкий знавець ліричного вірша Максим Рильський, вочевидь, написав ряд своїх творів під впливом поетичного шедевру Вагіфа [1].
Варто виокремити науково-літературний доробок Павличка в галузі критики й літературознавства, який складається нині з сотень публікацій, переважно портретного характеру. “Магістралями
слова” (1978), “Над глибинами” (1984), “Біля мужнього слова” (1988) — не просто збірки статей, а
Вставай, Україно, вставай,
Виходь на дорогу свободи,
Де грає широкий Дунай,
Де ждуть європейські народи.
Сучасний поет Д. Павличко збагатив українську літературу перекладами найкращих зразків
світового сонетарію, увів у національне письменство нові віршовані форми (рубаї, газелі), традиційні
для літератур Сходу.
У сьогоднішньому світі рубаї не втрачають
своєї популярності –це канонізована поезія народів
Сходу. В писемних джерелах зафіксована в ІХ-Хст.
До них звертаються і в тяжкі, і в радісні хвилини
життя, у хвилини граничної щирості наодинці з самим собою і в годину веселого спілкування з друзями. З того часу поряд із газеллю виникає жанр
(чотиривірш) для філософських роздумів над життям. Рубаї розповсюджені в арабській, тюркських
літературах. Відомо, що складають рубаї експромтом, що підтверджується й аналізом текстів: багато
віршів – відгуки на швидкоплинні події, жартівливі
репліки в бесіді, віршовані відповіді на запитання.
Важливу роль у рубаях відіграє рима: вона сприяє
розкриттю художньої ідеї, надає строфі завершеності, чим обумовлені її обов’язкова милозвучність і
точність. Посиленню мнемотехнічного ефекту, досягненню особливого музичного настрою, а також
цілісності й довершеності форми сприяє також редиф (з араб. букв. “людина, яка сидить на коні позаду вершника”), у функції якого виступає повнозначне слово, що містить особливе смислове навантаження, стаючи додатковим засобом виразності.
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довготривала експедиція вглиб української та світової культур, яка потребувала від автора великих
зусиль, але дала таку широту мистецького світогляду, якою міг похвалитися хіба що М.Бажан. Як
депутат Верховної Ради він брав найактивнішу участь у формуванні й прийнятті Акту проголошення
незалежності України 24 серпня 1991 р. Д. Павличко є чудовим майстром перекладу. Він перекладає
з англійської, іспанської, італійської, французької,
португальської та багатьох слов’янських мов. По –
новому зазвучали твори Данте, Ф. Петрарки, Ф. Г.
Лорки, Й. Гете, Г. Гейне, Р. М. Рільке, Г. Ібсена.Дмитро Павличко автор відомих пісенних текстів – «Впали роси на покоси», «Пісня про Україну», «Долиною туман тече», «Розплелись, розсипались»… Пісня «Два кольори» стала народною.
Твори на слова Д. Павличка виконують українські
співаки Д. Гнатюк, А. Мокренко, квартет «Явір»,
Василь Зінкевич…Творчий доробок письменника
відомий у близькому й далекому зарубіжжі. Окремими книгами виходили його твори російською, естонською, польською, болгарською, угорською,
грузинською та слов’янськими мовами.
Давно написав ці слова український поет Д.
Павличко, алеактуально вони звучать і донині.
Вони дійсно є гаслом письменників – шістдесятників та письменників ХХІ ст.
Ти зрікся мови рідної. Нема
Тепер у тебе роду, ні народу.
Чужинця шани ждатимеш дарма В твій слід він кине сміх – погорду!
Ти зрікся мови рідної...
Найбільш відомим поетом у зазначеному жанрі є
Омар Хайям.
У сьогоднішньому світі рубаї Омара Хайяма не
втрачають своєї популярності. У ХХІ столітті Омар
Хайям, цей мудрий і щирий співрозмовник, залишається такою самою привабливою і загадковою
постаттю, яким він був у період свого тріумфального визнання у ХІХ столітті:
Тому, кому хвороби й голод невтямки,
Кому чуже добро не тьмарило думки,
Хто служок не тримав і сам не був слугою, –
Позаздри: він з буття такі зібрав вершки[7].
Кількість рубаї точно не встановлено. Найбільш обережні дослідники обмежують їх числом
100. Інші твердять, що Хайям написав кількасот рубаїв, ще дехто припускає, що близько двох тисяч.
Але більшість дослідників схиляється до «золотої
середини» – 1200 – 1400.
Творчість Омара Хайяма – це одне з найдивніших явищ в історії культури народів Середньої Азії
та Ірану і, мабуть, усього людства. Хайям більше
вважав себе вченим, ніж митцем, але увійшов саме
в історію культури, а не науки. Поетична творчість
для перського філософа була просто забавкою, якій
він віддавався у вільний від наукових занять час. Та
його чудові чотиривірші й досі полонять читачів
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своєю лаконічністю, простотою образотворчих засобів, гнучким ритмом, словесними візерунками.
Кожен із віршів Хайяма містить завершену думку,
що виражена у точній, яскравій художній формі,
яка припала до душі всім його послідовникам.
Хоча рубаї одна з найулюбленіших форм багатьох національних літератур Сходу, вони увійшли і
до української літератури завдяки перекладам вітчизняних письменників, зокрема А.Кримського,
П.Лозієва, В.Мисика. До речі, саме, В. Мисик відкрив українському читачеві специфіку цього стародавнього східного поетичного жанру.
Перші власне українські рубачів з’явилися у
творчості М.Ореста у 1951р. та Д. Павличка у 1957
році. Рубаї – віршовані мініатюри, що виражають
певну думку в останньому рядку строфи. Д.Павличко виробив власний жанр – еко-рубаї – рубаї екологічної тематики, у яких поет віддзеркалює екологічні катастрофи, вибух на ЧАЕС, жахливість застосування атомної бомби[8].
В українській літературі до цього жанру звертались видатні письменники: В.Мисик, М.Бажан, В.
Ляшкеыич, Ю.Хабатюк, В.Ящук, Д.Кононенко, В.
Ігнашенко, П.сорока, А.Гарматюк. Рубаї можна поділити за превалюванням філософічності, дидактичності, сатиричності.
Упродовж усієї творчості поет не обмежується
українською тематикою, освоюючи ширші обрії.
Своєрідним поетичним звітом від поїздок до інших
країв стали збірки та цикли творів «На чатах», «Пальмова віть», «Жест Нерона», «Салямалейкум»,
«Вірші з Афганістану», «Вірші з Парижа». У збірці
«Ялівець» в освоєнні інонаціональної тематики
з’являються нові барви, нова образність. Наприклад, у циклі «Литовський ліс» письменник захоплюється спадщиною литовського художника і композитора Чурльоніса, а у вірші «До Литви» зроблено ідеологічно-політичні акценти: поет вітає
здобуття сусідньою державою незалежності,яка
для України була тоді ще в перспективі[9].
Одна з характерних прикмет «павличкової»
поезії – виразний політичний пейзаж епохи. Павличка просто важко й уявити без розлуння в його чеченській війні, а наше уявлення про неї, наш емоційний регістр сприйняття тих подій значною мірою сформовано ось цими «павличковими»
віршами, що звучать як поетичні листи про невмирущий імператив свободи на землі [8].
Присяга
Україно, ти моя єдина
Невмируща мати і любов.
Я – твоя дитина і родина,
Твоя мова і незгасна кров.
Ти стоїш, як сонце в ореолі
Над моїм пульсуючим життям, –
Присягаю, що твоєї волі
Я нікому знищити не дам
23.Х.І.2007р. Д. Павличко
Висновки.Як бачимо, під час вивчення української літератури різних періодів є широкі можливо-
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сті для вивчення її надбань у художній єдності із зарубіжною. Порівняння схожого і відмінного у двох
явищах різнонаціональних літератур поліпшує розуміння кожного з них як неповторного і самобутнього явища мистецтва й водночас невід’ємної
складової частини світового художнього процесу.
Встановлено, що Україна та Азербайджан упродовж двох століть знаходяться в зоні обопільного
тяжіння, що, безумовно, зчинило значний уплив на
формування образу Азербайджану в українській літературі. Долі двох народів під упливом різних історичних обставин сплелися так тісно, що торкнулися способу життя, сфери праці та відносин людей, що тяжіють з погляду менталітету, етносу,
мови та релігії до протилежних полюсів, символів,
що визначаються як «Захід – Схід». У визначенні
сутності національної ментальності залишається
багато нез’ясованого, недослідженого. Так само незрозумілими постають механізми взаємовпливу
сутнісних рис національної ментальності українців
та азербайджанців на особливості мислення й поведінки людини у тих чи інших сферах суспільної
життєдіяльності. На формування образу Азербайджану в українській літературі значний вплив мав
сам процес утворення інституту«нації» в Україні та
Азербайджані, який можна розподілитинатакіфази:
хронологічнупершу
—
культурнаіетнічнанаціяідругу — громадянська нація. Восновіідеї«нації» — такіознаки: національна ідентичність, національна самосвідомість іпатріотизм. Науковці визначають склад, змістнації,територію, мову,
культурні традиції, історичну пам’ять тощо. Визнаннязанародомверховної владиівизнанняглибинноїрівностірізних верствнароду, що становлять сутність сучасноїнаціональної ідеї, утой же часє провідним
принципомдемократії.
Демократія
народиласьз почуттямнаціональності. Демократіяінаціоналізмвнутрішньо пов’язані між собою, іїхне
можнаповністюзрозумітиу відривівідцьогоглибинногозв’язку.
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THE ARTISTIC INTERPRETATION OF THE HOUSE IN IDIOSTYLE OF ROMANOV
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Аннотация
В статье рассматривается проблема художественного воплощения пространства в тексте. Доказывается, что пространственный код в идиостиле П.С. Романова трансформируется в морально-этический и
отражает нравственные переживания человека. Противопоставление внутреннего и внешнего пространства трансформируется в когнитивной модели в метафорический образ, передающий внутреннее состояние персонажей.
Abstract
The article deals with the problem of artistic expression in the area of a text. It is proved that the spatial code
in idiostyle of Romanov is transformed into a moral and ethical and moral reflects human experience. The contrast
between the inner and outer space is transformed into a cognitive model in a metaphorical way of transmitting the
internal state of the characters.
Ключевые слова: художественная картина мира, идиостиль, текст, пространственный код.
Keywords: artistic picture of the world, idiostile, text, graphic and expressive means.
Постановка проблемы. Исследователи отмечают, что пространство может рассматриваться в
двух аспектах: первый из них связан с поведением
человека в социуме – активным или пассивным;
второй же представляет способности человека организовать пространство в соответствии со своими
ощущениями, представлениями. По отношению к
художественной картине мира мы принимаем второй аспект.
Анализ нарративного сатирического дискурса
первой трети ХХ века показал, что функционально
значимым для презентации художественного пространства является концепт дом. С точки зрения семиотического подхода дом конституируется знаком-кодом культуры, функциональный смысл которого – семья, обустроенное для жизни
пространство, обладающее сотерелогическими возможностями, это осмысленное целое, этические
императивы, религиозная вера, смысловые структуры, несущие в себе начало начал реального и инобытия, выражающие и воспроизводящие друг
друга.
Анализ последних исследований и публикаций. Концепт дом занимает важное место в семантическом пространстве русской национальной картины мира. По мнению Ю.С. Степанова, культурный концепт дом интегрирован с культурным

