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АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано, що для вибору положень облікової політики підприємства доцільно здійснювати моделювання 

майбутніх результатів діяльності на основі минулих подій і дозволених альтернативних облікових методик. Доведено, що 
розробка облікової політики має здійснюватися на основі моделювання, центральною ланкою якого є система обліково-а-
налітичного забезпечення.

ABSTRACT
In the article that the provisions for selecting accounting policies appropriate to carry out modeling of future performance based 

on past events and allowed alternative accounting methods. It is proved that the development of accounting policy should be based 
on modeling, which is central to the system of accounting and analytical support.

Ключові слова: економіко-математичне моделювання, облікова політика, платіжна матриця.
Keywords: economic modeling, accounting policy, billing matrix.

Моделювання є загальнонауковим методом дослідження, 
який відіграє важливу роль у розвитку конкретних галузей 
наукових знань. Облік, як наука і як практична діяльність, 
не є винятком із загальних тенденцій розвитку й активно 
користується можливостями методу моделювання у форму-
ванні своєї теорії та адаптації до змінюваних умов облікової 
практики.

Таким чином, застосування методів математичного моде-
лювання в  обліку, в умовах ринку, стає необхідною умовою 
його розвитку в науковому та практичному вимірах. 

Питанням моделювання обліку присвячені праці Е.К. 
Гільде, який розробляв проблеми моделювання норматив-
ного обліку на промислових підприємствах.  Я.В. Соколов 
досліджував як теоретичні засади моделювання в обліку, 
так і проблеми автоматизації інформаційного середовища 
з використанням модельного методу. Важливий внесок у 
теорію облікового моделювання також зробили П. Арьков, 
О.С. Бородкін, Л.А. Горшкова, В. Івашкевич, А.Л. Лузін, І.С. 
Мацкевичюс, А. Наринський, Р.С. Рашитов, Н. Ублієв, А.А. 
Шапошніков [2,10,11].

Сучасні дослідження у цій галузі продовжують Л.Ю. 
Бжилянська, Л.О. Ващенко, Л.С. Воскресенська, Т.О. Гера-
сименко, В.І. Губенко, С.М. Дєньга, В.В. Євдокимов, С.В. 
Івахненков, І.Ю. Ковтун, Ю.А. Кузьмінський, В.А. Куценко, 
Н.М. Малюга, К.В. Маценко, О.В. Мішакова, І.І. Очиченко, 
Н.І. Попова, Л.І. Пуздрач, О.Ю. Рейтер, Ю.В. Селиванова, 
Н.П. Семенченко, О.В. Сидюк, Т.В. Смачило, Г.С. Суков, 
Л.О. Сухарева, Н.О. Філоненко, В. Чайка, В.І. Чиж, А.Я. 
Шаулюк, С. Шпак, В. Юденко [2-7].

Модель – це опис об’єкту, який відображає певну гру-
пу його властивостей. Математична модель є основою для 
рішення наступних задач аналізу і синтезу системи [4, 5]. 
Під аналізом розуміють визначення числових значень по-
казників ефективності об’єкту при заданих його параме-
трах, характеристиках зовнішнього середовища, фіксованій 
структурі, алгоритмі взаємодії елементів. Синтез – це вибір 
оптимальної структури, алгоритмів взаємодії, параметрів 
об’єкту, оптимального управління об’єктом.

У свою чергу, економіко-математична модель – це опис, 
що відображає економічний процес або явище за допомо-
гою математичних виразів (рівнянь, функцій, нерівностей, 
тотожностей), що імітують поводження модельованого 
об’єкта  в заданих або можливих умовах його реального іс-
нування.

Математичні моделі, які використовуються в економіці, 
можна розділити на класи по ряду ознак, які стосуються 
особливостей модельованого об’єкта, мети моделювання і 
використовуваного інструментарію, моделі макро– і мікро-
економічні, теоретичні й прикладні, оптимізаційні та рівно-
важні, статичні та динамічні, детерміновані й стохастичні 
[4].

Макроекономічні моделі описують економіку як єдине 
ціле, пов’язуючи між собою укрупнені матеріальні й фінан-
сові показники: ВНП, споживання, інвестиції, зайнятість, 
процентну ставку, грошову масу та інші. Мікроеконо-мічні 
моделі характеризують взаємодію структурних і функціо-
нальних елементів економіки або поводження окремого еле-
мента в ринковому середовищі. Внаслідок великої кількості 
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різних типів економічних елементів і форм їх взаємодії на 
ринку мікроекономічне моделювання займає основну ча-
стину економіко-математичної теорії. Найбільш серйозні 
теоретичні результати в мікроекономічному моделюванні в 
останні роки отримані в дослідженні стратегічного повод-
ження організацій в умовах олігополії з використанням апа-
рата теорії ігор.

Теоретичні моделі дозволяють вивчати загальні власти-
вості економіки і її характерних елементів дедукцією вис-
новків з формальних передумов. Прикладні моделі дають 
можливість оцінити параметри функціонування конкрет-
ного економічного об’єкта і підготувати рекомендації для 
прийняття практичних рішень. До прикладних відносять, 
насамперед, економетричні моделі, що оперують числови-
ми значеннями економічних змінних і дають можливість 
статистично значимо оцінювати їх на основі наявних спо-
стережень.

У моделюванні ринкової економіки особливе місце за-
ймають рівноважні моделі. Вони описують такі стани еко-
номіки, коли  результативна всіх сил, що прагнуть вивести 
її з даного стану, дорівнює нулю [1,с.145]. У неринковій 
економіці нерівновага за одними параметрами (наприклад, 
дефіцит) компенсується іншими факторами (чорний ринок, 
черги і т.п.). Рівноважні моделі дескриптивні. В Україні 
тривалий час переважав нормативний підхід у моделюван-
ні, заснований на оптимізації Оптимізація в теорії ринкової 
економіки присутня, в основному, на мікрорівні (максимі-
зація корисності споживачам або прибутку організації), на 
макрорівні результатом раціонального вибору поведінки 
економічних суб’єктів є деякий стан рівноваги.

Оптимізація – це основа для прийняття раціональних рі-
шень. Кожне рішення має бути найкращим у певному зна-
ченні. Однак оптимізація у більшості випадків є складовою 
частиною процесу прийняття рішення, тому оцінювання 
складності задачі оптимізації залежно від розмірності задачі 
та допустимої точності видається дуже важливим.

У статичних моделях описується стан економічного 
об’єкта в конкретний момент або період часу; динамічні 
моделі охоплюють взаємодію змінних у часі. У статичних 
моделях звичайно зафіксовані значення ряду величин, що є 
змінними у динаміці, наприклад капітальних ресурсів, цін і 
т.п. Динамічна модель не зводиться до простої суми статич-
них моделей, а описує взаємодії в економіці, що визначають 
хід процесів у ній.

Детерміновані моделі припускають тверді функціональні 
зв’язки між змінними моделі. Стохастичні моделі дозволя-
ють  наявність випадкових впливів на досліджувані показ-
ники і використовують для їхнього опису інструментарій 
теорії ймовірностей та математичної статистики.

Будь-яка економіко-математична модель повинна бути 
адекватною дійсності, відображати істотні сторони і зв’язки 
досліджуваного об’єкта, мати просту форму й структуру.

Моделювання – єдиний систематизований спосіб поба-
чити варіанти майбутнього й визначити потенційні наслідки 
альтернативних рішень, що дозволяє їх об’єктивно зрівня-
ти. І все-таки, економіко-математичне моделювання зали-
шається допоміжним інструментом у системі виробництва 
та у-равління. Результати, одержувані із застосуванням мо-
делей, використовуються, головним чином, як засоби кон-
сультування. Ухвалення остаточного рішення залишається 
функцією керівника. Це пояснюється складністю і недостат-
ньою вивченістю комплексу економіки, а також  недоліками 

моделювання, найбільш типовими з яких, як вважає Глухов 
ВВ,  є:

- внесення в модель несуттєвих для розв’язуваного 
завдання показників і нормативів;

- вилучення з моделі істотних для даного об’єкта харак-
теристик і змінних величин;

- неточна оцінка параметрів модельованого об’єкта;
- недоліки в структурі моделі, тобто неправильне і неточ-

не визначення функціональної залежності прийнятих кри-
теріїв від керованих і зв’язаних  змінних;

- надмірна спрощеність моделі, що неповністю охоплює 
основні параметри й змінні об’єкта в їх динаміці;

- надмірне ускладнення моделі, що ускладнює аналіз 
змінних і підвищує  витрати часу й ресурсів на моделюван-
ня.

Прийняття типових рішень на основі економіко-матема-
тичних моделей базується на методах імітаційного моделю-
вання, лінійного програмування, ймовірнісного моделюван-
ня, дослідження операцій та ін.

Число різних конкретних моделей майже таке ж велике, 
як і число проблем, для вирішення яких вони були розро-
блені. Розглянемо найпоширеніші з них.

Вважаємо, що одна з найважливіших змінних, від якої 
залежить успіх організації, – конкурентоспроможність. 
Очевидно, здатність прогнозувати дії конкурентів означає 
перевагу для будь-якої організації. Теорія ігор –– метод мо-
делювання оцінювання впливу прийнятого рішення на кон-
курентів. 

Слід зазначити, що теорію ігор спочатку розробили вій-
ськові для врахування в стратегії можливих дій супротив-
ника. В економіці ігрові моделі використовуються для про-
гнозування реакції конкурентів на зміну цін, нові кампанії 
підтримки збуту, пропозиції додаткового обслуговування, 
модифікацію та освоєння нової продукції. Якщо, наприклад, 
за допомогою теорії ігор керівництво встановить, що при 
підвищенні цін конкуренти не зроблять теж саме, ймовірно, 
від цього кроку потрібно відмовитися, щоб не потрапити в 
невигідний стан в конкурентній боротьбі. 

Теорія ігор використовується не так часто, як інші моделі. 
На жаль, ситуації реального світу найчастіше дуже склад-
ні й настільки швидко змінюються, що неможливо точно 
спрогнозувати, як відреагують конкуренти на зміну тактики 
фірми. Проте, теорія ігор корисна, коли потрібно визначити 
найбільш важливі та такі, що потребують врахування, фак-
тори в ситуації прийняття рішень в умовах конкурентної 
боротьби. Ця інформація важлива, оскільки дозволяє керів-
ництву врахувати додаткові змінні або фактори, які можуть 
вплинути на ситуацію, і тим самим підвищує ефективність 
рішення. 

Модель теорії черг або модель оптимального обслуго-
вування використовується для визначення оптимального 
числа каналів обслуговування  відносно потреби в них. До 
ситуацій, у яких моделі теорії черг можуть бути корисні, 
можна віднести дзвінки людей в авіакомпанію для резерву-
вання місця й одержання інформації, очікування майстрів 
з ремонту обладнання, черга вантажівок під розвантажен-
ня на склад, очікування клієнтами банку вільного касира. 
Якщо, наприклад, клієнтам доводиться занадто довго чека-
ти касира, вони можуть вирішити перевести свої рахунки в 
інший банк. Аналогічно, якщо вантажівкам доводиться за-
надто довго в черзі чекати розвантаження, вони не зможуть 
виконати стільки поїздок за день, скільки потрібно. Таким 
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чином, принципова проблема полягає у зрівноважуванні 
витрат на додаткові канали обслуговування (більше людей 
для розвантажування  вантажівок, більше касирів,  що за-
ймаються попереднім продажем квитків на літаки та ін.) і 
втрат від обслуговування на нижчому від оптимального 
рівні (вантажівки не зможуть зробити зайву зупинку через 
затримки під розвантаженням, клієнти підуть у інший банк 
або звернуться до іншої авіакомпанії через повільне обслу-
говування).

 Таким чином, моделі черг дають можливість керівни-
цтву визначити оптимальну кількість каналів обслуговуван-
ня, яку необхідно мати, щоб збалансувати витрати у випад-
ках надмірно малої й надмірно великої їх кількості.

Модель управління запасами використовується для 
визначення часу розміщення замовлень на ресурси та їх 
кількості, а також маси готової продукції на складах. Будь-я-
ка організація повинна підтримувати деякий рівень запасів 
щоб уникнути затримок на виробництві й у збуті.

Мета даної моделі – зведення до мінімуму негативних 
наслідків накопичення запасів, що виражається в певних ви-
тратах. Ці витрати бувають трьох основних видів: на розмі-
щення замовлень, на зберігання, а також втрати, пов’язані 
з недостатнім рівнем запасів. У цьому випадку продаж го-
тової продукції або надання  послуг стають неможливими, 
також виникають втрати від простою виробничих ліній, зо-
крема, у зв’язку з необхідністю оплати праці працівників, 
хоча вони не працюють у цей момент.

Підтримка високого рівня запасів рятує від   втрат, зу-
мовлюваних їх недостачею. Закупівля в більших кількостях 
матеріалів, необхідних для створення запасів, у багатьох 
випадках зводить до мінімуму витрати на розміщення за-
мовлень, оскільки фірма може одержати відповідні знижки 
й знизити обсяг «паперової роботи». Однак ці потенційні 
вигоди перекриваються додатковими витратами типу витрат 
на зберігання, перевантаження, виплату відсотків, витрат на 
страхування тощо. 

Моделі управління запасами застосовують для визначен-
ня оптимального способу розподілу дефіцитних ресурсів 
при наявності потреб, які конкурують. Лінійне програмуван-
ня, зазвичай, використовують фахівці штабних підрозділів 
для розв’язання  виробничих проблем.

Типові варіанти застосування лінійного програмування в 
управлінні виробництвом:

- укрупнене планування виробництва (складання графіків 
виробництва, що мінімізують загальні витрати з урахуван-
ням витрат у зв’язку зі зміною ставки відсотка, заданих об-
межень на трудові  ресурси та рівні запасів);

- планування асортименту виробів (визначення опти-
мальних асортиментів продукції, у якому кожному її виду 
властиві свої витрати й потреби в ресурсах);

- маршрутизація виробництва виробу (визначення опти-
мального технологічного маршруту виготовлення виробу, 
який повинен пройти послідовно через кілька центрів об-
робки, причому кожна операція центру характеризується 
своїми витратами та продуктивністю);

- управління технологічним процесом (зведення до міні-
муму виходу стружки при різанні сталі, відходів шкіри або 
тканини в рулоні або полотнищі);

- регулювання запасів (визначення оптимального співвід-
ношення продуктів на складі або в сховищі);

- календарне планування виробництва (складання кален-
дарних планів,  які мінімізують витрати, із врахуванням ви-

трат на зберігання запасів, оплати понаднормової роботи і 
замовлень на стороні);

- планування розподілу продукції (складання оптималь-
ного графіка відвантаження з урахуванням розподілу про-
дукції між виробничими підприємствами і складами, скла-
дами і магазинами роздрібної торгівлі);

- визначення оптимального місця для розташування но-
вого заводу (визначення найкращого пункту місця розташу-
вання шляхом оцінки витрат на транспортування між аль-
тернативними місцями розміщення нового заводу і місцями 
його постачання та збуту готової продукції); 

- календарне планування транспорту (мінімізація витрат 
подачі вантажівок під навантаження і транспортних суден 
до навантажувальних причалів);

- розподіл робітників (мінімізація витрат при розподілі 
робітників на робочі місця та за верстати);

- перевантаження матеріалів (мінімізація витрат при 
маршрутизації руху засобів перевантаження матеріалів, 
наприклад, автонавантажувачів, між відділеннями заводу 
й доставці матеріалів з відкритого складу до місць їхньої 
переробки на вантажних автомобілях різної вантажності з 
різними техніко-економічними характеристиками).

Всі описані вище моделі мають на увазі застосування 
імітації в широкому розумінні, оскільки всі є замінниками 
реальності. Проте як метод моделювання імітація конкретно 
означає процес створення моделі та її експериментальне за-
стосування для визначення змін реальної ситуації. Головна 
ідея імітації полягає у використанні деякого пристрою для 
імітації реальної системи для того, щоб досліджувати і зро-
зуміти її властивості, поводження й характеристики. Фахів-
ці з виробництва й фінансів можуть розробляти моделі, що 
дозволяють імітувати очікуваний приріст продуктивності й 
прибутку в результаті застосування нової технології або змі-
ни складу робочої сили.

Крім того, є ряд методів, здатних надати допомогу керів-
никові в пошуку об’єктивно обґрунтованого рішення на 
вибір тієї з декількох альтернатив,  яка найбільшою мірою 
сприяє досягненню цілей.

Суть кожного прийнятого керівництвом рішення – вибір 
найкращої з декількох альтернатив за конкретними встанов-
леними заздалегідь критеріями. Платіжна матриця – це один 
з методів статистичної теорії рішень, метод, що може надати 
допомогу керівникові у виборі одного з декількох варіантів. 
Він особливо корисний, коли керівник має встановити, яка 
стратегія в найбільшою мірою буде сприяти досягненню 
цілей. 

Платіж являє собою грошову винагороду або корисність, 
що є наслідком конкретної стратегії в поєднанні з конкрет-
ними обставинами. Якщо платежі подати у формі таблиці 
(або матриці), ми одержуємо платіжну матрицю. У найза-
гальнішому вигляді матриця показує, що платіж залежить 
від певних подій, які фактично відбуваються. Якщо така 
подія (або стан природи) не відбувається насправді, платіж 
неминуче буде іншим. В цілому платіжна матриця корисна, 
коли:

- є доцільно обмежене число альтернатив або варіантів 
стратегії для вибору між ними;

- те, що може трапитися, з повною визначеністю невідо-
мо;

- результати ухваленого рішення залежать від того, яка 
саме обрана альтернатива і які події в дійсності мають місце. 
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Крім того, керівник повинен мати у своєму розпоряд-
женні можливість об’єктивного оцінювання ймовірності 
релевантних подій і розрахунку очікуваного значення такої 
ймовірності. Керівник рідко має повну визначеність, але та-
кож рідко він діє в умовах повної невизначеності. 

Майже в усіх випадках прийняття рішень керівникові 
доводиться оцінювати ймовірність або можливість події. 
Імовірність можна визначити об’єктивно. Вибір її значення 
може опиратися на минулі тенденції або суб’єктивну оцінку 
керівника, що виходить із власного досвіду дій у подібних 
ситуаціях.

Дерево рішень – схематичне подання проблеми прийнят-
тя рішень. Як і платіжна матриця, дерево рішень дає керівни-
кові можливість врахувати різні напрямки дій, співвіднести 
з ними фінансові результати, скоригувати їх у відповідності 
з приписаною їм ймовірністю, а потім порівняти альтерна-
тиви. Концепція очікуваного значення є невід’ємною части-
ною методу дерева рішень.

Дерево рішень можна будувати під складні ситуації, коли 
результати попереднього рішення впливають на наступні. 
Таким чином,  дерево рішень – це корисний інструмент для 
прийняття послідовних рішень.

Багато припущень, з яких виходить керівник, відносяться 
до умов у майбутньому, над якими керівник майже не має 
ніякого контролю. Однак такого роду припущення необхідні 
для багатьох операцій планування. Зрозуміло, що чим кра-
ще керівник зможе передбачити зовнішні й внутрішні умови 
стосовно майбутнього, тим вище шанси на здійснення скла-
дених планів.

Прогнозування – метод, в якому використовуються як на-
копичений досвід, так і поточні припущення щодо майбут-
нього з метою його визначення.

Різновиди прогнозів:
- економічні прогнози (використовуються для передба-

чення загального стану економіки й обсягу збуту для кон-
кретної компанії або по конкретного продукту);

- прогнози розвитку технології (дозволять передбачи-
ти розробки яких нових технологій можна чекати, коли це 
може відбутися, наскільки економічно прийнятними вони 
можуть бути);

- прогнози розвитку конкуренції (дозволяють передбача-
ти стратегію й тактику конкурентів);

- прогнози на основі опитувань і досліджень (дають мож-
ливість передбачити, що відбудеться в складних ситуаціях, 
використовуючи дані багатьох галузей знань. Наприклад, 
майбутній ринок автомобілів можна оцінити тільки з ура-
хуванням зміни стану економіки, суспільних цінностей, 
політичного становища, технології й стандартів із захисту 
навколишнього середовища від забруднень);

- соціальне прогнозування (яким у цей час займається 
всього кілька великих організацій, використовується для пе-
редбачення змін у соціальному стані суспільства і людей).

Методи прогнозування: неформальні;кількісні; якісні.
Аналіз часових рядів, який називають ще проектуванням 

тренду, заснований на припущенні, відповідно до якого те, 
що трапилось в минулому, дає досить гарне наближення в 
оцінці майбутнього. Цей аналіз є методом виявлення зразків 
і тенденцій минулого й продовження їх у майбутнє. Даний 
метод аналізу часто використовується для оцінювання по-
питу на товари й послуги, потреби в запасах,  для прогно-
зування структури збуту, що характеризується сезонними 
коливаннями, чи потреби в кадрах.

Каузальне моделювання – найбільш хитромудрий і ма-
тематично складний кількісний метод прогнозування з чис-
ла відомих на сьогодні. Він використовується в ситуаціях 
з більш ніж однією змінною. Каузальне моделювання – це 
спроба спрогнозувати те, що відбудеться в подібних ситуа-
ціях, шляхом дослідження статистичної залежності між роз-
глянутими факторами й іншими змінними. 

Коли кількість інформації недостатня або керівництво 
не розуміє складний метод, або коли кількісна модель ви-
ходить надмірно дорогою, керівництво може вдатися до 
якісних моделей прогнозування. При цьому прогнозування 
майбутнього здійснюється експертами, до яких звертаються 
по допомогу. Чотири найпоширеніші якісні методи прогно-
зування – це думка журі, сукупна думка збутовиків, модель 
очікування споживача й метод експертних цін.

Думка журі полягає в поєднанні та усередненні думок 
експертів у релевантних сферах. Неформальним різновидом 
цього методу є «мозковий штурм», під час якого учасники 
спочатку намагаються генерувати якнайбільше ідей. Тільки 
після припинення процесу генерування деякі ідеї піддають-
ся оцінюванню. Це може забирати багато часу, але найчасті-
ше дає корисні результати, особливо коли організація має 
потребу в безлічі нових ідей та альтернатив.

Сукупна думка збутовиків – досвідчені торговельні аген-
ти часто прекрасно передбачають майбутній попит. Вони 
близько знайомі зі споживачами й можуть взяти до уваги 
їхні недавні дії швидше, ніж удасться побудувати кількіс-
ну модель. Крім того, гарний торговельний агент на певно-
му часовому відрізку найчастіше «відчуває» ринок по суті 
справи точніше, ніж кількісні моделі.

Модель очікування споживача – прогноз, заснований на 
результатах опитування клієнтів організації. Їх просять оці-
нити власні потреби в майбутньому, а також нові вимоги. 
Зібравши всі отримані таким шляхом дані й зробивши по-
правку на переоцінку або недооцінку та виходячи з власно-
го досвіду, керівник найчастіше виявляється в стані точно 
пророчити сукупний попит. Метод експертних оцінок. Цей 
метод являє собою процедуру, що дозволяє групі експертів 
приходити до згоди. Експерти заповнюють докладні анкети 
з приводу розглянутої проблеми. Вони також записують свої 
думки про неї. Кожний експерт потім одержує відповіді ін-
ших експертів  його також просять заново розглянути свій 
прогноз, і якщо він не збігається з прогнозами інших екс-
пертів, просять пояснити, чому це так. Процедура повто-
рюється звичайно три або чотири рази, поки експерти не 
приходять до єдиної думки.

Отже, моделювання дозволяє заздалегідь передбачати 
хід подій і тенденції розвитку, властиві керованій системі, 
з’ясувати умови її існування та установити режим діяль-
ності з урахуванням впливу різних факторів. При цьому, на 
перший погляд, може здатися, що чим більша кількість фак-
торів врахована в моделі, тим краще сама модель. Насправді 
деталізована модель не завжди доцільна, тому що це зайво 
ускладнює модель і викликає труднощі при її аналізі  [7, с. 
50].

Процес моделювання передбачає наявність трьох струк-
турних елементів:

- об’єкта дослідження;
- суб’єкта (дослідник);
- моделі, яка опосередковує відносини між суб’єктом і 

об’єктом.
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Процес моделювання можна подати трьома етапами, що 
знайшло своє відображення на рис. 1.

1. Аналіз теоретичних закономірностей, властивих до-
сліджуваному явищу або процесу, і емпіричних даних про 
його структуру й особливості. Моделі формуються на ос-
нові такого аналізу.

2. Визначення методів, за допомогою яких можна розв`я-
зати завдання.

3. Аналіз отриманих результатів і уточнення (за необхід-
ності) форми й структури моделі; повернення на перший 
етап.

 
 I ЕТАП 

  Аналіз теоретичних закономірностей 

 

2 ЕТАП 
.Визначення методів, за допомогою яких можна 

розв`язати завдання 

 3. ЕТАП 
Аналіз отриманих результатів і уточнення 

форми й структури моделі 
 

 
4.Підготовка вихідної інформації 

 

5.Чисельне моделювання 

6.Аналіз чисельних результатів  та їх 
застосування 

Рис. 1. Етапи процесу моделювання

Найважливішим моментом першого етапу моделюван-
ня є чітке формулювання кінцевої мети побудови моделі, а 
також визначення критерію, за яким будуть порівнюватися 
різні варіанти рішення [10].

Не для будь-якого економічного завдання потрібна ори-
гінальна модель. Деякі процеси, з математичної точки зору, 
однотипні й можуть описуватися однаковими моделями. На-
приклад, у лінійному програмуванні, теорії масового обслу-
говування й інших існують типові моделі, до яких зводиться 
безліч конкретних завдань

Другим етапом моделювання економічних процесів 
є вибір найбільш раціонального математичного методу 
для розв`язання завдань. Так, наприклад, для розв`язання 
завдань лінійного програмування відомо багато методів: 
симплекс-метод, метод потенціалів й ін. Кращою моделлю 
є не найбільш складна і схожа на реальне явище, а та, яка 
дозволяє одержати раціональне розв`язання і найбільш точ-
ні економічні оцінки. Зайва деталізація ускладнює побудову 
моделі, в той час як зайве укрупнення моделі приводить до 
втрати істотної економічної інформації, до неадекватного 
відбиття реальності.

Третім етапом моделювання є всебічний аналіз резуль-
татів, отриманих при вивченні економічного явища. Оста-

точним критерієм вірогідності та якості моделі є практика, 
відповідність отриманих результатів і висновків реальним 
умовам, економічна змістовність отриманих оцінок. Якщо 
результати не відповідають реальним умовам, проводиться 
аналіз причин невідповідності, в якими можуть бути невіро-
гідність інформації, невідповідність моделі економічним 
умовам і ін. За результатами аналізу причин невідповідності 
економіко-математична модель коригується і розв`язання 
завдання повторюється завдання повторюється.

На першому етапі потрібно сформулювати сутність про-
блеми, визначити передумови і висловити припущення. 
Необхідно відокремити найважливіші властивості об’єк-
та моделювання, вивчити його структуру, дослідити взає-
мозв’язки між його елементами та зв`язки з зовнішнім 
середовищем, а також хоча б попередньо сформулювати 
гіпотези, що пояснюють поводження й розвиток об’єкта 
(динаміку руху), дослідити його зв’язки із зовнішнім сере-
довищем тощо.