концептом уют и «всегда ассоциируется со
«своим», только себе принадлежащим небольшим
пространством, как-то отгороженным, отграниченным от внешнего мира и, в противоположность последнему, – где веют ветры, происходят какие-то
волнения…, – защищенным «уголком», где тепло,
где покой и не снуют посторонние люди» [3]. Подобное мнение выражает С.А. Кошарная, ссылаясь
на результаты ассоциативного эксперимента, в котором на слово-стимул «дом» испытуемые отреагировали словами «семья» (4), «уют» (3), «родной»
(3), «очаг» (3), в то же время «здание» как словореакция было названо всего один раз. С другой стороны, на слово «уют» 14 испытуемых привели ассоциативное соответствие «дом» [1]. На амбивалентный характер концепта дом в концептосфере
М. Цветаевой (с одной стороны, сказка, оазис, светлое место в большом фальшивом мире, с другой, –
место, откуда хочется бежать) указывает В.А. Маслова [2].
Цель статьи – рассмотреть особенности художественной интерпретации пространства в идиостиле П.С. Романова.
В художественной картине мира, реконструируемой на основе сатирических текстов 20 – 30-х
годов, пространственный код в первую очередь
раскрывается концептом дом, который представлен
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лексическими единицами дом «строение для житья;
в городе – жилое строение; в деревне – изба со
всеми эхожами и хозяйством» и здание «большое
строение».
У П. С. Романова наблюдается представление
многоэтажных домов как символа новой жизни и
здания музея как символа уходящего времени. Проанализируем фрагмент текста из сатирической повести «Товарищ Кисляков»: «То там, то здесь возвышались уже отстроенные многоэтажные
дома, большей частью из темно-серого камня, с
длинными узкими балконами и – по-новому – с
плоскими крышами. <…> Все жило напряженной
лихорадочной жизнью, которая своим шумом заглушала и делала каким-то ненужным звон колоколов церкви, стоящей в глухом переулке. <…>
Только один дом, находившийся в самом центре
стройки, поражал полным несоответствием с
этой напряженной жизнью. <…> Высокие
стрельчатые окна с решетками, угрюмый, молчаливый вид делали его похожим на церковь, а бесконечное количество башенок, шпилей на крыше
еще более увеличивали это сходство. <…> Тяжелые дубовые двери с витыми ручками открывались
с большим усилием и, раз открывшись, тянули
своей тяжестью входившего внутрь так, что ему
приходилось упираться. <…> До десяти часов
утра двери этого странного учреждения, как бы
в противовес жизни и шуму улицы, оставались закрытыми и немыми. <…> И только в десять одна
тяжелая половина их открылась благообразным
старичком, швейцаром в белом кителе и вычищенных штиблетах. Он положил под дверь обломок
кирпича, чтобы она не закрывалась, – передвинув
очки с переносицы на лоб, выпрямил спину и оглянулся на синевшее над деревьями и крышами небо.
<…> … Огромное антрэ с высокими колоннами и
сводчатыми расписными потолками, бесконечно
уходящая вверх широкая лестница с белыми статуями по сторонам подавляли посетителя своим
мрачным, молчаливым величием. <…> Скудные
лучи солнца проходили откуда-то сверху, – очевидно, через разноцветные стекла, и освещали колонны и белые ступени отлогой лестницы. <…>
Каждый звук голоса или кашля глухо отдавался под
сводами, как в церкви, и человек, произведший
этот шум, сам пугался его. <…> Прохлада каменных сводов после уличной духоты и какой-то церковный запах, исходивший, вероятно, от масляной
краски на стенах и потолках, неподвижность каменных массивов колонн как бы говорили о вечной
неподвижности, враждебной буйному движению
улицы. <…> Это было здание Центрального музея».
Фрагмент художественного концепта дом реконструируется на основе ассоциативного потенциала языкового сознания, что проявляется в парадигматических и синтагматических связях. На уровне
текстовой парадигматики семема дом включена в
ряды дом – церковь – учреждение – здание (антитеза дом – церковь является доминирующей) и дом
– жизнь. Такое положение обусловлено всей ситуацией социальных преобразований начала ХХ века:
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церковь как пережиток прошлого была отделена от
государства, ее служители часто преследовались, а
храмовые сооружения разрушались. Поэтому в
описании дома большое место занимают компаративные средства: сравнительный оборот как в
церкви – прямое указание на ассоциацию; конструкции, включающие единицы с семантикой
сравнения, – как бы говорили, делали похожим, увеличивали сходство; эпитеты и определения, подчеркивающие сходство дома с храмом, – стрельчатые окна, разноцветные стекла, тяжелые дубовые двери с витыми ручками, сводчатые
расписные потолки, благообразный старичокшвейцар в белом кителе и вычищенных штиблетах;
метафора церковный «похожий на такой, как в
церкви» (церковный запах). Таким образом, дом в
данном случае представляет замкнутое пространство, в котором никто не живет.
Сема ´отсутствие жизни´ в значении дом усиливается синтагматикой текста. Бесконечное количество башенок, шпили на крыше как признак старого противопоставляются по-новому отстроенным
плоским
крышам.
Появляется
контекстуальный заместитель-синтагма – странное
учреждение. Таким образом, эксплицируется вторая ассоциативная линия: дом – жизнь. В соответствии с определением семемы здание «большое
строение» главным компонентом в синтагме «многоэтажные дома» должна быть именно эта единица.
Однако это не соответствовало бы концептуальной
значимости текста. Поэтому в данной синтагме
семная структура слова дом модифицируется и
складывается из компонентов ´строение´, ´жилое´,
´больших размеров´. Далее контекст усиливает
сему ´жилое´, эксплицируя ее в синтагмах: напряженная жизнь, лихорадочная жизнь, в противовес
жизни, буйное движение (= жизнь) улицы. Интенсификация происходит и в результате нагнетания
антитезных синтагм: молчаливый вид дома (т.е. неподвижный, безжизненный, нежилой); двери тянули своей тяжестью входившего внутрь так, что
ему приходилось упираться; антрэ и лестница подавляли посетителя своим мрачным, молчаливым
величием; скудные лучи солнца (отсутствие солнца
= отсутствие жизни); гулкая пустота, от которой человек пугался; неподвижность каменных массивов
колонн как бы говорили о вечной неподвижности
(т.е. о смерти).
Последняя часть описания дома «говорили о
вечной неподвижности, враждебной буйному движению улицы» является итоговой в формировании
эстетического значения лексической единицы. Поэтому семема дом заменяется семемой здание, которая обладает новым контекстуальным значением
«строение, в котором отсутствует жизнь», усиленное сочетаемостью со словом музей «хранилище
редкостей или замечательных предметов».
Таким образом, художественный концепт дом
вербализован по схеме метонимической антитезы
«дом = сосредоточие жизни = новое» – «здание =
хранилище вечного покоя» – «музей = старое, отжившее».
Концептуальная антитеза дом – здание лежит
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и в основе модели ситуации, представленной
П.С. Романовым в рассказе «Без черемухи». Художественный концепт дом реализуется на уровне
внутреннего мира человека. Этому способствует и
повествование от первого лица: девушка рассказывает в письме подруге о своих наблюдениях над
взаимоотношениями молодых людей.
Когнитивный аналог текста развертывается по
метафорической кольцевой схеме: грязь и беспорядок в интерьере студенческих комнат, блестящий
чистотой и ухоженностью университет – грязь и
беспорядок во внутреннем мире его обитателей.
Чтобы нагляднее представить модель ситуации,
расчленим текст на эпизоды, выделив ключевые
слова, репрезентирующие художественный концепт дом:
1. Молодеческое пренебрежение к помещению, в котором живешь. В общежитии везде
грязь, сор, беспорядок, и никто не пытается украсить жилище.
2. Стыдно заниматься такими пустяками, как
чистое красивое жилище; все, что связано с красотой, обязаны презирать. Эта комната имела одинаковый характер с лестницей: на полу валялись
неподметенные окурки, клочки бумаги, виднелись
следы понатасканной со двора сапогами пыли, все
стены исписаны номерами телефонов или росчерками карандаша. У стен так же, как и у нас в общежитии, смятые непокрытые постели, на окнах
— грязная неубранная посуда, бутылки из-под
масла, яичная скорлупа, жестяные чайники.
3. Москва блещет чистотой оштукатуренных домов, и университет превратился в красивейшее здание Москвы.
4. Во внутренней жизни, внутри этих очищенных властью стен, царит грязь и беспорядок.
Расчленение текста позволило определить парадигму, репрезентирующую художественный концепт дом. Она представляет ряд синонимов, доминантой которого является семема жилище «помещение для жилья»: общежитие; помещение, в
котором живешь; здание; дома; стены. Таким образом, моделируемый субъект когнитивно-пропозициональной структуры воспринимается как актуализатор пространственной ситуации. Его атрибутивные параметры (красивое, красивейшее, чистое,
оштукатуренное, очищенное) переводят восприятие на уровень эмотивного пространства. Основная
эмоция, переданная в тексте, – отвращение к окружающей обстановке со стороны лирической героини. Это чувство передается при помощи фразовых
единиц с осуждающей коннотацией: принято относиться с каким-то молодеческим пренебрежением ко всему красивому, ко всякой опрятности и
аккуратности как в одежде, так и в помещении, в
котором живешь; везде грязь, сор, беспорядок,
смятые постели; никто из нас не пытается украсить наше жилище; стыдно заниматься такими
пустяками, как чистое красивое жилище. Далее
денотативное пространство расширяется, выходя за
рамки жилища. Меняется и эмотивный фон повествования: появляются положительные оценки (пролетарская власть затрачивает массу энергии и денег, чтобы сделать именно все красивым: повсюду;
Москва блещет чистотой оштукатуренных домов; наш университет, – сто лет стоявший, как
ободранный участок, при старой власти, – теперь
превратился в красивейшее здание Москвы; чувствуем невольную гордость от того, что он такой
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красивый). Противопоставление внутреннего и
внешнего пространства трансформируется в когнитивной модели в метафорический образ, передающий внутреннее состояние персонажей (А между
тем в нашей внутренней жизни, внутри этих очищенных нашей властью стен, у нас царит грязь и
беспорядок). Заключительная фраза возвращает к
уже известным событиям, но переводит их в сферу
морально-этических отношений. Ассоциативные
мыслительные процессы переносят концептуальные признаки когнитивной структуры дом в область внутреннего мира человека.
Уникальная, пронизанная атмосферой духовности и неиссякаемого домашнего творчества культура помещичьей России постепенно уходила в
прошлое. Этот неизбежный процесс сопровождался своеобразной канонизацией усадьбы как символа «родной старины». Ностальгия по ее идеализированной гармонии пронизывает произведения
многих поэтов, писателей, художников конца XIX
– начала ХХ века. В индивидуально-авторской картине мира П.С. Романова концепт усадьба не имеет
явно выраженного характера. Однако в большинстве его рассказов («Дом №3», «Соболий воротник», «Блаженные», «Пределы власти» и др.) метафорическое описание разбитой, разграбленной и
понапрасну разрушенной страны ведется через упоминание помещичьих строений (обратим внимание: не дома или усадьбы). Например: – А с чего же
было начинать? (уничтожать доставшееся в результате экспроприации имущество – Л.П.) – спросил недовольно председатель, все еще смотревший
на бумажку. – С чего другие начали, с того и нам
надо было. По крайней мере, и с лесом были бы, и с
дровами.
Все почему-то посмотрели на помещичьи
строения и ничего не сказали [Романов, Пределы
власти]. Авторская ремарка «Все почему-то посмотрели на помещичьи строения и ничего не сказали» наполнена глубоким психологическим смыслом.
Выводы и предложения:
1. Природа художественного концепта являет
собой сложную иерархическую структуру, в которой интерпретация индивидуального знания проецируется на коллективный опыт.
2. Пространственный код в идиостиле П.С. Романова трансформируется в морально-этический и
отражает нравственные переживания человека.
3. Анализ особенностей декодирования художественных концептов позволит вывести текст на
уровень ментальных конструкций, отражающих
творческие интенции как писателя, так и читателя.
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Аннотация
Статья посвящена некоторым аспектам нейролингвистического программирования при обучении русскому языку как иностранному в многонациональной аудитории. Раскрывается необходимость учитывать
не только тип репрезентативной системы отдельного учащегося, но и особенности восприятия определенной национальности в целом, для оптимизации учебного процесса, особенно на начальном этапе.
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Современная научная парадигма по своей сути
является антропоцентрической, что в свою очередь
определяет и характер развития педагогического
мастерства. Так, в основу методики преподавания,
в том числе и русского языка как иностранного,
вводится личностно-ориентированный коммуникативный подход. Последний выходит на междисциплинарный уровень, поскольку тесно связан с педагогической психологией, психологией воспитания,
социальной психологией, психологией личности,
этнопсихологией, возрастной психологией, психолингвистикой и т. д. Благодаря этому у современного преподавателя появляется дополнительный
инструментарий для теоретического и практического исследования и применения наиболее эффективных способов обучения. В связи с этим активно
изучаются и находят практическое применение методики нейролингвистического программирования, являющиеся особенно актуальными при работе с многонациональной аудиторией студентов,
поскольку «нейролингвистическое программирование обладает набором эффективных техник, использование которых способствует максимальной
эффективности обучения в рамках личностно-ориентированного подхода» [3].
Как отмечают многие исследователи, «нейролингвистическое программирование легло в основу
новых методик в изучении иностранного языка,
главным принципом которых является уважение к
модели мира конкретного человека» [4].