При цьому складні об’єкти розбиваються на частини 
(елементи) окремого дослідження: визначаються зв’язки та 
логічні співвідношення між ними, їхні кількісні та якісні 
властивості. Зазначені дії є етапом системного аналізу за-
дачі, у результаті якого об’єкт подається у вигляді системи.
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Другий етап полягає у формалізації економічної моделі, 
тобто поданні її у вигляді конкретних математичних за-
лежностей (функцій, рівнянь, нерівностей тощо). Процес 
побудови моделі складається з кількох стадій. Спочатку 
визначають тип економіко-математичної моделі, вивчають 
можливості її застосування в розглядуваному конкретному 
випадку, уточнюють перелік змінних та параметрів, форми 
зв’язку між ними. Для складних об’єктів доцільно будувати 
кілька різноаспектних моделей.

На третьому етапі суто математичними прийомами до-
сліджують загальні властивості моделей та розв’язків. Може 
статися, що раніше виконаний системний аналіз привів до 
такого набору елементів, властивостей і співвідношень, для 
якого немає прийнятного методу розв’язання задачі. Тоді 
доводиться повертатися до етапу системного аналізу. Важ-
ливим моментом є доведення існування розв’язків сформу-
льованої задачі. У процесі аналітичного аналізу з’ясовують 
кількість розв’язків (єдиний чи неєдиний), визначають змін-
ні та параметри, які можуть входити до розв’язку, а також 
межі та тенденції їх зміни.

Складно не погодитись, що моделі складних економіч-
них об’єктів дуже погано піддаються аналітичному дослід-
женню. У таких випадках переходять до чисельних методів 
дослідження. Як правило, задачі, що виникають в економіч-
ній практиці, намагаються звести до відомих моделей, для 
яких розроблено методи й алгоритми розв’язання.

Четвертий етап. Підготовка вихідної інформації. В еко-
номічних задачах це, як правило, найбільш трудомісткий 
етап моделювання, оскільки тут замало самого лише пасив-
ного збирання даних. Математичне моделювання висуває 
жорсткі вимоги до якості інформації. У процесі підготовки 
інформації використовуються методи теорії ймовірностей, 
математичної статистики, а також економічної статистики 
для агрегування, групування даних, оцінювання вірогід-
ності даних тощо.

У процесі системного економіко-математичного моделю-
вання результати функціонування одних моделей виступа-
ють вихідною інформацією для інших.

П`ятий етап. Чисельне моделювання. Цей етап передба-
чає розробку алгоритмів чисельного розв’язання задачі, під-
готовку комп’ютерних програм та безпосереднє виконання 
розрахунків. При цьому постають значні труднощі, зумов-
лені великою розмірністю економічних задач. Для великих 
складних об’єктів може знадобитися складання бази даних 
та відшукування засобів роботи з нею, а також методів от-
римання даних, потрібних для розрахунків. У разі стандарт-
них задач здійснюється вибір придатного пакета програм та 
системи управління базами даних (СУБД). Чисельне моде-
лювання істотно доповнює результати аналітичного дослід-
ження.

Шостий етап. Аналіз чисельних результатів та їх застосу-
вання. На цьому етапі передусім з’ясовується найважливіше 
питання щодо правильності й повноти результатів моделю-
вання та можливості їх практичного використання, а також 
досліджуються можливі напрямки подальшого вдоскона-
лення моделі.

Тому спершу перевіряють адекватність моделі за тими 
властивостями, що було взято за найістотніші. Тобто по-
трібно провести верифікацію та валідацію моделі, оскільки 
головна мета моделювання полягає в розв’язуванні прак-
тичних задач (аналіз економічних об’єктів, економічне про-

гнозування, вироблення управлінських рішень і тощо) [4, с. 
345].

Висновок
Для вибору положень облікової політики підприємства 

доцільним є моделювання майбутніх результатів діяльності 
на основі минулих подій та дозволених альтернативних об-
лікових методик. Вибір облікової політики повинен здійс-
нюватися на основі моделювання, центральною ланкою яко-
го є система обліково-аналітичного забезпечення.

Моделювання процесу вибору облікової політики вклю-
чає дані бухгалтерського обліку, статистичного дослід-
ження, маркетингову інформацію. У цьому проявляється 
нерозривний зв’язок бухгалтерського обліку з прийняттям 
управлінських рішень. При цьому інформація, яка дослід-
жується, підлягає перетворенню шляхом її аналітичної об-
робки. Під моделюванням вибору облікової політики слід 
розуміти сукупність ресурсів і методів їх використання.
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АННОТАЦИЯ
Перед финансовой политикой государства в социальной сфере на современном этапе стоит поиск возможных решений 

обострившегося конфликта между необходимостью принять меры жесткой экономии в интересах макроэкономической 
стабилизации, сбалансированности бюджетной системы и целями долгосрочной социальной политики.
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In financial policy of the state in the social sphere at the present stage is faced by search of possible solutions of the escalated 
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Актуальным направлением научного поиска в теории 
финансов социальной сферы считаем разработку подходов 
к определению содержания государственной финансовой 
политики. Под финансовой политикой государства следует 
понимать научно-обоснованную деятельность по выработке 
стратегических и текущих направлений развития финансо-
вых отношений, а на их основе – адекватного финансового 
механизма, с целью достижения макроэкономической ста-
билизации и повышения качества жизни населения.

Цель настоящей работы – раскрыть проблемы содержа-
ния финансовой политики государства в социальной сфере 
на современном этапе ее развития в условиях экономиче-
ской нестабильности.

Российскими учеными отмечается, что финансовая по-
литика – это составной элемент экономической политики, 
имеющий целевое назначение [1; 2]. Финансовые инстру-
менты могут использоваться для достижения целей эконо-
мической политики и обеспечивать ее социальное направ-
ление. Считаем это чрезвычайно важным положением при 
рассмотрении содержания финансовой политики.

В социальной сфере финансовая политика должна пред-
ставлять собой деятельность государственных органов вла-
сти всех уровней, направленную на достижение целей и 
задач социальной политики с помощью соответствующего 
финансового механизма [3]. По нашему мнению, в приве-
денном определении идет речь именно о государственной 
финансовой политике в социальной сфере, тогда как счита-
ем, что ее необходимо трактовать шире, с позиций включе-
ния в эту деятельность хозяйствующих субъектов и домо-
хозяйств. 

Поэтому выделим именно финансовую политику госу-
дарства в социальной сфере как научно–обоснованную де-
ятельность органов государственной власти, связанную с 
формированием и использованием централизованных (бюд-
жетных и внебюджетных) фондов финансовых ресурсов в 
целях функционирования организаций социального профи-
ля с целью реализации социальной политики. 

Говоря о финансовых аспектах развития социальной 
сферы в России, следует рассмотреть понятие социальной 
политики, которая должна быть направлена на обеспечение 
основных конституционных прав граждан и согласование 
коренных интересов и потребностей различных категорий 

граждан со стратегическими интересами развития обще-
ства [4; 5]. В экономической литературе отмечается, что 
социальная политика государства – это «область политики 
государства по отношению к формированию жизненного 
уровня населения, воспроизводству человеческого капи-
тала, оказанию социальных услуг и развитию социальной 
инфраструктуры на федеральном, региональном и местном 
уровнях» [6].

Функционирование социальной сферы напрямую связа-
но с тем, какую модель социальной политики выбирает го-
сударство. Нам известно много исследований, посвященных 
анализу различных моделей, в том числе проделана работа 
по описанию подходов к проведению сравнительного ана-
лиза социальной политики в разных странах, выделены их 
положительные и негативные аспекты, продемонстрирова-
ны примеры использования этих подходов в оценке соци-
альной политики [7].

Модель социальной рыночной экономики для России 
представляется наиболее предпочтительной, учитывая исто-
рию страны (здесь речь идет о переходе к рыночной модели 
хозяйствования) и современные задачи, которые намечены в 
экономических отраслях и социальной сфере [8].

За 25 лет реформ и изменений законодательства в стране 
не выработана эффективная модель социальной политики. 
Существует «огромный диссонанс между заявлениями го-
сударства, которое является социальным по Конституции, и 
реальной практикой социальной сферы» [9].

На сайте Минэкономразвития РФ заявляется, что «со-
циальная политика должна быть ориентирована как на 
действенную поддержку людей, в силу объективных при-
чин оказавшихся в сложной жизненной ситуации, так и на 
создание условий для того, чтобы каждый человек мог бы 
самостоятельно формировать стабильные, благополучные 
социальные позиции для себя и своей семьи» [10].

Актуальными направлениями социальной политики 
российского государства являются прежде всего политика 
регулирования доходов населения и демографическая по-
литика – их основы заложены в соответствующих Указах 
Президента РФ, огромное значение имеет политика охраны 
здоровья населения.

Развитые рыночные страны, ориентирующиеся на соци-
альные преобразования, направляют свои усилия на устра-
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нение высоких различий в уровне доходов населения, лик-
видируя их через созданную систему социальной защиты и 
разнообразные ее формы [11].

Переживаемые экономические трудности отрицательно 
отражаются на возможностях государства осуществлять 
адекватную социальную политику. Тогда как только в усло-
виях доступности качественных услуг социальной сферы 
для тех, кто реально в них нуждаются, можно говорить о 
повышении в целом уровня благосостояния российских 
граждан.

Социальная политика реализуется за счет бюджетного и 
внебюджетного финансирования. Государственные расходы 
претерпевают серьезные изменения в процессе применения 
новых методов управления государственными финансами 
(программных, проектных), что требует разработки методо-
логии оценки их эффективности [12]. 

При разработке государственной финансовой полити-
ки в социальной сфере необходимо соблюдать важнейшее 
требование – учет текущего и прогнозируемого экономиче-
ского состояния страны. Только в этом случае эта полити-
ка сможет быть эффективной. Этот посыл прослеживается 
в Прогнозе социально–экономического развития до 2030 
года: «Развитие человеческого капитала (богатства) высту-
пает и как цель, и одновременно, как важнейший фактор 
экономического роста. Его динамика определяется измене-
нием социальной структуры общества и возрастанием доли 
среднего класса, сближением динамики заработной платы и 
производительности труда, изменением соотношения зара-
ботной платы в бюджетном и корпоративном секторах, ин-
вестициями в сферы образования и здравоохранения» [13].

Социальная политика должна быть глубоко переосмыс-
лена в целом и в разрезе ее отдельных отраслей. Ее цели 
и задачи не могут решать только текущие проблемы, но и 
должны быть направлены в будущее. Нельзя допускать 
ошибочных, тупиковых решений, последствия которых мо-
гут нанести прямой ущерб тем, ради кого они проводились. 
Так, сокращение сети медицинских учреждений в сельской 
местности привело к росту смертности и поставило задачу 
развертывания новой сети. Это наглядный пример, свиде-
тельствующий о необходимости увязать потребности в бюд-
жетной экономии с проработкой наиболее приоритетных 
направлений развития социальных отраслей. И, как мы уже 
отметили, бороться за повышение эффективности использо-
вания в таких непростых экономических условиях мобили-
зуемых финансовых ресурсов социальной сферы.

Модернизация социальной сферы является настоятель-
ной необходимостью и будет эффективной только на основе 
экономического роста, что приведет к возможности увели-
чения средств, направляемых на финансирование отраслей 
социальной сферы. В этой связи требуется создать адек-
ватные правовые, организационные и финансовые условия 
как организациям социальной сферы, так и гражданам для 
возможности самостоятельно поддерживать необходимый 
уровень жизни за счет собственных доходов.

Необходимо углублять диверсификацию организаций со-
циальной сферы по различным формам собственности, ус-
ловиям оказания услуг социальной сферы, направленности 
услуг на определенные категории населения или конкрет-
ные жизненные ситуации, которые требуют внимания со 
стороны соответствующих органов государственной власти.

Рыночной модели социальной политики присущ диффе-
ренцированный подход к различным группам населения, 

а что еще правильнее – адресный к каждому конкретному 
домохозяйству, поэтому для трудоспособных граждан роль 
государства должна сводиться к созданию условий для по-
вышения их занятости и развитию самостоятельности в фи-
нансировании услуг социальной сферы, а государственная 
поддержка должна оказываться гражданам в случае болез-
ни, несчастных случаев, достижения старости и потери ра-
боты.

Поскольку финансирование социальной сферы являет-
ся многоканальным, включающим целый ряд источников: 
средства бюджетов всех уровней, государственных внебюд-
жетных фондов, добровольного медицинского, социально-
го и пенсионного страхования, предприятий, учреждений и 
организаций, личных средств граждан и иных источников, 
не запрещенных законодательством, – чрезвычайно важны-
ми представляются оценка потенциала финансирования (с 
учетом теневой экономики), а на этой основе – разработка 
адекватного финансового механизма.

Обязательным условием развития социальных отраслей 
является процветание экономики в целом, однако требуются 
также конкретные преобразования в подходах по формиро-
ванию и использованию собственных финансовых ресурсов 
социальной сферы как самостоятельного сектора нацио-
нального хозяйства страны. Решение этих проблем возмож-
но различными путями и определяется необходимостью 
трансформации финансового механизма социальной сферы. 
Настоятельной потребностью сегодняшнего дня становит-
ся поиск возможных решений обострившегося конфликта 
между неизбежностью принять меры жесткой экономии в 
интересах макроэкономической стабилизации, сбалансиро-
ванности бюджетной системы и целями долгосрочной соци-
альной политики.

Важнейшим направлением теории государственной фи-
нансовой политики в социальной сфере должна стать прора-
ботка вопросов адекватности объемов и структуры расходов 
на отрасли социальной сферы за счет бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, повышения эффек-
тивности их финансирования, применения новационных 
подходов в планировании и прогнозировании финансовых 
ресурсов социальной сферы, организации внутреннего и 
внешнего контроля и др. 
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Постановка проблеми. Державна політика України у 
сфері європейської інтеграції почала формуватися після 
проголошення незалежності. Європейський Союз визнав 
створення нашою державою однієї з найважливіших подій 
в історії сучасної Європи і висловив переконання, що демо-
кратична сильна Україна зможе зробити значний внесок у 
загальну європейську стабільність. Про це було зазначено 
у спільній позиції країн-членів ЄС у листопаді 1994 р. До 
того ж Євросоюз висловив свій намір підтримувати неза-
лежність, територіальну цілісність і суверенітет України у 
своєму Плані дій для України, розробленому на той час.

Україна першою серед країн СНД уклала Угоду про пар-
тнерство та співробітництво з ЄС 16 червня 1994 р. Вона 
була ратифікована Верховною Радою України 10 листопада 
1994 р., а набула чинності 1 березня 1998 р. після її ратифіка-
ції всіма державами-членами ЄС. Ця Угода стала базовим 
документом, що визначав правовий механізм двосторонньо-
го співробітництва між Україною та ЄС на десять років.

Прагнення отримати членство в Євросоюзі було прого-
лошено Україною і визнано ЄС вже після ратифікації УПС, 
тобто наприкінці1990-х рр. разом із затвердженням 11 черв-
ня 1998 р. стратегії інтеграції України до Європейського Со-
юзу Указом Президента України. Європейська інтеграція є 

головним та незмінним пріоритетом розвитку України, що 
закріплений у Законі України «Про основи національної 
безпеки України» та в Законі України «Про засади внутріш-
ньої і зовнішньої політики».

ЄС та Україна почали переговори про укладення нової 
посиленої Угоди про асоціацію, що включатиме і створення 
Зони Вільної торгівлі (за рік до закінчення строку дії УПС), 
адже після десятирічного співробітництва між Україною 
та Євросоюзом у форматі УПС взаємні договірно-правові 
зобов’язання Сторін потребували суттєвого розширення 
через досягнення та нові виклики співпраці. Хоча перего-
вори щодо Угоди про асоціацію між СС та Україною було 
офіційно завершено, а її зміст парафовано 2012 р„ наразі 
важливим є її підписання, адже укладання Угоди про асо-
ціацію між Україною та ЄС, а також її реалізація відповідає 
державній євроінтеграційній політиці нашої країни.

Визнаючи, що політика та розвиток традиційно залиша-
ються серед базових стратегічних пріоритетів державної 
політики реформ, особливого значення для України набу-
ває усвідомлення важливості та необхідності впровадження 
дієвої політики, узгодженої із стратегічними орієнтирами 
політики ЄС та зорієнтованої на налагодження ефективного, 
міжнародного міжрегіонального, інтеррегіонального спів-
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робітництва з країнами Європи та з країнами Європейсько-
го Союзу. Для забезпечення рівноправного співробітництва 
України та країн ЄС, перед нашою державою постав виклик 
щодо підвищення конкурентоспроможності, що потребує 
комплексних заходів: структурної модернізації традиційно-
го виробництва, особливо економіки індустріальних, ста-
ропромислових регіонів; системного впровадження струк-
турно-інноваційних зрушень; диверсифікації спеціалізації 
регіональних економічних комплексів; створення привабли-
вого інвестиційного клімату; формування розвиненої інфра-
структури та наближення стандартів її функціонування до 
стандартів ЄС. Ці процеси напряму пов’язані з розбудовою 
збалансованого просторового розвитку території. Така по-
становка проблеми свідчить про актуальність тематики на-
укових досліджень, присвяченої визначенню стратегічних 
пріоритетів диверсифікації економіки в Україні в контексті 
підвищення конкурентоспроможності та пристосування 
економічних комплексів до нових умов господарювання, ре-
алізації євроінтеграційних прагнень України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед авторів, 
що присвятили свої дослідження висвітленню окремих 
питань диверсифікації економіки: Ю.В.Макогон, І.М.До-
ля, Т.М.Медведкін, О.І.Снігова та інші [1], Л.І.Федулова 
[2], А.Ф. Толмачева, В.В.Хахулин, Я.И. Тульку [3] та інші. 
Особливу увагу українські науковці приділяють стандартам 
та критеріям досягнення сталого розвитку. Ці питання до-
кладно висвітлені у працях Н.П.Сітнікова [4], В.Я.Шевчук 
[5] та інших науковців. Вагому роль у процесах структурної 
модернізації економіки, як свідчить досвід господарюван-
ня, відіграють інноваційні процеси, структурно-інноваційні 
зрушення та регіональні кластери (що гарантують випуск 
конкурентоспроможної продукції кінцевого призначення). 
Питання кластеризації економіки та спрямованості струк-
турно-інноваційних зрушень висвітлювали В.М.Геєць, 
В.П.Семиноженко [6], Л.П.Баришнікова [7], Палагнюк Ю. 
В. [8], Осадча Н. В. [9] та інші вчені. Поряд з цим, важливо 
зазначити, що у роботах, присвячених питанням структурної 
модернізації економічних комплексів, під час висвітлення 
умов залучення інвестиційних ресурсів неодноразово зазна-
чалось, що це потребує розвинутої інфраструктури (дорож-
ньо-транспортної, виробничої, інноваційної, інформаційної, 
соціальної тощо). Адже, без відповідного інфраструктурно-
го забезпечення не доцільно сподіватись на надходження до 
регіону капіталів, інвестицій, ресурсів та зростанні зацікав-
леності потенційних інвесторів щодо інвестування коштів 
на потреби розвитку.

Метою статті є висвітлення пріоритетів розвитку націо-
нальної економіки в контексті Євроінтеграційних викликів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Євроінте-
граційні прагнення України стали невід’ємними реаліями 
політичного сьогодення. Європейські орієнтири набули 
практичного втілення у низці рішень та дій як українсь-
кої держави, так і офіційних органів Євросоюзу. Проте, за 
масовим оволодінням європейською фразеологією нерідко 
криється вельми неглибоке розуміння механізмів реалізації 
такого амбіційного завдання. Процес зводиться до плану 
формальних процедур, які мають бути виконані. Це робить 
стратегію європейської інтеграції негнучкою та фрагментар-
ною, призводить до втрати послідовності та ефективності 
цієї стратегії. Поширення політичних спекуляцій, в основі 
яких знаходяться не обґрунтовані практичні розрахунки, а 
упереджене ставлення до окремих векторів зовнішнього ро-

звитку, дезорієнтує ключових партнерів України та стримує 
розвиток взаємовигідної співпраці.

Практичні зрушення у сфері євроінтеграційних устрем-
лінь України потребують переходу від політико-ідеологіч-
них до прагматичних підходів у цій сфері. Євроінтеграція 
України має сприйматися як інструмент реалізації стратегіч-
них цілей і завдань національного соціально-економічного, 
громадсько-політичного, культурного розвитку. Найбільш 
складні проблеми знаходяться в економічній сфері. Євро-
пейський Союз як інтеграційне утворення є передусім від-
носно однорідним економічним простором, у якому діють 
єдині регуляторні норми, стандарти економічної політики та 
поведінки суб’єктів господарювання.

Країна, яка проголошує прагнення стати складовою цьо-
го простору, мусить насамперед довести свою спроможність 
дотримуватися цих норм і стандартів, намагається бути чин-
ником підтримання соціально-економічної стабільності в 
регіоні, підвищення конкурентоспроможності цього об’єд-
нання на міжнародній арені, джерелом нових перспектив 
соціально-економічного та політико-гуманітарного розвит-
ку регіону.

Орієнтир європейської інтеграції, обраний Україною та 
офіційно утверджений низкою документів найвищого рівня, 
є адекватною відповіддю на розгортання глобалізаційних 
процесів та еволюцію взаємовідносин країн європейсько-
го регіону. Розгортання соціально-економічних перетво-
рень в Україні, стрімке зростання відкритості її економіки 
та посилення конкурентної боротьби на національному та 
міжнародних ринках створили умови, за яких формування 
в Україні як одній з найбільших держав Європи сучасного 
громадянського суспільства та конкурентоспроможної ди-
намічної економіки європейського зразка - практично єди-
ний шлях збереження національної політичної й суспільної 
ідентичності та єдності. Альтернативою може бути лише 
випадіння нашої держави з-поміж суб’єктів світової гео-
політики, фрагментація її між сферами впливу основних ре-
гіональних сил, занепад національної економіки та соціаль-
ні катаклізми.

Водночас намагання досягти випереджального збли-
ження з євростандартами у громадсько-політичній та пра-
вовій сферах досить часто зустрічає значні труднощі щодо 
їх повноцінного впровадження, які постають із незаверше-
ності економічних реформ в Україні та несформованості 
відповідного економіко-правового середовища, значного 
відставання у рівні економічного розвитку. Саме це, з точки 
зору автора, варто розглядати як фундаментальну причи-
ну недостатньої послідовності та результативності дій, які 
здійснюються Україною у сфері європейської інтеграції.

Усвідомлення того, що європейський вибір України не 
виявив амбіцій тих чи інших вітчизняних політичних сил 
чи результат зовнішнього тиску з боку провідних «акторів» 
геополітичного «театру», а складова об’єктивного процесу 
потребує прагматичних підходів до реалізації проголоше-
них євроінтеграційних орієнтирів, -  такі підходи передбача-
ють визначення послідовності «сходинок», які Україні треба 
здолати, щоб реально претендувати на набуття рівноправно-
го членства у Європейському Союзі.

Перед Україною постають завдання набуття нової якості 
економічного зростання та здійснення структурних еко-
номічних перетворень з метою оволодіння сучасними чин-
никами конкурентоспроможності на загально-європейсь-
кому ринку. Вирішуючи ці проблеми, Україна прямує до 
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створення економіки європейського рівня, створює реальне 
підґрунтя власної інтеграції з ЄС.

Такий процес буде досить тривалим, тому членство в ЄС 
неможливо досягнути вже завтра. Але наявність євроінте-
граційного орієнтиру надає політиці нашої держави у сфері 
економічних та соціальних перетворень належних цілеспря-
мованості та послідовності. Отже, євроінтеграційний курс 
України - це насамперед комплекс викликів, на які необхід-
но шукати відповіді.

Виклик перший. Євросоюз є досить складним політи-
ко-економічним конгломератом, який прагне відшукати 
засади власної цілісності. Нещодавно   хвилі розширення 
внесли у цей пошук додатковий дисонанс. Країна, яка заяв-
ляє про своє бажання стати складовою європейського про-
стору, має не лише не вносити дисбаланс в його систему, 
але й підтримувати стабільність у регіоні, бути додатковим 
аргументом у глобальній конкуренції міжнародних «центрів 
сили». Для цього Україні потрібно насамперед довести свою 
спроможність дотримуватися норм і стандартів, які діють 
на цьому просторі - в усіх сферах: економічній, соціальній, 
політичній, етно-культурній тощо.

З цього випливає другий виклик. Упровадження комплек-
су європейських норм і стандартів, які мають бути дотри-
мані в Україні, нерозривно пов’язане зі здійсненням струк-
турних реформ, спрямованих на лібералізацію економіки, 
поліпшення підприємницького клімату в країні, створення 
ефективного конкурентного внутрішнього ринку, удоскона-
лення податкової системи, розбудову фінансових інститутів, 
радикальне підвищення ефективності соціальних видатків 
та організаційну перебудову соціальної сфери тощо.

А відтак третій виклик полягає в тому, що Україна має 
продемонструвати власну спроможність до цілеспрямова-
них та послідовних кроків не лише держави, а й усього су-
спільства у напрямі адаптації до критеріїв європейської ін-
теграції, концентрації зусиль вітчизняного бізнесу навколо 
завдань національного соціально-економічного розвитку в 
річищі євроінтеграційних орієнтирів. Якщо провідні групи 
економічних інтересів усвідомлять і сприймуть ідею євро-
пейської інтеграції як таку, що містить конкретні практичні 
позитивні наслідки, вона матиме шанс перетворитися на на-
ціональну та набути належного поширення.

Потрібно ретельно вибудувати систему цінностей і моти-
вацій, яка має дати кожному громадянину та представникові 
бізнесу відповідь на питання щодо того, навіщо відбувається 
ця інтеграція. Поки що така аргументація є вельми фрагмен-
тарною, що відтворює строкатість цінностей та інтересів в 
українському суспільстві загалом. Відтак формування за-
гально-національного консенсусу щодо цілей та завдань єв-
ропейської інтеграції, який базуватиметься на органічному 
поєднанні інтересів бізнесу, держави та громадянського су-
спільства, є невід’ємною складовою євроінтеграційної стра-
тегії на найближчу й віддаленішу перспективи.

Четвертий виклик - оволодіння сучасними чинниками 
конкуренто-спроможності. Зберігаючи свою нинішню зов-
нішньоекономічну спеціалізацію, Україна, як вже зазнача-
лося, може розраховувати здебільшого на роль периферій-
ного придатку, а не рівноправного члена Євросоюзу. Про 
це свідчать особливості нинішньої торговельної співпраці з 
ЄС. Між тим, ресурсне забезпечення масштабних соціаль-
но-економічних перетворень та консолідація національних 
економічних інтересів потребують суттєвого поліпшення 
ефективності використання національних природних. тру-

дових, інтелектуальних ресурсів. Відтак, щоб відбулося 
очікуване впровадження зони вільної торгівлі, яка логічно 
розглядається як перший крок на шляху до членства Украї-
ни в ЄС, потрібно зміцнити конкурентоспроможність націо-
нальної економіки та її структурно перебудувати на засадах 
інноваційного розвитку.

П’ятий виклик - готовність ЄС до розвитку партнерських 
економічних відносин з Україною. Це потребує від Євро-
союзу чіткого бачення майбутнього місця України в Об’єд-
наній Європі, побудови адекватної політики, яка сприятиме 
практичному просуванню нашої держави шляхом європей-
ської інтеграції. Очевидно, пошук відповіді на цей виклик 
- спільна справа України та ЄС.

Отже, першочерговим завданням для України у сфері 
європейської інтеграції є суттєве поглиблення економічно-
го спрямування стосунків між Україною та ЄС. Здійснення 
у пріоритетному порядку низки кроків, які сприятимуть 
встановленню взаємовигідної економічної співпраці, ста-
не продуктивним підґрунтям для реалізації «нової хвилі» 
соціально-економічних перетворень, орієнтованих на 
впровадження в Україні економіко-правового середовища, 
сумісного з нормами та стандартами Європейського Союзу. 
Зазначений орієнтир має бути врахований у процесі оста-
точного формування нової посиленої угоди між Україною та 
ЄС щодо практичного формування зони вільної торгівлі на-
шої держави та Європейського Союзу. Активізація торгівлі з 
ЄС може стати сприятливим чинником для української еко-
номіки у період післякризового відновлення. Проте це мож-
ливо лише за умови забезпечення поступовості у зниженні 
рівня тарифного захисту українського ринку та адекватного 
перехідного періоду, протягом якого має відбуватися досяг-
нення економікою України системних параметрів конкурен-
тоспроможності.

Не менш важливим напрямом було б передбачити уго-
дою наступне: надання Україні технічної допомоги від ЄС; 
оволодіння європейським інструментарієм промислової та 
інноваційної політики, яка не суперечить нормам Євросо-
юзу щодо неперешкоджання рівноправній конкуренції; від-
повідну адаптацію правил надання державної допомоги.

Зважаючи на вагомість проблем розгортання сільсько-
господарської реформи, перспективним напрямом могло б 
стати надання Євросоюзом Україні технічної допомоги у 
реформуванні системи державної підтримки сільгоспвироб-
ництва відповідно до вимог СОТ, формуванні інфраструкту-
ри та інститутів функціонування ринку землі сільськогоспо-
дарського призначення (зокрема механізмів оцінки вартості 
земель, контролю за їх цільовим використанням, застосу-
вання земель як фінансового ресурсу тощо); налагодження 
обміну досвідом та надання Україні технічної підтримки 
щодо оволодіння європейським інструментарієм регулю-
вання внутрішнього ринку сільгосппродукції з урахуванням 
вимог СОТ, норм та правил ЄС.

Крім того, суттєвими першочерговими кроками щодо 
поліпшення практичних результатів у сфері євроінтеграції 
України мають стати:

• підтримка засобами економічної дипломатії створення 
консорціумів та альянсів українських підприємств з потуж-
ними компаніями країн ЄС;

• поширення інформації щодо інвестиційних потреб та 
можливостей в українському аграрному виробництві, на-
дання інформаційно-методичної та правової підтримки за-
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лученню інвестицій з країн ЄС в українське сільське госпо-
дарство;

• налагодження практичного співробітництва в кон-
тексті Лісабонської стратегії ЄС, можливо - з формуванням 
окремої програми науково-технологічного співробітництва 
України та ЄС в рамках цієї стратегії;

• запровадження моніторингу ціноутворення в рамках 
транснаціональних компаній, з метою запобігання ухилення 
від сплати податків на території України;

• запровадження сучасних форм міжнародного спільного 
фінансування стратегічних інвестиційних проектів, насам-
перед - у галузях енергетичної інформаційної транспортної 
інфраструктури;

• формування системи взаємного захисту інвестицій та 
протидії проявам недобросовісної конкуренції з боку пред-
ставників як країн-партнерів, так і третіх країн.

Проведемо SWOT - аналіз вступу України до Євросоюзу 
(таблиця 1).

Підкреслимо вигоди для України після вступу до ЄС:
1. Політичні вигоди – будучи членом ЄС, Україна буде 

залучена до Спільної європейської політики безпеки та обо-
рони (СЄПБО), яка гарантуватиме Україні державний суве-
ренітет та територіальну недоторканість.

2. Економічні вигоди – перш за все це макроекономічна 
стабільність, додаткові інвестиції в економіку країни, надан-
ня субсидій сільському господарству та отримання позитив-
ного сальдо торговельного балансу.

Таблиця 1 
 SWOT - аналіз вступу України до ЄС

Сила Слабкість
1. Політичні вигоди
- Європейська колективна безпека
2. Економічні вигоди
- Макроекономічна стабільність
- Додаткові інвестиції в українську економіку
- Надання субсидій сільському господарству
- Отримання позитивного сальдо торгове-льного балансу
- Спільні митні тарифи
- Кількісні обмеження імпорту
- Антидемпінгова політика
- Протекціонізм і контроль експорту
3. Соціальні вигоди
- Ефективний захист прав людини в інституціях ЄС
- Відкриття кордонів для вільного пересування населення
- Забезпечення високого рівня життя населення

1. Політичні недоліки
- Часткова втрата суверенітету
- Невизначеність стратегій розвитку ЄС
- Погіршення відносин з країнами СНД
2. Економічні недоліки
- Втрата конкурентоспроможності певних галузей
- Складність переходу на європейський рівень цін
- Квотування певних видів товарів
3. Соціальні недоліки
- Ускладнення візового режиму із східними сусідами

Можливості Загрози
1. Політичні перспективи
- Встановлення стабільної політичної системи
- Сприйняття України як важливого суб’єкта політичних 
відносин
2. Економічні перспективи
- Забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу
- Упровадження стандартів ЄС у виробництві
3. Соціальні перспективи
- Формування середнього класу
- Реформування освіти, охорони здоров’я, соціального за-
хисту

1. Політичні загрози
- Небезпека втягнення України в конфлікт цивілізацій між 
Заходом і мусульманським світом
2. Економічні загрози
- Можливе переміщення до України шкідливих виробництв
- Використання України як сировинного придатку
- Використання України як дешевої робочої сили
3. Соціальні загрози
- Поглиблення демографічного спаду
- Незаконна міграція та відплив кадрів

Джерело: [9]

Щодо макроекономічної стабільності, то у цьому випад-
ку мається на увазі, при вступі до ЄС Україна має підтягну-
ти свої економічні показники до європейських стандартів, 
створити досить розвинений ринок, закріпити тенденції до 
економічного зростання і саме по собі принесе Україні уже 
позитивні результати. Україна також отримає переваги від 
запровадження єдиної валюти при вступі в ЄС.

Щодо додаткових інвестицій в економіку України, то єв-
ропейський ринок є великим ринком збуту виробів та дже-
релом задоволення потреб.

Щодо надання субсидій сільському господарстві – після 
вступу до ЄС Україна долучиться до ефективної спільної 
сільськогосподарської політики ЄС

Отримання позитивного сальдо торгівельного балансу 
матиме місце за рахунок збуту українських товарів на рин-

ках ЄС. Загальне зниження середньозваженого тарифу в ре-
зультаті розширення ЄС матиме позитивну роль для україн-
ських імпортерів. Окрім цього ЄС максимально сприятиме 
інтеграції українських енергетичних, транспортних та теле-
комунікаційних мереж в європейську інфраструктуру.

3. Соціальні вигоди – передбачають ефективний захист 
прав людини в інституціях ЄС, відкриття кордонів для віль-
ного пересування населення, тобто шенгенська зона, яка пе-
редбачає вільне пересування осіб в межах ЄС, забезпечення 
високого рівня життя населення та інше.

Перспективи та можливості від вступу до ЄС
1. Політичні перспективи – передбачають стабільність 

політичної системи, сприйняття України як важливого 
суб’єкта політичних відносин
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2. Економічні перспективи – передбачають забезпечення 
розвитку малого та середнього бізнесу, а також впроваджен-
ня стандартів ЄС у виробництві

3. Соціальні перспективи – мають на меті формування 
середнього класу та проведення реформування освіти, охо-
рони здоров’я, соціального захисту.

Недоліки та загрози від вступу
1. Політичні недоліки несуть із собою часткову втрату 

суверенітету та підпорядкування територій органам ЄС, 
невизначеність стратегії розвитку, що також не дуже добре 
вплине на економічний стан, оскільки між країнами ЄС іс-
нує в деякій мірі висока конкуренція в деяких галузях, тому 
потрібно буде переорієнтовуватись на менш конкурентні 
галузі, а також негативним чинником буде погіршення взає-
мин із країнами СНД, а особливо із Росією, оскільки на сьо-
годнішній день перед Україною стоїть також питання про 
співпрацю із Митним Союзом Росії, Білорусії та Казахстану.

2. Економічні недоліки – передбачають втрату конкурен-
тоспроможності певних галузей, складність переходу на єв-
ропейський рівень цін, квотування певних видів товарів

3. Соціальні недоліки - це ускладнення візового режиму 
із східними сусідами

Загрози від вступу України до ЄС
1. Політичні загрози – це небезпека втягнення України в 

конфлікт цивілізацій між Заходом і мусульманським світом
2. Економічні загрози – передбачають можливе перемі-

щення до України шкідливих виробництв, використання 
України як сировинного придатку, використання України як 
дешевої робочої сили

3. Соціальні загрози несуть на меті поглиблення демо-
графічного спаду, незаконна міграція та відплив кадрів.

Але, на жаль, за прогнозами економістів, наша країна 
до 2020 року не стане членом ЄС, оскільки на даний мо-
мент ЄС переживає кризу. Також вступ України до цього 
інтеграційного об’єднання унеможливлюється тим, що до 
ЄС приєднається країна, яка потребуватиме дуже серйоз-
них компенсацій від закриття цілих галузей промисловості. 
Оскільки в ЄС є строго квотована планова економіка, яка 
передбачає, що кожна держава, яка вступає в Європейський 
Союз, повинна включатись у спільний ринок і відповідно 
вона повинна запроваджувати квоти на виробництво тієї чи 
іншої продукції, тому для ЄС на даному етапі не вигідно 
приймати Україну до себе і це і є однією із проблем інтегра-
ції України.

Ще однією проблемою інтеграції України до ЄС є не гар-
монізоване до європейських стандартів українське законо-
давство. Повинна здійснитись адаптація українського зако-
нодавства із європейським, це має здійснюватись за рахунок 
реформування української правової системи та поступове 
приведення її у відповідність із європейськими стандарта-
ми. Ця адаптація повинна охопити приблизно усі сфери пра-
ва, такі як : приватне, митне, трудове, фінансове, податкове 
законодавство, законодавство про інтелектуальну власність, 
охорону праці, життя та здоров’я, навколишнього середови-
ща та багато іншого. Але на даному етапі для України здійс-
нення таких заходів є неможливими.

Економісти з різних країн ЄС заявляють, що нещодавнє 
парафування угоди про асоціацію і створення зони вільної 
торгівлі між Україною та ЄС все одно не дасть швидкого 
залучення України до європейського об’єднання. Парафу-
вання – це є фактично технічним узгодженням угоди. Після 
нього йде підписання, а потім і ратифікація. Україна пер-
шою ратифікує цю угоду, яка діятиме в односторонньо-
му порядку. І це може завдати дуже серйозних збитків. За 
підрахунками – від 2-х до 5-и млрд.. євро на рік. А ця сума є 
дуже великою для українського бюджету.

Висновки. Узагальнюючи результати дослідження щодо 
інтеграційних процесів України в контексті даного дослід-
ження слід розуміти, що європейська інтеграція для України 
є шляхом покращення та модернізації економіки, залучен-
ня іноземних інвестицій і новітніх технологій, підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, 
вільний рух в середині інтеграційного об’єднання кваліфіко-
ваної робочої сили, товарів, послуг, факторів виробництва, 
а також це все передбачає вихід на єдиний спільний ринок. 
Співробітництво України з ЄС сприятиме наближенню на-
шої держави до високих європейських стандартів, підви-
щенню рівня життя та добробуту населення.
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АНОТАЦІЯ
В статті наведена авторська методика оцінки експортоорієнтованої діяльності аграрного сектору. Розрахований інте-

гральний показник темпів розвитку експорту в аграрній сфері України. 
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The article deals with authorial methodology of exportoriented activity estimation in agriculture. Integral index of stage expor-
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Постановка проблеми. Виробничий процес в аграрному 
секторі України окрім важливої соціальної функції забезпе-
чує стабільний притік валюти в національну економіку, фор-
мує сировинну базу для розвитку переробної промисловості 
та визначає одну з основних спеціалізацій на світовому рин-
ку. У зв’язку із цим актуальним постає питання оцінки стану 
та рівня розвитку експортного виробництва, а також здійс-
нення розширеного економічного аналізу та виявлення нега-
тивних тенденцій в процесі розвитку експортоорієнтованої 
діяльності, що дозволить розкрити потенційні можливості 
інтенсифікації експорту продукції аграрного сектору. 

Аналіз попередніх досліджень та публікацій. Методоло-
гічними аспектами визначення міжнародної спеціалізації 
та оцінки експортного потенціалу національних економік 
приділяли увагу такі вчені як Б. Баласа [1], Дж. Вагнер [2], 
А. Гніденко [3], С. Кваша [4], М. Майклі [5], А. Мазаракі 
[6], Т. Мельник [7], І. Пузанов [8]. Однак, дослідження ме-
тодологічних підходів щодо оцінки стану та можливостей 
розвитку експортоорієнтованого виробництва, зокрема в ро-
зрізі аграрного сектору, дозволяють стверджувати, що єди-
ної, загальноприйнятої методики не існує, саме тому метою 
роботи є розробка методики оцінки рівня розвитку експор-
тоорієнтованої діяльності в аграрному секторі економіки.

Виклад основного матеріалу. Досліджуючи методи аналі-
зу та показники експортоорієнтованої діяльності можна 

зробити висновок, що переважна більшість з них націлена 
на відображення кількісних характеристик та масштабів 
розмаху експортних потоків з точки зору номенклатури то-
варної продукції чи географічного спрямування. Крім того, 
більшість підходів до оцінки експортної діяльності базують-
ся на співставленні національних показників із параметрами 
зовнішнього середовища. Однак, вивчаючи експортоорієн-
товану діяльність як комплекс виробничо-організаційних, 
фінансово-економічних, інноваційно-інвестиційних заходів 
направлених на створення та реалізацію конкурентоспро-
можної продукції виникає доцільність оцінити рівень ро-
звитку експортоорієнтованої діяльності, який залежить не 
лише від зовнішніх, але і внутрішніх факторів виробництва. 

Степінь впливу відповідних факторів на темпи розвитку 
експортоорієнтованої діяльності можна виразити через си-
стему кількісних показників – індикаторів. Економічні ін-
дикатори не являються сталими показниками, вони будуть 
змінюватися внаслідок зрушень у виробничому та соціаль-
но-економічному середовищі. Комплексною оцінкою ефек-
тивності експортоорієнтованої діяльності буде інтегральний 
показник, який визначатиметься на основі моделі, наведе-
ної на рис. 1 та відображатиме темпи змін відповідних еко-
номічних індикаторів. 

Рис. 1. Графічна модель розрахунку інтегрального показника темпів розвитку експортоорієнтованої діяльності*
Джерело: побудовано автором.
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*Rexа– рівень розвитку експортоорієнтованої діяльності;
Qеха/ЧПа– обсяг експорту на одного зайнятого на під-

приємствах аграрного сектору (в т. ч. фермерські господар-
ства);

ОЗа/Qеха– забезпеченість експортоорієнтованого вироб-
ництва основними засобами;

Іа/Qеха– забезпеченість експортоорієнтованого виробни-
цтва інвестиціями;

Еха/ВПа– частка експорту у валовій продукції аграрного 
сектору.

На рис. 2. наведена структурно-логічна схема розрахунку 
інтегрального показника. На першому етапі оцінювання не-
обхідно визначити перелік економічних індикаторів, що ха-
рактеризуватимуть рівень розвитку експортоорієнтованого 

виробництва. Зокрема, у якості виробничо-організаційного 
індикатора було обрано один з показників ефективності ек-
спортоорієнтованої діяльності, який відображає співвідно-
шення між обсягами експорту та кількістю працюючих на 
підприємствах аграрного сектору. Фінансово-економічний 
стан пропонується виразити через показник забезпеченості 
експортоорієнтованого процесу основними засобами, які 
складають основу матеріального виробництва. Інвестицій-
но-інноваційну діяльність можна оцінити використовуючи 
показник забезпеченості інвестиціями експортного потен-
ціалу. Важливим показником розвитку експортоорієнтова-
ної діяльності виступає також і структурний індикатор, що 
відображає частку експорту у загальному обсязі продукції 
аграрного сектору. 

Рис. 2 Структурно-логічна схема розрахунку інтегрального показника розвитку експортоорієнтованої діяльності
Джерело: розроблено автором.

На другому етапі необхідно визначити критеріальні об-
меження або еталонний рейтинг змін економічний індика-
торів. Слідуючи «золотому правилу» економічного росту Е. 
Фелпса [9] продуктивність праці повинна зростати вищими 
темпами ніж основний капітал, а основний капітал повинен 
перевищувати темпи зростання частки експорту товарів, та-
ким чином обмеження матиме наступний вигляд (1):

Т(Qеха/ЧПа)>Т(ОЗа/Qеха)>Т(Іа/Qеха)>Т(Еха/ВПа) (1).
Формування інформаційної бази та розрахунок темпів 

приросту економічних індикаторів на третьому етапі відб-
увається на основі даних, що містяться в щорічних стати-
стичних збірниках та міжнародній базі даних FAO. 

На четвертому етапі проводиться рейтингування змін ін-
дикаторів шляхом виділення чотирьох рівнів: спад, низькі, 
середні та високі темпи зростання. Даний етап передбачає 
формування і використання ідентифікаційної таблиці оці-
нювання як методичного інструментарію рейтингової оцін-
ки темпів змін економічних індикаторів розвитку експорто-
орієнтованої діяльності. Після етапу вибірки статистичних 
даних та розрахунку економічних індикаторів розвитку ек-
спортоорієнтованої діяльності аграрного сектору України 
за 2006-2015 рр. була сформована ідентифікаційна таблиця 
рейтингової оцінки (табл. 1).
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Таблиця 1
Ідентифікаційна таблиця рейтингової оцінки економічних інди-каторів експортоорієнтованого розвитку аграрного сек-

тору України
Економічний індикатор експортоорієнтова-
ного виробництва

Темпи зростання, %
спад низькі середні високі

Експорт на одного зайнятого на підприєм-
ствах аграрного сектору

< 0 1 - 10 10 - 25 > 25

Забезпеченість основними засобами < 0 1 - 8 8 - 15 > 15
Забезпеченість інвестиціями < 0 1 - 5 5 - 15 > 15
Частка експорту у валовій продукції агарно-
го сектору

< 0 1 - 5 5 - 10 > 10

Джерело: розраховано автором на основі даних [10, 11].

На п’ятому етапі порівняння відхилень фактичних та ета-
лонних значень змін економічних індикаторів відбувається 
за допомогою застосування методу рангової кореляції Спір-
мена, де застосовуються критерії наведені в формулі (2) та 
розрахунку коефіцієнтів (збігів) Фехнера. Останній метод 
передбачає приймання за еталонні середньостатистичні зна-
чення та аналіз величини відхилень паралельних рядів, що 
корелюються [12]. На кінцевому етапі інтегральний показ-

ник розвитку експортоорієнтованої діяльності визначається 
як середнє арифметичне коефіцієнтів кореляції Спірмена 
(ks) та Фехнера (kf), який буде змінюватись у діапазоні від 0 
до 1. (1.10). В табл. 2 наведені розраховані показники ранго-
вої кореляції та інтегральний показник експортоорієнтова-
ної діяльності для України.

Rеха = ks+ kf / 2 (2).

Таблиця 2
Показники розвитку експортоорієнтованої діяльності в аграрному секторі України, 2006 - 2015 р.р.

Рік Коефіцієнт Спірмена Коефіцієнт Фехнера Інтегральний показник експортоорієнтованої діяльності
2006 0,13 1,00 0,57
2007 0,06 0,92 0,49
2008 0,30 1,00 0,65
2009 0,06 0,94 0,50
2010 -0,30 1,00 0,35
2011 0,40 0,93 0,67
2012 0,30 0,94 0,62
2013 0,64 0,97 0,81
2014 -0,25 0,98 0,37
2015 -0,52 0,69 0,08

Джерело: розраховано автором.

Єдиний методичний підхід до обробки інформації дає 
можливість здійснити розширений економічний аналіз, 
виявити негативні тенденції в процесі розвитку експорто-
орієнтованої діяльності та розкрити потенційні можливості 
інтенсифікації експорту продукції аграрного сектору. Зокре-

ма, з рис. 3 можна зробити висновок, що темпи та рівень ро-
звитку експортоорієнтованої діяльності в аграрному секторі 
України знаходяться під впливом як внутрішніх та і зовніш-
ніх факторів глобального середовища. 

Рис. 3. Динаміка експортоорієнтованого розвитку в аграрному секторі України, 2006-2015 рр.
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Світова фінансово-економічна криза 2008 р. призвела до 
значного зниження темпів експортоорієнтованого розвит-
ку в аграрному секторі України. Крім того, внаслідок гео-
економічних і геополітичних трансформацій, погіршення 
макроекономічних умов в 2014-2015 рр., галопуючих ін-
фляційних процесів, а також сильної девальвація національ-
ної валюти стався різкий спад рівня експортоорієнтованої 
діяльності, що в подальшому, може загрожувати тривалим 
періодом виходу на докризовий рівень розвитку. 

Висновки. Процес вдосконалення існуючих методів 
оцінки розвитку експортоорієнтованого виробництва в 
аграрному секторі передбачає застосування загальних ме-
тодів системного аналізу, відбір та розробку показників, 
що характеризують рівень розвитку зовнішньоекономіч-
ної діяльності. Застосування інтегрального показника дає 
можливість оцінити темпи розвитку експортоорієнтованої 
діяльності в аграрному секторі. Зокрема, в України рівень 
експортоорієнтованого розвитку має нестійкий характер, 
що зумовлюється не лише ендогенними чинниками але й 
трансформаціями глобального економічного середовища. 
Найвищий рівень розвитку експортної діяльності спостері-
гався в 2013 р. (коефіцієнт 0,81), а найнижчий припадає на 
2015 р. (0,08), що пов’язано із погіршення макроекономіч-
них умов в період 2014-2015 рр. 

Розроблений методичний підхід забезпечує об’єктивну 
оцінку рівня розвитку експортоорієнтованої діяльності на 
основі комплексного врахування економічних індикаторів 
ендогенного характеру та використання даних на підставі 
офіційної статистичної звітності. Розроблений показник до-
повнює аналітичний інструментарій та може бути викори-
станим для розширення методологічної бази досліджень в 
галузі міжнародної торгівлі.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты выбора наиболее эффективных областей применения технологий разработки урансо-

держащих руд Стрельцовского рудного поля в зависимости от рыночных цен за 1 кг. закиси-окиси урана. Выбор наиболее 
эффективного варианта отработки осуществляется по критерию максимума чистой прибыли.

Установлено, что запасы, которые не могут быть вовлечены в промышленную разработку при сложившейся рыночной 
конъюнктуре, являются резервом увеличения минерально-сырьевой базы в случае роста цен или снижения эксплуатаци-
онных издержек.

ABSTRACT
The article presents the results of the selection of the most effective applications of technologies of extraction and processing 

of uranium ores Streltsovsky ore field, depending on the market price of 1 kg. uranium oxide. Selecting the most effective option 
mining is carried out by the criterion of maximum net profit.

It was found that stocks that can not be involved in commercial development under the current market conditions, are the reserve 
for increasing the mineral resource base in the event of a rise in prices or reduce operating costs.

Ключевые слова: уран, запасы, добыча, гидрометаллургический способ, кучное выщелачивание, подземное 
выщелачивание, цена, прибыль.

Keywords: uranium reserves, mining, hydrometallurgical process, heap leaching, in-situ leaching, price, profit.

Формирование устойчивой минерально-сырьевой базы 
является основой экономического развития России. Уран се-
годня наряду с нефтью, газом, является стратегически важ-
ным сырьем. Одним из основных поставщиков природного 
урана на российский рынок является ПАО «ППГХО», отра-
батывающее месторождения урана Стрельцовского рудного 
поля. 

При отработке месторождений урана комбинируют сле-
дующие варианты: добыча богатых руд нисходящей слое-
вой выемкой с закладкой выработанного пространства твер-
деющей смесью и переработкой товарной руды на заводе; 
добыча рядовых руд системой подэтажных штреков и куч-

ное выщелачивание; подземное выщелачивание бедных ба-
лансовых руд [1,6].

В условиях понижения содержания полезных компонен-
тов в добываемом сырье обеспечить стабильные технико-э-
кономические показатели его переработки можно только 
при условии управления минерально-сырьевой базой пред-
приятия и выбором наиболее эффективных вариантов про-
из-водства закиси-окиси урана при соответствующих ценах 
на минеральное сырье.

Для выбора оптимального варианта технологического 
комплекса для добычи полезных ископаемых на планируе-
мых к отработке рудных залежах разработан соответствую-
щий алгоритм [2]. 
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Рис.1. Алгоритм-1 выбора наиболее выгодного для заданных условий варианта добычи, обогащения и переработки ура-
новых руд 

В качестве критерия выбора наиболее эффективного ва-
рианта добычи и переработки ураносодержащих руд выбран 
показатель интегрированной прибыли. Формула для расчета 
прибыли выглядит следующим образом:

 
где Ку – количество добытого урана, кг

 ,
где 10 – коэффициент
а – содержание металла в добываемой руде, дол.ед.
Цб – цена на окись-закись урана на рынке, дол/кг., курс 

доллара принят 60 руб. = 1 дол.
Ио – извлечение при обогащении, дол.ед.
Кр – количество добытой руды, т.
С – полные эксплуатационные затраты на добычу и пере-

работку 1 т.  руды при соответствующей технологии, руб./т.
Vр – объем добытой руды при разработке с применением 

соответствующей технологии, т.

1,1 – коэффициент учитывающий затраты на проведение 
горноподготовительных и горнокапитальных работ.

Таким образом, видим, что величина прибыли зависит от 
ряда факторов:

 
где Пi – изменение величины прибыли,
х1, х2, хn – факторы, обуславливающие изменение величи-

ны прибыли (содержание металла, разубоживание, количе-
ство добытой руды, себестоимость добычи и переработки 1 
т. руды, цена реализации готового продукта и т.д.).

При расчленении анализируемого производства по про-
цессам и видам работ модель формирования прибыли будет 
выглядеть следующим образом:

 
   max
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где Пiгс, Пiкв, Пiпв – соответственно величины прибыли, 
получаемая при отработке запасов с применением горного 
способа, технологии кучного выщелачивания, технологии 
подземного выщелачивания.

В качестве исходных данных для расчетов использова-
лись зависимости, установленные [5] на различных техно-
логических переделах, а так же фактические затраты дей-

ствующего уранодобывающего предприятия на добычу и 
переработку 1 т. руды по соответствующим технологиям.

В результате произведенных расчетов были определены 
наиболее эффективные области применения технологий до-
бычи и переработки урансодержащих руд в зависимости от 
цены реализации урана [3]. На рисунке 2 показаны области 
применения наиболее эффективных технологий по крите-
рию максимум прибыли с 1 т. балансовой руды.

 
Рисунок 2. Наиболее эффективные области применения технологий разработки месторождений урановых руд.

Согласно рисунка 2, наиболее эффективные технологии 
добычи и переработки урансодержащих руд Стрельцовско-
го рудного поля ограничены долей запасов с определённой 
качественной характеристикой.