Сегодня параллельно развивается несколько
различных методик изучения иностранного языка,
в основе которых лежат техники и методики нейролингвистического программирования, например,
многосенсорное обучение В. П. Белянина, «Модель
личностно-ориентированного обучения» А. Плигина и И. Максименко, когнитивно-мотивационный подход Д. К. Рунова и др..
Одним из постулатов направления, основанного на техниках нейролингвистического программирования, является признание того, что у каждого
человека есть свой основной канал восприятия и
хранения информации, именуемый «репрезентативной системой». Репрезентативная система – совокупность элементов, позволяющих представить в
психике необходимую информацию, поступающую по определенным каналам восприятия. Поэтому люди различаются своими репрезентативными системами по характеру доминирующей модальности [7]: визуальная система опирается на
зрительные образы, используется внешним образом, когда информация воспринимается из внешнего мира, и внутренним – когда происходит визуализация; аудиальная система основывается на слуховых образах через внешнее (восприятие звуков) и
внутреннее (воспроизведение) воздействие; кинестетическая система основана на ощущениях, где
внешняя кинестетика – это тактильные ощущения,
а внутренняя – вспоминаемые чувства, эмоции и
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проприоцептивные ощущения (баланс и осознание
состояния тела) [1].
Опыт работы в многонациональной аудитории
показывает также то, что доминирующий канал характерен как для определенной личности, так и для
определенной национальности. Это связано с тем,
что каждый иностранный студент несет в себе специфические психологические, поведенческие и
иные черты, характерные для той национальности,
к которой он принадлежит.
Так, в своем большинстве китайские студенты
являются визуалами. Для них важна наглядность,
особенно на начальных этапах обучения. Они легче
запоминают новый лексический и грамматический
материал, который сопровождается изображениями, таблицами и схемами. Визуалы лучше воспринимают материал, когда он написан на доске, когда
есть наглядность. Например, в работе над некоторыми грамматическими темами следует применять
различные средства предметно-изобразительной
наглядности. Так, при изучении числительных
можно использовать часы, календарь, денежные
знаки и др. Каждое новое слово студенты этого
типа всегда должны посмотреть в словаре. Поэтому
необходимым
инструментом,
позволяющим
облéгчить процесс изучения нового языка для китайского студента, является его гаджет: мобильные
телефоны со специальными приложениями, электронные словари и разговорники. Все эти предметы
всегда сопровождают современного учащегося, добавляя ему уверенности в собственных силах и знаниях.
Китайские студенты с бóльшим энтузиазмом
выполняют письменные задания, чем устные, используя при этом разноцветные ручки, подчеркивания и выделения. Это во многом обусловлено тем,
что «письменность стала основным инструментом
развития китайской цивилизации» [5]. Китайские
студенты зачастую оказываются неготовыми к
спонтанной речи, сначала им надо тщательно всё
продумать и записать каждую фразу. Дополнительные вопросы преподавателя, несогласованные с
подготовленным текстом студента, также могут вывести последнего из равновесия и заставить его растеряться. Поэтому предварительно необходимо
дать учащемуся возможность спокойно подготовиться к ответу, проверить написанный им текст,
добавив и объяснив необходимую информацию, а
затем вести разговор, основываясь на том лексикотематическом материале, который подготовил студент, постепенно расширяя и углубляя этот материал, резко не разрушая тот ход разговора, который
был запланирован студентом.
При проверке домашних и самостоятельных
работ от китайских студентов часто можно услышать вопрос: «Красиво?». Для них большое значение имеет эстетический вид работы. Такая же тенденция наблюдается и у арабских студентов, которые готовы многократно переписывать работу,
если была допущена ошибка, и неправильный вариант пришлось зачеркнуть. Следовательно, в обучении визуалов необходимо максимально использовать наглядность.
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Представители народов Кавказа, как правило,
обладают кинестетической репрезентативной системой. В процессе приобретения новых знаний
они лучше усваивают информацию, которая сопровождается определенными движениями и ролевыми играми. Поэтому им трудно усидеть на месте,
они активно жестикулируют, с удовольствием выходит к доске для выполнения заданий. Азербайджанцам, в отличие от китайских студентов, характерна ориентация на активные формы обучения
русскому языку, когда знания не даются в готовом
виде, а добываются посредством системы общения
и действий.
Студенты-кинестетики легче усваивают язык в
процессе речевого общения, а не при пассивном созерцании определенных правил, таблиц и схем. Они
обладают способностью самостоятельно обнаруживать закономерности построения высказываний
в презентуемом материале, мало уделяют внимания
грамматическим правилам языка и при скудном
лексическом запасе на начальном этапе обучения
не боятся общаться, выражать свои эмоции, знакомиться с новыми людьми. При этом «активное отношение самого студента к процессу обучения способствует повышению заинтересованности его в
восприятии материала, достижению более высоких
результатов в обучении» [6]. Учащиеся кинестетического типа лучше усваивают язык в процессе речевого общения, с большим интересом выполняют
упражнения речевого и коммуникативного характера, легко адаптируются в условиях коммуникативно-деятельностного подхода к обучению, легко
приспосабливаются к партнерам по общению и т. д.
Следовательно, задачей преподавателя, особенно на начальном этапе обучения, становится
установление канала восприятия студентов и предложение соответствующих упражнений и стиля подачи материала. Для этого часто используются «и
визуальные, и кинестетические, и аудиальные способы подачи материала, независимо от естественных предпочтений преподавателя» [2]. Поскольку
чем больше каналов открыто для восприятия, тем
более эффективно и интенсивно проходит учебный
процесс. Как отмечают исследователи, вовлекая
студентов в выполнение упражнений, ориентированных на разные каналы восприятия, «можно постепенно развить и другие репрезентативные системы. При этом нужно помнить, что максимальная
эффективность связана с ведущим каналом» [4].
Таким образом, учет репрезентативных особенностей учащихся позволяет преподавателю прогнозировать трудности, которые могут возникать в
ходе обучения иностранных студентов в многонациональных группах, определять стратегию преподавания и строить учебный процесс наиболее оптимальным образом.
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Аннотация
В работе рассмотрены клинико-психологические предикторы психофизиологического состояния
(ПФС) в юношеском возрасте, обеспечивающего каждодневный ресурс социального функционирования,
межличностного взаимодействия и качества жизни. Результаты исследования позволили выделить систему клинико-психологических предикторов ПФС и вегетативного баланса в юношеском возрасте с учетом пола; выявить качественные различия в комплексной оценке ПФС; перспектива дальнейших исследований состоит в разработке персонифицированных и фокусированных психокоррекционных и психопрофилактических мероприятий по предупреждению возникновения психофизиологической дезадаптации.
Abstract
The article highlights the clinical and psychological predictors of the psychophysiological condition (PFC)
in adolescence, providing everyday resource of social functioning, interpersonal interaction and quality of life.
The results of the study made it possible to single out a system of clinical and psychological predictors of PFC and
vegetative balance in adolescence, taking into account the gender; to identify qualitative differences in the integrated assessment of PFC; the perspective of further research consists in the development of personified and focused psycho-correctional and psycho-preventive measures to prevent the emergence of psychophysiological disadaptation.
Ключевые слова: психофизиологическое состояние, клинико-психологические предикторы, юношеский возраст.
Keywords: psychophysiological condition, clinical-psychological predictors, adolescence.
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Современный уровень масштабных изменений
в экономической и социальной сферах общества
предъявляют повышенные требования к психофизиологическим ресурсам любого человека. Особую
актуальность и значимость приобретает изучение
клинико-психологических предикторов психофизиологического состояния в юношеском возрасте.
Это заставляет специалистов в сфере психического
здоровья все чаще обращаться к изучению клинико-психологических последствий действия современных социальных стрессов. Среди этих последствий особенное место занимает снижение
уровня психофизиологической адаптации среди
молодежи юношеского возраста, обеспечивающей
каждодневный ресурс социального функционирования, межличностного взаимодействия и качества
жизни.
Актуальность исследования психофизиологических механизмов возникновения и формирования
состояний дезадаптации среди молодежи юношеского возраста обусловлена еще и тем, что первые
годы обучения в ВУЗе считаются особенно напряженными: информационный и эмоциональный
стресс, возрастающие психические и физические
нагрузки. Существующее несоответствие между
программными требованиями и незавершенным
психофизиологическим созреванием является причиной возникновения дезадаптивных состояний.
Клинико-психологическим эквивалентом таких состояний часто могут выступать химические и нехимические аддикции, расстройства поведения и социальных коммуникаций, стойкое снижение умственной работоспособности и т.д. Разработка
эффективных персонифицированных и фокусированных психокоррекционных и психопрофилактических мероприятий по предупреждению возникновения психофизиологической дезадаптации у
лиц юношеского возраста в начале обучения является приоритетной [1, 3, 5].
Целью данного исследования была комплексная оценка психофизиологического состояния
(ПФС) среди молодежи юношеского возраста. Основой для комплексной оценки было представление о ПФС, как о сложной, иерархической и саморегулируемой системе, представляющей собой динамическое единство внутренних компонентов –
биоэнергетического, физиологического, поведенческого, психического, личностного, социальнопсихологического, которые организованы по принципу взаимодействия и формируются под влиянием
внешних компонентов – социальных, физико-химических факторов среды и деятельности. Ответная
реакция организма на воздействие стрессора сама
по себе является комплексной и системной, охватывающей все иерархические уровни [2, 4].
Для достижения этой цели были оценены: вариабельность сердечного ритма (ВСР), частота сердечных сокращений (ЧСС), электроотрицательность (ЭО) ядер буккального эпителия, параметры
внимания и эффективности умственной работоспособности по результатам выполнения корректурной пробы, самооценки ПФС. Характер корреляци-
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онных взаимосвязей между полученными показателями ПФС позволил выделить клинико-психологические предикторы ПФС. В исследовании приняло
участие 113 человек, среди которых 43 мужчины
(38,0%) и 70 женщин (62,0%).
ВСР обусловлена комплексным воздействием
на сердце вегетативной нервной системы (ВНС).
Влияние симпатического или парасимпатического
отдела ВНС определяет особенности вегетативного
баланса организма и обусловлено особенностями
его функционального состояния. В состоянии
стресса наблюдается активация симпатического отдела ВНС, характеризующаяся продолжительным
действием медиаторов. Таким образом, при умственной или физической нагрузке возрастает активность симпатического отдела ВНС на фоне снижения активности парасимпатического звена вегетативной регуляции. Данные закономерности
позволяют использовать данные о ВСР для получения важной информации о состоянии регуляторных
систем у лиц, находящихся в неблагоприятных социально-психологических условиях.
В результате исследования взаимосвязей
между показателями разных уровней ПФС были
установлены достоверные корреляционные связи
между всеми исследуемыми показателями.
Наблюдаются различия между корреляционными взаимосвязями между оценками ПФС и показателем общей мощности ВСР как у мужчин, так и
у женщин. У мужчин выявлены положительные
взаимосвязи общей мощности ВСР с активностью,
настроением и самочувствием (r= 0,52 – 0,59;
p≤0,05), а у женщин – с работоспособностью (r=
0,55; p≤0,05). Таким образом, субъективно более
высокие оценки ПФС связаны с более высокой общей мощностью регуляции ВСР. При этом у женщин действие стресса, связанного с умственной
нагрузкой, ассоциируется, прежде всего, с субъективной оценкой работоспособности, а у мужчин – с
самооценкой активности, настроения и самочувствия.
Показатели колебаний ЧСС в области очень
низких частот, отражающие тонус высших центров
регуляции, в большей степени взаимосвязаны с
оценками ПФС у мужчин (r= 0,44-0,52; p≤0,05), чем
у женщин (r= 0,35-0,40 p≤0,05). Что касается колебаний ЧСС в области низких частот (LF), отражающих симпатическое звено регуляции, то отмечаются наибольшие взаимосвязи у женщин с работоспособностью (r= 0,47 p≤0,05 ), а у мужчин – с
активностью, настроением, самочувствием (r= 0,53
- 0,56; p≤0,05). Показатели колебаний ЧСС в области высоких частот (HF), отражающие парасимпатическое звено регуляции, взаимосвязаны у мужчин с настроением (r= 0,40; p≤0,01), а у женщин – с
работоспособностью (r= 0,44; p≤0,05).
Выявлены отрицательные взаимосвязи между
индексом напряжения и количеством жалоб, связанных с недостаточностью кровоснабжения мозга
(r=-0,40 у мужчин и r=-0,44 у женщин, p≤0,05). К
ним были отнесены жалобы на головные боли, шум
в голове, головокружение, нарушение памяти, сни-
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жение работоспособности, нарушения сна. Это свидетельствует о том, что при напряжении регуляторных систем организма может снижаться выраженность субъективных жалоб на состояние кровоснабжения мозга. Их наличие взаимосвязано с
общей мощностью регуляции в большей степени у
мужчин, чем у женщин (r=0,55 и r=0,43 соответственно; p≤0,05). У мужчин также более выражены,
по сравнению с женщинами, связи между указанными жалобами и такими показателями ВСР, как
мощность регуляции в области очень низких частот
(r=0,68 и r=0,48 соответственно; p≤0,05), низких частот (r=0,60 и r=0,47 соответственно; p≤0,05) и высоких частот (r=0,46 и r=0,39 соответственно;
p≤0,05).
Так, ЭО буккального эпителия коррелирует с
показателями субъективного уровня спокойствия
(r=0,49 у женщин; p≤0,01 и r=0,42 у мужчин;
p≤0,05), работоспособности (r=0,45 у женщин;
p≤0,01 и r=0,47 у мужчин; p≤0,05), активности
(r=0,54 у женщин; p≤0,05 и r=0,53 у мужчин;
p≤0,05), настроения (r=0,47 у женщин; p≤0,05 и
r=0,54 у мужчин; p≤0,05) и самочувствия (r=0,46 у
женщин; p≤0,01 и r=0,50 у мужчин; p≤0,05). Таким
образом, субъективное улучшение оценки ПФС в
юношеском возрасте связано с более высокими значениями ЭО буккального эпителия, т.е. с более высокой функциональной активностью организма.
Выявлены корреляционные связи между показателем ЭО буккального эпителия и выраженностью субъективных ощущений утомления (r= -0,46
у женщин; p≤0,05 и r= -0,48 мужчин; p≤0,01). Это
свидетельствует о большем снижении показателя
ЭО при развитии умственного утомления у мужчин, чем у женщин. Выявлены достоверные корреляции между точностью и продуктивностью в 1-й и
2-й корректурной пробах, с одной стороны, и ЭО
буккального эпителия и показателями ВСР, с другой стороны.
Так, продуктивность во 2-й пробе связана с достоверным повышением ЭО буккального эпителия
как у мужчин, так и у женщин (r=0,54; p≤0,05 и
r=0,52; p≤0,05 соответственно). Таким образом, высокая продуктивность умственной работы связана с
достаточно высоким функциональным состоянием
организма. В то же время эти взаимосвязи у мужчин ко второй пробе усиливаются (r=0,64; p≤0,05),
а у женщин ослабевают (r=0,45; p≤0,05). Это свидетельствует о большем функциональном резерве у
мужчин, чем у женщин.
У мужчин выявлено усиление взаимосвязей
между точностью во второй пробе и показателем
ЧСС (r=0,47; p≤0,05 и r=0,56; p≤0,05 соответственно) по сравнению с первой пробой, и ослабление – с показателем общей мощности ВСР (r=0,49;
p≤0,05 и r=0,42; p≤0,05 соответственно). У женщин
таких закономерностей не выявлено.
Взаимосвязи между показателями точности и
продуктивности корректурной пробы с показателями симпатического и парасимпатического отделов регуляции у мужчин превышают таковые у
женщин. При этом у мужчин ко второй пробе сни-
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жается взаимосвязь показателя мощности в диапазоне низких частот, отражающего симпатическое
звено регуляции с точностью умственной работы (с
r=0,59; p≤0,05 до r=0,49; p≤0,05) и ее продуктивностью (с r=0,41; p≤0,05 до r=0,37; p≤0,05) при возрастании взаимосвязей показателя мощности в области высоких частот, отражающего парасимпатическое звено регуляции, с точностью умственной
работы (с r=0,36; p≤0,05 до r=0,43; p≤0,05) и ее продуктивностью (с r=0,41; p≤0,05 до r=0,51; p≤0,05).
У женщин все указанные взаимосвязи ко второй пробе снижаются, причем отмечается усиление
корреляционных взаимосвязей между показателями продуктивности корректурной пробы с коэффициентом LF/HF, отражающим состояние вегетативного баланса, во второй пробе по сравнению с
первой (с r=0,41; p≤0,05 до r=0,55; p≤0,05). У мужчин наблюдается обратная закономерность – снижение величины коэффициента корреляции с
r=0,54; p≤0,05 до r=0,46; p≤0,05.
Выявленные корреляционные взаимосвязи
между количеством жалоб на психическое и соматическое состояние и ЭО клеток буккального эпителия свидетельствуют о том, что повышение количества активных клеток, т.е. улучшение физиологического состояния способствует субъективному
улучшению психического и соматического состояния. Указанные закономерности в наибольшей степени характерны для мужчин в отношении общего
самочувствия, жалоб на состояние эффекторно-волевой сферы и жалоб со стороны желудочно-кишечного тракта. У женщин – в отношении общего
самочувстви, жалоб на состояние нервной системы.
В наибольшей степени ухудшение общего самочувствия связано с изменением вегетативного
баланса в сторону симпатикотонии. Это же подтверждается наличием отрицательных корреляционных связей между количеством жалоб на общее
самочувствие, состояние других психических сфер
и соматическое состояние с показателем моды длительности кардиоинтервалов. Таким образом, повышение ЧСС связано с улучшением психического
и соматического состояния.
Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы: выделены клинико-психологические предикторы
ПФС и вегетативного баланса среди лиц юношеского возраста с учетом пола; выявлены различия в
комплексной оценке ПФС в юношеском возрасте с
учетом пола; перспектива дальнейших исследований состоит в разработке персонифицированных и
фокусированных психокоррекционных и психопрофилактических мероприятий по предупреждению возникновения психофизиологической дезадаптации в юношеском возрасте с учетом пола.
Список использованной литературы
1. Абабков В.А., Пере М. Адаптация к стрессу.
Основы теории, диагностики. терапии. – СПб.:
Речь, 2004. – 166 с.
2. Кокун О.М. Оптимізація адаптаційних можливостей людини: психофізіологічний аспект забезпечення діяльності: Монографія. – К.: Міленіум,

64
2004. – 265 с.
3. Балабанова Л.М. Категория нормы в психологии студенческого возраста (теоретико-методологический аспект). – Харьков: КОНСУМ, 1999. –
240 с.
4. Грошев И.В. Психофизиологические различия мужчин и женщин. – 2005.– 576 с.