Так технология подземного выщелачивания урансодер-
жащих руд, согласно проведенного анализа, может эффек-
тивно применяться на рудах с содержанием урана в балан-
совых запасах (в зависимости от рыночной цены готовой 
продукции) не ниже 60 усл. ед. при стоимости 100 дол./кг. 
По мере снижения рыночной цены за 1 кг. урана в закиси 
– окиси (80 – 70 дол. кг.)  содержание урана в рудах, рента-
бельных к отработке подземным выщелачиванием, подни-
мается соответственно до 75,1 и 86,5 усл.ед.,а при цене в 60 
дол./кг. применение технологии подземного выщелачивания 
становится невыгодным. Верхняя граница области приме-
нения технологии подземного выщелачивания  ограничена 
линией, соединяющей запасы руд с содержанием в недрах в 
диапазоне 104 – 100 усл. ед. Таким образом, область приме-
нения технологии подземного выщелачивания представлена 
условным треугольником, острый угол которого ограничен 
содержанием урана в балансовых рудах в 104 усл.ед. при 
цене 1 кг. урана в закиси – окиси в 60 дол., т.е. получение 
готовой продукции при цене менее 60 дол./кг. данной тех-
нологией становится дороже, чем кучным выщелачиванием. 
По мере роста цены на природный уран область примене-
ния технологии подземного выщелачивания уменьшается, 
так как при более высоких ценах целесообразно применять 
иные технологии добычи и переработки урана.

Применение технологии подземного и кучного выще-
лачивания позволяет по мере роста цен на уран вовлекать 

в промышленную разработку руды с низким содержанием 
урана в руде. 

При этом нужно учитывать, что не все запасы с содержа-
нием урана рентабельного к отработке методом подземного 
выщелачивания будут отработаны этим методом. Отдель-
ные блоки могут не соответствовать горногеологическим 
условиям. Следовательно, фактическая доля запасов при-
годных к отработке методом подземного выщелачивания 
будет несколько меньше, чем выделенная при оптимизации 
по экономическим критериям.

Применение технологии кучного выщелачивания снизу 
ограничена линией, соединяющей содержания 100 – 104 
усл. ед. в диапазоне цен 60 – 90 дол. за 1 кг. урана в закиси 
– окиси. При цене в 20 дол. линия поднимается до отметки 
содержания в 320 усл.ед. Верхняя граница области ограни-
чена содержанием в 465, 308, 130, 68,8 усл.ед. при ценах 20, 
30, 70, 130 дол. за 1 кг. урана. Как видно из рисунке по мере 
роста цен на уран, доля запасов рентабельных к отработке 
методом кучного выщелачивания сокращается. При цене в 
61 дол. область выклинивается, т.е. получение окиси-закиси 
урана становится дороже по сравнению с применением тех-
нологии подземного выщелачивания. 

Как видно из рисунка область применения технологии 
выщелачивания руд без гидрометаллургической переработ-
ки располагается ниже области применения горного спосо-
ба и располагается ниже линии, соединяющей содержание 
от 465 – 54,9 усл.ед. при стоимости в 20 - 160 дол./кг. 

Область наиболее эффективного применения горного 
способа (добыча руды с дальнейшей переработкой на гидро-
металлургическом заводе) располагается выше линии, сое-
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диняющей содержания урана в балансовой руде в 465 – 55 
усл.ед. при диапазоне стоимости от 20 дол./кг. до 160 дол./
кг. металла в закиси – окиси соответственно. 

Ниже нижней границы запасов, которые могут быть эф-
фективно отработаны методом выщелачивания и ограни-
ченных линией, соединяющей содержания 320 – 35 усл.ед., 
располагаются неактивные запасы. Отработка неактивных 
запасов в сложившейся экономической ситуации является 
не выгодной, но при условии изменения факторов внешней 
и внутренней среды, они являются резервом для наращива-
ния производственной мощности.

При этом диапазон наиболее эффективных областей при-
менения технологий и систем разработки месторождений 
урановых руд может быть существенно расширен при ус-
ловии снижения эксплуатационных затрат, показателя раз-
убоживания.

В этом случае часть неактивных запасов будет переведе-
ны в разряд активных и соответственно будет прирост за-
пасов.
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АНОТАЦІЯ
У статті вміщено аргументовані погляди авторів щодо причин, які обумовили зростання останніми десятиріччями попу-

лярності аутсорсингу у бізнес-практиці. Тим більше, що він поширив свій вплив на малі та середні інжинірингові компанії, 
представлені на міжнародних ринках відповідних інтелектуальних послуг. Проаналізовано умови, виконання яких перетво-
рює аутсорсинг у ефективний інструмент посилення конкурентних позицій суднобудівних підприємств та інжинірингових 
бюро на опанованих ними та запланованих до експансії сегментах. Підкреслено актуальність системного підходу до аналі-
зу окреслених умов, без якого рішення, що приймає менеджмент організацій, здатні привести до неочікуваних і не завжди 
позитивних наслідків.

ABSTRACT
This article contains well-reasoned consideration on causes which set conditions for growth in the last decades of popularity of 

outsourcing in business practice. Moreover, that it extended influence on small and medium-sized engineering companies, repre-
sented on international markets of intellectual services. The conditions are analyzed, which in case of adherence to them transform 
outsourcing into efficient instrument of strengthening competitive position of shipbuilding enterprises and engineering bureaus on 
their current and intended for expansion segments. Actuality of systemic approach to analysis of the respective conditions is empha-
sized, which if not applied to managerial decision-making can lead to unexpected negative consequences.  

Ключові слова: промисловість, суднобудування, інновації, інжиніринг, аутсорсинг, умови запровадження аутсорсингу.
Keywords: industry, shipbuilding, innovation, engineering, outsourcing, conditions for implementation of outsourcing

Вступ. Неймовірно уявити сьогоденний бізнес, особли-
во з огляду на його інтернаціональні масштаби, посилені 
глобалізацією, всеосяжністю Інтернет-технологій та логі-
стичних мереж, без застосування аутсорсингу. Цей метод 
нарощування конкурентної спроможності розглядаєть-
ся менеджментом підприємств – від малих та середніх до 
транснаціональних корпорацій, – як ключовий навіть тоді, 
коли йдеться про спорудження складних інженерних споруд 
якими є, наприклад судна, платформи для видобутку енер-
гоносіїв з океанських глибин чи навіть військових кораблів. 
Вважається, що головним мотивом його застосування є ско-
рочення витрат. Особливо на оплату праці, яка у економічно 
розвинених країнах, має високу питому вагу у собівартості 
виготовленої продукції.

Непрямим, але важливим свідченням популярності 
аутсорсингу стають створені національні, регіональні та 
міжнародні об’єднання із завданням налагоджувати обмін 
досвідом, експертною інформацією, результатами дослід-
жень щодо переваг та інноваційних рішень аутсорсингової 
індустрії. Серед них – Європейська асоціація аутсорсингу, 
Національна асоціація аутсорсингу (Велика Британія) тощо. 
Між тим, маємо визнати, що явище про яке йдеться, не 
усією економічною спільнотою сприймається з однаковим 
піднесенням, дехто висловлює певні застереження та фор-
мулює умови щодо його імплементації. І, між іншим, не без-
підставно. Про це свідчать результати огляду друкованих та 
електронних джерел.

Аналіз використаних джерел. Так, наприклад, Морозова 
Э.П. переконана: запровадження технології, про яку йдеть-
ся, виглядає можливим, лише з огляду на наслідки впливу 
низки чинників, що мають ендогенне та екзогенне поход-
ження і залежать від виду економічної діяльності замовника 
та виконавця відповідної роботи [1, с. 171-172]. Попова Т.О. 
пропонує навіть кількісний вимірювач доцільності передачі 
бізнесів-процесів на аутсорсинг, який обчислюється з вико-
ристанням таких показників як «тривалість функціональ-
ного циклу, задоволення попиту, рівень логістичних витрат, 
рівень розвитку персоналу» [2, с. 174]. Рушійною силою 
аутсорсингу – підкреслює Caprile М. – є пошук максималь-
ної спеціалізації в діяльності з високою доданою вартістю в 
купі з найменшим ризиком і при мінімально можливих ви-
тратах. Заощадження під час прискорення темпів впровад-
ження нововведень та диверсифікації виробництва виглядає 
головним мотивом передачі трудомістких видів діяльності 
субпідрядникам [3]. Ті чи інші думки з цього приводу зу-
стрічаємо також у інших публікаціях [4-9].

Мета статті. Прагнення долучитися до дискусії та викла-
сти власні погляди з приводу умов запровадження аутсор-
сингу у суднобудівному інжинірингу, спонукали авторів до 
роботи над текстом цієї статті.

Викладення основного матеріалу. З аналізу господарсь-
кої практики відомо, що впродовж будівництва суден верфі 
замовляють спеціалізованим підприємствам виготовлення 
машин та механізмів, комплектуючих до трубопровідних 
систем тощо. Це дає можливість, по-перше, скорочувати ви-
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робничий цикл – контрагенти працюють з випередженням 
запланованих складальних операцій на стапелі або у сухо-
му доці. Від так, відкриваємо першу умову, за дотриманням 
якої застосування аутсорсингу у будь-якій його формі вигля-
дає доцільним:
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Це означає, з нашого погляду, що тривалість створення 

продукту, коли виробниче підприємство та (або) інжинірин-
гове бюро приймають рішення про залучення до співпраці 
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1 ), повинна бути значно менша у порівнянні 
з обставинами виконання усього комплексу робіт, передба-
чених відповідною технологією, цими організаціями влас-
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1 ). У нерівності 1 n означає кількість етапів, які 
проходить продукт впродовж його створення. Водночас, 
виглядає очевидним, що підвищення конкурентоспромож-
ності товаровиробників за рахунок скорочення циклу ство-
рення нововведення не повинно негативно позначатися на 
його якості. Тож заощадження такого специфічного ресурсу 
як час доповнюється ще однією важливою умовою. Вона 
полягає у тому, що якість послуг, які надає аутсосер (Яа) від-
повідає очікуванням замовника (Яз) або навіть перевищує 
їх:

Яа> Яз  (2)
По-друге, зменшує підсумкові операційні витрати, 

оскільки систематичне виготовлення однорідної продукції 
відрізняється, зазвичай, відпрацьованими технологічними 
процесами, застосуванням спеціалізованого обладнання 
та інструменту, досвідченими та висококваліфікованими 
фахівцями, що дає можливість запобігати великих обсягів 
технічних помилок, браку, викликаних ними несвоєчасних 
поставок тощо. 

По-третє, зникає потреба у постійному утримуванні пер-
соналу, потрібного для виконання певних операції лише 
час від часу (фарбування корпусу, встановлення та нала-
годжування електричного й електронного навігаційного 
обладнання, оздоблення житлових приміщень команди або 
пасажирів, місць загального користування – кают-компанії, 
салонів, ресторанів, кінотеатрів, басейнів тощо). Тож маємо 
третю умову застосування аутсорсингу:

∑∑
==

〈
n

i

a
i

n

i

ç
i BB

11  (3)
Її зміст полягає у тому, що витрати на створення продук-

ту через застосування аутсорсингу (
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1 ) є настільки мен-

шими від тих, що мають місце за звичайних умов (
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1 ), що 
продуцент отримує переваги над своїми конкурентами на 
ринковому сегменті, який обслуговується або запланований 
до експансії. 

Глобалізація, яка набуває обертів у світовій економіці, не 
оминула стороною і суднобудування. Головним її наслідком 
став трансферт виробництва до місць з невисокою вартістю 
робочої сили. Наведемо лише один приклад: данська ком-
панія «Bukh A/S» повністю перевела виготовлення суднових 
двигунів в Китай, залишивши в місті Kruså лише штаб-квар-
тиру, приміщення для контролю якості та випробовування 
виготовленої продукції [10]. Як бачимо, аутсорсинг стрімко 
поширюється світом, «руйнуючи» кордони країн, розпо-
всюджуючись на усе нові та нові сфери морської господар-
ської діяльності. 

У цьому контексті на особливу увагу заслуговують ек-
спортний та імпортний аутсорсинг. Відразу застережемо, 
що а ні перший, а ні другий не мають нічого спільного з 
аутсорсингом зовнішньоекономічної діяльності, за яким 
підприємство домовляється з компетентним посередником 
по передачу йому функцій з організації поставок виготовле-
ної ним продукції закордонним споживачам або з закупівлі 
необхідних товарів у товаровиробників, що перебувають за 
межами країни резидента. Судячи з чисельних пропозицій 
цієї послуги, якими рясніє Інтернет, вона користується неа-
бияким попитом, особливо серед власників підприємств, що 
за чинними критеріями [11, ст. 55, п. 2] відносяться малого 
та середнього бізнесу.

Дозволимо собі нагадати, що інжиніринг – це послуга, 
яка разом з усіма іншими (рис.) може бути або надана закор-
донному замовнику, або отримана від нього. Під послугою 
в контексті цього дослідження  ми розуміємо корпоративну 
діяльність (незалежно від її виду) підприємств, організацій, 
установ, окремих осіб, закладів-провайдерів послуг, націле-
ну на задоволення потреб через обслуговування замовників 
(отримувачів). Як бачимо, тут йдеться про роботу – спла-
новану, організовану та контрольовану її виконавцем [12, с. 
26].

 Категорії послуг 

Медичні Туристичні Транспортно-логістичні Технічні 

Інтелектуальні 

Інформаційно-технологічні Консалтингові Освітні Інжинірингові 

Наукові Інформаційні Інтелектуальні 

Рис.  Послуги, які є об’єктом співпраці з закордонним партнером

Як засвідчив аналітичний огляд звітів Державної служ-
би статистики України за 2015 р., експорт послуг в цілому 
склав 9551,1 млн. дол., імпорт – 5144,4 млн. дол. з пози-
тивним сальдо 4406,7 млн. дол. та коефіцієнтом покриття 
експортом імпорту в розмірі 1,81. І хоча у порівнянні з по-

переднім роком спостерігається спад за обома векторами 
товарного руху (експорт скоротився на 17,1% – 1969,7 млн. 
дол., а імпорт – на 19,3 % або на 1228,7 млн. дол.) [13], ви-
явилося, що останнім часом ситуація на цьому ринковому 



28 SCIENCES OF EUROPE # 2 (2), 2016 | ECONOMIC SCIENCES 

сегменті є традиційно кращою аніж з готовою продукцією, 
де ввезення товарів в країну домінує над вивезенням.

Вищевикладене надає підстави відразу для декількох 
висновків. По-перше, бачимо, що крім корпоративних існу-
ють ще й макроекономічні умови застосування аутсорсингу. 
По-друге, він перебуває серед чинників впливу на зовніш-
ньоторговельний, а через нього ще й на платіжний баланс 
країни та, принаймні гіпотетично, має його покращувати – 
активізувати. Від так, отримуємо додаткову умову застосу-
вання аутсорсингу:
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де  Ae
i
 – вартість і-тої аутсорсингової угоди, укладеної 

з приводу експорту відповідної послуги;  Ai
i  – вартість 

і-тої аутсорсингової угоди, укладеної з приводу імпорту від-
повідної послуги; m, k – кількість укладених експортних та 
імпортних угод, відповідно.

Виконання цієї умови має низку наступних позитивних 
наслідків: 

а) залучення іноземних інвестицій, особливо у високо-
технологічні та наукоємні бізнеси – найважливіші, як на 
нас, для суспільного та економічного розвитку країни. Щодо 
інжинірингу, то вони часто набувають форми спеціального 
програмного забезпечення, яке на ІТ-ринку коштує силу си-
ленну грошей;

б) отримання Україною стабільних джерел оплати взятих 
нею на себе міжнародних зобов’язань (серед них – чималі 
позики світових валютно-кредитних й фінансових організа-
цій, звернення до яких перестало бути рідкістю, не залежно 
від того, які політичні сили перебувають у владі) за рахунок 
валютних коштів, що надходять від експортного аутсорсин-
гу;

в) створення нових робочих місць в країні та їх збережен-
ня на вітчизняних підприємствах-експортерах. Не виключ-
но, що для нас це чи не останній спосіб відродити нарешті 
суднобудівну галузь, виходячи з того, що внутрішній по-
пит на будівництво суден, плаваючих споруд, стаціонарних 
видобувних платформ тощо зведений нанівець. Держава, 
схоже, ігнорує потреби у створенні сучасного військового 
флоту. За даними інформаційних агенцій на початок 2016 р. 
на озброєнні ВМС нашої держави перебувало: по одному 
фрегату, корвету, тральщику, десантному кораблю та шість 
кораблів охорони з середнім віком 25-30 р. Для порівняння, 
маленька Норвегія має в лавах 63 бойові одиниці флоту з 
тривалістю перебування під прапором від 4 до 10 років [14]. 

Приватні судновласники, на кшталт «Нібулону», не 
вірять «у існування пророків у власній вітчизні» та відда-
ють перевагу румунським корабелам та їхнім колегам з ін-
ших країн. Вони вже побудували для відомого українського 
зернотрейдера декілька барж та потужний плавучий кран 
«Святий Миколай» вантажопідйомністю у грейферному ре-
жимі до 45 т., а у режимі гаку – до 60 т. Його планують ви-
користовувати для перевалювання на рейді збіжжя  у багато-
тоннажні балкери класу «Panamax» та «Post-Panamax» [15]. 
Виконувати це завдання йому не заважатимуть а ні хвилі, 
висотою до півтора метри, а ні вітер швидкістю до 20 м. на 
секунду;

г) підвищення рівня соціальних стандартів для населен-
ня регіонів, підприємства яких виконують контракти, укла-
дені з закордонними замовниками; 

д) поширення серед вітчизняних товаровиробників норм 
корпоративної етики, соціальної відповідальності, екологіч-
ного мислення персоналу.

Аутсорсінг має відмінності не лише за формою, але й за 
сутнісними змістом. Так, за допомогою аутсосера, замовник 
може задовольнити свої потреби у виконанні рутинних опе-
рацій (наприклад – охорона або прибирання приміщень). На 
іншому полюсі він виступає у своїй інноваційній  іпостасі, 
але лише за умови, якщо виконавець замовлення  залучаєть-
ся до інноваційної діяльності на будь-якому етапі життєвого 
циклу продукту. Ось як виглядає математична інтерпретація 
цього твердження по відношенню до інжинірингу:
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де І – процес розробки проекту судна (інжинірингу); ПЕ,  
ПТ,  ПР – ескізний, технічний та робочий проекти; Ді – інно-
ваційна діяльність (Ді1. Ді2,  Діm – її етапи кількістю m).

Додамо до вищевикладеного ще декількох умов, які не 
піддаються математичній формалізації:

забезпечена протидія витоку конфіденціальної інформа-
ції, яка складає корпоративну таємницю замовника і через 
втрату якою можуть погіршитися його конкурентні позиції 
на ринку;

розроблено процедури для якнайшвидшого вирішення 
менеджментом питань, що виникають з настанням форс-ма-
жорних обставин або таких, що не прогнозовані;

знайдені інструменти запобігання фінансових ризиків, 
пов’язаних із невиконанням або неналежним виконанням 
сторонами угоди взятих на себе зобов’язань, щодо, скажімо, 
фінансових розрахунків чи своєчасного виконання замовле-
них робіт;

стабільна політична ситуація в країні, де розташований 
аутсосер та відсутність непередбачуваних коливань валют-
них курсів, які можуть зробити замовлення дорожчим, ніж 
передбачалося попередніми прогнозами.

Висновки. 1. Як ми мали змогу переконатися, застосу-
вання інноваційного аутсорсингу виглядає надзвичайно 
привабливим і для замовника, і для виконавця робіт. Не за-
лежно від того чи відбувається їхня співпраця всередині од-
нієї країни або йдеться про експорт або імпорт відповідних 
послуг; чи належать партнери до великого або до малого 
(середнього) бізнесу. 2. Виглядає так, що рішення менед-
жменту про застосування аутсорсингу має бути виваженим 
та всебічно обґрунтованим. При цьому не можливо обме-
житися виключно екзогенними або ендогенними умовами, 
оскільки їхній вплив відбувається інколи за різними векто-
рами і позитивні наслідки здатні нівелюватися негативни-
ми. Так, скажімо, переведення інноваційного виробництва 
в інші країни може створити в особі начебто лояльного в 
минулому партнера – небезпечного конкурента. 
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ABSTRACT
This article examines approaches to defining and measuring quality of life. Each approach to measuring the quality of life con-

tains information that is not contained in the other measures. 
Keywords: quality of life index, objective indicators, subjective indicators, quality of life, measuring quality of life.

Currently measuring quality of life is one of the most actual 
problems not solely in Ukraine but in countries all over the 
world. It is exciting to examine quality of life and measuring 
of it. In our day leading Ukrainian scientists study a problem 
of measuring quality of life with the assistance of United Na-
tions Development Program (UNDP). Quality of life refers to 
not solely indicators of material standard, but also to various 
subjective factors that influence human lives. It is very often 
determined using descriptive measures like satis-faction and 
happiness. Most researchers agree that the use of both objective 
and subjective measures provides the best overall picture. But 
the main problem is to select the right indicators both objective 
and subjective. So we need to research and analyse existing 
approaches and models of measuring quality of life; to research 
components of these approaches. 

Quality of life is “the most widely recognised and the 
most frequently used framework for analysing the welfare 
development of a society” [2]. Zapf [6] states that: “It is a 
multidimensional concept which encompasses both material 
and immaterial, objective conditions and subjective, individual 

and collective aspects of welfare”. And analysis of the recent 
researches and publications showed that today quality of life 
is one of the most attractive questions what are discussed by 
scientists over the world. Especially international organizations 
are research the problem of measuring quality of life with 
great interest. Such organizations are propose different modern 
approaches and models what include not solely objective 
indicators but also subjective indicators to measuring quality of 
life. And the last one is very important because it connected with 
human factors. This is necessary to receive truthful results. Bhu-
tan`s methodology what includes such subjective indicators as 
happiness, satisfaction with life and so on, is a good example 
of this.

This article is a continuation of the works of author connected 
with definition the essence of quality of life, concepts and 
research methods of evaluating quality of life. Approaches and 
models of measuring quality of life that can be used to assess 
quality of life are analyzed. The scientists, including Ukrainian, 
measure quality of life by using the Human Development Index 
that consists of life expectancy, education, and income indices. 
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But this approach is limited and does not provide the required 
results.

The research aim of the paper is to describe and analyze 
modern approaches and models of measuring quality of life.

Quality of life is conceptualized mainly as individual welfare 
or welfare of households [6]. “Components of this individual 
welfare are not only good objective living conditions, but 
also subjective wellbeing” [6, p.6]. There are three major 
philosophical approaches to determining the quality of life 
[4]. The first approach describes characteristics of the good 
life that are dictated by normative ideals based on religious, 
philosophical, or other systems. The second approach to defining 
the good life is based on the satisfaction of preferences. Within 
the constraints of the resources they possess, the assumption is 
that people will select those things that will most enhance their 
quality of life. Thus, in this tradition the definition of the quality 
of life of a society is based on whether the citizens can obtain 
the things they desire. People select the best quality of life for 
themselves that is commensurate with their resources and their 
individual desires. This approach to utility or the good life based 
on people’s choices undergirds much of modern economic 
thinking. The third definition of quality of life is in terms of 
the experience of individuals. If a person experiences her life 
as good and desirable, it is assumed to be so. In this approach, 
factors such as feelings of joy, pleasure, contentment, and life 
satisfaction are paramount. Obviously, this approach to defining 
the quality of life is most associated with the subjective well-
being tradition in the behavioral sciences.

There is today, however, much more consensus that objective 
living conditions and subjective evaluations are actually 
just two sides of one coin, subjective evaluations of personal 
life circumstances can relate to life as a whole as well as to 
different life domains, like work or income. This underlines 
the complementary nature of the two approaches, objective 
welfare measurement, and subjective well-being [18]. While 
objective social indicators are statistics which represent social 
facts independent of personal evaluations, subjective social in-
dicators are measure of individual perceptions and evaluations 
of social condi-tions. Today, the overall consensus of opinion is 
to base welfare measurement on both subjective and objective 
indicators. This makes sense because similar living conditions 
can be evaluated differently by people with different back-
grounds and experiences. It is however of major interest how 
subjective and objective assessments of a person’s living 
condition may differ substantially [5].

Traditionally, a nation’s “well-being” has been measured 
through its Gross Domestic Product (GDP). Understanding the 
economic performance of where we live remains important. 
Nevertheless, macro-economic measures such as GDP may not 
reflect what ordinary people think about the state of their own 
lives and what is important to them. Our health, the safety of our 
streets and how much time we have available to spend with our 
family and friends are some of the dimensions which can affect 
our overall state of “well-being”. 

The Human Development Index (HDI) was created to 
emphasize that people and their capabilities should be the 
ultimate criteria for assessing the development of a country, not 
economic growth alone. The HDI can also be used to question 
national policy choices, asking how two countries with the same 
level of gross national income (GNI) per capita can end up with 
different human development outcomes. These contrasts can 
stimulate debate about government policy priorities.

The HDI is a summary measure of average achievement in 
key dimensions of human development: a long and healthy life, 
being knowledgeable and have a decent standard of living. The 
HDI is the geometric mean of normalized indices for each of the 
three dimensions.

The health dimension is assessed by life expectancy at 
birth, the education dimension is measured by mean of years of 
schooling for adults aged 25 years and more and expected years 
of schooling for children of school entering age. The standard 
of living dimension is measured by gross national income per 
capita. The HDI uses the logarithm of income, to reflect the 
diminishing importance of income with increasing GNI []. 

The HDI simplifies and captures only part of what human 
development entails. It does not reflect on inequalities, poverty, 
human security, empowerment, etc. 

The European Foundation for the Improvement of Living 
and Working Conditions, funded by the European Commission 
through DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, 
has conducted three pan-European Quality of Life Surveys, 
one in 2003, and one in 2007 and last one in 2014. The 2003 
survey was drawn upon during Task 1 of this feasibility study. 
Since then, 2007 and 2014 data has been made available, and an 
interactive online database (EuroLIFE) has been launched. The 
approach taken by Eurofound has already been briefly discussed 
– using a conceptual framework around having, loving and being. 
They also stress the value of domain satisfaction indicators, over 
and above life satisfaction, as they are more sensitive to change. 
Like many other initiatives, Eurofound stress the importance of 
looking beyond averages [7].

However, in recent years there has been a move away 
from such a purely economic approach to establishing “how a 
society is doing”. A drive to create a broader headline measure 
of “well-being” which encompasses social, environ-mental and 
economic factors has developed. Interest was initiated by the Is-
tanbul Declaration of 2007, which proposed the development 
of alternative ways of measuring “well-being” and societal 
progress. Such an approach is now a common international 
objective; the European Commission, the OECD and the UK 
Office for National Statistics have each launched projects to ex-
amine this issue.

Europe faces a moment of transformation in 2008. The 
crisis has wiped out years of economic and social progress and 
exposed structural weaknesses in Europe’s economy. In the 
meantime, the world is moving fast and long-term challenges – 
globalisation, pressure on resources, ageing – intensify. 

Europe 2020 sets out a vision of Europe’s social market 
economy for the 21st century. Europe 2020 puts forward three 
mutually reinforcing priorities:

– Smart growth: developing an economy based on knowledge 
and innovation.

– Sustainable growth: promoting a more resource efficient, 
greener and more competitive economy.

– Inclusive growth: fostering a high-employment economy 
delivering social and territorial cohesion.