Znanstvena misel journal №6/2017
5. Шлей К.Й., Людвичек К.В. Парадигма фокусирования внимания в подготовке и врачебной
практике детских и юношеских психотерапевтов.
Ч.1/К.Й.Шлей,
К.В.Людвичек//Международный
академический вестник. 2016. №3 (15). – С.37-41.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛИЧНОСТИ И
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТРУДОМ
Черникова Е.С.
Школа гуманитарных наук, кафедра психологии дальневосточного
федерального университета, магистр
INTERRELATION BETWEEN PERSONAL PHSYCOLOGICAL WELLBEING AND JOB
SATISFACTION
Chernikova E.S.
School of Humanities, Phycological Department, Far Eastern Federal University
Аннотация
Данная статья представляет собой результаты изучения взаимосвязи уровня психологического благополучия и удовлетворённости трудом. В первую очередь рассматривается само понятие «психологическое
благополучие» и подходы к его пониманию. Также в работе раскрыты основные аспекты удовлетворённости трудом и возможность влияния его уровня на показатель общего психологического благополучия. Исследование этих показателей крайне важно в рамках проблемы профессионального становления личности,
трудовой деятельности человека и влияния её особенностей на эмоциональное состояние и настроение
трудящегося. Для эмпирического исследования были подобраны методики «Шкала психологического благополучия Рифф» и «Интегральная удовлетворенность трудом» (В.Батаршев).Выбор методик был обусловлен целью исследования, а также их высокой валидностью и надёжностью. Для статистической обработки данных были применены статистические методы Пирсона и Кэндалла и Спирмена, позволяющие
определить наличие корреляции между показателями.
Abstract
This article contains the results of studying the interrelations between phsycolodogical wellbeing of a person
and job satisfaction. First of all the author considers the meaning of «phsycological wellbeing» and the ways to its
understanding. The work also describes the main aspects of job satisfaction and its influence on the level of general
phsycological wellbeing. The research of these indexes is rather important in studying the problem of professional
career of a person, his or her job activity and its influence on the emotional state and mood of a working person.
To make empirical research such methods as «The Seale of phsycological wellbeing Riff», «Integral job satisfaction» of V.Batarshev were used. The choice of these methods was done because of the aim of the research and also
because the are valid and reliable. Fore statistic analysis statistic methods of Pirson, Candle and Spireman were
used. They help to determine the correlation between indexes.
Ключевые слова: счастье, благополучие, психологическое благополучие, удовлетворённость профессией, корреляция
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Психологическое благополучие или, говоря
иным языком, счастье – это нечто нематериальное,
сложное и, несомненно, желанное. Каждый человек
по-разному понимает, что такое быть счастливым,
каковы основные критерии психологического благополучия, что необходимо сделать для того, чтобы
его достигнуть. Но, несмотря на различие взглядов
и подходов, быть счастливыми стремятся все.
Термин «психологическое благополучие» был
описан десятками авторов, каждый из которых отмечал особые отличительные черты данного феномена. Ввел этот термин в научное понимание Н.
Бредбёрн, определяя его как субъективное ощущение счастья и общей удовлетворенностью
жизнью.[1]

М. Селигман описывает психологическое благополучие человека какположительнуюаффективность, сочетающуюся сдеятельностью. По мнению
автора, существует некая формула счастья, имеющая следующий вид: С=И+О+В, где С – счастье, И
– индивидуальный диапазон, предопределенный
генетически, который определяет счастье примерно на 50%; О – обстоятельства, имеющие около
10% «веса», а также В – волевые факторы, а
именно: сознательные, намеренные действия, которые поддаются контролю человека и, соответственно, которые он выбирает сам, отвечающие примерно за 40% счастья.[4]
К.Д. Рифф, представитель эвдемонистической
концепции
психологического
благополучия,
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рассматривает его как структурный фактор, самым
важным составляющим которого является личностный рост.Помимо него автор предлагает различать
ещё пять основных составляющих психологического благополучия, соответственно, данная структура включает в себя следующие компоненты:
 наличие цели в жизни - чувство осмысленности своей деятельности, наличие увлечений и
убеждений, наполняющих жизнь особым смыслом,
придающих желание жить;
 позитивные отношения с другими (получение удовлетворения от доверительных отношений
с людьми, способность к эмпатии, взаимопониманию, забота о других);
 компетентность – наличие мастерства в
овладении средой и её составляющих, способность
осуществлять различные виды деятельности, а
также реализовать свои цели;
 самопринятие– позитивное отношение к
себе, осознание и принятие как своих положительных, так и отрицательных качеств;
 автономность – независимость, способность противостоять давлению общества, оценка
себя исходя из личных установок и моральных
принципов;
 личностный рост – чувство постоянного
развития и реализации собственного потенциала,
способность открыться новому опыту.[3]
Российские авторы Фесенко П.П. и ШевеленковаТ.Д., разделяющие взгляды К.Д. Рифф и работающие в том же направлении,считают, что структурные компоненты психологического благополучия могут быть выражены в разной степени,
создавая уникальность этой структуры у каждого
человека. Исследователи отмечают, что по своему
смыслу и содержанию психологическое благополучие относится к экзистенциальным переживаниям
отношения человека к собственной жизни.[5]
Анализируя подходы авторов к пониманию
психологического благополучия и его составляющие, предложенные К.Д. Рифф, нетрудно заметить,
что быть счастливым человек может в том случае,
когда он успешен в различных сферах своей жизни.
Иными словами, человеку нужно быть в гармонии
с собой, поддерживать доверительные отношения с
другими, быть компетентным в некоторых видах
деятельности, то есть иметь хобби и определённые
профессиональные навыки и, самое главное, учиться и развиваться на протяжении всей жизни.
Несомненно, все эти факторы важны, но трудовая
деятельность, как правило, занимает большую
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часть времени. Именно поэтому исследование взаимосвязи уровня психологического благополучия и
удовлетворённости трудом на сегодняшний день
актуально.
Удовлетворенность трудом - это результат
оценки человеком удовлетворения субъективно важных для него потребностей. В случае если удовлетворённость трудом высокая, работники обладают
лучшим физическим и нравственным здоровьем,
быстрее обучаются новому, склонны к сотрудничеству, чаще открыты для помощи коллегам.[2]П.
Смит, Л. Кендалл и К. Хулинвыделяют пять основных параметров работы, которые формируют удовлетворенность ею:
 работа как таковая (интересные задания,
возможность развиваться и обучаться новому, чувство гордости при получении ответственных получений);
 вознаграждение (размер оплаты труда,
льготы и бонусы, предоставляемые предприятием);
 руководство (компетентность руководителя, возможность получения от него необходимой
помощи и поддержки);
 коллеги (степень их компетентности, благоприятные отношения в коллективе);
 продвижение по службе (возможность карьерного роста).[2]
В рамках данной работы автором было проведено
эмпирическое исследование взаимосвязи уровня
психологического благополучия и удовлетворённости трудом. Были подобраны методики «Шкала
психологического благополучия Рифф» и «Интегральная удовлетворенность трудом»(В.Батаршев),
с помощью которых возможна диагностика необходимых для исследования показателей. Выборка
включала в себя 64 человека, работающих в различных условиях: индивидуальные предприниматели, наёмные работники коммерческих организаций и государственные служащие. Респонденты
имеют различный трудовой стаж, размер оплаты
труда и должностные полномочия. Соответственно,
выборка отчасти отображает генеральную совокупность за счёт разнородности характеристик её представителей. Результаты, полученные в ходе опроса,
были обработаны с помощью программы «SPSS
Statistics». Для определения наличия корреляции
между уровнем психологического благополучия и
удовлетворённостью трудом были применены критерии Пирсона и Кэндалла и Спирмена. Результаты
статистической обработки представлены в Таблице
1 и Таблице 2.
Таблица 1

VAR00001

VAR00002

«Корреляционный критерий Пирсона (параметрический)»
VAR00001
PearsonCorrelation
1
Sig. (2-tailed)
.
N
64
PearsonCorrelation
,317(*)
Sig. (2-tailed)
,011
N
64

VAR00002
,317(*)
,011
64
1
.
64
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Таблица 2
«Корреляционные критерии Кендалла и Спирмена (непараметрические)»
VAR00001

Kendall'stau_b

VAR00001

VAR00002

Spearman'srho

VAR00001

VAR00002

CorrelationCoefficient
Sig. (2-tailed)
N
CorrelationCoefficient
Sig. (2-tailed)
N
CorrelationCoefficient
Sig. (2-tailed)
N
CorrelationCoefficient
Sig. (2-tailed)
N

Данные, полученные при обработке критерием
Пирсона, достоверны на 1%-ом уровне значимости.
Корреляционные критерии Кендалла и Спирмена
выявили связь на 5%-ом уровне значимости. При
статистической обработке результатов исследования была выявлена положительная корреляция, что
свидетельствует о связи показателей уровня психологического благополучия и удовлетворённости
трудом. Иными словами, то, насколько счастлив человек, зависит от условий его профессиональной
деятельности, её успешности и взаимоотношений с
коллегами.
Большинство людей относятся к своей работе
как к способу получения прибыли и порой принимают как данность негативные стороны своей профессии. Однако сложно переоценить то, насколько
важна трудовая деятельность для психологического благополучия человека. Удовлетворённость
профессией, несомненно, помогает ему почувствовать себя значимым, компетентным, успешным и,

1,000
.
64
,237(**)
,008
64
1,000
.
64
,352(**)
,004
64

VAR00002
,237(**)
,008
64
1,000
.
64
,352(**)
,004
64
1,000
.
64

самое главное, - счастливым. Результаты эмпирического исследования наглядно подтверждают данный вывод и ещё раз подчёркивают важность
выбора профессии.
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Анотація
Працівник поліції з оперативно-розшуковою функцією діяльності має справу з різноманітними життєвими ситуаціями, долями різних людей, що вимагає від нього уважного вивчення виниклих правових
стосунків та творчого підходу. Цим пояснюється необхідність наявності у працівника з оперативно-розшуковою функцією діяльності високого рівня освіти, інтелектуальних, комунікативних здібностей. В статті
розглянуто які здібності превалюють у працівників з оперативно-розшуковою функцією діяльності взагалі
та в залежності від їх віку .
Abstract
A police officer from the operative-search activities function is to deal with different situations in life, the
fate of different people that require it to scrutiny any legal relationships and creativity. This explains the need for
a staff member with operational and investigative function of a high-level education activities, intellectual and
communicative abilities. The article considers some capacity prevail employees with operational and investigative
function of the activity in general, and depending on their age.
Ключові слова: поліція, працівник з ОРД, інтелект, «складні» здібності, комунікативність.
Keywords: police, officer with OSA, intelligence, "sophisticated" ability, communication.
Постановка проблеми. Питання вивчення наявності необхідних здібностей особистості для данної професійної та правової діяльності є найбільш
актуальним в період формування нової поліції,
коли значно зростає довіра спільноти до професії
працівника поліції, що вимагає від нього ще більшої відповідальності.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Найбільш загальним підходом до розгляду питання
професійної придатності й успішної діяльності є
позиція взаємозумовленості й взаємозв'язок вроджених і придбаних психологічних якостей, тобто
ефективність професійної діяльності залежить як
від генетично обумовлених властивостей і якостей
особистості, так і від рівня професійно важливих
психологічних якостей, умінь, знань, навичок, придбаних у процесі діяльності. Таким чином, можна
припустити, що будь-яка діяльність сприяє розвитку конкретних індивідуально-психологічних
властивостей індивіда, які мають цінність для особистісного розвитку, збільшують свободу вибору й
збагачують особистість [5, 112-135].
Діяльність, яка є процесом динамічним, стимулює розвиток людини і його здібностей, але в той
же час повинні бути вихідні індивідуально-психологічні властивості і якості, які сприяють розвитку
певних психологічних здатностей [2, 277].

Е.Г. Юдін указує на загальні й спеціальні професійні здатності людини, при цьому загальні здібності є фундаментом для оволодіння багатьма видами діяльності, а спеціальні визначають
успішність освоєння певної діяльності. Такий
підхід повністю збігається з системним підходом в
оцінці професійних здібностей особистості [6, 1015].
Спеціальними здібностями є психологічні властивості особистості, які потрібні від людини в рамках конкретної посади (спеціальності). При цьому,
відзначає М.М. Решетніков, чим складніша професійна діяльність – тим більш важлива необхідність розвитку спеціальних професійних здібностей. Спеціальні професійні здібності визначаються підвищеними вимогами до певних якостей
людини, які для інших видів діяльності не актуальні
[4, 145-153].
Важливим для визначення моделі професійного відбору представляється висновок К.К.
Платонова про необхідність виділення функцій, що
лімітують професійну діяльність. Під функціями,
що лімітують діяльність, маються на увазі ті обмеження, труднощі й складності, які викликають
певну напруженість і утруднення в роботі й
успішне подолання яких є показником рівня професійної майстерності [3, 94-100 ].
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У сучасному світі, на жаль, збільшуються психологічні, емоційні й фізичні навантаження на людину, а особливо на працівників поліції. Тому
насамперед дуже важливим стає питання здоров’я,
від нього залежить стійкість до вищевказаних чинників і, звідси, професійна придатність. Саме
розгляд цього питання є дуже своєчасним і важливим.
Професійна придатність розглядається різними авторами в різних аспектах. Професійна придатність особистості в будь-якій сфері діяльності,
особливо в силових структурах, зокрема
працівників оперативно-розшукових підрозділів,
визначається станом його здоров’я [1].
Виділення невирішених раніше частин невирішеної проблеми. Відмічено виражений вплив
морально-психологічного клімату в службових колективах на успішність процесу професійної діяльності. Показники плинності кадрів, висока захворюваність нервово-психіатричною патологією, наявність випадків суїцидів, випадків зловживання
наркотичних речовин і інших, вказують на суттєві
недоліки в роботі психологів та керівництва
підрозділів. Тому вирішення проблеми психологічної готовності працівників практичних підрозділів
поліції до професійної діяльності набуває основного значення у сучасних умовах та визначає її актуальність.
Ціллю дослідження є визначення відношення
працівників поліції з оперативно-розшуковою
функцією діяльності до своєї службової діяльності.
Особливістю професійної діяльності силових
структур є підвищений ризик для життя як самих
працівників, так і в якійсь мірі членів їх сімей. В
Україні в умовах соціально-економічної трансформації і напруженості особливо зростають соціально- психологічні, моральні, громадянські, економічні та інші навантаження. Особливо вони помітні
в професійному просторі Національної поліції України, в тому числі і у працівників кримінальних
підрозділів Національної поліції України.
Відмінними особливостями професійної діяльності працівників Національної поліці Україниї є
виняткова соціальна значимість вирішуваних завдань, своєрідність цілей, вплив потужних середовищних факторів - екстремальних і надзвичайних
умов, небезпеки, раптовості (несподіваних і різких
змін значущої обстановки). Виходячи зі специфіки
діяльності працівників Національної поліції України, важливості та складності виконуємих ними завдань, до професійної діяльності працівників Національної поліці Україниї, особливо до працівників
кримінального блоку, традиційно пред'являються
надзвичайно високі вимоги.
Аналіз психологічної проблематики в структурі системи Національної поліції України сприяв
розвитку напрямків, орієнтованих на вдосконалення конкретних видів правоохоронної діяльності
в просторі оперативно-пошукових підрозділів (карний розшук, економічна безпека, слідчі підрозділи
та інш.), а також діяльності штабних працівників та
інш.
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Часто працівникам поліції, особливо працівникам підрозділів з оперативно-розшуковою функцією, доводиться виконувати свою професійну
діяльність в умовах надзвичайних та стресових ситуацій.
Частіше стресовими чинниками, що обумовлюють екстремальність діяльності працівників поліції та військовослужбовців Національної гвардії
України, є:
- психологічні чинники: небезпека для
життя і здоров'я, інформаційна невизначеність, раптовість впливу, неочікуваність подій, дефіцит часу
й інформації, напружені стосунки в колективі, невизначеність, складність завдання, наявність перешкод, небезпека для життя і здоров'я;
- різні фізичні та фізіологічні чинники: хвороба, травми, надмірне фізичне навантаження, використання зброї;
- інші чинники: робота вночі; режим, що перевищує денні й тижневі ергономічні норми.
Американські дослідники розрізняють два
типи чинників як стрес-провокаторів щодо діяльності силових відомств, у тому ЧИСЛІ Й ПОЛІЦІЇ, що
із високою ймовірністю провокують появлення
стресів, дистресів, психічних травм, зокрема РТSD
у працівників Національної поліції України:
- ситуації професійного стресу й професійного
«вигорання», які обумовлені повсякденною напруженою діяльністю поліціянтів;
- ситуації ризику - так звані «критичні інциденти», за яких поліцейські стикаються із реальною
небезпекою для свого життя, здоров'я й окрім
всього відчувають процес руйнування власної системи цінностей або теж саме стосовно життя і здоров'я оточуючих із масовими людськими жертвами,
загибеллю, смертельним травмуванням працівників, що супроводжуються перестрілками, автокатастрофами зі значними матеріальними втратами та
інше.
Однією із відрізняючих особливостей служби
в Національній поліції України є її різносторонність, яка залежить від роду професійної діяльності,
незалежно від існуючих загальних принципів управління та підпорядкованості.
Можно сказати, що вельми значною для працівників поліції кримінального блоку та слідчих є
оперативно-розшукова діяльність.
Оперативно-розшукова діяльність являється
ведучою для широкого кола працівників Національної поліції, в тому числі для працівників карного розшуку, підрозділів боротьби з економічними злочинами, слідчих підрозділів, відділів
боротьби з незаконним обігом наркотиків і деяких
інших підрозділів[1].
Нами було проведено та проаналізовано психологічне обстеження працівників поліції з оперативно-розшуковою функцією діяльності за допомогою опитувальника Ліппмана («Експертна оцінка
професійно важливих якостей»).
В данному опитувальнику приведений список
ділових умінь та властивостей, котрі необхідні в роботі. Кожна властивість особистості оцінюється
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працівниками, котрі обстежуються, за 5-ти бальною шкалою.
Для обробки результатів експертного опитування необхідно підрахувати середню профілактичну оцінку для кожної групи психологічних професійно важливих особливостей.
Для психологічного обстеження за методикою
Ліппмана була відібрана основна група із осіб рядового та начальницького складу з оперативнорозшуковою функцією діяльності в кількості 100
осіб та контрольна група із осіб інших підрозділів,
котрі не займаються ОРД.
Проведене нами емпіричне дослідження за методикою вивчення когнітивних показників Ліппмана дозволяє охарактеризувати середні значення у
працівників ГУ НП в Харківській області, а саме у
оперуповноважених та слідчих.
У працівників з оперативно-розшуковою
функцією діяльності найяскравіше розвинені комунікативні здібності, це і не дивно, адже їх робота
передбачає під собою постійне спілкування з
людьми, і комунікативність є головним інструментом їх роботи. Крім того, поліціянт є працівником
сфери людина-людина, а відповідно, крім професійних навичок, він повинен володіти загальнолюдськими цінностями.
Також слідчі та оперуповноважені працівники
Національної поліції відрізняються високим інтелектом і розвиненою увагою. Працівники данних
професій, так як знаходяться серед людей, постійно
прагнуть до розвитку, це у них виходить спонтанно.
Увага розвивається за рахунок того, що працівник
повинен бути постійно пильнувати, пильнувати,
слідкувати за кожною зміною в навколишньому середовищі, щоб захистити її. Дані категорії
працівників Національної поліції України часто
працюють у ситуації небезпеки, тому їх інстинкт
самозбереження ніколи не дрімає, відповідно така
психічна напруженість відображається на уважності людини.
У працівників поліції виявлена відмінна
пам'ять, адже вони працюють з великою кількістю
факторів, які можуть вплинути на розкриття злочину. Кожна дрібниця і деталь може допомогти в
роботі наших досліджуваних.
Як оперуповноважені так і слідчі мають розвинені спеціальні «складні здібності». Спеціальні
складні здібності, властиві вже не тільки в різній
ступені, але і взагалі властиві не всім людям. Вони
є здібностями до визначених професійних діяльностей, що виникли в процесі історії людської культури. Ці здібності звичайно називають професійними. Поліціянти - показовий приклад того, що
вони «деформовані» своєю професією, вони мають
вже свої вироблені спеціальні здібності, які стали
їм у процесі виконання їхньої діяльності.
Виявлено, що у оперуповноважених і слідчих
низькі показники сенсорних здібностей, а саме,
можна сказати вони не надто довіряють своєму
сприйняттю, швидше за все, такий феномен визначається тим, що дані працівники працюють у Національній поліції України, таким чином керуються не
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тільки своїми думками і інтуїтивними припущеннями, вони є гвинтиком у величезній структурі,
тому іноді їм необхідно дотримуватися ґрунтовних
рекомендацій начальства. Також їх сфера діяльності відрізняється все-таки більш змістовними
якостями, а тому часто їх думки якраз звернені не
на зовнішні характеристики події, а на їх змістовну
сторону.
Також у даних працівників невисока оцінка
моторних навичок. Наша країна довгий час була в
стані спокою, працівники поліції стежили за громадським порядком, рідко траплялися якісь надзвичайні ситуації (цим займається в основному
міністерство надзвичайних ситуацій), більшість
поліціянтів займалися кабінетною роботою, яка не
вимагала особливо видатних моторних здібностей,
особливо у слідчих, в чию сферу діяльності входить
більше розумова діяльність, ніж фізична активність.
Випробовувані не відрізняються високою
емоційністю, така ситуація визначається великою
відповідальністю працівників перед суспільством,
вони не мають права на надмірну емоційність, вони
повинні реагувати холодно, думати раціонально,
їхнє мислення спрямоване на пошук рішення проблеми, а не на емоційний відгук до неї. Але
поліцейські звичайні люди, вони також мають
емоції, які часто пригнічують, їх слабка емоційність
також пояснюється емоційним вигорянням на роботі, тобто ті події, які у звичайних людей викликають жах, поліцейських не чіпають, тому що для них
це буденна норма життя. За весь час роботи у них
виробився фільтр, через який вони пропускають всі
життєві ситуації. Така емоційна скупість має дві
сторони медалі, з одного боку працівники не піддаються паніці, вони працюють чітко і злагоджено, з
іншого ж боку емоційна сухість проявляється не
тільки на роботі, але і вдома, де рідні хотіли б отримувати більше тепла і емоційного контакту.
Таким чином, можна помітити, що результати
кожної окремої здібності є середніми і високими,
хоча під час самого дослідження було помітно, що
деякі працівники явно їх недооцінювали.
Найбільш виражений розвиток складних здібностей і вмінь у працівників з оперативно-розшуковою функцією діяльності в віці 20-30 років. Даний
вік є найкращим часом для професійної адаптації, а
тому працівники цього вікового періоду відрізняються умінням поєднувати кілька складних дій одночасно. Це говорить про неповну сформованість і
неуспішність адаптації працівників слідчо-оперативного підрозділу у віці 20-30 років.
Працівники цього віку більше приділяють
увагу розвитку спеціальним складним навичкам,
ніж розвитку особистості в цілому, забуваючи про
важливі елементи когнітивної сфери, які впливають
на успішність і ефективність роботи слідчо-оперативного відділу, а в першу чергу це уважність, сенсорні відчуття. Також виявлені високі показники за
комунікативними навичками, що свідчить про
спрямованість роботи слідчих і оперуповноважених швидше на факти, які вони отримали шляхом
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спілкування, а не тільки за допомогою логічної та
інтелектуальної обробки інформації.
На протязі вікового етапу, що складає 30-40
років, коли частіше вже досягнута повна професійна адаптація , на перше місце висуваються комунікативні навички, а також уважність і складні
вміння. На низькому рівні розвитку виявлені мовні
навички, а також моторні.
Найменше в цьому віковому періоді задіяні
моторні навички та мова, тобто, найчастіше слідчі
отримують інформацію пасивно, це відбувається в
кабінеті, де не особливо необхідний рух, а також де
всі питання чітко продумані і регламентовані.
Працівники більш спрямовані на співрозмовника за допомогою своєї уваги, а також, не роблячи
зайвих здогадок і своїх умовиводів, а отримуючи
інформацію безпосередньо зі спілкування з людиною.
У працівників, яким вже більше 40 років, виявлено рівномірний розвиток усіх когнітивних і професійних навичок, цей рівень вже не настільки високий як у молодших працівників, але він більш
рівномірно розподілений.
Найвищими
показниками
залишаються
складні навички, адже професія працівників з оперативно-розшукової діяльності полягає як раз у використанні спеціальних навичок і вмінь. Також
найвищими є такі показники, як комунікативні
навички, спостереження, пам'ять, мова. І тут вже
помітно, як діяльність з ззовні переміщається на розумові та когнітивні здібності, тут працівники
швидше керуються не тільки зовнішніми фактами
та інформацією отриманою з безпосереднього
спілкування, але також і внутрішніми ресурсами,
вони оцінюють ситуацію вже виходячи зі свого досвіду, а також зі своїх практичних знань, а тому вже
швидше і ефективніше вирішують професійні завдання.
Виходячи з нашого дослідження помітно, що
розвиток і рівень когнітивних навичок, емоційновольових процесів, професійних умінь залежить від
вікових особливостей особистості, а також від досвіду роботи і процесу адаптації.
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У віці 20-30 років не всі вміння та навички розвинені, складні навички досягають більшого розвитку, ніж особливості особистості в цілому.
У віці після 40 років всі навички набувають
константний характер і мають практично однаковий рівномірний рівень розвитку, що говорить про
гармонійний розвиток особистості в цілому та
адаптації в професійному середовищі.
Висновок. У працівників з оперативно-розшуковою функцією діяльності найбільш виражені такі
психологічні якості як комунікативні здібності, це і
не дивно, тому що комунікативність це головний
інструмент їх роботи. Вони мають доволі високий
інтелект, а також розвинену увагу, котра є елементом ефекторно-вольової сфери людини. Крім того,
у них розвинені спеціальні, складні здібності, котрі
є професійними. Моторні функції і сенсорні здібності менш виражені.
У віці до 30 років більш розвинені спеціальні
складні навички, в 30-40 років на перше місце висуваються комунікативні здібності, а після 40 років
всі навички набувають конотативний характер і мають практично однаковий рівень розвитку, що вказує на гармонійний розвиток особистості.
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Abstract
It was proposed to use synthesized calcium hydrosilicates in lime finishing dry mixes as a modifying supplement. The effect of substances containing amorphous silica, which are used in the synthesis, on the activity of the
modifying supplement was established. The effect of the synthesis mode of supplement on the structure formation
of lime compositions was illustrated. It was found that the injection of supplements of hydrosilicates accelerates
the increase of mechanical strength.
Keywords: builder, calcium hydrosilicates, dry mixes, diatomite.
Lime compositions form coatings that are characterized by high porosity and a significant volume of
open pores. Previous studies have confirmed the effectiveness of the introduction of synthesized calcium hydrosilicates into the formulation, leading to a decrease
in porosity [1, 2]. Synthesis of supplement was the deposition of soluble glass in the presence of calcium chloride solution . Lime compositions with the using of synthesized calcium hydrosilicates (CHS) form coatings
increased water resistance (softening coefficient is Ksoft
= 0.61).
Synthesized calcium hydrosilicates are a mixture
of low-basic and highly basic hydrosilicates. Considering that low-basic calcium hydrosilicates possess
higher strength, further studies in the synthesis of the
additive used substances containing amorphous silica,
in particular, the diatomite.
Two calcium hydrosilicates synthesis modes were
used in work:
 mode 1 –the deposition in the presence of 15%
CaCl2 solution in an amount of 50% by mass of soluble
glass;
 mode 2 –the deposition in the presence of 10%
CaCl2 solution in an amount of 50% by mass of soluble
glass with the addition of diatomite, wherein the ratio
of liquid:solid phase (L:S) was (L:S) = 1:2.
The resulting sediment was dried at a temperature
of 100оС.
Synthesized additives were used to develop the
formulation of the lime finishing CCC.

The developed formulation includes lime lime 2
grades, quartz sand 80% of the fraction of 0.63-0.315,
20% of the fraction of 0.315 - 0.14. To regulate the
structural and mechanical characteristics of the calcareous composite, the Kratasol-PFM plasticizing additive
was added to the formulation in an amount of 1% of the
weight of lime, a redispersible Neolith P-4400 powder
in an amount of 0.3% by weight of lime, a Zinсum-5
hydrophobizer in an amount of 0.5 % of the mass of
lime. At the same time, the content of calcium hydrosilicates additive was 30% of the weight of lime. Preparations were made for mixtures with a water-lime ratio
of W/L = 1.2.
Compression strength of lime samples aged 28
days air-dry hardening has been estimated. For comparison, lime samples were made only using diatomite in
an amount of 30% by weight of lime.
It is found that the compression strength lime samples made with using calcium hydrosilicate supplement
synthesized without diatomite is 4.7 MPa, while at the
lime samples made with using calcium hydrosilicate
supplement synthesized in the presence of diatomite 7.59 MPa. Compression strength of control mix is 2.12
MPa.
Analysis of the data showed that the introduction
of additives based on HSC in the formulation of calcareous mixtures leads to a reduction in the porosity of the
samples. Thus, the porosity of samples based on calcium hydrosilicate synthesized without the use of diatomite is P = 29.7% (Table 1), and with the additive
based on calcium hydrosilicates synthesized using diatomite - 26.7% (Table 1).
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Porosity of calcareous samples

Porosity, %

Composition

Pcl

Pop

Pov

Control composition on lime binders

7.1

28

35.1

Lime composition with supplement, based on calcium hydrosilicates synthesized
by 1st mode

5.4

24.3

29.7

Lime composition with supplement, based on calcium hydrosilicates synthesized
by 2nd mode

4.5

22.2

26.7

It has been revealed that calcareous coatings based
on compositions with calcium hydrosilicates additive
are characterized by increased water resistance. Thus,
the softening factor for lime samples with a calcium hydrosilicates based additive synthesized according to the
20

1st mode is Ksoft = 0.61, while for calcined samples with
the calcium hydrosilicates based additive synthesized
according to the 2nd regimen, Ksoft = 0.73. The softening factor of the control samples is Ksoft = 0.29.
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Figure 1 - Water absorption by weight of calcareous samples: 1- control composition on a limestone binder; 2Lime composition with supplement, based on calcium hydrosilicates synthesized by 1st mode; 3 - Lime
composition with supplement, based on calcium hydrosilicates synthesized by 2nd mode
From figure 1 and table 2, it follows that in calcined samples with the calcium hydrosilicates based
additive synthesized according to the second regimen,
the water absorption by mass and the water absorption

coefficient for capillary suction are lower than those
with the calcium hydrosilicates based additive synthesized according to the 1st regimen.