The EU needs to define where it wants to be by 2020. To 
this end, the Commission proposes the following EU headline 
targets:

– 75 % of the population aged 20-64 should be employed.
– 3% of the EU’s GDP should be invested in R&D.
– The share of early school leavers should be under 10% and 

at least 40% of the younger generation should have a tertiary 
degree.
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– 20 million less people should be at risk of poverty.
These targets are interrelated and critical to our overall 

success. To en-sure that each Member State tailors the Europe 
2020 strategy to its particular situation, the Commission proposes 
that EU goals are translated into national targets and trajectories.

The OECD’s global project on Measuring the Progress of 
Societies was commenced with the Istanbul World Forum and 
Declaration in June 2007. The OECD has been addressing the 
question of how to measure well-being and societal progress for 
more than a decade, resulting in the launch of the OECD Better 
Life Initiative in 2011.The Better Life Initiative comprises a 
regularly updated set of well-being indicators, published in the 
biannual report How’s Life? 

The conceptual framework used by the OECD to define and 
measure well-being draws on the Stiglitz-Sen-Fitoussi report 
and distinguishes between current and future well-being. Current 
well-being is measured for two broad domains: material living 
conditions (income and wealth, jobs and earnings, housing 
conditions); and quality of life (health status, work-life balance, 
educa-tion and skills, social connections, civic engagement and 
governance, environ-mental quality, personal security and life 
satisfaction). Future well-being (or sustainability of well-being) 
is assessed through indicators of different types of ‘capital’ that 
drive well-being over time. 

The measuring of current well-being has four distinctive 
features: First, it focuses on individuals and households. Second, 
it concentrates on well-being outcomes. Third, it considers the 
distribution of well-being across population groups, alongside 
averages. Lastly, it looks at both objective and subjective aspects 
of well-being. 

For the eleven dimensions described above under material 
conditions and quality of life, headline and secondary indicators 
have been selected according to standard quality criteria for 
34 OECD countries and a number of emerging economies. 
However, a number of statistical gaps have also been identified 
and the OECD Better Life Initiative includes a number of 
methodological projects to improve the underlying information 
base.

The well-being measurement framework developed under 
the OECD Better Life Initiative described above can be 
considered as universal, i.e. as possibly relevant to all countries. 
It should be viewed as a framework that provides a benchmark 
for meaningful international comparisons. It is clear, however, 
that the relative importance of the different dimensions included 
in the OECD framework will vary across countries and the 
selection of indicators used to monitor achievements in these 
dimensions may also differ to reflect specific country conditions, 
history and challenges. The OECD and the OECD Development 
Centre are currently preparing a joint report on the development 
of an adjusted framework to better address the specificities of 
developing countries [10].

In 2008, Nicolas Sarkozy, President of the French Republic, 
established the Commission on the Measurement of Economic 
Performance and Social Progress (Commission, 2009). It was 
headed by two Nobel laureates, Joseph Stiglitz and Amartya Sen, 
and coordinated by the French economist, Jean-Paul Fitoussi. 
The 22 members of the Commission included three other Nobel 
lau-reates in economics, a psychologist, a political scientist, and 
15 other economists. The first third of the Commission’s report 
reviewed the strengths and weaknesses of GDP, the second 
reviewed some of the work on quality of life measurement over 
the last 30 years, and the third highlighted some problems of 

measuring sustainability. The stature of the sponsors and the 
economists who produced the report, the content of the report 
itself, and the importance of the organizations that endorsed 
the Istanbul Declaration  signify that the economic paradigm of 
progress is at least severely wounded if not dead. The gigantic 
task before us is to create statistics that adequately, reliably, 
and validly measure progress in a comprehensive way, a way 
revealing the wellbeing or quality of our lives. It is, after all, 
life of a good quality that we all want to create and ultimately 
sustain [9]. 

The Stiglitz Commission’s understanding of the use of 
subjective measures appears to be restricted to a discussion of 
the measurement of overall measures of subjective experience 
– satisfaction vs. positive affect vs. negative affect – outcome 
indicators. Where more specific emotions such as loneliness are 
referred to in the Stiglitz Commission’s work, they are not held 
within any particular theoretical framework. While the focus 
on objective measures is understandable given the relatively 
untested nature of most subjective indicators; it creates a 
‘conceptual void’ within the WB-framework.

The GDP and Beyond communication issued by the European 
Commission in August 2009 [8]. The initiative stems from the 
Beyond GDP conference held in the European Parliament in 
November 2007. The communication presents a road map with 
five key actions designed to “support the Commission’s aims 
to develop indicators relevant to the challenges of today”. The 
actions are:

1. Complementing GDP with environmental and social 
indicators

2. Near realtime information for decision-making
3. More accurate reporting on distribution and inequalities
4. Developing a European Sustainable Development 

Scoreboard
5. Extending National Accounts to environmental and social 

issues
Of course, the roadmap does not provide details on how to 

achieve these actions, but it is worth noting that this road map at 
least partially coincides with the basic premises and objectives of 
this study and its broader goals, indicating support from within 
the Commission for this project. The Beyond GDP project runs 
a dedicated website (www.beyond-gdp.eu) with many resources, 
and publishes a regular newsletter with updates on developments 
in the field [8].

The Canadian Index of Wellbeing (CIW) provides a measure 
of our quality of life that assesses those things that matter to 
Canadians beyond the economy [11]. It draws on a deep well of 
data, primarily from Statistics Canada, and tracks 64 separate 
headline indicators within eight interconnected quality of 
life categories (or domains) central to the lives of Canadians: 
Community Vitality, Democratic Engagement, Education, 
Environment, Healthy Populations, Leisure and Culture, Living 
Standards, and Time Use. The CIW then combines measures on 
these domains into a composite index – a single number that 
goes up and down, much like the Dow Jones or TSX, and pro-
vides a snapshot of how our wellbeing is changing. 

The empirical study of quality of life is more than an 
intellectual exercise. The significance of this effort becomes 
obvious when we understand that findings in social indicator 
and subjective well-being research have direct relevance to the 
fundamental concerns of societies and individuals. For instance, 
to de-termine whether the quality of a society is improving or 
deteriorating, it is imperative to gain empirical evidence that 
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is based on more than intuitions. Particularly, at a time when 
industrialization is transforming the lifestyles and values of every 
society on earth, scientific knowledge regarding human well-
being is vital in determining whether material affluence should 
be the dominant concern in attaining a desirable quality of life. 
In addition to inform-ing policy, subjective and social indicators 
can also assist individuals in their everyday life decisions, such 
as where and how to live. 

Conclusions. Quality of life is a complex, multifaceted 
construct that requires multiple approaches from different 
theoretical angles. Scientists offered several alternative 
approaches to defining and measuring quality of life: social 
indicators such as health and levels of crime, subjective well-
being measures (assessing people’s evaluative reactions to their 
lives and societies), and economic indices. 

We have argued that social indicators, subjective well-
being measures, and economic indices are needed in unison to 
understand human quality of life, and to make informed policy 
decisions. So, using both objective and subjective measures will 
allow us to provide a complete picture of life quality, as op-
posed to preferring one measure over another.

The HDI is limited and does not provide the required results. 
The com-ponents of this Index are objective and don’t reflect on 
poverty, human security or social capital. The strategy Europe 
2020 is also limited by objective indicators. The European 
Quality of Life Survey is an established tool for documenting 
and analyzing quality of life in the EU. This Survey based 
on using a conceptual framework around having, loving and 
being. Such methodology is very useful and important when we 
measure quality of life. It analyses objec-tive indicators together 
with influencing subjective factors on the first ones. Better Life 
index methodology also uses objective and subjective indicators. 
That’s why the last two models are the best for measuring quality 

of life. 
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АННОТАЦИЯ
Компании осознающие ценность человеческого фактора и относящиеся к нему как к капиталу, к ресурсу, работающему 

на повышение экономической стоимости являются наиболее перспективными. Автор предлагает классифицировать персо-
нал по критерии инновационности, что крайне важно для развития инновационно-инвестиционного процесса в компании. 
Для построения интеллектуальной организации необходимо управление человеческим капиталом, который является одним 
из сложно измеримых ресурсов бизнеса.   

ABSTRACT
The company is aware of the value of the human factor and related both to capital and resource, working to enhance the economic 

value are the most promising. The author proposes to categorize the staff according to criteria of innovativeness, which is crucial for 
the development of innovative investment process in the company. For building intelligent organization requires the management of 
human capital, which is one of the difficult measurable business resources.

Ключевые слова: инновации, человеческий капитал, интеллектуальный капитал, творческий капитал, экономическая 
устойчивость организации, механизм управления.

Keywords: innovation, human capital, intellectual capital, creative capital, economic stability of the organization, the manage-
ment mechanism.

Функционирование компаний в современных условиях 
предполагает поиск и разработку каждой из них собствен-
ного пути развития. Исследуя механизм устойчивого разви-

тия, подразумевается анализ механизма управления, с опре-
деляющими условиями прочного развития компании.
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Экономически устойчивые компании, использующих 
сокрушительный интеллектуальный потенциал, стратеги-
ческое планирование и управление, как на средство, позво-
ляющее избегать крупных ошибок, на собственные, часто 
неподражаемые и оригинальные способы возникновения 
и выбора альтернатив решений, повышает достижимость 
целей устойчивого развития [1, с.275-276]. Под экономиче-
ской устойчивостью понимается комплекс свойств органи-
зационной, производственной, инновационной, инвестици-
онной деятельности с учетом их воздействия, а также объем 
вы-пускаемой продукции, ее новшеств, научно-техническая 
развитость материальной базы, развитость трудовых и ин-
теллектуальных ресурсов, присутствие инновационного ме-
неджмента 

Для того чтобы обеспечить инновационно-ориентиро-
ванную систему управления, необходимо рациональное ис-
пользование трудового потенциала организации, как одно-
го из основных элементов производственного потенциала. 
Испытывая проблему кадров компаниям необходимо искать 
пути рационального использования имеющихся кадров в ор-
ганизации. Для того, чтобы управлять современным ресурс-
ным потенциалом, организациям необходим иной уровень 
человеческого капитала. По мере экономического развития 
общества требования ко всем его компонентам постоян-
но усложняются разработки конкретных методических и 
практических рекомендаций [2, с.289]. Для комплексного 
решения проблем эффективного управления человеческим 

капиталом, его сохранения и определения приоритетных на-
правлений развития, требует разносторонних научных ис-
следований и разработки конкретных методических и прак-
тических рекомендаций.

Человеческий капитал представляет собой запас спо-
собностей и потребностей человека, при наличии особого 
механизма их взаимодействия, на основе которого осущест-
вляется процесс воспроизводства человеческого капитала.

Всем организациям независимо от размеров и области 
деятельности требуются лидеры и успешные сотрудники. 
Поскольку современному руководителю не всегда удается 
заметить и оценить потенциал своих сотрудников, а так же 
движущую силу, которая приведет к развитию креативности 
в коллективе. Чтобы сотрудник проявлял свои лучшие каче-
ства и компетенции, показывать свою максимальную эффек-
тивность, самой компании поддерживать потенциал своих 
сотрудников, и вносить вклад в его развитие.

Развитие инновационно-инвестиционного процесса в 
любой компании начинается с постановки целей, определе-
ние ориентиров и направлений движения. При этом очень 
важно и нужно определить кадровый резерв, по возможно-
сти определить профиль развития каждого сотрудника, ко-
торый будет сходить в группу по развитию инноваций [3, 
с.165-166].

Очень важно классифицировать сотрудников по крите-
рию инновационности (рис.1).

 Исполнитель 

Не способный ни 
генерировать, ни 

внедрять 
инновации 

Не способный 
генерировать, но 

способный внедрять 
инновации 

Способный 
генерировать и 

внедрять 
инновации 

Инноватор, 
генерирующий 

инновации 

Универсальный 
инноватор-

организатор, 
способный и 

генерировать и 
внедрять инновации 

Организатор, 
способный 
внедрять 

инновации 

Уникальный инноватор, 
способный генерировать 

инновации на уровне прорыва к 
принципиально новому качеству 

Уникальный организатор, 
способный осуществлять 

наиболее сложные 
инновационно-инвестиционные 

проекты 

Рис.1 Классификация персонала по критерии инновационности.

Иными словами, необходимо управленческое влияние, 
которое позволяет создать мотивацию работников к изме-
нениям, а так же определение конкретных шагов к измене-
ниям и развитию. Их направленность зависит от психоло-
гического типа человека и его профессионального уровня. 
Может осуществляться методами наставничества, коллек-
тивного поиска решений или при индивидуальной работе 
сотрудника. 

В течение времени человеческий капитал подвергается 
изменению. Эти изменения могут быть как прогрессивными 

(внедрение новой техники, замена устаревшего оборудова-
ния, улучшение условий труда и т.д.), так и регрессивными. 
Инвестирование в интеллектуальный потенциал персонала 
служит основой его развития. К таким инвестициям в ин-
теллектуальный потенциал можно отнести: инвестиции в 
обучение сотрудников; инвестиции в научно-исследователь-
скую и опытно-конструкторскую работу (решение творче-
ских задач); инвестиции в планирование и мотивацию ка-
рьерного роста сотрудников организации [4, с.86-87]. Вклад 
в образование сотрудников улучшает качество, повышает 
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уровень и запас их знаний, в результате чего увеличивается 
объем и качество интеллектуального потенциала, что поло-
жительно скажется на темпах экономического роста ком-
пании. Признание возможностей самореализации человека 
отображает способ оптимизации трудового потенциала.

Готовность к самореализации личности служит источни-
ком ее эволюции. Поэтому раскрытие данной необходимо-
сти и налаживание условий для ее удовлетворения является 
ключевой задачей в управлении человеческим капиталом. 
Для управления человеческим капиталом необходимо знать, 
каким трудовым потенциалом обладает компания, в каком 
направлении его развивать и как закрепить персонал с вы-
соким потенциалом.

Одним из наиболее сложно измеримых ресурсов бизнеса, 
является человеческий капитал. Именно люди в конечном 
итоге и создают ценность для организации. Человек создает 
ценность через применение своих навыков, талантов и спо-
собностей. И самое главное, что отличает одну компанию от 
другой это инвестирование в человеческий капитал, что в 
конечном итоге делает компанию продуктивной, действен-

ной и эффективной. А получение отдачи от данных инвести-
ций является важной задачей [5, с.151]. 

Сотрудники, которые имеют большое значение для фир-
мы, отличаются определенными характеристиками:

1. Открыто делятся своими знаниями и опытом с други-
ми;

2. Преобразуют информацию в альтернативы для приня-
тия оптимального решения;

3. Обращают особое внимание на детали, собирают и об-
рабатывают информацию для создания обоснованных выво-
дов.

Люди в рамках бизнеса постоянно взаимодействуют с 
процессами, знаниями, системами и другими нематериаль-
ными активами, расширяя концепцию аспектов интеллекту-
ального капитала. Как только становится понятным данное 
взаимодействие, возникает потребность их измерить. По-
скольку каждый процесс имеет свой собственный уникаль-
ный набор инструментов определения. Показатели системы 
измерения производительности можно поместить в матрицу 
(рис.2). 

Показатели Человеческий капитал
Приобретение Поддержание Развитие Сохранение

Стоимость =>
Время =>
Количество =>
Ошибка =>
Обратная связь =>

        
Рис. 2 Матрица системы измерения производительности человеческого капитала.

В вышеприведенной матрице все затраты, относящиеся 
к привлечению персонала будут попадать в блок приобрете-
ние человеческого капитала. Следующий уровень – время; 
т.е. необходимо определить, сколько времени потребова-
лось нам, чтобы найти нового сотрудника. Количество будет 
равно количеству обработанных анкет или заявок. Ошибка 
относится к любому событию, которое не соответствует на-
шим ожиданиям, например, неправильная обработка заявок. 
Наконец обратная связь, выяснятся, как люди реагируют на 
различные события в рамках процесса. Этот анализ может 
быть несколько субъективный. В любом случае можно пре-
образовать данную матрицу в виде системы сбалансирован-
ных показателей: 

Приобретение => время, необходимое для замещения 
должности; 

Сохранение => средняя заработная плата на одного ра-
ботника, затраты на содержание персонала в процентах к 
выручке;

Удержание => процент сотрудников, уволенных по соб-
ственному желанию;

Разработка => количество часов обучения на одного ра-
ботника.

Управленческому персоналу необходимо применять си-
стемы измерения человеческого капитала, потому что люди 
выступают связующим звеном, которое сближает элементы 
интеллектуального капитала - процессов, систем, знаний и 
т.д. Измерение и управление человеческим капиталом явля-
ется крайне важным процессом, активизирующим все эле-
менты интеллектуального капитала. Почти каждая органи-

зация утверждает, что люди - это самый ценный актив, но не 
все из них управляют человеческим капиталом для повыше-
ния производительности.  

В своей простейшей форме, быстрый и простой подход 
к построению интеллектуальной организации необходимо 
принимать людей, которые обладают сильной эмоциональ-
ной компетентности, т.е. людей, которые явно проявляют 
инициативу, саморазвитие, самосовершенствование, лидер-
ство, самостоятельного управления, а также навыки высо-
кой коммуникабельности. Поэтому для начала необходимо 
убедиться учитываются ли эмоциональные характеристики 
кандидата при трудоустройстве. Для анализа эффективно-
сти работы сотрудников следует признавать те эмоциональ-
ные атрибуты, важные для успешной работы. Необходимо 
обучать сотрудников разрешению конфликтов, методам 
самооценки, способам повышения эффективности, иници-
ативности [6, с.113-114].  

Таким образом, человеческий капитал компании пред-
ставляет собой суммарные физические, моральные, соци-
альные, нравственные, интеллектуальные и другие спо-
собности всех сотрудников, приносящие доход ком-пании. 
Интеллектуальный капитал личности, является частью че-
ловеческого капитала. 

Человеческий капитал вашей фирмы – это возможность, 
которая позволит создать потенциал, когда вы повысите 
ценность вашего персонала, он поможет повысить ценность 
вашей фирмы. Современным HR- службам, необходимо 
придерживаться функции стратегического типа. Устойчи-
вый, высокопроизводительный бизнес требует, чтобы фир-
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ма постоянно оттачивала свои конкурентные преимущества. 
Конкурентное преимущество сегодня исходит в первую оче-
редь из внутренних ресурсов и возможностей организации, 
развивать и сохранять способных и преданных общему делу 
сотрудников. Прочный и высокопроизводительный бизнес 
требует гибкости и инноваций.
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АНОТАЦІЯ
У статті викладено підхід, згідно якого обов’язковою умовою ефективності тарифної політики у галузі міського госпо-

дарства є умови забезпечення ефективної взаємодії цінового (тарифного) механізму з іншими механізмами підвищення 
ефективності у відповідних підгалузях міського господарства. Стверджується, що ігнорування взаємозв’язків між тариф-
ним механізмом та іншими механізмами (чинниками) підвищення ефективності, значно зменшує можливості як вдоскона-
лення самої тарифної політики, так і можливості застосування інших механізмів, оскільки, в цілому ряді випадків, вони не 
можуть бути реалізовані без урахування відповідної тарифної політики. Виходячи з цього, наводяться пропозиції та схеми 
забезпечення комплексного підходу, згідно з яким стратегічна мета – підвищення ефективності міського господарства – 
розглядається як своєрідний проект, визначений як сукупність взаємопов’язаних локальних цілей, для кожної з котрих 
визначені методи та ресурси реалізації, критерії оцінки та відповідні обмеження.   

ABSTRACT
The article is about of the approach that the prerequisite for the effectiveness of the tariff policy in the municipal services sector 

are the conditions for ensuring effective cooperation price (tariff) mechanism with other mechanisms to enhance the effectiveness 
of the relevant sub-sectors of municipal economy. It is argued that ignoring the relationship between tariff and other mechanisms 
(factors) improved efficiency, significantly reduces the possibility of how to improve the most of the tariff policy, and the use of 
other mechanisms, since, in many cases, they can not be implemented without taking into account the appropriate tariff policy. On 
this basis, given suggestions and schemes to ensure an integrated approach, according to which the strategic goal - to improve the 
efficiency of municipal services - is seen as a kind of project is defined as a set of interconnected local objectives, for each of which 
defines the methods and implementation resources, evaluation criteria and the relevant limitations. 

Ключові слова: тарифна політика, ефективність, міське господарство, стратегічна мета, локальні цілі.
Keywords: tariff policy, municipal economy, strategic objective, the local end.  

Постановка проблеми у загальному вигляді: Одною з 
найважливіших частин у ціновому (тарифному) механізмі є 
взаємодія тарифної політики з іншими механізмами підви-
щення ефективності відповідної галузі господарства. Ігно-
рування цієї взаємодії практично неминуче призводить як 
до значного зменшення ефективності заходів, із вдоскона-
лення тарифної політики, та і до значного зменшення ефек-
тивності застосування інших заходів, оскільки в більшості 
випадків, без урахування відповідної тарифної політики, 
вони не можуть бути (повністю чи частково) реалізовані. 

Особливо гостро ця обставина впливає на комплекс за-
ходів із підвищення ефективності міського господарства. 

Проблема полягає у необхідності визначити як місце та-
рифної політики у комплексній схемі заходів, спрямованих 
на підвищення ефективності міського господарства, так і 
систему взаємозв’язків між тарифною політикою та іншими 
відповідними заходами. 

Вирішення цієї проблеми дозволить забезпечити реаліза-
цію комплексного підходу до вдосконалення системи надан-
ня підприємств різних галузей міського господарства.

Аналіз дослідження і публікацій останніх років: На жаль, 
більшість авторів робіт присвячених питанням підвищення 
ефективності міського господарства і, зокрема, питанням 
тарифної політики у цій галузі, майже не приділяють уваги 
комплексному підходу, який враховував би взаємодію різних 
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заходів (комплексів, напрямків заходів). Значну цікавість, у 
цьому сенсі, викликає підхід, запропонований Кирилловою 
А.Н., Фаєрманов Є.Ю. та Хачатрян С.Р. [1]. Але цей підхід 
спрямований, перш за все, на оцінку рівня ефективності са-
мої тарифної політики і не передбачає аналізу взаємозв’яз-
ків між нею та господарськими механізмами функціонуван-
ня міського господарства, взаємовідносинами з бюджетом, 
постачальниками ресурсів і т.і. Необхідність комплексного 
підходу до вирішення цих проблем відмічається також у 
працях, наприклад Ряховської А.Н. [2, 3], Таги-заде Ф.Г. [3],   
Комарової Т.Є. [4],   Ляшок Я.А. і Бражнікової Л.Н. [5], Брю-
ховецкої Н.Е. [6]. Але і ці автори здебільшого обмежуються 
констатацією необхідності такого підходу, практично майже 
не наводячи конкретних рекомендацій. Виходячи з цих об-
ставин подальші дослідження у цьому напрямку є доціль-
ними.

Відділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Недостатньо вирішеною слід вважати проблему 
принципового підходу до забезпечення взаємозв’язків між 
окремими механізмами підвищення ефективності міського 
господарства, у тому числі і тарифної політики.

Постановка завдання.  Метою статті є визначення про-
позицій щодо принципового підходу до забезпечення ком-
плексного аналізу та планування заходів із підвищення 
ефективності міського господарства, що розглядається як 
стратегічна мета, яка, у свою чергу, визначається як сукуп-
ність відповідних локальних цілей, для кожної з яких не-
обхідно встановити методи та ресурси реалізації, критерії 
оцінки, обмеження, а також взаємозв’язки з іншими локаль-
ними цілями.

Виклад основного матеріалу дослідження. Тарифну 
політику у галузі міського господарства можна визначити 
як сукупність заходів та напрямів діяльності, тобто систе-
му, що визначає послідовність дій, заходів, організаційних 
та управлінських рішень органів місцевого самоврядування, 
державних органів виконавчої влади та суб’єктів господа-
рювання, що надають відповідні послуги, стосовно визна-
чення видів, структури, та розміру тарифів, методів та тер-
мінів їх встановлення та зміни, а також взаємодію цінового 
механізму з іншими механізмами підвищення ефективності 
функціонування міського господарства.

 Виходячи з наведеного визначення варто розрізняти і ви-
діляти відповідні взаємодіючи частини у ціновому (тариф-
ному) механізмі, такі як:

- самі ціни (тарифи), їх види, структура, величина, ди-
наміка зміни;

- ціно(тарифо)утворення як правила встановлення, спо-
соби формування нових цін і зміни діючих;

- методи та порядки застосування встановлених цін (та-
рифів);

- взаємодія цінового (тарифного) механізму з іншими 
механізмами підвищення ефективності відповідної галузі 
господарства.

Втім, розглядаючи питання вдосконалення тарифної 
політики, переважна більшість авторів приділяє увагу пер-
шим трьом частинам тарифного механізму, майже не розгля-

даючи питання взаємодії тарифної політики з іншими ме-
ханізмами підвищення ефективності міського господарства. 

В той же час, автор вважає, що забезпечити підвищення 
ефективності в цілому, можливо тільки на базі комплекс-
ного підходу до аналізу та планування відповідних заходів. 
Саме такий підхід може створити передумови для виник-
нення своєрідного синергетичного ефекту. Дійсно, тарифну 
політику  слід розглядати тільки як один із важелів впливу 
на підвищення ефективності міського господарства в ціло-
му. Ігнорування зв’язків між тарифною політикою та інши-
ми важелями, призводить, з одного боку, до значного змен-
шення ефективності як вдосконалення тарифної політики, а 
з іншого боку, до значного зменшення ефективності засто-
сування багатьох інших важелів, оскільки у цілому ряді ви-
падків вони не можуть бути (повністю чи частково) реалізо-
вані без урахування відповідної тарифної політики.

Для забезпечення комплексного підходу пропонується 
розглядати завдання підвищення ефективності міського го-
сподарства в цілому, як своєрідний проект. При цьому, якщо 
розглядати підвищення ефективності в цілому як стратегіч-
ну мету цього проекту, то його можна визначити як сукуп-
ність взаємопов’язаних локальних цілей. Зрозуміло, що для 
кожної з цих цілей необхідно визначити методи та ресурси 
реалізації, критерії оцінки, та відповідні обмеження (техно-
логічні, економічні, екологічні, соціальні, безпеки, тощо).

Слід зауважити, що відповідно до класифікації ціно(та-
рифо)утворюючих факторів у регіональних проектах роз-
глядаються переважно фактори мезоекономічного рівня, 
хоча реалізація окремих заходів може передбачати вихід як 
на макроекономічний (у вигляді пропозицій щодо внесення 
змін до законодавства або дозволу на здійснення експери-
менту, тощо) так і мікроекономічний рівень.

В свою чергу, локальні цілі можна умовно розподілити 
по чотирьом рівням: 

- Інформаційний;
- Оптимізаційний;
- Техніко-технологічний;
- Управлінський. 
До інформаційного рівня слід, перш за все, віднести ро-

зробку (вдосконалення) інформаційно-аналітичної бази си-
стеми відповідних послуг міського господарства. 

До оптимізаційного рівня можна віднести заходи з оп-
тимізації кредитно-інвестиційної політики, регіональної 
податкової політики, оптимізацію рівня монополізації та 
регіональних стандартів якості надання послуг, а також оп-
тимізацію тарифної і компенсаційної політики. 

До техніко-технологічного рівня можна віднести заходи 
із вдосконалення інфраструктури надання послуг, створення 
(вдосконалення) сучасної системи оперативного контролю 
та управління наданням послуг, а також створення (вдоско-
налення) сучасної системи обліку обсягів та оплати послуг. 