Table 2
Coefficient of water absorption by capillary suction
Water Absorption with capilComposition
lary suction, kg/(m2 h0.5)
Controls on lime binder
1
Lime composition with supplement, based on calcium hydrosilicates synthesized by 1st mode
0.41
Lime composition with supplement, based on calcium hydrosilicates synthesized by 2nd mode
0.37
The possibility of increasing the resistance of coatings by applying a supplement based on calcium hydrosilicates synthesized in the presence of diatomite, has
been substantiated, which reduces the total porosity, accelerates the curing of coatings, increases the strength
and water resistance due to the formation of low basic
calcium hydrosilicates.
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Аннотация
В статье рассмотрены проблемы реконструкции и ремонта изношенных инженерных сетей в условиях
городской застройки и необходимость перехода на бестраншейные технологии прокладки и ремонта инженерных коммуникаций. Так же предложена модель организационно-технологической подготовки производства работ в сфере ЖКХ как основы совершенствования и рационализации всех решений и достижения минимума стоимости.
Abstract
The article deals with the problems of reconstruction and repair of worn out utility networks in the conditions
of urban development and the need to switch to trenchless technologies for laying and repairing utilities. The
model of organizational and technological preparation of the work in the sphere of housing and communal services
as a basis for improving and rationalizing all decisions and achieving a minimum of cost has also been proposed.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство; инженерные коммуникации; технология; производство; строительно-ремонтные работы, экономико-математическая модель; организационно-технологическая модель; критерий; алгоритм.
Keywords: housing and communal services; engineering Communication; technology; production; Construction and repair work, economic and mathematical model; Organizational and technological model; criterion;
algorithm.
Постановка проблемы. Отрасль жилищнокоммунального хозяйства города (далее ЖКХ) в
экономике нашего региона высокозатратная и социально значимая. В настоящее время отрасль характеризуется высокой степенью износа инженерных коммуникаций, большая часть которых подлежит модернизации. При этом независимо от
специализации инженерных коммуникаций теплоснабжения, газоснабжения, канализации и водоснабжения средний уровень износа превышает 6570%, а это в пересчете более тысячи километров,
включая инженерные сети.
Отметим при этом слабое финансовое состояние коммунальных предприятий, а следовательно
сложность в развитии производственной базы. Производственная деятельность по строительству (прокладке) магистральных инженерных коммуникаций в новой городской застройке или выполнения
ремонтно-восстановительных работ характеризуется активной динамикой роста их стоимости. Поэтому в течение ряда лет было выполнено изучение
технического состояния инженерных коммуникаций, а также особенности организации технологических процессов с целью выявления причин роста

стоимости. Выявленные недостатки организации
производственных процессов должны быть положены в основу разработки нового подхода к их реализации.
Цель исследования: Снижение стоимости
строительных и ремонтно-восстановительных работ инженерных коммуникаций в сфере ЖКХ путем совершенствования организационно-технологической подготовки производства.
Жилищно-коммунальное хозяйство (далее
ЖКХ) – это совокупность отраслей экономики,
обеспечивающих работу инженерной инфраструктуры жилого и нежилого фонда населённых пунктов. Выполнение работ по строительству инженерных коммуникаций (в их числе магистральных),
главным образом, связано с развитием городской
застройки согласно Генеральному плану. В новой
городской застройке, а также в микрорайонах и
кварталах, которые не обеспечены инженерными
коммуникациями (теплоснабжения, газоснабжения, канализации и т.д.) строятся отводы от магистральных трубопроводов или тепловые, газораспределительные пункты и др. Выполнение ремонтно-строительных работ инженерных сетей
(коммуникаций) в ЖКХ обусловлено тем, что их
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срок службы меньше, чем срок службы зданий и сооружений в целом. С учетом реального состояния
городских инженерных коммуникаций, которые в
нашем регионе построены еще в советский период
и характеризуются износом, превышающим 65 70%. Проблема заключается в необходимости выполнения огромного объема строительных, ремонтно-восстановительных и монтажных работ для
обеспечения полноценного функционирования и
надежности всех систем, а также повышения их
технико-экономических показателей. Фактически
речь идет о полномасштабном проведении модернизации инженерных коммуникаций, то есть выполнения всего комплекса строительных и организационно технических мероприятий, направленных
на устранение физического износа, не связанного с
изменением основных технико-экономических показателей зданий и сооружений - как потребителей
и их функционального назначения.
В настоящее время в РФ протяженность
наружных инженерных сетей составляет около 2
млн. км, а в эксплуатации жилищно-коммунального комплекса находится свыше 1 млн. км подземных трубопроводов, большая часть которых выполнена из стальных труб (около 75%)6. В условиях
эксплуатации металлические трубопроводы подвергаются различным внешним и внутренним воздействиям, в результате чего происходит деградация материала, коррозионные повреждения, возникают и развиваются трещины усталости на
поверхностях труб и другие дефекты6. Изучение
состояния инженерных коммуникаций городов Нечерноземной зоны России (гг. Брянска, Орла, Смоленска, Калуги и др.) были выявлены не только объемы строительных и строительно-ремонтных работ, но и выявлялись причины высокой стоимости
работ. В г. Брянске износ подземных коммуникаций почти пределен и составляет в среднем порядка
70%, в связи с чем отмечается рост аварийных ситуаций и регистрируется рост финансовых издержек. Так, например, предприятие «Водоканал» в
2015-2016 гг. имело порядка 0,5 млн. руб. издержек
только из-за потери готового продукта –питьевой
воды, не считая издержек на ремонтно-восстановительные работы. При этом в большинстве случаев ликвидация аварий на трубопроводах производилась открытым способом со вскрытием дорожного полотна и, как следствие, сопровождалась
значительными материальными затратами. Считаем, что необходимо изменение подходов к организации не только строительства магистральных
трубопроводов, но производства ремонтно-восстановительных работ инженерных коммуникаций,
включая инженерные сети в ЖКХ. Для чего отметим наиболее значимые недостатки. Из числа выявленных недостатков главными на наш взгляд являются:
 слабый уровень организационно-технологической подготовки производства работ по строительству магистральных коммуникаций (трубопроводов), заключающийся в отсутствии обоснованного выбора рационального варианта ПОС и ППР
(в существующей практике выбор технологии в
ППР осуществляется из трех случайных вариантов);
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 фактическое отсутствие организационнотехнологической подготовки производства ремонтно-восстановительных работ (на объекты подготавливают техническое задание с решениями, которые не противоречат действующим нормативам,
но без какого-либо обоснования);
 применения устаревших технологий и материалов;
 отсутствие финансовых средств на оплату
проектных работ.
Таким образом, было установлено, что рост
стоимости объектов строительства магистральных
инженерных коммуникаций и ремонтно-восстановительных работ объясняется тем, что необеспеченность проектной документаций приводит к росту
стоимости объектов из-за нерациональности решений (технологий и средств механизации) и сроков
производства работ. Поэтому для проведения строительно-ремонтных работ необходима проектная
документация, подготовленная в результате выбора
наилучшего варианта при сравнительном вариантном расчете с оценкой по объективным критериям.
Выбор наилучшего варианта должен быть осуществлен на основе объективных показателей
оценки (критерии), из числа технико-эксплуатационных и технико-экономических показателей. В
этом случае наилучший, то есть рациональный вариант технологии будет соответствовать нормативам, в том числе по экономичности, продолжительности, а также экологическим, гигиеническими
другим требованиям (СанПиН 2.1.4.1074-01; СП
31.13330.2012;
СП
32.13330.2012;
СП
124.13330.2012). Изменение подходов к организации работ связано с разработкой методологии оптимизационного расчета выбора рационального варианта технологии и средств механизации для их
обеспечения. При этом достигается еще и некоторый «прогресс», заключающийся в отказе от применения траншейных технологий в условиях городской застройки и продвижение технологий бестраншейной прокладки инженерных коммуникаций и
также ремонтно-восстановительных работ. Общеизвестно, что в отличие от открытого способа
(траншейные технологии) - технологии бестраншейной прокладки и ремонтно- восстановительных
работ на трубопроводах являются наиболее перспективными и экономичными. В условиях плотной застройки, наличия городской инфраструктуры, исторических памятников, площадей и скверов реконструкция и ремонтно-восстановительные
работы необходим выбор технологий, не только
экономичных, но и соответствующих современным
реалиям и требованиям. Так, траншейные технологии сопровождаются выполнением большого объема земляных работ, перекрытием автотранспортных магистралей, тротуаров, разрушением дорожных
покрытий,
повреждением
зеленых
насаждений, что вызывает не только значительные
материальные издержки, но и нарушают ритм
жизни города и передвижение городского населения (рис.1). Вследствие этого, в городах открытый
(траншейный) способ прокладки и ремонта оказываются неприемлемыми.
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Рисунок 1
Общий вид организации работ в условиях города (траншейная и бестраншейная технологии)
Таким образом, в направлении совершенствования организационно-технологической подготовки производства необходимость разработки методологии оптимизационного расчета ПОС И ППР

для выбора бестраншейных технологий строительно- ремонтных работ инженерных коммуникаций не вызывает сомнений.

Рисунок 2- Классификация технологий бестраншейного восстановления трубопроводов
Разработанная авторами методология оптимизационного расчета ПОС И ППР на производство
строительных (прокладка магистральных коммуникаций) и ремонтно-восстановительных работ инже-

нерных коммуникаций бестраншейными технологиями для решения задачи выбора рационального
варианта требует учета не только условий, но ряда
значимых факторов (рис.2 и табл.1), закладываемых в проектную документацию на объект.
Таблица 1.
Сравнительные показатели бестраншейных технологий прокладки и восстановления инженерных
коммуникаций
Технологические, технические и эксплуатационные показателя

Нанесение цементно-песчаного покрытия (ЦПП)

Материал ремонтного покрытия

Цементнопесчаная
смесь

Диапазон диаметров, мм

100-1800

Максимальная
протяженность
ремонтного
участка, м

180

Чулочная технология «Феникс»

Протяжка с
разрушением
старой трубы
«Взламывание»

Протяжка
без разрушения
«Труба в
трубе»

Протяжка
Uобразной
трубы
«Compact
Pipe»

Протяжка
сжатой трубы
«Swagelining»

Композит на
основе полиэфирных,
эпоксидных
смол

Полиэтилен,
сталь, чугун

Полиэтилен

Полиэтилен

Полиэтилен

100-800

100-500

100-1000

300

600

300

100-900

ПЭ,
сталь
Чугун

500

100

100630
100400
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Любые повреждения

Средние
трещины и
сколы, неплотности
соединений

Любые повреждения

50
Более 30

50
Более 30

50
Более 30

50
Более 30

Нет

10-15

3-5

3-5

Виды повреждений (дефектов)

Мелкие трещины, коррозия, износ

Крупные трещины, сколы,
малая деформация по сечению

Любые повреждения

Срок службы
ремонтного покрытия, лет:
-прогноз
-фактически
Потери диаметра трубопровода после восстановления, %

30
Более 20

30
Более 20

5-10

3-5

Решение этой задачи позволит автоматизировать процесс подготовки проектной документации
(ПОС и ППР), которая может быть осуществлено в
три этапа.
На первом этапе выполняется построение экономико-математической модели, устанавливающей
технико-экономические взаимосвязи между критериями, что дает возможность выбора оптимальной
бестраншейной технологии.
Выбор в качестве критерия - трудоемкость
производства работ обосновывается тем, что:
 технология многооперационная;
 имеется значительная доля ручных работ;
 продолжительность выполнения работ
напрямую зависит от трудоемкости.
Выбор в качестве критерия - стоимость работ
обосновывается тем, что:
 необходимо определить точную сумму финансовых средств, необходимых для производства
ремонтно-строительных работ;
 необходимо учитывать сметную стоимость
каждого процесса;
 необходимо учесть сметную прибыль (в отличие от себестоимости).
Общая структура экономико-математической
модели имеет вид: необходимо выбрать такую технологию при длине участка L определенного диаметра D, чтобы обеспечить:
критерий минимума трудоемкости (чел-час)
𝑛

𝐹Т = ∑ 𝑇𝑖 → 𝑚𝑖𝑛;
𝑖=1

или
критерий минимума стоимости работ (тыс.
руб.)
𝑛

𝐹С = ∑ С𝑖 → 𝑚𝑖𝑛,
𝑖=1

где i – ремонтно-строительная работа,
i=1,2…n.
Ti –трудоемкость производства i-й работы;
Сi –стоимость i-й работы.
При этом учитываются следующие ограничения экономико-математической модели:
 по значениям диаметра трубопровода:
100 мм ≤ 𝐷 ≤ 1800 мм.
 по значению длины участка трубопровода
(значения должны быть положительными):
𝐿 > 0;
 все виды работ должны быть выполнены в
полном объеме:
𝑛

∑ 𝑉𝑖 ≥ 𝑊,
𝑖=1

где Vi – объем i-й работы;
W – объем работ на объекте.
Стоимость производства работ – как критерий
оценки имеет следующий вид:
𝑛

𝑛

Ст = ∑ СС𝑖 + СП𝑖 = ∑ ПЗ𝑖 + НР𝑖 + СП𝑖 ,
𝑖=1

𝑖=1

где СС – сметная себестоимость;
ПЗ - прямые затраты;
НР = ФОТ ∙ Ннр - накладные расходы;
СП = ФОТ ∙ Нсп - сметная прибыль;
ФОТ- фонд оплаты труда;
Ннр - норматив накладных расходов.
Нсп - норматив сметной прибыли.
На втором этапе разрабатывается алгоритм
расчета бестраншейной технологии. Алгоритм выбора оптимальной технологии бестраншейного восстановления трубопровода представлен на рис.3.
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Рисунок 3 - Алгоритм выбора оптимальной технологии строительно-ремонтных (восстановительных)
работ на инженерных коммуникациях
На третьем этапе осуществляется разработка
организационно-технологической модели производства работ (рис.4), устанавливающей взаимосвязи между процессами и операциями, их продолжительностью и ограничениями (1,2, 2,3…6,7),

что позволяет определить последовательность выполнения и сроки производства работ.
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Рисунок 4 – Организационно – технологическая модель производства строительства (прокладка) и
ремонтно-восстановительных работ бестраншейным способом
Методика определения оптимальных технологий бестраншейного восстановления инженерных
коммуникаций (трубопроводов) предусматривает 2
основных этапа.

На первом этапе подготавливаются исходные
данные (табл.2).
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Таблица 2.

Исходные данные
 материал (металл/неметалл);
 диаметр трубопровода;
 длина трубопровода;
 глубина заложения трубопровода.
 технология ремонтно-восстановительных работ с нанесением це2. Технологии
бестран- ментно-песчаных покрытий;
шейных ремонтно-восста-  технология «Взламывание»;
новительных работ напор-  технология «Труба в трубе»;
ных трубопроводов:
 технология «Феникс»;
 технология «Compact Pipe».
3. Характеристика матери-  тип;
алов, используемых для вос-  марка;
становления трубопровода
 стоимость 1 пог.м
 объем земляных работ;
4. Условия производства  категория грунта по прочности;
земляных работ на объекте:  физико-механические свойства грунта (объемная масса, влажность,
наличие каменистых включений и др.).
 наличие зеленых насаждений и их характеристика (деревья, мелколе5. Условия производства сье, кустарник);
работ по инженерной подго-  наличие пней и валунов, старых фундаментов ;
товке площадки на объекте:  наличие дорожного покрытий и бордюрного камня;
 необходимость раскорчевки и рыхления.
 обратная засыпка приямка, котлована, вспомогательной траншеи;
6. Условия для завершения
 планировка;
работ на объекте:
 уплотнение (укатка).
 восстановление дорожного (тротуарного) покрытия;
7. Характеристика работ
 установка бордюрного камня;
по благоустройству объ восстановление газона;
екта:
 посадка кустарников и деревьев.
8.
Нормы накладных расходов и сметной прибыли для каждого вида работ
1. Условия производства
работ на объекте и его параметры (прокладка или ремонт):

На втором этапе выполняется расчет техникоэкономических показателей на основе организационно-технологической модели, алгоритма и программы оптимизационного расчета на ЭВМ: стоимость, трудоемкость, сроки производства работ рациональной технологии. Расчет трудоемкости и
стоимости каждого из методов происходит на основании ГЭСН и ТЕР.
На основании выполненного расчета составляется ППР, в которой закладывается рациональная
технология и рекомендуемый календарный график
производства работ.

Таким образом, организационно-технологическая подготовка завершается передачей линейному
инженеру для управления производством прокладки или ремонтно-восстановительных работ на
объекте с указанными: рациональной технологией,
средств механизации, материалами и комплектующими, прогнозируемыми технико-экономическими
показателями и календарным графиком.
Ниже приведен пример практического применения предлагаемой методологии для выбора и
оценки бестраншейных технологий ремонтно-восстановительных работ на участке трубопровода
длиной 100 м (табл.3).
Таблица 3.
Данные для расчета бестраншейных технологий
Параметры ремонтируемого участка трубопровода
Материал
Сталь
Диаметр наружный(условный), мм 219(200)
Материал ремонтного покрытия в зависимости от технологии
«Труба в
Нанесение ЦПП
«Феникс»
«Взламывание»
«Compact Pipe»
трубе»
Трубы полиэтиленовые
Трубы полиПЭ100 SDR17 225 мм
Трубы полиэтилеэтиленовые
Трубы стальные
новые
Цементно-песча- Феникс-шланг
ПЭ100
ПЭ100 SDR17
ная смесь
200 мм
219 мм
SDR17 160
200 мм
Трубы чугунные
мм
250 мм
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Так, исследование экономико-математической
модели (для грунтовых и производственных усло-
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вий Брянской области) на 100 м трубопровода, позволило получить результаты для оценки и выбора
рациональной технологии (табл.4).

Таблица 4.
Результаты сравнительного расчета по выбору рациональной технологии бестраншейного восстановления трубопровода
Показатель
Стоимость, тыс. руб.
Трудоемкость, чел-час
Технология
(в ценах 2017 г.)
Технология «Нанесение ЦПП»
359,44
968,89
Технолоия «Феникс»
257,77
1344,45
Технология «Взламывание»:
-с протаскиванием полиэтиленовой трубы
290,42
336,51
-с протаскиванием стальной трубы
346,62
697,31
-с протаскиванием чугунной трубы
388,04
746,53
Технология «Труба в трубе»
367,12
377,53
Технология «Compact Pipe»
180,01
235,2
*В примере расчета не учитывались: освоение территории, земляные работы, подготовительные и изоляционно-восстановительные работы, благоустройство, а с их учетом эффект рациональной технологии будет значительно выше.
Соотношение показателей оценки технологий
представлены на рис. 5 и 6 и по величине разброса
значений стоимости можно еще раз утверждать, что
отсутствие организационно-технологической под-

готовки производства работ на объекте строительства (прокладка магистральных трубопроводов)
или же на объекта ремонтно-восстановительных
работ, не позволяет обеспечить их эффективность.

Рисунок 5
Сравнение показателей бестраншейного ремонта трубопроводов в зависимости от технологии

Рисунок 6
Сравнение показателей технологии «взламывание» в зависимости от вида используемого материала
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Доказательством может служить разброс (отклонения) показателя стоимости для разных технологий и применяемых материалов.
Так, оценка технологий по критерию трудоемкости выявила, что технология «Compact Pipe» и
технология «Феникс» превосходят все остальные
соответственно :
 соотношение значений трудоемкости против технологии нанесения ЦПП составило 50% и
72%;
 соотношение значений трудоемкости против технологии «взламывание» составило 62% и
89%;
 соотношение значений трудоемкости против технологии «труба в трубе» составило 49% и
70%.
Оценка технологий по критерию стоимости
выявила эффективность технологии «Compact
Pipe» и «взламывание» с протаскиваем полиэтиленовой трубы, что подтверждается более низкой стоимостью производства работ относительно:
 технологии нанесения ЦПП соответственно на 76% и 65%;
 технологии «Феникс» соответственно на
83% и 75%;
 технологии «труба в трубе» соответственно на 38% и 11%.
Также можно отметить, что использование материалов таких как сталь и чугун увеличивают трудоемкость соответственно на 19,3% и 33,6% и стоимость работ более чем в 2 раза, что связано в том
числе разницы в применении комплектующих и
средств механизации.
Таким образом, пример расчета трудоемкости
и стоимости применения бестраншейных технологий ремонтно-восстановительных работ на участке
в 100 пог. м получены следующие результаты:
 рациональной технологией для заданных
условий является «Compact Pipe»;
 стоимость ремонта объекта длиной 100 м 235,2 тыс. руб.;
 трудоемкость работ на объекте составила
180,01 тыс. руб.;
 рекомендуемый материал труб – полиэтилен;
 сметная прибыль или экономический эффект составил 22850 руб.
В пересчете на 168 км ремонта планируемых в
г.Брянске тепловых инженерных коммуникаций
эффект составит 38388 тыс. руб.
Заключение. Снижение стоимости строительных (прокладка магистральных трубопроводов) в
новой городской застройке и ремонтно-восстановительных работ инженерных коммуникаций является важной задачей социально значимой отрасли
жилищно-коммунального хозяйства. Изучение дан-
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ной проблемы позволило выделить главное направление - необходимость совершенствования организационно-технологической подготовки производства, заключающаяся в разработке методологии
обоснованного выбора рационального варианта
технологии бестраншейной прокладки и ремонта
инженерных коммуникаций и обеспечения производственной практики проектной документацией
ПОС и ППР (в существующей практике выбор технологии в ППР осуществляется из трех случайных
вариантов);
Организационно-технологическая подготовка
завершается передачей линейному инженеру для
управления производством прокладки или ремонтно-восстановительных работ на объекте с указанными: рациональной технологией, средств механизации, материалами и комплектующими, прогнозируемыми
технико-экономическими
показателями и календарным графиком.
Целесообразность нового подхода и его эффективность может быть доказана данными вариантного расчета по выбору рациональной технологии бестраншейного метода ремонтно-восстановительных работ на объекте с трубопроводом длиной
100 метров.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема совершенствования организационно-технологической подготовки
производства бетонных работ, а также монолитного домостроения. Бетонные работы весьма трудоемки и
дорогостоящие, поэтому выбор метода подачи и укладки напрямую отражается на технико-экономических
показателях процесса. Комплексная механизация бетонных работ не превышает 58-62%. Это указывает на
высокую долю ручных операций, а значит, отражается на стоимости техпроцессов. Разработка методологии оперативного управления производственными процессами позволит обеспечить проектной документацией (ПОС и ППР) техпроцессы на объекты монолитного строительства.
Abstract
The article deals with the problem of improving the organizational and technological preparation of the production of concrete works, as well as monolithic housing construction. Concrete work is very laborious and expensive, so the choice of the method of supply and laying of concrete directly affects the technical and economic
indicators of the process. Complex mechanization of concrete works does not exceed 58-62%. This indicates a
high proportion of manual operations, which means that it affects the cost of technical processes. The development
of a methodology for the operational management of production processes will allow to provide project documentation (building site organization scheme and site work execution programme) for technical processes of monolithic construction.
Ключевые слова: строительный объект; технология; производство; строительно-ремонтные работы,
экономико-математическая модель; организационно-технологическая модель; критерий; алгоритм.
Keywords: construction site; technology; manufacturing; construction and repair work; economico-mathematical modeling; engineering mock-up; criteria; algorithm.
Постановка проблемы
Строительная отрасль города в экономике
Брянского региона социально значима ввиду необходимости решения задач по строительству жилья
согласно Стратегическому плану развития Брянской области на период до 2025 г. В настоящее
время отрасль характеризуется некоторой стагнацией из-за кризисных явлений в экономике, снижением темпов строительства и продаж готового жилья. Последнее – по причине высокой стоимости и
низкой доходности населения. Перед отраслью как
никогда остро стоят задачи технического перевооружения, освоения передовых технологий, строительных материалов с целью снижения стоимости
строительства. Одной из составляющих достижения цели – является повышение уровня организационно-технологической подготовки производства.
Поэтому в течение ряда лет было выполнено изучение процессов подготовки производства, в их числе
через анализ качества проектной документации на
техпроцессы. Данный анализ и позволил установить ряд причин, объясняющих нерациональное

распределение ресурсов, реализацию нерациональных технологий, увеличенные сроки выполнения
работ, т.е. нерациональный календарный график и
т.д.
Изучение организационного уровня подготовки производства выявило, что проектная документация на техпроцессы, включая бетонные работы, низкого качества, ввиду того, что выбор технологий,
технологического
оборудования,
оснастки, нормокомпектов и отдельных строительных машин имеют фактически случайный характер
(из 3-х случайных вариантов в лучшем случае).
Кроме того, они не увязаны в единый комплекс, не
рассчитаны ни ведущая техника, ни вспомогательная, отсутствует привязка к ним резервной техники
и оборудования. Не учитывался весь широкий диапазон серийно выпускаемой строительной техники
и оборудования, а значит, выбор носит субъективный характер, то есть не рационален. Заметим
также, то около 45% объектов не имеет проектной
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документации, а выполняется по упрощенному техническому заданию (это в наибольшей степени характерно для отрасли ЖКХ).
Цель статьи: Снижение стоимости строительных работ путем совершенствования организационно-технологической подготовки производства.
Среди многочисленных технологических процессов в строительном производстве земляные, монтажные и бетонные работы (в том числе монолитные), характеризуются высокой трудоемкостью и стоимостью,
а также некоторой зависимостью от климатических
условий. Ежегодный объем производства товарного
бетона в мире более 2 млрд.м3, а в России порядка
100 млн. м3 и как известно это не предел, поскольку
монолитное домостроение «набирает обороты». Бетонные работы, в свою очередь, обладают рядом преимуществ и недостатков. Бетоны относятся к наиболее используемым в мировой практике строительным материалам в силу его прочности,
долговечности, экологической и пожарной безопасности.
Экономическая целесообразность монолитного строительства подтверждается технико-экономическими расчетами и данными существующей
практики, а именно:
-снижение единовременных затрат на уровне
40-45%;
-снижение расхода арматуры в среднем на 7—
25%;
-снижение энергоемкости на изготовление железобетонных конструкций на 30%;
-снижение стоимости строительства в среднем
на 5%.
Изучение проблемы повышения уровня организационно-технологической подготовки производства бетонных работ было выполнено на основе
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сбора статистического материала по обследованию
объектов городской застройки не только г. Брянска,
но и Орла, Смоленска, Калуги и др., которое подтвердило актуальность выявления причин высокой
стоимости бетонных работ. Считаем, что необходимо изменение подходов к производства бетонных работ для чего отметим наиболее значимые недостатки:
-слабый уровень организационно-технологической подготовки производства бетонных работ
по заключается в отсутствии обоснованного выбора рационального варианта ПОС и ППР ( в существующей практике выбор технологии в ППР осуществляется из трех случайных вариантов);
-фактическое отсутствие организационно-технологической подготовки производства строительно-ремонтных работ в сфере ЖКХ (на объекты
подготавливают техническое задание с решениями,
не противоречивающими действующим нормативам, но без какого-либо обоснования);
-применения устаревших технологий и материалов;
-низкий уровень механовооруженности;
-отсутствие финансовых средств на оплату
проектных работ;
-недостаток современных средств механизации др.
Таким образом, было установлено, что рост
стоимости объектов монолитного строительства и
технологических процессов производства бетонных работ объясняется тем, что необеспеченность
проектной документаций приводит к росту стоимости объектов из-за нерациональности решений
(технологий и средств механизации) и сроков производства работ.

Рисунок 1 – Общий вид организации бетонных работ в условиях города
Поэтому для этих технологических процессов
необходима проектная документация, подготовленная в результате выбора рационального варианта на
основе вариантного сравнения по критерию оптимальности. Выбор рационального варианта должен
быть осуществлен на основе объективных показателей оценки (критерии), из числа технико-эксплуатационных и технико-экономических показателей,

среди которых трудоемкость, стоимость, производительность, удельно-приведенные затраты и т.д. В
этом случае наилучший, то есть рациональный вариант технологии будет соответствовать нормативам, в том числе по экономичности, продолжительности, а также экологическим, гигиеническим и
другим требованиям.
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Автобетононасосом

Краном с бадьей
Бетонирование
Стационарным
бетононасосом

С бетоноводом и
распределительной
стрелой

С гидравлической стрелой
Самоходным
бетоноукладчиком
Бетонные работы
Глубинными вибраторами

Наружными вибраторами
Укладка
Поверхностными
вибраторами

Вибропакетами

Рисунок 2 – Классификация технологий бетонных работ
Таким образом, для повышения уровня организационно-технологической подготовки производства бетонных работ или работ в монолитном
домостроении, необходима разработка методологии оптимизационного расчета выбора рационального варианта технологии и средств механизации
ее обеспечения.

В основе методология расчета ПОС и ППР на
производство бетонных работ - решение задачи выбора рационального варианта технологии бетонных
работ с учетом условий конкретного строительного
объекта, а также ряда значимых факторов ( таблица
1), закладываемых в проектную документацию на
стадии расчета.

Таблица 1
Технико-эксплуатационные показатели вариантов технологий бетонирования
Стационарный
СтационарТехнологические,
бетононасос с бе- ный бетонона- Самоходный
технические и эксАвтобетоноКрановая
тоноводом и рассос с гидравбетоноплуатационные понасос
технология
пределительной
лической
укладчик
казатели
стрелой
стрелой
КонструкКонструкКонструкции
ции нулеции нулеКонструкции нуКонструкОбласть примененулевого и
вого и
вого и
левого и надземции нуления
надземного
надземного надземного
ного цикла
вого цикла
цикла
цикла
цикла
Интенсивность бе6-120
До 5
6-120
6-120
10-20
тонирования, м3/ч
Подача бетона по
До 60 м
До 1000 м
До 60 м
До 20 м
горизонтали
В зоне влияния крана
Подача бетона по
До 60 м
До 350 м
До 60 м
До 8 м
вертикали
Решение задачи автоматизации позволяет не
только выбрать рациональный вариант, но и автоматизировать процесс подготовки проектной документации.