До управлінського рівня пропонується відносити ком-
плекс заходів із вдосконалення регіональної системи управ-
ління наданням відповідних послуг. 

Принципова блок-схема такого проекту наведена на рис. 
1. 
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В той же час зрозуміло, що такий підхід має принципово 
загальний характер. На практиці, на базі такого підходу, від-
повідний проект слід розробляти окремо для кожної з галу-
зей (підгалузей) міського господарства. Так, наприклад, на 

базі цього підходу у місті  Одесі, за безпосередньою участю 
автора, був розроблений концептуальний план (проект) вдо-
сконалення транспортної системи міста. Блок-схема цього 
концептуального плану наведена на рис. 2.

 

 



38 SCIENCES OF EUROPE # 2 (2), 2016 | ECONOMIC SCIENCES 

Для кожної локальної цілі визначені основні напрями та 
методи реалізації, критерії оцінки та взаємозв’язки з інши-
ми локальними цілями. Так, наприклад, згідно цього про-
екту, локальною метою комплексу заходів щодо оптимізації 
тарифної та компенсаційної політики є забезпечення ефек-
тивності, надійності та стабільності функціонування систе-
ми міських пасажирських перевезень, а також необхідного 
та достатнього рівня інвестиційної привабливості ринку 
міських пасажирських перевезень. Основними завданнями 
цього комплексу заходів є:

- Формування ефективного конкурентного середовища 
на ринку міських пасажирських перевезень за рахунок ство-
рення необхідного рівня інвестиційної привабливості, що 
досягається у тому числі, забезпеченням взаємозв’язку з ло-
кальними цілями 3; 4; 8; 9; 10;

- Оновлення рухомого складу на міських пасажирських 
перевезеннях, що досягається у тому числі, забезпеченням 
взаємозв’язку з локальними цілями 1; 4; 6; 7; 10;

- Підвищення рівня якості обслуговування пасажирів, ре-
альне економічне забезпечення соціально значущих послуг 
пасажирського транспорту, розширення обсягів транспорт-
них послуг для осіб з обмеженими фізичними можливо-
стями, що досягається у тому числі, забезпеченням взає-
мозв’язку з локальними цілями 3; 4; 6; 8; 9; 10;

- Підвищення рівня технічного стану безпеки та ком-
фортності транспортних засобів, що використовуються на 
міських пасажирських перевезеннях, що досягається у тому 
числі, забезпеченням взаємозв’язку з локальними цілями 1; 
4; 8; 9; 10;

- Підвищення рівня заробітної плати та рівня кваліфікації 
працівників міського пасажирського транспорту, що дося-
гається у тому числі, забезпеченням взаємозв’язку з локаль-
ними цілями 8; 9; 10.

Критеріями оцінки реалізації цього комплексу заходів, 
пов’язаних з тарифною та компенсаційною політикою є 
рівень конкуренції та обсяг інвестицій на ринку міських па-
сажирських перевезень. 

Зрозуміло, що при цьому необхідно враховувати обме-
ження економічного та соціального характеру. Основними 
методами реалізації цієї локальної мети є:

- Розробка та затвердження основних принципів та вимог 
до тарифної та компенсаційної політики;  

- Забезпечення постійного моніторингу рівня вартості 
проїзду у міському пасажирському транспорті та динаміку 
його структури, тобто основних чинників, що визначають 
цей рівень;

- Забезпечення прозорості та прогнозованості тарифів на 
проїзд у міському пасажирському транспорті;

- Забезпечення балансу між платоспроможним попитом 
та рівнем вартості проїзду у міському пасажирському транс-
порті.

Передбачається, що конкретні заходи (оперативні цілі) з 
цього питання розробляються та затверджуються щорічно. 

Виходячи з того, що структура цього концептуального 
плану має виражені ознаки комплексного проекту, його ре-
алізацію передбачається проводити використовуючи методи 
управління проектами.

Висновки і перспективи подальших розробок: На думку 
автора, наведені у статті пропозиції та схеми забезпечення 
комплексного підходу будуть сприяти забезпеченню ефек-
тивної взаємодії тарифного механізму з іншими механізма-
ми підвищення ефективності міського господарства. 

Перспективи подальших розробок пов’язані, перш за все, 
з доцільністю розробки відповідних проектів окремо для 
кожної з підгалузей міського господарства. 
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АНОТАЦІЯ
В статті розглянуто питання державного регулювання єдиного казначейського рахунку та особливості його функціону-

вання в Україні. На основі проведеного аналізу стану ЄКР, неоплачених на кінець року бюджетних зобов’язань розпоряд-
ників коштів та несвоєчасне повернення позичок, наданих місцевим бюджетам та Пенсійному фонду на покриття тимча-
сових касових розривів за рахунок залучених коштів ЄКР зроблено висновок про: необхідність визначення коефіцієнту 
забезпечення зобов’язань клієнтів Казначейства коштами ЄКР та здійснення управління ліквідністю. Визначено значення 
терміну «ліквідність ЄКР» із урахуванням моделі функціонування ЄКР. Запропоновано у національній системі управління 
ліквідністю визначати обсяг цільового запасу коштів на ЄКР і механізм його розрахунку та напрями удосконалення інфор-
маційного забезпечення шляхом централізації коштів та розрахунків на рівні Казначейства України. 

ABSTRACT
The state regulation of the single treasury account and the features of its functioning in Ukraine are considered in the article. The 

state of the single treasury account, the unpaid budget commitments of spending units at the end of the year, the delayed returning 
of loans granted to local budgets and Pension Fund for covering temporary cash gaps through borrowed STA funds is ana-lyzed. 
Based on this analysis, there were concluded that the rate of the Treas-ure customers’ commitments ensuring by  the STA funds have 
to be set and the liquidity management have to be provided. The term “STA liquidity” ac-cording to the model of STA functioning 
is defined. The determining the amount of target reserve funds on the STA in the national system of liquidity management and the 
mechanism of such determining is proposed. The main directions to improve the information support by funds centralizing and 
trans-actions at the level of the Treasure of Ukraine are elaborated.  
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Постановка проблеми
Одним із головних факторів розвитку економіки є на-

явність ефективної системи державних фінансів. Її збалан-
сованість і ефективність управління фінансовими ресур-
сами дозволяють уряду успішно виконувати покладені на 
нього функції, формують сприятливе макроекономічне се-
редовище для інвестицій. 

В Україні триває процес виконання плану заходів реалі-
зації Стратегії розвитку системи управління державними 
фінансами[1]. Метою започаткованих реформ є наближення 
управління державними фінансами України до рівня розви-
нутих країн. У зв’язку з цим одними із завдань середньо-
строкового характеру є нормативно-правове забезпечення 
управління ліквідністю державних фінансів, а також підви-
щення ефективності використання бюджетних коштів. А 
завданням довгострокового характеру - удосконалення нор-
мативно-правового забезпечення управління ліквідністю 
державних фінансів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій
У науковій літературі протягом останніх двох десятиліть 

йде дискусія навколо питань управління фінансовими ре-
сурсами держави, в якій взяли участь вітчизняні і зарубіжні 
науковці: О. І. Барановський, О. Д. Василик, О. В. Врублев-
ська, І. І. Гейдор, В. М. Опарін, М. В. Романовський, Б .М. 
Сабанті, В. М. Федосов, С. І. Юрій та інші. 

Управління бюджетними ресурсами здійснюється, зокре-
ма, на стадії виконання державного бюджету. Підвищення 
ефективності використання фінансових ресурсів у процесі 
касового виконання державного бюджету є важливим еле-
ментом розвитку системи управління державними фінанса-
ми.

Бюджетним кодексом (далі – БКУ) передбачено, що при 
виконанні державного бюджету застосовується казначейсь-
ке обслуговування бюджетних коштів. Казначейство Украї-
ни, забезпечує казначейське обслуговування бюджетних 
коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунку 
(далі – ЄКР), відкритого у Національному банку України 
(далі – НБУ) [2, ст. 43]. 

Відповідно, фінансові ресурси держави сконцентро-
вані на ЄРК – основному рахунку держави для проведення 
фінансових операцій та ефективного управління коштами 
державного бюджету, зокрема через систему електронних 
платежів НБУ (далі – СЕП НБУ).

Проблематиці функціонування ЄКР присвячені праці 
вітчизняних і зарубіжних науковців: В. Башка, О. Зварич, Е. 
Курганської, С. Лондаря, Л. Орєхової, І. Попова, С. Проко-
ф›єва, В. Саранцева, В. Стоян, О. Чечуліної та інших.

Проте залишаються актуальними і потребують дослід-
жень питання становлення ЄКР в Україні та управління 
його ліквідністю.

Метою даної роботи є дослідження державного регулю-
вання понятійного апарату, становлення та перспективи ро-
звитку ЄКР в сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу
Досліджуючи питання функціонування ЄКР в Україні, 

доцільно розглянути понятійний апарат. У національної си-
стеми державних фінансів термін «ЄКР» застосовується по-
чинаючи з 1997 року у зв’язку із упровадженням відповідно 
до прийнятих рішень уряду [3-4] казначейської системи ви-
конання державного бюджету. Для забезпечення поетапного 
переходу на казначейську систему виконання державного 
бюджету було прийнято перші нормативно-правові акти, що 
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регулювали цей процес, одним із яких було Положення про 
єдиний казначейський рахунок [5], за яким термін «ЄКР» 
визначається як «… система бюджетних рахунків органів 
Казначейства, відкритих в установах банків за відповідним 
балансовим рахунком, на які зараховуються податки, збори, 
інші обов›язкові платежі державного бюджету та надход-
ження з інших джерел, встановлених законодавством Украї-
ни, і з яких органами Казначейства здійснюються платежі 
безпосередньо на користь суб›єктів господарської діяль-
ності, які виконали роботи та/або надали послуги розпоряд-
никам бюджетних коштів». 

Функціонування ЄКР на даному етапі можна охаракте-
ризувати наступним чином.

По-перше - структура ЄКР об’єднувала бюджетні рахун-
ки, відкриті на ім›я органів Казначейства всіх трьох рівнів 
в установах Національного банку України (далі – НБУ) та 
уповноважених установах банків, визначених Кабінетом 
Міністрів України (далі – Кабміном) та НБУ, рахунки для 
здійснення видатків державного бюджету. Залишки коштів 
на вказаних бюджетних рахунках є виключно позитивними, 
оскільки дебетове сальдо за ними не допускається.

По-друге. В органах Казначейства відкриваються від-
повідні реєстраційні рахунки розпорядникам бюджетних ко-
штів державного бюджету, а бюджетні рахунки в установах 
банків закриваються. Відкриття та обслуговування рахунків 
здійснюється на підставі договорів між розпорядниками 
коштів та органами Казначейства. Кількість реєстраційних 
рахунків, яку може мати конкретний розпорядник коштів в 
системі казначейства, залежить від ступеня деталізації кон-
тролю за використанням коштів державного бюджету від-
повідно до бюджетної класифікації. Бюджетні кошти розпо-
рядників коштів державного бюджету, які знаходяться на їх 
реєстраційних рахунках, використовуються ними відповід-
но до затверджених асигнувань та лімітів видатків. 

По-третє. Джерелом здійснення видатків з ЄКР є надход-
ження державного бюджету, що зараховуються на відповід-
ні рахунки, відкриті на ім’я територіальних органів Казна-
чейства. Загальна сума надходжень за яким щоденно (або 
в режимі реального часу) перераховується на балансовий 
рахунок для здійснення видатків.

По-четверте. Органи Казначейства здійснюють попе-
редній контроль за використанням ресурсів ЄРК тільки в 
межах лімітів, що встановлюються Казначейством України 
для кожного розпорядника коштів на підставі розподілу, за-
твердженого відповідним головним розпорядником. 

По-п’яте. Казначейство України організовує, контролює 
та забезпечує роботу ЄРК через єдину інформаційно-обчис-
лювальну систему. 

Тож створення та функціонування ЄКР стало з одного 
боку підґрунтям для більш ефективного управління кошта-
ми державного бюджету, а з іншого - передумовою удоско-
налення роботи внутрішньої платіжної системи Казначей-
ства шляхом консолідації рахунків органів Казначейства в 
НБУ. 

Для забезпечення консолідації рахунків органів Казна-
чейства в НБУ було прийнято спільну постанову уряду і 
НБУ, п. 5 якої передбачав надання органам Казначейства 
статусу учасників СЕП НБУ на загальних засадах відповід-
но до Положення про міжбанківські розрахунки в Україні 
та право здійснювати через цю систему тільки платежі та 
міжбанківські розрахунки [6]. 

Тобто у 1999 році статус органів Казначейства в націо-
нальній платіжній системі змінюється із клієнта банку на 
учасника СЕП НБУ, що суттєво змінює, як наслідок, і мо-
дель функціонування ЄКР. Діючий на той час план рахунків 
бухгалтерського обліку виконання бюджету та форма його 
ведення не відповідали вимогам НБУ. Створюються пере-
думови удосконалення бухгалтерського обліку виконання 
бюджетів, одним із основних напрямів якого є план рахунків 
та методика відображення в обліку операцій, зокрема, за до-
ходами і видатками [7, с. 8 - 9]. 

Запроваджується відповідне програмне забезпечення, 
яке інтегроване із програмним забезпеченням, що викори-
стовується у національній платіжній системі. 

Зміна моделі функціонування ЄКР безумовно впливає на 
понятійний апарат цього терміну. З 2002 року «ЄКР» визна-
чається у законодавстві як «… рахунок, відкритий Казначей-
ству України в НБУ для обліку коштів та здійснення розра-
хунків у СЕП НБУ» [8]. 

Функціонування ЄКР даного періоду поступово змі-
нюється. На початковому етапі роботи в СЕП структура 
ЄКР об’єднувала 28 відкритих кореспондентських рахунків 
в НБУ (один для Казначейства України та 27 для тери-
торіальних управлінь казначейства). Тобто ЄКР відкривався 
на центральному рівні та в обласних управліннях. Район-
ні та міські відділення казначейства мають коди учасників 
СЕП НБУ, проте не є безпосередніми її учасниками, а пере-
дають та отримують інформацію про здійснення платежів 
засобами внутрішньої платіжної системи казначейства. При 
цьому Казначейство України та територіальні управління 
казначейства мають програмно-технічні комплекси АРМ-Н-
БУ, засоби захисту інформації, електронні ідентифікатори 
та коди, обмінюються електронними розрахунковими доку-
ментами з СЕП незалежно один від одного. 

Функціонування ЄКР в СЕП дозволило сконцентрувати 
кошти державного бюджету на рахунках в НБУ та підвищи-
ло їх обіговість. 

В структурі центрального апарату та обласних управлінь 
Казначейства створюються підрозділи, що виконують функ-
ції управління фінансовими ресурсами ЄКР.

З метою ефективного управління бюджетними ресурса-
ми Казначейством України встановлювався денний ліміт 
коштів, який забезпечував реальну потребу територіальних 
управлінь казначейства в ресурсах на наступний день. Зали-
шок коштів за день, який перевищує ліміт, перераховується 
щодня по завершенню операційного дня на рахунок Казна-
чейства України. Таким чином, були створені передумови 
для впровадження ЄКР на центральному рівні. 

Наступним кроком удосконалення функціонування ЄКР 
стало злиття 28 рахунків в об›єднаний шляхом відкриття 
консолідованого рахунку на центральному рівні. 

Зауважимо, що технічно функціонування ЄКР в Україні 
здійснюється за дворівневою ієрархією, проте організаційна 
структура Казначейства України трьохрівнева.

Рахунки для зарахування доходів державного бюджету та 
рахунки розпорядників коштів державного бюджету відкри-
ваються в органах Казначейства на центральному рівні та у 
територіальних управліннях.

Для обробки та узагальнення інформації про стан ЄКР у 
режимі реального часу у балансі Казначейства України від-
кривається відповідний балансовий рахунок плану рахунків 
(1111 «Єдиний казначейський рахунок») та 27 технічних ра-
хунків територіальних управлінь (3911 «Технічні рахунки 
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управлінь Державного казначейства»). Відповідно у балансі 
територіальних управлінь Казначейства відкриваються ба-
лансові рахунки плану рахунків (1711 «Субрахунки єдиного 
казначейського рахунку »), на яких узагальнюється інфор-
мація про стан субрахунків ЄКР. Відображення у бухгалтер-
ському обліку здійснених та отриманих платежів органами 
Казначейства проводиться Казначейством України на ЄКР 
та відповідних технічних рахунках. Така модель дозволяє 
відстежувати у режимі реального часу стан залишків коштів 
на ЄКР та його субрахунках.

Для отримання інформації щодо фактичної наявності 
коштів, що є підґрунтям прийняття управлінських рішень 
та проведення фінансових операцій, Казначейство України 
складає щоденний оборотно-сальдовий баланс рахунків. 

З метою забезпечення ефективного використання фінан-
сових ресурсів держави установам і організаціям, які 
утримуються за рахунок коштів державного бюджету, від-
криваються асигнування на здійснення видатків. При цьо-
му враховуються зареєстровані в органах Казначейства 
бюджетні фінансові зобов’язання таких установ. Видат-
ки державного бюджету здійснюються шляхом погашен-
ня зареєстрованих бюджетних фінансових зобов’язань із 
реєстраційних рахунків розпорядників коштів на підставі 
наданих ними платіжних доручень.

Поступове розширення повноважень органів Казначей-
ства стосовно обслуговування коштів місцевих бюджетів, 
фондів загальнообов’язкового державного соціального і 
пенсійного страхування та інших клієнтів змінює структуру 
коштів ЄКР.

Проте поза увагою як науковців так і практиків зали-
шається неузгодженість у законодавстві понятійного апарату 
терміну «ЄКР». За нормами БКУ це «… рахунок, відкритий 
Казначейству України, у НБУ для обліку коштів та здійснен-
ня розрахунків у СЕП НБУ, на якому консолідуються кошти 
державного та місцевих бюджетів, фондів загальнообов’яз-
кового державного соціального і пенсійного страхування 
та кошти інших клієнтів, які відповідно до законодавства 
знаходяться на казначейському обслуговуванні» [2, с. 2]. За 
положеннями нормативно-правового акту - «.. консолідова-
ний рахунок, відкритий Казначейству України в НБУ для 
обліку коштів та здійснення розрахунків у СЕП НБУ»[9]. 
Такий стан справ свідчить про необхідність внесення змін 
до нормативно-правових актів, що регламентують функціо-
нування ЄКР. 

Розглянемо помісячну динаміку стану ЄКР за період з 
січня 2003 по січень 2016 років, унаочнену на рис. 1. 

 

Рис. 1. Динаміка залишків на ЄКР у 2003-2016 роках (станом на початок місяця, млн. грн.)
Джерело: Складено автором за даними офіційного сайту Державної казначейської служби України [10 ]. 

Як видно з рис. 1 стан ЄКР протягом року і на початок 
року у досліджуваному періоді змінювався. Найнижче зна-
чення стану ЄКР у сумі 341 млн. грн. було на 1 січня 2003 

року, а найвище – у сумі 47 957 млн. грн. станом на 1 грудня 
2015 року. Проте на початок року зазвичай залишок коштів 
зменшувався (див. рис. 2). 
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Рис. 2. Динаміка стану ЄКР на 1 січня 2003-2016 років (млн. грн.) Джерело: Складено автором за даними офіційного 
сайту Державної казначейської служби України [10]

Не зважаючи на те, що коло клієнтів, кошти яких консолі-
дуються на ЄКР, постійно розширювалось, залишок коштів 

на кінець року на ЄКР протягом досліджуваного періоду не 
відповідав обсягу зобов’язань перед клієнтами (див. рис. 3). 

 

Рис. 3 Динаміка структури коштів ЄКР станом на 1 січня 2013 – 2016 років (млн. грн.)  Джерело: Складено автором за 
даними Державної казначейської служби України [10]

Для проведення аналізу забезпеченості зобов’язань ко-
штами ЄКР станом на 1 січня 2013 – 2016 років пропонуємо 
визначити коефіцієнт забезпеченості за такою формулою:

Кз = С : З , де:
Кз – коефіцієнт забезпеченості зобов’язань клієнтів;
С – стан ЄКР періоду;
З - зобов’язання за коштами клієнтів (всіх) аналогічного 

періоду.
За даними проведеного аналізу підтверджується незабез-

печеність зобов’язань клієнтів органів Казначейства, що їх 
обслуговують, коштами ЄКР. Так, на початок 2013 року ко-
ефіцієнт забезпеченості становив 0,007 від загального обся-
гу коштів на рахунках клієнтів, 2014 року – 0,02, 2015 року 
– 0,032, а 2016 року – 0,08 відповідно.

Невідповідність залишків коштів на ЄКР залишкам ко-
штів на рахунках клієнтів, відкритих в органах Казначей-

ства, стала причиною несвоєчасного проведення платежів 
за рахунок коштів державного бюджету, а також коштів 
фондів загальнообов’язкового державного соціального та 
пенсійного страхування. 

Одним із чинників, що впливає на спроможність органів 
Казначейства забезпечити на повну суму виконання всіх 
зобов’язань та платіжних операцій клієнтів є несвоєчасне 
повернення органами місцевого самоврядування та Пенсій-
ним фондом позик, які надавалися на покриття їхніх касових 
розривів за рахунок залучених коштів ЄКР. Динаміка стану 
розрахунків щодо залучених коштів з ЄКР та неоплачених 
бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників коштів 
державного бюджету, зареєстрованих в органах Казначей-
ства на початок 2013-2016 років, наведені на рис. 4.

 



SCIENCES OF EUROPE # 2 (2), 2016 | ECONOMIC SCIENCES  43

Рис. 4. Динаміка стану розрахунків на 1 січня 2013 - 2016 років (млн. грн.) Джерело: Складено за даними офіційного 
сайту Державної казначейської служби України [10].

Дані рисунку 4 ілюструють, що станом на 1 січня 2015 
року заборгованість місцевих бюджетів склала 9020,7 млн. 
грн. з яких: за позичками на покриття тимчасових касових 
розривів – 44,5 млн. грн. та середньостроковими позиками 
8 976,2 млн. грн., а також заборгованість Пенсійного фонду 
за позиками на покриття касових розривів склала 50400,3 
млн. грн..

Станом на 1 січня 2016 року заборгованість Пенсійного 
фонду залишилась незмінною (50400,3 млн. грн.), а заборго-
ваність місцевих бюджетів зменшилась на 1 відсоток. 

Проте, відповідно до законодавства позики, які надавали-
ся на покриття тимчасових касових розривів, мали бути по-
вернуті до кінця бюджетного року у якому вони були надані. 
Ризики щодо несвоєчасного повернення залучених коштів з 
ЄКР не були враховані. Не був створений резерв ліквідності. 

Так, при залишку коштів станом на 1 січня 2015 року дер-
жавного бюджету у сумі 78528 млн. грн. обсяг неоплачених 
бюджетних фінансових зобов’язань, зареєстрованих в орга-
нах Казначейства, склав 4224,6 млн. грн.. Наявного залишку 
коштів на ЄКР в сумі 3008,54 млн. грн. було недостатньо для 
оплати бюджетних фінансових зобов’язань, зареєстрованих 
в органах Казначейства. 

Не зважаючи на те, обсяг непогашених бюджетних зо-
бов’язань на початок 2016 року зменшився на 55,3 % у 
порівнянні із минулим роком та залишок коштів державного 
бюджету склав 62075 млн. грн., наявний залишок коштів на 
ЄКР становив лише 9017,34 млн. грн. 

Існуюча статистика свідчить про актуальність дослід-
жень управління коштами, консолідованими на ЄКР, з ме-
тою забезпечення його ліквідності. 

Лауреат Нобелівської премії з економіки Джозеф Стігліц 
у одній із своїх праць висловлює своє бачення стосовно най-
більш нагальних реформ в період глобалізації, а саме: кон-
курсного права і мораторіїв, урегульованості банківського 
сектору, управління ризиками, системи соціального захисту, 
фінансової допомоги і списання боргів [11, с. 14]. 

Реалії сьогодення вказують на актуальності проведення 
більшості із названих реформи в контексті забезпечення 

ефективного управління ресурсами ЄКР та забезпечення 
його ліквідності. 

На сьогодні понятійний апарат терміну «ліквідність 
ЄКР» в національному законодавстві, що регулює питання 
системи державних фінансів, не визначено. 

Термін ліквідність (liquidity) походить від латинського 
слова «liquidus», що має точний переклад – рідкий, текучий, 
та означає – спроможність окремої установи чи системи в 
цілому забезпечувати своєчасність, повноту та безпере-
рвність виконання усіх своїх грошових зобов’язань. 

Й. Юнгман характеризує ліквідні кошти (активи) як ак-
тиви, що можуть бути використані в якості платіжних за-
собів. Автор вважає, що управління ліквідністю означає 
прагнення мати достатню кількість коштів (в потрібному 
місці в потрібний час) щоб найефективніше з точки зору за-
трат виконати зобов’язання держави. Досліджуючи форми 
управління ліквідністю Юнгман Й. робить висновок, що не 
існує єдиної моделі управління ліквідними коштами. Кож-
на окремо взята країна має сформувати сласну систему, яка 
подібно системі виконання бюджету залежить від того, як 
організовано і як здійснюється управління в системі вико-
навчої влади [12, c. 82].

В Україні застосовується термін «ліквідність банку», 
який розглядається як «…здатність банку виконувати свої 
зобов’язання не тільки своєчасно, але й без суттєвих втрат», 
або «.. це його (банку) спроможність забезпечувати своєчас-
не виконання своїх грошових зобов’язань, завдяки збалан-
сованості між строками та сумами погашення розміщених 
активів і строками та сумами виконання зобов’язань, а та-
кож строками та сумами інших джерел і напрямів викори-
стання коштів» [13]. 

З огляду на те, що існуюча на сьогодні вітчизняна модель 
функціонування ЄКР консолідує кошти 28 субрахунків ЄКР 
і передбачає відкриття та обслуговування органами Казна-
чейства рахунків клієнтів у національній валюті за кошта-
ми яких виникають грошові зобов’язання, то гіпотеза щодо 
ліквідності ЄКР може базуватися на підходах, які застосову-
ються у банківській сфері. 
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Отже, ліквідність ЄКР – це здатність органів Казначей-
ства у будь-який момент часу забезпечити виконання у на-
ціональній валюті в грошовій формі своїх зобов’язань перед 
платоспроможними клієнтами, на першу вимогу та у повній 
сумі [14, c. 169]. 

Урегулювання на законодавчому рівні понятійного апа-
рату «ліквідність ЄКР» стане першим кроком до запровад-
ження механізмів управління ліквідністю ЄКР.

Ліквідність ЄКР є якісною характеристикою фінансової 
стабільності держави. Тому, управління ліквідністю ЄКР є 
важливою складовою фінансового менеджменту в органах 
Казначейства.

З метою запровадження моделі управління ліквідністю 
ЄКР необхідно здійснити як нормативно-праві заходи так і 
організаційні, зокрема:

- здійснити розподіл та закріпити на законодавчому рівні 
повноваження Мінфіну, Казначейства, розпорядників бюд-
жетних коштів та інших клієнтів, кошти яких консолідовані 
на ЄКР;

- визначити механізм управління ресурсами ЄКР та ство-
рити нормативно-правове та інформаційне забезпечення. 
Розробити методичне забезпечення визначення нормативів 
ліквідності ЄКР;

- забезпечити збалансованість активів та пасивів Казна-
чейства України, а також оцінку їх доходності і ризиковості. 
Створити систему ризиків та управляти ними. 