-на первом этапе была построена экономикоматематической модель, устанавливающая технико-экономические взаимосвязи между параметрами технологии, а выбор рациональной технологии бетонирования осуществляется по выбранному
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критерию. В качестве критерия – была выбрана трудоемкость производства работ или стоимости
Выбор в качестве критерия трудоемкости
обоснован тем, что:
-бетонирование - технология многооперационная;
-бетонирование – технология с высокой долей
ручных операций;
-бетонирование – технология с длительной
продолжительностью, зависящая не только от трудоемкости, но и нормативов по СНиП (например,
время вибрирования, сроки набора прочности и
т.д.).
Выбор в качестве критерия - стоимости работ
обоснован тем, что:
-необходимо не выходить за пределы сметной
стоимости строительного объекта в целом;
-необходимо точно рассчитывать сметную стоимость каждого технологического процесса;
-необходимо прогнозировать сметную прибыль.
Общая структура экономико-математической
модели имеет следующий вид: необходимо выбрать такую технологию при интенсивности подачи бетона П, чтобы обеспечить:
Для подачи и укладки бетонной смеси - минимума трудоемкости (чел-час):
𝑛

𝐹Т = ∑ 𝑇𝑖 → 𝑚𝑖𝑛
𝑖=1

Для подачи и укладки бетонной смеси - минимум стоимости работ (тыс. руб.)
𝑛

𝐹С = ∑ С𝑖 → 𝑚𝑖𝑛,
𝑖=1

где i – операция (работа) технологии бетонирования, i=1,2…n;
Ti –трудоемкость производства i-й работы при
подаче и укладке бетона;
Сi –стоимость i-й работы.
При этом учитываются следующие ограничения экономико-математической модели:
- По значениям интенсивности бетонирования:
1 м3 /ч ≤ П ≤ 120 м3 /ч.
- По значению высоты подачи бетона:
0 ≤ Н ≤ 500;
- Все виды работ должны быть выполнены в
полном объеме:
𝑛

∑ 𝑉𝑖 ≥ 𝑊,
𝑖=1

где Vi – объем i-й работы пи подаче и укладке
бетона;
W – объем бетонных работ на объекте;
Нсп - норматив сметной прибыли.
Стоимость производства бетонных работ – как
критерий оценки имеет следующий вид:
𝑛

𝑛

Ст = ∑ СС𝑖 + СП𝑖 = ∑ ПЗ𝑖 + НР𝑖 + СП𝑖 ,
𝑖=1

𝑖=1

где СС – сметная себестоимость;
ПЗ - прямые затраты;
НР = ФОТ ∙ Ннр - накладные расходы;

85
СП = ФОТ ∙ Нсп - сметная прибыль;
ФОТ- фонд оплаты труда;
Ннр - норматив накладных расходов.
На втором этапе разработан алгоритм расчета
рациональной технологии бетонирования.
На третьем этапе разработана организационнотехнологическая модель производства работ (рисунок 3), устанавливающая взаимосвязи между процессами и работами (операциями), их продолжительностью и ограничениями (1,2, 2,3…4,5 ), что
позволяет определять технологическую последовательность выполнения работ и сроки их выполнения.
Методология определения рациональной технологии бетонирования предусматривает следующую последовательность:
На первом этапе подготавливаются исходные
данные, а именно условия производства работ с
учетом конкретных особенностей строительного
объекта:
1.Условия производства работ на объекте и его
параметры:
-Тип конструкции (ограждающие стеновые
конструкции; фундамент; подготовка по полы; и
др.);
- Расчетная интенсивность бетонирования,
м3/ч.;
- Горизонтальное расстояние подачи бетона, м;
- Вертикальное расстояние подачи бетона, м;
- Температура среды, град.
2.Вид технологии подачи бетонной смеси:
- Бетононасосом (механическим);
- Автобетононасосом манипулятором;
- Крановой технологией;
- Стационарным бетононасосом с гидравлической стрелой
- Стационарным бетононасосом с бетоноводом
и распределительной стрелой
- Самоходным бетоноукладчиком.
3. Вид технологии укладки бетонной смеси:
- Глубинными вибраторами;
- Поверхностными вибраторами;
- Наружными вибраторами;
- Вибропакетами.
4. Мероприятия по обеспечению температурного режима твердения бетона:
- Укладка бетонной смеси с минимально возможной температурой;
- Устройство охлаждающих регистров в теле
бетонируемых конструкций;
- Подогрев периферийной части в период разогрева бетонного массива;
- Поддержание скорости остывания бетона в
конструкции не более 5°С/час после достижения
его максимальной температуры.
5. Нормы накладных расходов и сметной прибыли для каждого вида работ
На втором этапе выполняется расчет техникоэкономических показателей на основе организационно-технологической модели, алгоритма и программы оптимизационного расчета выбора рацио-
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нальной технологии на ЭВМ: стоимость, трудоемкость, количество и типаж оборудования и календарный график.
Расчет трудоемкости и стоимости каждого из
методов производится на основании ГЭСН и ТЕР.
На основании выполненного расчета составляется ППР, в который закладывается рациональная
технология и рекомендуемый календарный график
производства бетонных работ.
Таким образом, организационно-технологическая подготовка завершается передачей линейному
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инженеру (мастер, прораб, начальник участка строительной организации) для управления производством бетонных работ на объекте с указанными: рациональной технологией, типажом и количеством
средств механизации, материалами и комплектующими, прогнозируемыми технико-экономическими
показателями и календарным графиком. Ниже, на
рисунке 3, приведена организационно-технологическая модель производства бетонных работ.

Рисунок 3 – Организационно-технологическая модель производства бетонных работ
Ниже приведен пример практического применения предлагаемой методологии для выбора и

Объем
работ, м3
1500

оценки технологий бетонирования при объеме работ 1500 м3 бетона (таблица 2).
Таблица 2
Данные для расчета технологий бетонирования
Условия проведения бетонных работ
Вертикальное
Горизонтальное
Интенсиврасстояние
Температура
Тип конструкрасстояние подачи
ность бетониподачи бесреды ,°C
ции
3
бетона, м (max)
рования, м /ч
тона, м (max)
40
10
+10
15
фундамент

Так, исследование экономико-математической
модели на укладке 1500 м3 бетона, позволило получить результаты для оценки и выбора рациональной технологии (таблица 3,4).
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Таблица 3
Результаты сравнительного расчета по выбору рациональной технологии подачи бетона
Показатель
Трудоемкость, чел.-час.
Стоимость, тыс. руб.
Технология
Автобетононасос
250
311,27
Стационарный бетононасос с
281
231,68
гидравлической стрелой
Стационарный бетононасос с бетоноводом и распределительной
298
274,57
стрелой
Крановая технология
360
344,46
Самоходным бетоноукладчиком
Не соответствует объекту строительства
*В примере расчета не учитывались: трудоемкость и стоимость подготовительных работ.
Таблица 4
Результаты сравнительного расчета по выбору рациональной технологии укладки бетона
Показатель
Количество исТрудоемкость, чел.-час. Стоимость, тыс. руб.
полнителей
Технология
Глубинное вибрирование
3
300
229
Наружное вибрирование
2
200
211
Поверхностное вибриро2
200
193
вание
Вибропакеты
2
200
244
Соотношение показателей оценки технологий
представлены на рисунках 4 и 5. По величине разброса стоимости можно заметить, что отсутствие

400
350
300
250
200
150
100
50
0

организационно-технологической подготовки производства работ на объекте строительства не позволяет обеспечить их эффективность.
360

311,27
250

Автобетононасос

298

281

344,46

274,57

231,68

Стационарный
бетононасос с
гидравлической
стрелой

Трудоемкость, чел.-ч.

Стационарный
бетононасос с
бетоноводом и
распределительной
стрелой

Крановая технология

Стоимость, тыс.руб.

Рисунок 4 – Сравнение показателей технологий подачи бетонной смеси
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Трудоемкость, чел.-ч.

Поверхностное
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Вибропакеты
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Рисунок 5 – Сравнение показателей технологий укладки бетонной смеси
Так, оценка технологий по критерию трудоемкости выявила, что технология подачи бетонной
смеси «автобетононасосом», превосходит все
остальные:
- технология, использующая стационарный бетононасос с гидравлической стрелой требует на
12% больше ручного труда;
- технология «стационарный бетононасос с бетоноводом и распределительной стрелой» - на 19%;
- технология «кран + бадья» - на 44%.
Оценка технологий по критерию стоимости
выявила эффективность технологии подачи бетона
с помощью стационарного бетононасоса и гидравлической стрелой, что подтверждается более низкой стоимостью производства работ относительно:
- стационарного бетононасоса с бетоноводом и
распределительной стрелой, стоимость производства работ которым на 18% выше;
- автобетононасоса, стоимость производства
работ которым на 34% выше;
- краном и бадьей, стоимость производства работ которыми на 49% выше.
Из технологий укладки бетонной смеси преимущество по стоимости производства работ имеет
технология «поверхностного вибрирования», которая:
- на 9% дешевле «наружного вибрирования»;
- на 18% дешевле «глубинного вибрирования»;
- на 26% дешевле «вибропакетов».
Таким образом, при расчете трудоемкости и
стоимости применения рациональных технологий
бетонных работ объемом 1500 м3 получены следующие результаты:
- рациональной технологией подачи бетонной
смеси для заданных условий является – «стационарный бетононасос с гидравлической стрелой»;
- рациональной технологией укладки бетонной
смеси является – «поверхностное вибрирование»;

- стоимость проведения работ – 424,68 тыс.
руб.;
- трудоемкость на объекте составила 481 чел.ч.
Экономия в сравнении с использованием «автобетононасоса» и «глубинных вибраторов» составляет 113,55 тыс. руб.
Заключение
Снижение стоимости бетонных работ в новой
городской застройке и ремонтно-восстановительных работ инженерных коммуникаций является
важной задачей социально значимой отрасли жилищно-коммунального хозяйства.
Изучение данной проблемы позволило выделить главное направление – необходимость совершенствования организационно–технологической
подготовки производства, заключающаяся в разработке методологи
и обоснованного выбора
рационального варианта технологий бетонирования и обеспечения производственной практики
проектной документацией ПОС и ППР.
Организационно-технологическая подготовка
завершается передачей линейному инженеру для
управления производством прокладки или ремонтно-восстановительных работ на объекте с указанными: рациональной технологией, средствами
механизации, материалами и комплектующими,
прогнозируемыми технико-экономическими показателями и календарным графиком.
Целесообразность нового подхода и его эффективность может быть доказана данными вариантного расчета по выбору рациональной технологии бетонирования на объекте с объемом бетонных
работ 1500 м3. Оценка технологий по критерию трудоемкости для заданных условий выявила, что технология подачи бетона с помощью автобетононасоса превосходит все остальные:
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- технология, использующая стационарный бетононасос с гидравлической стрелой требует на
12% больше ручного труда;
- технология «стационарный бетононасос с бетоноводом и распределительной стрелой» - на 19%;
- крановая технология - на 44%.
Оценка технологий по критерию стоимости
выявила эффективность технологии подачи бетона
с помощью стационарного бетононасоса с гидравлической стрелой, что подтверждается более низкой стоимостью производства работ относительно:
- автобетононасоса, стоимость производства
работ которым на 34% выше;
- стационарного бетононасоса с бетоноводом и
распределительной стрелой, стоимость производства работ которым на 18% выше;
- краном и бадьей, стоимость производства работ которыми на 49% выше.
Для укладки бетонной смеси в данных условиях целесообразно использовать метод «поверхностное вибрирование», который:
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- на 9% дешевле «наружного вибрирования»;
- на 18% дешевле «глубинного вибрирования»;
- на 26% дешевле использования «вибропакетов».
Экономия в сравнении с использованием «автобетононасоса» и «глубинных вибраторов» составляет 113,55 тыс. руб.
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Анотація
Розроблений програмний продукт для навчання дітей з вадами слуху. Проведений аналіз алгоритму
інтервального запам’ятовуваня. В ході розробки використовувалось програмне середовище Qt.
Abstract
The developed software for children with hearing impairments. The analysis spaced repetition. During development software environment used Qt.
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В даний час проблеми виховання і навчання дітей з порушеннями слуху набувають все більшої актуальності. Процеси навчання і виховання дітей з порушеннями слуху розширюються з кожним днем.
По статистиці на сьогоднішній день 10% всього населення планети мають вади порушення
слуху, 80% слабочуючих або глухонімих живе в
країнах з низьким або середнім доходом. Четверта
частина всіх порушень слуху починається в дитинстві. В Україні діє 32 школи для глухих та 26 –
для слабочуючих [1].

Коли мова йде про дитину, яка має то чи інше
відхилення в розвитку, викликане наявністю дефекту, перед вихователем виникає ряд додаткових
перешкод. Подолання цих труднощів можливе при
умові знання і застосування не тільки загальних, а
й специфічних закономірностей розвитку дитини.
В зв’язку з цим виникає необхідність в розробці такої системи навчання і виховання глухої
дитини, яка б дозволила здійснювати його
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всебічний розвиток на основі можливо більш повного подолання відхилень в розвитку, обумовлених
дефектами, як первинними, так і вторинними.
Актуальність даної роботи полягає в необхідності пошуку і впровадженню новітніх методичних ідей у навчання глухих дітей. Одною з яких є
використання комп’ютерних технологій. За допомогою них діти швидше зможуть адаптуватись в
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навколишньому середовищі і не тільки жестами, а
й дактилем дати вичерпну відповідь та запитання.
Для швидкого способу спілкування між собою
та оточуючими люди з вадами слуху використовують спеціальну дактильну абетку та жестову мову.
Сучасна українська включає в себе 33 знака, тобто
стільки ж, скільки в звичайній абетці (рис. 1) [2, с.
115].

Рис. 1. Українська дактильна абетка
Дактильна мова легко сприймається, дитина
бачить кожен елемент слова. Також помагає опанувати членороздільною мовою, її граматичною будовою та словниковим запасом. Витісняє жестову
мову на ранніх етапах словесного спілкування.
Жестова мова — це вид спеціального письма,
який дає змогу позначати цілі слова зв’язним жестом [3]. Даний вид допомагає швидше донести
оточуючим свою думку, адже він займає менше
часу, ніж пояснення кожним дактильним словом.
Постановка задачі:
Технології не стоять на місці, тому для спрощення вивчення використовують різні інтерактивні
способи вивчення, наприклад, сайти, мобільні додатки, відео.

Проаналізувавши велику кількість мобільних
додатків та веб-сайтів, оцінивши їхні переваги та
недоліки вирішено створити програмний продукт
для навчання дітей з вадами слуху, який допоможе
швидше опанувати українську дактильну та жестову мови.
Розглядаючи методи запам’ятовування, вибрано алгоритм інтервального повторення [4].
Даний метод включає в себе інтервали часу, які
збільшуються, між повтореннями попередньо вивченого матеріалу. Картки будуть відсортовані по
групах в відповідності з тим, як добре учень засвоїв
інформацію по кожній з них. Алгоритм показаний
на рисунку 2.

Рис. 2. Алгоритм засвоєння карт
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Перевагою даного алгоритму є те, що учень зосереджується на найбільш тяжкій інформації на
флеш-картках, які завжди знаходяться в першій
групі і повторюються найчастіше. В результаті
відбувається скорочення часу, який витрачається на
навчання.
В ході розробки даної навчальної програми використовувалось програмне середовище Qt 5.8.0.
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Для створення інтерфейсу використовувався вбудований інструмент Qt Designer.
Оскільки інтерфейс має буди простим та зрозумілим для користувача, було застосовано ряд
найбільш простих функціональних елементів та
розділення «смислових зон» панелями для полегшення візуального сприйняття програми. Вибір
кольорів був такий, щоб вони не втомлювали очі
під час тривалої роботи за програмою (рис. 3) [5].

Рис. 3. Інтерфейс навчальної програми
Після запуску, перед користувачем відкривається вікно авторизації з активними елементами
(рис. 4)

Рис. 4. Вікно авторизації
Щоб розпочати роботу з програмою необхідно
заповнити всі дані, які можуть бути в подальшому
використані для статистичних обрахунків.
Меню програми представлено на рисунку 5.
Складається з двох розділів. Перший включає в
себе вивчення та засвоєння української дактильної

мови. Другий поділений на тематики: овочі, фрукти
та тварини. Поєднання наглядного малюнку предмету чи істоти з дактильним словом дитина має
змогу вивчити з розумінням жест, який відповідає
йому (рис. 5, б).
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А)

Б)

Рис. 5. Робочі вікна програми:
А) вкладка «Абетка»; Б) вкладка «Вивчення» з теми «Тварини»
Дані з тестування записуються в спеціальний
файл та виводяться в вкладці кабінету користувача,
що наглядно показує відсоткове відношення запам’ятовуючих даних.
Висновок
Запропонований програмний продукт, завдяки
наочному представленню дозволяє підвищити
якість навчання та розуміння дітей з вадами слуху.
Завдяки даним, які користувач вводить та при проходженні тестів на знання вивченого матеріалу, в
подальшому можна оцінювати швидкість запам’ятовування.
В майбутньому передбачається розширити тематики жестових категорій та додавання ще іншої
мови глухих.
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