Для запровадження ефективної системи управління ре-
сурсами та забезпечення ліквідності ЄКР важливо консолі-
дувати всі кошти бюджетів та їх розпорядників на ЄКР. До 
2016 року кошти всіх бюджетів та їх розпорядників (крім 
тих, що провадять свою діяльність за кордоном) були кон-
солідовані на ЄКР.

Проте Законом України «Про внесення змін до Бюджет-
ного кодексу України щодо реформи міжбюджетних від-
носин» від 28.12.2014 р. № 79-VIII надано право держав-
ним і комунальним вищим навчальним закладам, науковим 
установам та закладам культури відкривати рахунки для 
здійснення господарської діяльності в установах держав-
них банків. Аналогічні норми мають місце стосовно коштів 
бюджету розвитку органів місцевого самоврядування. За-
лишок коштів за рахунками названих розпорядників бюд-
жетних коштів і місцевих бюджетів, які прийняли рішення 
обслуговуватися у поточному році в установах державних 
банків, щоденно не обнуляються, і, як наслідок, кошти не 
приймають участь в управлінні ресурсами ЄКР. 

Для забезпечення збалансованості активів та пасивів 
важливо мати точну інформацію про надходження і вико-
ристання коштів не тільки в обсягах, а й фактичних строках 
грошових потоків. Ураховуючи те, що ЄКР об’єднав кошти 
на лише бюджетів, а й фондів соціального страхування та 
кошти інших клієнтів, необхідно при складанні прогнозів 
ураховувати і їх грошові потоки. З цією метою необхідно 
запровадити подання касових планів за надходженнями і ви-
тратами цими суб’єктами. 

В міжнародній практиці відомі такі інструменти забезпе-
чення ліквідності як цільовий запас коштів на ЄКР, резерв 
ліквідності, прогнозування доходів і видатків, мінімізація 
ризиків, пов’язаних з процесами планування бюджетів, по-
кращення обіговості коштів шляхом запровадження елек-
тронного документообігу та платежів.

Із урахуванням міжнародного досвіду пропонуємо за-
провадити у національній системі управління ліквідністю 

визначення розміру цільового запасу коштів на ЄКР. Для за-
безпечення розрахунку розміру цільового запасу коштів на 
ЄКР пропонуємо використовувати формулу:

ЦЗКЄКР  = НПП + ПСЄКР,  де:
ЦЗКЄКР – цільовий запас коштів на ЄКР;
НПП – накопичена похибка прогнозу за період;
ПСЄКР - прогнозоване сальдо ЄКР на період.
Методологія управління ресурсами ЄКР має базуватися 

на нових можливостях інформаційного забезпечення казна-
чейського обслуговування бюджетів та клієнтів. Запровад-
ження з 2017 року всіх національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку в державному секторі та нового пла-
ну рахунків бухгалтерського обліку дозволять формувати 
звітність, яка відповідатиме потребам управління ліквідні-
стю ЄКР, зокрема: 

- для запровадження нового Плану рахунків бухгалтерсь-
кого обліку в державному секторі та забезпечення узагаль-
нення інформації про стан ЄКР у режимі реального часу у 
балансі Казначейства України необхідно відкрити балансо-
вий рахунок 2541 «Єдиний казначейський рахунок» та 28 
аналітичних рахунків балансового рахунку 3751 «Технічні 
рахунки Головних управлінь Казначейства». У балансі тери-
торіальних управлінь відповідно відкриваються балансові 
рахунки 2542 «Субрахунки єдиного казначейського рахун-
ку»;

- розвиток інформаційних технологій та запровадження 
електронного цифрового підпису дозволяють удосконали-
ти модель функціонування ЄКР шляхом дистанційного об-
слуговування, а також відкриття рахунків для зарахування 
надходжень бюджетів, фондів соціального страхування та 
рахунків розпорядників бюджетних коштів, інших клієнтів 
на балансі Казначейства України. Це дозволить централізу-
вати не тільки кошти ЄКР на балансі Казначейства України 
(центральний рівень), а також інформаційну базу даних про 
всі необхідні операції для здійснення управління ліквідні-
стю ЄКР;

- здійснювати оцінку доходності і ризиковості активів і 
пасивів з метою залучення до державного бюджету додатко-
вих надходжень у вигляді відсотків за розміщення на депо-
зит тимчасово-вільних коштів. 

Висновки і пропозиції
Отже, за результатами проведеного дослідження понятій-

ного апарату зроблено висновок про необхідність узгоджен-
ня у нормативно-правих актах визначення терміну «ЄКР». 

Аналіз залишків коштів ЄКР, їх структури у досліджу-
ваному періоді свідчать про необхідність запровадження 
управління ліквідністю. З цією метою необхідно у норма-
тивно-правовій базі визначити: 

- зміст поняття «ліквідність ЄКР»;
- розрахунок показників миттєвої, термінової та довго-

термінової ліквідності;
- визначити систему ризиків, які впливають на ліквід-

ність ЄКР.
Подальших досліджень потребує питання збалансо-

ваність бюджетних планів та їх вплив на управління ЄКР.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследована атрибутивная взаимосвязь эколого-экономически сбалансированного сельского развития и эф-

фективной реализации аграрной политики. Подчеркнуты приоритеты и системность их взаимозависимости в условиях 
необходимости обеспечения продовольственной безопасности РФ и импортозамещения.

ABSTRACT
This article deals with the relationship attribute of ecological and economically balanced rural sustainable development and 

effective implementation of agricultural policy. Underlined the priorities and consistency of their interdependence in a need for RF 
and import alteration specificity food security has considered. 
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Социально-экономические итоги трансформации аграр-
ной экономики России за последние два десятка лет явля-
ются предметом жестких как научных, так и политических 
дискуссии. При этом много внимания уделяется проблемам 
касательно: сохраняющегося диспаритета в межотраслевом 
обмене аграрной отрасли с другими отраслями экономики 

страны, отсутствия при этом мотивации хозяйствующих 
на земле субъектов, а также трудностей конкурентного ры-
ночного функционирования агропродовольственной систе-
мы,  свертывания реального аграрного производства и не-
реальности в обеспечении расширенного воспроизводства, 
на фоне типичного перманентного состояния низко рента-
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бельного, убыточного функционирования и безнадежной 
закредитованности хозяйствующих субъектов; негативных 
последствий тотальной деиндустриализации аграрной от-
расли страны, в условиях вымывания отечественных систем 
машин в сельском хозяйстве при очаговом процветании за-
рубежных систем машин и комплексов, когда российским 
остается только поле или место расположения животно-
водческого комплекса; всеобщей деэкологизации аграрной 
сферы, выразившейся в уничтожении агромелиоративной 
системы страны, усилении диспропорции между выносом 
питательных веществ из полей и их воссозданием посред-
ством мелиоративных мер, забвении раннее разработанных 
систем при повсеместном игнорировании  экологически 
созвучных систем земледелия и прочего; крупномасштаб-
ного разрыва преемственности кадров на селе, деградации 
раннее существовавших технических училищ по подготов-
ке кадров для сельскохозяйственного производства, а также 
разрыва раннее существовавших производственно-эконо-
мических внутри и межотраслевых связей (горизонтальных 
и вертикальных) в агропродовольственной системе России, 
которые обеспечивали как биодиверсификацию, так и мно-
гофункциональное развитие агропромышленных регио-
нальных систем.

Критический анализ животрепещущих проблем проис-
ходит, как правило, памятуя о недостаточных размерах го-
споддержки аграрного сектора России, неразрешенности 
земельных отношений, необходимости усиления экологиче-
ской и социальной составляющих аграрной политики госу-
дарства, как это принято в развитых странах, что само по 
себе бесспорно актуально. Вместе с тем, анализ основных 
аспектов государственной аграрной политики в неразрыв-
ной связи с типом развития во многом могло прояснить жиз-
ненность аграрной политики и реально расставить акценты 
с учетом срочности и степени значимости тех или иных мер.

В Послании Президента Российской Федерации Феде-
ральному собранию 04.12.2014 г. В.В. Путин подчеркивает: 
«России сейчас приходится бороться за свой суверенитет. 
Если для ряда европейских стран национальная гордость — 
давно забытое понятие, а суверенитет — слишком большая 
роскошь, то для России реальный государственный сувере-
нитет — абсолютно необходимое условие её существова-
ния» [11].

Сказано о приоритете аграрной государственной по-
литики как обеспечения в условиях жестко ограниченных 
ресурсов национальной продовольственной безопасности 
и устойчивого сельского развития; о насущности развития 
партнерства с хорошо известными лидерами и локомотива-
ми глобального экономического развития в рамках  реально 
функционирующего  с 1 января 2015 г. Евразийского эконо-
мического союза, имеющего такие базовые принципы, как 
равноправие, прагматизм, взаимное уважение; сохранение 
национальной самобытности и государственного суверени-
тета всех стран-участниц, имея в виду синхронное исполь-
зование этих ключевых принципов, обеспечение тесной 
кооперации, как мощного фактора развития стран-участниц 
Евразийского союза.

Стратегический курс касательно того, что Россия будет 
открыта для мира, сотрудничества, привлечения зарубеж-
ных инвестиций, реализации совместных проектов четко 
подтвержден в Послании Президента, при этом подчеркну-
то, что наше развитие зависит, прежде всего, от нас самих. 
Впереди время сложное, напряженное, и многое зависит от 

каждого из нас на своем рабочем месте. Так называемые 
санкции и внешние ограничения - это стимул для более эф-
фективного, ускоренного достижения поставленных целей. 

Говоря о кратких итогах аграрной политики России и госу-
дарственном реформировании сельского хозяйства страны, 
что, по нашему мнению, практически созвучны, поскольку 
аграрная политика – как целенаправленная деятельность го-
сударства, ограниченная ресурсами, бюджетом и временем, 
призванная обеспечить продовольственную независимость 
и безопасность страны; и аграрная реформа – как государ-
ственные мероприятия по преобразованию аграрных отно-
шений, форм землепользования и землевладения; по-сути, 
на данном этапе несут равнозначную нагрузку; попытаем-
ся сделать акцент на некоторых императивных признаках 
так или иначе, влияющих на вектор устойчивого сельского 
развития. Логика переустройств экономики многих стран 
показывает, что на начальном этапе приоритетное разви-
тие аграрного сектора, оказывает, как правило, позитивное 
мультипликативное действие на другие отрасли экономики. 
Тому есть многочисленные свидетельства: рост аграрного 
про¬изводства предшествовал промышленным революци-
ям, прокатившимся по странам умеренного климатического 
пояса, начиная от Англии в середине XVIII века и завершая 
Японией в конце XIX века. В истекшие два три десятка лет 
рост сельского хозяй¬ства в Китае, Индии и Вьетнаме пред-
шествовал подъему в других отраслях, а также экономики 
в целом. В случае с Россией, к сожалению, этого сказать 
нельзя, ибо весь ход событии двух последних десятилетии 
демонстрирует паллиативность мер аграрной политики, и 
мало эффективные результаты, следствием чего является 
развал прежней системы в начале 1990-х и половинчатость 
принимаемых мер на последующих этапах реформирования 
вплоть до 2006 г.. 

Хрестоматийной сутью аграрной реформы России явля-
ется радикальное изменение всей системы аграрных отно-
шений, включая собственность на землю и другие средства 
производства, системы хозяйствования, социальных усло-
вий жизни на селе, формирование рыночного механизма, 
преобразование межотраслевых горизонтальных и верти-
кальных агропромышленных систем, обеспечение адекват-
ного новым качественным задачам государственного регу-
лирования и поддержки аграрного сектора. Как показывает 
опыт решения аграрных проблем России за последние два 
десятка лет, системного созидательного преобразования, где 
в центре внимания стоит интерес крестьянина, добиться не 
удалось.

Напоминая о том, что аграрная реформа – мероприятие 
сложное и тонкое, осуществление коей требует помнить о 
старом принципе: не навреди чем-то непродуманным, ака-
демик А.А. Никонов в книге Спираль многовековой драмы: 
аграрная наука и политика России (XVIII-XX вв.) конечные 
цели аграрной реформы России определял так: 

«Во-первых, окончательное раскрепощение крестьянина, 
социальные преобразования села с целью повышения жиз-
ненного уровня людей, улучшения качества жизни с учетом 
удовлетворения как материальных, так и духовных потреб-
ностей крестьян. Поскольку крестьянство длительное время 
физически угнеталось и умерщвлялось, осквернялись его 
духовные ценности и традиции, оно рассматривалось как 
темная масса и реакционная сила, всевозможными путями 
деревня опустошалась и ограблялась, то для ее возрождения 
потребуется немало времени, сил и средств. Но без физи-
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ческого, культурного и духовного возрождения села и кре-
стьянства невозможно возрождение общества, нации и госу-
дарства – здесь и ниже подчеркнуто нами – С.П.…

Во-вторых, создание стабильного продовольственного 
хозяйства, обеспечивающего как внутренние потребности 
страны с необходимыми запасами, так и определенные фон-
ды для экспортно-импортных операций. Речь идет о про-
довольственной независимости страны, разумеется, по тем 
видам продукции, которая может производиться в природ-
но-климатических условиях Российской Федерации. Пре-
жде всего, это зерно, картофель, овощи и фрукты, расти-
тельное масло, молоко, мясо, яйца, рыба… Общепринятый 
порог импорта продовольствия, переход которого считается 
опасным для страны, не должен превышать 10 – 15% в об-
щей его массе.

В-третьих, формирование эффективного агропромыш-
ленного комплекса страны, выпускающего конкуренто-
способную продукцию для рынка, как по ее качеству, так 
и затратам. Рынок безжалостен, и на него работать гораздо 
труднее, чем просто поставлять любое сырье по разнарядке 
сверху. На подлинном рынке идет жестокая борьба за потре-
бителя. Последний же покупает продукцию высокого каче-
ства, хорошо сохранившуюся, в современной упаковке и по 
доступным ценам. Следовательно, надо снижать издержки, 
повышать производительность труда, экономно расходовать 
сырье и энергию. Рынок беспощадно вытесняет производи-
телей плохой продукции. Гибнут хозяйства, выпускающие 
продукцию с высокими затратами труда и средств…

В-четвертых, восстановление и поддержание экологи-
ческого равновесия. Эта проблема в обозримом будущем 
может стать исключительно острой. Порождается она, 
прежде всего, некомпетентностью и бесхозяйственностью, 
бездумным отношением к природе, ко всему окружающему 
нас миру, погоней за сиюминутной выгодой, без учета ин-
тересов грядущих поколений. Реформа влияет на экологию 
путем устранения обезлички, путем повышения личной от-
ветственности за использование земли и результаты своей 
деятельности. Все агропромышленное производство долж-
но быть экологически безопасным, природощадящим»[2] 

Синтезируя обозначенные конечные цели аграрной ре-
формы России, скажем, что аграрная политика России в 
приоритетном порядке должна реализоваться на путях чет-
кого культивирования инновационного типа развития, вы-
полнения императивных установок парадигмы устойчиво-
го сельского развития, являющейся верной альтернативой 
полумерам и технократическим перехлестам,  призванной 
поэтапно последовательно вывести Россию на материали-
зацию выше упомянутых из монументального труда А.А. 
Никонова стратегических установок, касательно решения 
социальных, экономических и экологических проблем села 
и крестьянства, надежного обеспечения продовольственной 
безопасности страны.

Аграрная реформа – длительный эволюционный про-
цесс, имеющий непременное условие – свободу выбора кре-
стьянином, как формы собственности, так методов и систем 
хозяйствования, отсюда необходимость многоукладности, 
гарантии реальной собственности людям, работающим на 
земле. Одновременно необходимо решение таких судьбо-
носных вопросов, связанных с динамичной реализацией 
аграрной реформы, как справедливое налогообложение, 
стимулирующее производство, ценовой паритет со смеж-
ными отраслями, доступ к кредиту и льготный процент, 

организация сбыта, переработки и реализации продукции, 
сервис и снабжение необходимыми ресурсами, становление 
новых институциональных формировании, обеспечиваю-
щих научное, технологическое, образовательное обеспече-
ние аграрной сферы. Иначе говоря, насущно необходимо 
системное решение всех коренных вопросов, связанных как 
с материально-техническим, инновационно-технологиче-
ским, так и инновационно-институциональным аспектами. 

Касательно организационно-экономических аспектов 
реализации радикальной аграрной реформы, взаимосвязи 
властных структур и хозяйствующих на земле субъектов, 
вертикальной иерархической взаимозависимости, прямых и 
обратных связей, весьма четко подчеркивал А.А. Никонов: 
«…Реформа – это путь с двусторонним движением. Обычно 
она начинается по инициативе сверху, направляется «вер-
хами». Но ничего не получится, если она не будет понята 
и принята «низами», если ее цели и методы противоречат 
интересам «низов». Поэтому роли должны распределяться 
так: «верхи» обеспечивают правовые, экономические, соци-
альные гарантии и осуществляют организационную работу. 
«Низы» же понимают, поддерживают новые отношения и 
соответственно действуют. При этом важно не только иметь 
хорошие законы, но и преодолеть правовой нигилизм, обе-
спечить выполнение законов. Сами же они должны исхо-
дить из реальной потребности, а не быть плодом сделок и 
компромиссов политических сил, обычно страдающих ам-
бициозностью»[2] 

Ход реформ в 1990-х и 2000-х гг. продемонстрировал, 
вплоть до принятия федерального закона от 29 декабря 2006 
г. № 264 «О развитии сельского хозяйства», что аграрная по-
литика была мало эффективной именно из-за неразрешен-
ности этих стержневых вопросов. Несколько спонтанно до 
утверждения этого закона был принят к реализации наряду 
с другими известными проектами Приоритетный Нацио-
нальный проект «Развитие АПК», безусловно, внесший не-
которое оживление и напомнивший о приоритетах аграрно-
го сектора страны в 2006 и 2007 гг. Тем не менее, при всей 
критике данного документа специалистами, все же  соответ-
ствующим водоразделом является принятие упомянутого 
базового федерального закона, определившего механизм 
господдержки и контуры современной аграрной политики, а 
также  Госпрограмма развития сельского хозяйства и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2008 -2012 гг., ушедшая в историю недовыполненной, и 
Госпрограмма на период 2013-2020 гг., по-существу опре-
деляющая собой новый этап аграрной политики России, 
претендующая подвести научную основу в вопросах госре-
гулирования сельского хозяйства - попытка системного ре-
шения императивно насущных сложных аграрных проблем, 
ждущих своего разрешения ни один десяток лет. 

Характеризуя аграрный сектор страны в контексте основ-
ных тенденции развитии экономики России приведем слова 
академика РАН Н.П. Федоренко из его «Обращение к чита-
телю» в книге проф. В.М. Симчеры: «Развитие экономики 
России за 100 лет. Исторические ряды»[3], ставшие своео-
бразным откровением – завещанием, поскольку это стало 
его прижизненной последней публикацией. Им проанализи-
рован прогресс России в прошедшем веке, откровенно под-
черкивая как позитивные аспекты: ликвидация бесправия 
и голода, увеличение средней продолжительности жизни 
более чем вдвое, возведение крупных промышленных объ-
ектов более 50 тысяч, удвоение урожайности в земледелии, 
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более чем в 40 раз увеличение производительности труда, 
рост в 160 раз промышленного производства и более чем в 
80 раз национального богатства; так и нерешенные задачи, 
и негативные моменты: бедность и нищета широких масс 
(ныне по разным оценкам от 25 до 45 млн. человек), о том, 
что не удалось удержать в последнем десятилетий XX века, 
достигнутых высот в экономике, вследствие чего откати-
лись со второго на 50-70-е места в мире по важнейшим по-
казателям социально-экономического развития.  

Резюмируя круг вопросов касательно дальнейших судеб 
России и россиян, Н.П. Федоренко подчеркивал: «Россия не 
достигнет никогда искомого прогресса, опираясь, каждый 
раз на ограниченные силы, на которые она опирается (ныне 
на олигархов), Россия может рассчитывать на подлинный и 
устойчивый прогресс только при опоре на весь свой мно-
гонациональный народ, на единство, дружбу и взаимопод-
держку всех слоев общества. Чем шире, скорее это будет 
сделано, - тем для страны и всех ее народов будет лучше» 
[3] Предостерегая о губительности жить одним днем, не 
считаясь и непереосмысливая прошедший тернистый путь, 
не уважая прошлое, пренебрегая пращурами, академик Фе-
доренко подчеркивает: «Следовательно, жить и двигаться 
надо иначе. Жить и двигаться надо взыскательнее, пере-
осмысливая прошлое, отделяя в нем хорошее от плохого, 
преодолевая, а, не наращивая его завалы, реформируя, а, не 
разрушая созданное, все больше приобретая, а, не теряя в 
будущем.

Для такой страны, как наша, где на каждого земельных 
угодий, водоемов, полезных ископаемых, лесов и полей 
много больше (много – это в данном случае в десятке раз 
больше), чем где-нибудь еще в хороших местах в мире, дру-
гого выбора в будущем нет и уже, кажется, быть не может. 
Льготный лимит вольготного и беспечного выбора будуще-
го наша страна в прошлом целиком исчерпала.

При таких обильных и могучих природных и людских 
ресурсах Россия не может оставаться и дальше голодной и 
бедной»[3] 

В упомянутой книге проф. Симчеры касательно сравни-
тельных оценок сельского хозяйства России по отношению 
к другим отраслям результирующим за прошедший век от-
мечено: «В отличие от других секторов экономики сельское 
хозяйство России за 100 лет, как свидетельствуют данные…, 
топталось на одном и том же месте, не получило какого-ли-
бо заметного развития, а по организации, добросовестности 
и качеству ведения крестьянского труда, пожалуй кратно 
ухудшило свои позиции.

При общем почти 20-тикратном прогрессе промышлен-
ности и 30-тикратном прогрессе строительства, а в целом 

более чем 8-микратном общем прогрессе национального 
богатства страны за 100 лет, российское сельское хозяйство 
приросло всего лишь на каких то 35,6%, в том числе произ-
водства зерна – на 31,0 и производства мяса на 37,5% (пого-
ловье крупного рогатого скота при этом уменьшилось с 30 
до 28 млн. голов, т.е. упало на 6,7%), что при таком крупном 
счете, каким является исчисление экономического роста за 
100 лет, следует рассматривать не как свидетельство како-
го-то вообще продвижения вперед, а, скорее всего лишь как 
результат неизбежно появляющихся в таких случаях стати-
стических погрешностей такого счета»[4]  Справедливости 
ради к этому следует добавить, что за столетие все эпохаль-
ные реорганизации, проходившие в стране, в основном, про-
ходили на нещадной эксплуатации села и крестьян, будь то 
индустриализация страны, подъем целины и т.д., при кото-
рых жители села получали общественные блага по остаточ-
ному принципу, который, кстати, и  на сегодня еще практи-
чески не преодолен.

Поиск новой парадигмы развития и одоления отставания 
аграрной экономики России детально изложены в авторской 
научной публикации [5], здесь лишь резюмируем о том, что 
главной отправной методологической установкой принято 
считать становление инновационной системы аграрной сфе-
ры, отвечающей требованиям эффективного многофункци-
онального сельского развития, императивно форсирующего 
коренной переход от затратных и технократических прин-
ципов, приведших к серьезным негативным экологическим 
последствиям, к ресурсосберегающим технологиям на фоне 
экологически созвучной, социально приемлемой, экономи-
чески мотивированной аграрной политики государства.
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АННОТАЦИЯ
Техническое перевооружение и модернизация предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) является од-
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ся проект модернизации производства на одном из ведущих предприятий ОПК, выпускающих изделия ракетно-космиче-
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ABSTRACT
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Для того, чтобы российский оборонно-промышленный 
комплекс, заметно пострадавший в кризисные 1990-е годы, 
смог справиться с поставленными перед ним задачами, его 
необходимо модернизировать. На сегодняшний день зна-
чительную долю производственных фондов машиностро-
ительных предприятий ОПК составляет технологическое 
оборудование, устаревшее морально и физически. Техни-
ческое перевооружение и модернизация предприятий ОПК 
является государственной задачей, поскольку от эффектив-
ности ее решения зависит экономическая и оборонная безо-
пасность страны.

В сфере ОПК в рамках соответствующих федеральных 
целевых программ намечено вложение значительных объ-
емов бюджетных средств в техническое перевооружение и 
модернизацию предприятий, участвующих в выполнении 
государственного оборонного заказа. В ближайшие годы 
предприятия ОПК должны осуществить комплексное тех-
ническое (технологическое, информационное и кадровое) 
перевооружение, без которого невозможно решить пробле-
му обеспечения производства современной военной техни-
ки. Основными направлениями модернизации определены: 
обновление производственной базы; финансирование пер-
спективных научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ; омоложение кадров.

Для известного машиностроительного предприятия, 
размещенного на территории Сибирского Федерального 
Округа, получение нового государственного оборонного 
заказа стало отправной точкой разработки стратегической 
программы развития. Одним из направлений программы яв-
ляется модернизация действующего производства с целью 
освоения принципиально нового изделия для ракетно-кос-
мических войск.

Предприятию удается успешно проводить техническое 
перевооружение и модернизацию. Но, к сожалению, суще-
ствуют еще некоторые проблемы, одной из которых является 
физический и моральный износ сварочного оборудования, 
что не позволяет производить сварку новых изделий ракет-
но-космической техники из перспективных алюминиевых 
сплавов с улучшенными массогабаритными характеристи-
ками. Это приводит к повышению затрат на производство, 
снижению многих экономических показателей деятельно-
сти, а также препятствует динамичному развитию предпри-
ятия, а значит и оборонной отрасли в целом. Таким образом, 
выявленная проблема является очень актуальной. 

Для выполнения уникальных сварочных операций на 
предприятии в настоящее время используется оборудова-
ние, которое по своим техническим характеристикам не со-
ответствует требованиям, необходимым при производстве 
нового изделия, разрабатываемого в рамках государствен-
ного оборонного заказа.

Используемое сварочное оборудование требует замены 
на новое, обеспечивающее изготовление деталей и сбороч-
ных единиц (ДСЕ) с улучшенными массогабаритными ха-
рактеристиками.

В связи с увеличением массогабаритных характеристик 
ДСЕ нового изделия в сравнении с выпускаемой продукци-
ей, усложнением конструкции сборочных единиц, появле-
нием новых материалов, требуется техническое перевоору-
жение участков и цехов, оснащение их новым сварочным 
оборудованием, а также проведение модернизации имею-
щегося на предприятии уникального сварочного оборудова-
ния, что позволит расширить технологические возможности 
сварки. 
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На предприятиях оборонно-промышленного комплекса 
применяется широкий спектр способов получения сварных 
соединений:

- электронно-лучевая сварка алюминиевых, титановых и 
стальных сплавов;

- автоматическая аргонодуговая сварка неплавящимся 
электродом в среде инертных газов кольцевых и продоль-
ных швов изделий из алюминиевых сплавов и сталей;

- автоматическая аргонодуговая сварка сталей (жаро-
прочных, на никелевой основе) плавящимся электродом;

- автоматическая и ручная сварка титановых сплавов в 
контролируемой атмосфере;

- контактная (стыковая, шовная и точечная) сварка ста-
лей;

- сварка трением биметаллических соединений (алюми-
ниевый сплав + нержавеющая сталь);

- высокотемпературная пайка узлов;
- пайка сопел из сталей;
- термообработка в аргоне после пайки.
При сварке сборочных единиц корпусных изделий ра-

кетно-космической техники (РКТ) применяются электрон-
но-лучевая и аргонно-дуговая сварки.

Аргонодуговая сварка - дуговая сварка в среде инертного 
газа аргона. Может осуществляться плавящимся или непла-
вящимся электродом. 

Сварка плавящимся электродом используется при свари-
вании нержавеющих сталей и алюминия. Однако объем ее 
применения относительно невелик.

Недостатками аргонодуговой сварки являются невысокая 
производительность при использовании ручного варианта. 
Применение же автоматической сварки не всегда возможно 
для коротких и разно ориентированных швов. [1]

Для решения данной проблемы предлагается внедрение 
новой установки электронно-лучевой сварки (ЭЛС) в общем 
вакууме. Применение ЭЛС в установках общего вакуумиро-
вания вместо аргонодуговой сварки позволит повысить ме-
ханические свойства сварных соединений, увеличить удель-
ные массогабаритные характеристики корпусных элементов 
изделий РКТ, снизить энергопотребление и себестоимость 
изготовления корпусных конструкций.

Если сравнивать ЭЛС с лазерной сваркой, то нужно от-
метить, что лазерная сварка имеет несколько недостатков по 
сравнению с ЭЛС:

- высокая сложность и стоимость оборудования;
- низкий коэффициент полезного значения лазеров, при-

мерно 0,01 - 2,0%;
- неспособность сваривать изделия с большой толщиной.

ЭЛС в сравнении с другими способами сварки плавле-
нием позволяет обеспечить очень высокую скорость про-
цесса: до 60 м/мин (1 м/c) при плотности мощности до 107 
Вт/см2. При ЭЛС плиты толщиной 200 мм за один проход со 
скоростью 1,25 мм/с длительность сварки шва длиной 1 м 
составляет 13,3 мин/м.

В рамках федеральной целевой программы «Развитие 
оборонно-промышленного комплекса Российской Федера-
ции на 2011-2020 годы» состоялся конкурс на выполнение 
опытно-конструкторских работ (ОКР) по созданию опытно-
го образца установки ЭЛС в общем вакууме с заданными 
массогабаритными характеристиками.

Основная цель данных ОКР - это разработка технологии 
и изготовление опытного образца установки электронно-лу-
чевой сварки в общем вакууме для сборочных единиц кор-
пусных изделий РКТ из перспективных алюминиевых спла-
вов с улучшенными массогабаритными характеристиками.

Изготовление опытного образца установки общего ва-
куумирования и освоение технологии ЭЛС сборочных 
единиц из перспективных алюминиевых сплавов позволит 
создать необходимые производственные мощности рассма-
триваемого предприятия для выполнения этапа технической 
подготовки производства, изготовления опытных образцов 
и макетов изделия, отработать технологию электронно-лу-
чевой сварки и изготовления сборочных единиц изделия с 
увеличенными габаритно – массовыми характеристиками.

Решение проблемы сварки корпусных изделий с боль-
шими габаритами требует не только увеличения размеров 
вакуумной камеры разрабатываемой установки, но и изго-
товления технологической оснастки соответствующих раз-
меров. 

Данная часть ОКР будет выполняться на исследуемом 
предприятии. В техническом задании на выполнение ОКР 
предусмотрены следующие основные требования к разра-
батываемой технологической оснастке для установки ЭЛС:

- средняя наработка оснастки для ЭЛС на отказ не менее 
2200 ч.;

- гарантийный срок эксплуатации оснастки для ЭЛС не 
менее 12 мес.;

- полный средний срок службы не менее 15 лет;
- средний ресурс технологического комплекса до списа-

ния должен быть не менее 40000 ч.
Оснастка для установки ЭЛС в общем вакууме корпус-

ных деталей должна обеспечить сборку-сварку образцов 
имитаторов и основных типов сборочных единиц со сле-
дующими максимальными габаритами, представленными в 
таблице.

Таблица
 Габаритные размеры свариваемых изделий на манипуляторе, мм

Параметры Значение
Диаметр 4000
Длина 4000

Толщина стенки 100

Опытный образец установки ЭЛС в дальнейшем будет 
использоваться при серийном изготовлении нового изде-
лия. Сравнительный анализ габаритно – массовых характе-
ристик показывает увеличение габаритных размеров ДСЕ 
вновь осваиваемого изделия по длине в 2,32 – 2,47 раз, по 
диаметру в 1,58 – 1,84 раз, массовых в 3,46 – 8,35 раз. Нали-
чие в производстве технологии электронно-лучевой сварки 

и универсального оборудования позволит уменьшить сроки 
отработки технологии, снизить в целом затраты на техно-
логическую подготовку производства. Изготовленная тех-
нологическая оснастка для установки ЭЛС позволит выпол-
нять нужные технологические процессы эффективно.

Важнейшей стадией жизненного цикла создания РКТ 
являются опытно-конструкторские работы. На этой стадии 
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разрабатывается конструкторская документация: техниче-
ское предложение, эскизный проект, технический проект, 
рабочая конструкторская документация [2, с. 403-407].

Конструкторская подготовка производства включает 
проектирование новой продукции и модернизацию ранее 
производившейся, а также разработку проекта реконструк-
ции и переоборудования предприятия или его отдельных 
подразделений.

Конструкторская подготовка изготовления технологиче-
ской оснастки в рамках данного проекта включает следую-
щие этапы:

- разработку конструкторской и технологической доку-
ментации;

- изготовление опытных образцов;
- приемку результатов ОКР [3].
Техническое задание является основным исходным доку-

ментом для выполнения данных ОКР.
Результатом конструкторской подготовки является разра-

ботка чертежей.
На предприятиях ОПК после получения конструктор-

ской документации (КД) на изделия проводятся следующие 
основные работы:

- выпуск приказа генерального директор об изготовлении 
технологической оснастки на производстве;

- рассмотрение КД на технологичность изготовления 
техническими отделами;

- разработка сетевого графика;
- выдача согласованной на технологичность КД в произ-

водство;
- разработка календарного графика;
- разработка мероприятий по технологической подготов-

ке производства цехами предприятия [3].
Перед запуском в производство оснастки, КД на разрабо-

танное изделие должна быть представлена для оценки экс-
пертной комиссии.

КД, откорректированная по замечаниям экспертной ко-
миссии, запускается в производство для изготовления опыт-
ных образцов приказом генерального директора. Запуск КД 
в производство осуществляется по распоряжению техниче-
ского директора предприятия.

Продолжением работ по конструкторской подготовке из-
делия является технологическая подготовка производства. 

Для завершения технологической подготовки на пред-
приятии требуется наличие полного комплекта технологи-
ческой документации и средств технологического оснаще-
ния, обеспечивающих производство изделий.

Основанием для проведения работ по технологической 
подготовке производства по изготовлению технологической 
оснастки являются:

- КД;
- приказ генерального директора о постановке продук-

ции на производство;
- распоряжение технического директора;
- договор с заказчиком; 
- сетевой график;
- календарный график;
- план технических мероприятий;
- заявка заказчика на стандартные средства технологиче-

ской оснастки (СТО) и на дублеры специальной оснастки 
[4].

Техническая экспертиза конструкции изделия должна 
осуществляться в соответствии с запланированными меро-
приятиями, с целью удостовериться, что выходные данные 
проектирования и разработки соответствуют входным тре-
бованиям.

На следующей стадии жизненного цикла проекта прово-
дятся испытания изделия и его элементов на работоспособ-
ность, собираемость, безотказность, ремонтопригодность, 
контролируемость, технологичность без затрат материалов, 
энергии, станочного и рабочего времени и подготовка к за-
пуску в производство [2, с. 403-407].

После изготовления установка ЭЛС должна пройти пред-
варительные испытания с целью определения соответствия 
изделия требования ТЗ и КД. А также для принятия реше-
ния о возможности представления оснастки для проведения 
приемочных испытаний.

После изготовления и испытаний технологическая ос-
настка будет смонтирована в опытный образец установки 
ЭЛС, который в дальнейшем будет использоваться при се-
рийном изготовлении нового изделия на рассматриваемом 
предприятии ОПК.

В любом проекте существуют определенные риски. Наи-
более вероятные риски данного проекта заключаются в сле-
дующем:

- несвоевременное финансирование работ заказчиком, 
рост цен на материалы;

- несвоевременная поставка материалов, приводящая к 
сбоям в производственном процессе, нарушению плана - 
графика по ОКР;

- технологическое несоответствие оборудования произ-
водственному процессу, отсутствие сырья и материалов на 
складе, низкая квалификация рабочих.

В предлагаемом проекте, для минимизации рисков и со-
кращения потерь предприятия, предусмотрены методы их 
снижения. Что позволит предприятию в срок и с заплани-
рованными затратами выполнить свои обязательства перед 
заказчиком.

Таким образом, разрабатываемый проект имеет большое 
значение для предприятия. Он является первым этапом и 
дает определенный «толчок» к технико-технологическому 
развитию данного предприятия и отрасли в целом. 
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ABSTRACT
Medical translation is performed as a series of collaborative efforts from doctors and professional translators. Very often the 

results of their collaboration are medical questionnaires intended for patients. Medical survey instruments have proved their worth 
as reliable tools of a considerable predictive value, though their translation requires a specific methodology due to a culture-bound 
character of the material. Equivalence of the original and translated texts, translation quality, and the respondents’ ultimate satisfac-
tion depend upon the degree of translator’s cultural competence, health literacy, and his/her awareness of the pragmatic and com-
municative aspects of translation. The task of producing an accurate and fluent translated version of a disease-specific health-related 
quality of life instrument at various stages of its validation is exemplified by the IOF’s one-minute risk test, a ten-item questionnaire, 
designed to evaluate the likelihood of developing osteoporosis. As a tool conceived in English, its use as a validated instrument has 
been limited to the English-language populations. Our case study involves 353 women and 104 men aged 20-79 years who answered 
questions of the IOF’s one-minute osteoporosis risk test translated into Ukrainian. The results show specific problems of application 
due to the patients’ inadequate grasp of medical terminology, various cultural and pragmatic factors. Contrastive linguistic analysis, 
sensitivity and specificity probe are used to prove the correctness of translated items’ interpretation.

Keywords: medical translation, questionnaires/survey instruments, translation methodology, validation assessment, equiva-
lence, cultural competence

1. Introduction. Translation of medical questionnaires: why 
is it important?

Current medical and socioeconomic studies prove that the 
limited English proficiency (LEP) patients often do not receive 
the required medical care. The standards of the care obtained 
may not correspond to the accepted standards due to the lack of 
interpreter and other services in the patients’ primary language. 
According to a seminal study conducted in Canada, women 
whose main spoken language is not English are less likely to 
receive mammograms, beast examinations, and Pap smears than 
the English-speaking Canadian women (Woloshin et al. 1997). 
Spanish-speaking US patients do not turn in time either for 
their eye, dental and physical examination, or for the primary 
care (Hu and Covell 1996; Pitkin and Baker 2000; Sarver and 
Baker 2000). Minority Americans fail to obtain regular prostate 
and colon cancer screens, diabetes-related eye, feet and blood 
pressure checks (Scott Collins et al. 2002). 

The level of general satisfaction with the treatment results and 
care provision is directly associated with ease of doctor-patient 
communication. For example, 51 % of medical staff believe 

that patients refuse to adhere to the prescribed course (non-
compliance) because of culture and language barriers, while 56 
% of these same staff report no language or cultural competence 
training (Youdelman and Perkins 2005). Patients who do not 
speak English fluently are shown to be less satisfied with their 
communication with the medical providers and the care they 
received. What’s even more important, they are reluctant to 
complain about the reasons of their frustrations (Morales et al. 
1999; Jacobs et al. 2001).

Obstacles to the doctor-patient communication occur 
irrespective of the patients’ demographic characteristics or the 
type of their health problems. The three areas, where physicians 
and patients are most likely to differ, concern: 1) ideas about 
the patient’s health problems, 2) expectations of the clinical 
encounter, 3) verbal and non-verbal communication styles 
(Hudelson 2005: 313). At least two of those could be effectively 
assessed by the appropriate medical questionnaires. However, 
an interpreter’s incorrect rendering of questionnaire items or 
a patient’s deliberate concealment of information result in a 
questionnaire’s failure.
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Very often the misunderstandings or discrepancies in 
processing questionnaire items are culture-bound. The patients 
describe their style as foreign and incomprehensible, while 
physicians disregard the patients’ responses as incoherent and 
illogical (Hudelson 2005: 314).      

The aim of the present article is to study the efficacy of 
medical questionnaires as survey tools, the factors contributing 
to their cross-cultural validity, and to compare the roles the 
original and translated version of the same questionnaire play 
in the respective ethno-linguistic environments. The problem of 
medical questionnaire translation has theoretic, psychometric, 
terminological and intercultural roots, which make it a complex 
object of analysis and provide valuable insights into the process 
of interpreter-mediated doctor-patient communication and 
foundations of medical discourse.

2. Medical questionnaires: a research tool
Questionnaires are praised as a cheap and quick research tool, 

especially when applied to studying various aspects of health and 
diseases. Their popularity is associated with the speed of results 
being obtained, relative cheapness of information processing, 
reliability of their findings describing the incidence of diseases, 
their etiology, and patients’ life quality. Medical questionnaires 
have a significant predictive value as to the potential results of 
medical interventions, drug performance and patients’ behavior. 

However, their successful use is undermined by an erroneous 
though commonly held view that any survey instrument is easily 
constructed and does not require any training for its authors 
or implementers. Physicians are quick to complain about the 
pervasive “questionnaire fatigue” due to the fact that they are 
constantly bombarded by various “forms to fill in” (Kaner et 
al. 1998; Eaden et al. 1999). Finally, as a tool developed in 
English, the majority of medical questionnaires can be used as 
validated instruments only for the English-speaking populations, 
which raises a question of the translated versions’ feasibility and 
relevance.  

Most questionnaires in the medical literature inevitably 
reflect the Anglo-Saxon culture from which they derive. 
While the values, stereotypes of behavior and approved 
practices highlighted by the questionnaire’s items may appear 
strange/foreign to the receiving audience, the survey tools are 
nevertheless accepted as ‘gold standards’ by the world scientific 
community (Padua et al. 2003: 179). The appropriate use 
of medical questionnaires results from maintaining cultural 
equivalence, which in turn requires their adaptation to the 
linguistic and cultural expectations of the receiving audience.

 Another possible solution lies in creating an alternative group 
of questionnaires to be used in specific non-English speaking 
countries as populations differ in their attitudes towards the 
categories of “health” and “illness”, “quality of life” etc., as well 
as in their use of health care systems. Though expensive, this 
approach may turn out useful in multicenter/multi-country trials. 

2.1. Typology of medical questionnaires
Medical questionnaires differ in the degree of their generality/

specificity, formality/informality, and respondent’s involvement 
due to an immediate appeal to his/her values, attitudes and 
stereotypes reflected in the questionnaire’s items. Irrespective 
of the instrument’s type, its focus is the presence (treatment, 
management), absence (prevention) or potential recurrence of 
acute/chronic diseases. 

The four general types of questionnaires are:
Quality of life (QOL) instrument/measure is an assessment of 

at least five life categories, including a respondent’s biological, 

psychological, interpersonal, social and economic experience. 
The most frequently utilized categories are Health, Self-Esteem/
Wellbeing, Community/Productivity, Social/Love Relationships, 
and Leisure/Creativity.

Health-related quality of life (HRQOL) instrument/measure 
is an assessment of the extent to which the personal wellbeing 
may be affected by a disease, disability, disorder. The negative 
effect may be assessed in the short or longer perspective.

Patient-reported outcome (PRO) instrument/patient-reported 
outcome measure (PROM) refers to a questionnaire presupposing 
responses collected directly from the patient.

Patient-based outcome assessment (PBOA) instrument refers 
to a questionnaire covering issues of specific concern to the 
patient. 

Despite their functional relatedness and similarity of 
conceptual focus, these types of questionnaires reveal individual 
features. For instance, HRQOL instruments are though multi-
dimensional, still primarily focused on the respondent’s health 
status and influence of disease and impairment, while QOLs 
investigate the individual ability to fulfill his/her needs and 
emotional response to the restrictions. PBOAs cover issues of 
particular relevance to the patient, while PROs/PROMs imply 
only that the information, however relevant or trivial, is provided 
directly by the patient.

The content and intended purpose of the medical 
questionnaires found their reflection in a classification by 
Fitzpatrick et al. which mentions disease-specific, site or region-
specific, dimension-specific, generic, individualized, utility 
instruments and those with summary items (Fitzpatrick et al. 
1998: 8).

The design of questionnaire items and response options 
encompass the commissioner’s assumptions about the scope 
of the receptive audience’s background knowledge and health 
literacy. The items may be of an open or closed (dichotomous) 
type. Open questionnaires encourage qualitative answers, 
general comments by the respondent, and for this reason are 
harder to analyze in statistical parameters. By contrast, closed 
questionnaires appear to be more structured, as they are based 
on ‘yes/no answers’, with numerical values attached to them. 
Dichotomous type of survey instruments is associated with a 
high reproducibility and reliability (Gilkinson et al. 1992).

Response options take into account, among such other 
parameters as a degree of language proficiency, expertise, 
background knowledge etc., - the extent of respondent’s general 
literacy. They may be primarily verbal (Likert scale, recording of 
events), verbal-numerical (VAS scales, anchored (categorized) 
VAS scales), primarily numerical (rating scales), pictorial scales 
and checklists.   

3. Questionnaire translation procedures
Although Harkness and Shoua-Gluzberg (1998: 88) imply 

that sometimes the choice of target language as well as the 
decision upon the specific questionnaire to be translated is the 
‘luck of the (sample) draw’, i.e., where the sample falls decides 
whether a translation is made, more often other factors come 
into play. According to Wild et al. (2009: 431), commissioners 
of the translated version take into account population analysis 
(nature of the population, its potential impact on the languages 
spoken in the country), disease prevalence (some diseases, 
such as sickle-cell anemia, Tay-Sachs disease etc., are closely 
associated with ethnicity), and language inclusion necessity (for 
instance, if there is a low literacy rate or the language in question 
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is mainly oral, there is no need to create a written version of 
translation).

When the decision upon translation is taken, there is a list 
of possible procedures to be analyzed in terms of their pros and 
cons: decentering, direct (one-for-one) translation, committee 
(parallel) translation, advance translation, ‘on-the-fly’ 
translation, ad hoc translation (Harkness and Shoua-Gluzberg 
1998: 98-107).

Decentering is based on paraphrase as a result of which the 
draft questionnaire’s items are reformulated in order to create 
a target version not ‘centered on’ or ‘anchored to’ a specific 
language or culture. Although seemingly appropriate and even 
attractive for the globalized-world population, decentering is 
prohibitively expensive and time-consuming. Besides, it is 
found to produce unnatural-sounding texts and, at least at the 
present stage of translation studies’ development, is potentially 
feasible maximum for 2-3 languages at the same time.

Direct (one-for-one) translation is a traditional procedure of 
each specific language version being assigned to an individual 
translator. This method is considered to be cheap and effective 
in terms of organization and control. However, there is a risk of 
subjectivity in the equivalence choice, potential negligence of 
regional language differences and the data quality risks.

Committee (parallel) translation involves several translators, 
each of them producing their own version of the original text. 
Resulting discrepancies are reconciled at a consensus (revision 
meeting) presided over by the coordinator. In this manner, 
individual translators provide their competence in whatever 
varieties of the target language required by the respondents; 
however, the final choice is made by the coordinator driven by 
his/her subjective preferences. Besides, the procedure is labor, 
time and cost intensive.   

Advance translation differs from the previous procedures 
in that the questionnaire’s items are translated while still in the 
drafting. Thus, source formulations are adapted or annotated, 
explanatory notes are added etc. Nevertheless, without a 
well-grounded proof of the need for advance translation, this 
procedure is unlikely to be used due to its difficulty and cost. 

‘On-the-fly’ translation is performed orally in cases when 
there is a small group of respondents expected to participate 
in a survey or the survey is intended for the sample in which 
several languages are spoken. ‘On-the-fly’ translations are not 
statistically relevant as absence of the written data makes the 
results impossible to process. 

Ad hoc translation involves individuals with bilingual/
multilingual communication skills but little or no training in 
translation. Among its advantages are the relative cheapness, 
accessibility, and the common background the translator and 
respondent share in terms of their socio-economic status, mother 
tongue, cultural values etc. However, numerous studies show that 
ad hoc translation is associated with lower levels of satisfaction 
both for the professionals and lay receivers (Putsch 1985; Simon 
et al. 2006), breach of confidentiality (Haffner 1992) and higher 
number of communication errors (Flores et al. 2003; Moreno et 
al. 2007).       

3.1. Equivalence and translation methodology
The concept of equivalence lies at the heart of translation 

methodology and paradoxically creates a dividing line between 
the classical oppositions: adequacy-oriented translation vs. 
acceptability-oriented translation, overt vs. covert, indirect vs. 
direct one. Pym defines equivalence as “a relation of ‘equal 
value’ between a start-text segment and a target-text segment” 

which can be established on any linguistic level, from form 
to function (2014: 6). He also distinguishes between “natural 
equivalence” existing prior to the translating act and “directional 
equivalence’ which depends upon the choice that the translator 
makes among several translation solutions (2014: 24).

Analysis of the translated versions of medical questionnaires 
shows that some of them follow quite closely the original text, 
without making any attempt at linguistic and cultural adaptation, 
while others transplant the foreign survey tool into the receiving 
culture. The relatively small number of the latter is explained by a 
high status of the original texts considered ‘gold standards’ in the 
field, and the problem of validation as directional equivalence, 
unlike the natural one, does not reveal itself in back translation.

According to G. Toury’s classification, the first group is 
made of adequacy-oriented translations, i.e. focused on the exact 
reproduction of a source language text’s (SLT’s or prototext’s) 
features (Toury 1995: 56). On the other hand, acceptability-
oriented translations seek to meet the requirements of the target 
culture receiving the metatext (target language text, TLT). 

House (2014) finds proof of the two former orientations 
in the impression the target version makes upon the receiver. 
Overt translations, for her, signal in a variety of ways that they 
are target (reproduced) texts. By contrast, the covert ones read 
like the original texts and do not give any indication of their 
‘secondary’, processed character. Although Harkness and Shoua-
Gluzberg (1998: 105), inspired by House’s classification, say that 
“unless there is a valid reason why respondents should consider 
the origins of the questionnaire, […] survey translations should 
be covert”, the current practice of questionnaire translation 
manifests the opposite approach. 

Rather, as Gutt suggests, the translators should strive towards 
“directness” within the ‘overt translation’ category as it is the 
direct translation that refers to the original context and thus 
“creates a presumption of complete interpretative resemblance” 
(2014: 196). The receiving audience understands that they are 
reading a target version of the questionnaire but feel that they 
get the same idea as the readers of the original survey tool and, 
what’s important, the idea that the authors intended to convey. 

This similarity of conceptual background is created by a 
masterful use of equivalences. Guillemin et al. (1993) describe 
semantic, grammatical and idiomatic ones which are found 
in almost every type of the translated text. By contrast, the 
equivalences typical of the questionnaires are, according to 
Guillemin et al. (1993), experiential and conceptual equivalences, 
both vital for the cross-cultural adaptation. Experiential 
equivalence requires that “the situations evoked or depicted in 
the source version should fit the target cultural context” (1993: 
1423). If no corresponding feelings or activities are found, the 
items should be discarded. 

Conceptual equivalence refers to “the validity of the concept 
explored and the events experienced by people in the target 
culture, since items might be equivalent in semantic meaning 
but not conceptually equivalent” (1993: 1424). Thus, conceptual 
equivalence becomes a corner-stone and integral part of 
linguistic validation, confirmation of the target version’s status 
as a rightful counterpart of the original.   

3.2. Requirements of accuracy and methods of translation 
quality assurance

The task of evaluating the quality of medical questionnaire’s 
translated version appears notoriously difficult, since it is not 
entirely clear what the focus of evaluation should be. On the 
one hand, an accurate translation is to convey the original text’s 
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meaning, on the other – a fluent output is desirable as it could 
be read easily. 

These two goals, adequacy and equivalence (often called 
‘fidelity’ and ‘fluency’) are not easy to reconcile. Equivalence 
(in its most general sense) stipulates the degree to which the 
output is well-formed (in compliance with the target language’s 
grammar, lexis, syntax etc.). Adequacy refers to the extent to 
which the output communicates the information present in the 
reference translation. 

The measure of adequacy is the equivalence between the 
meaning of the original questionnaire’s item and the meaning of 
the translated one. Thus, adequacy is the goal and result of the 
accurate translation, while equivalence is the means of achieving 
this goal. 

According to Txabarriaga (2009: 3), the real indicators of 
proficiency in translation are knowledge of the subject matter, 
knowledge of relevant terminology, the ability to discern meaning 
in context and transfer it within the target language constraints, 
i.e., accurately (all meaning has been transferred), precisely (all 
nuances of the language, tone, intent, style have been preserved 
in the target language), correctly (grammar, syntax, orthography 
rules have been observed), completely (no part of the original 
was omitted and nothing has been added to the target text), and 
consistently (specific terms, stylistic elements and language-
specific norms have been consistently used throughout).

The IMIA Guide on Medical Translation asserts that the 
ultimate test for a medical translator is the validation by the 
end user; i.e., whether the person in need of translated materials 
can adequately comprehend the information provided and act 
according to expected results (Txabarriaga 2009: 8).   Guidelines 
about how to produce easily-read translated versions of 
questionnaires comprehensible to a majority of people suggest 
using language which could be understood by 10 to 12-year 
children, or between the 6th and 8th-grade reading levels.

Recommendations for the translators of medical 
questionnaires include: using short sentences with key words 
in each item as simple as possible; active rather than passive 
voice; repeated nouns instead of pronouns; and specific rather 
than general terms. Translators should avoid using metaphors 
and colloquialisms; subjunctive mood; possessive forms; vague 
terms; and sentences containing two different verbs that suggest 
different actions (Guillemin et al. 1993).  

To assure the quality of the questionnaire’s target-language 
version, Swaine-Verdier et al. (2004) suggest recruiting a group 
of 5-7 translators with varied profiles. They are to be informed of 
the model underlying the questionnaire, its design and content, 
potential respondents etc. The quality control is effected first by 
the coordinator, and once the draft version has been approved, - 
by the lay panel of the target-language speakers who have access 
to the translated questionnaire (and not the original).

The coordinator-mediated discussions of the translators and 
potential end-users (represented by the focus group) result in 
a number of adaptations introduced into the draft text. Tuleja 
et al. mention factual reporting-driven adaptations which 
refer to adjustments resulting from specific linguistic and 
cultural practices; language-driven adaptations which refer to 
adjustments resulting from linguistic characteristics such as the 
presence or absence of the gender category; convention-driven 
adaptations which refer to adjustments resulting from whether 
the orientation of the questionnaire changes from left-to-right 
to right-to-left, for example, when translating from English to 
Arabic, or from left-to-right to top-to-bottom when translating 

from English to Chinese; and culture-driven adaptations which 
refer to adjustments resulting from the different norms, customs 
or practices of a given people (Tuleja et al. 2011: 400).

Deficiencies of translation and unsuitable item content 
constitute the so-called “nuisance factors” that, according to 
Van de Vijver, may affect the measured results and level of 
comparability of data across cultures (2003: 207). However, 
even when the requirement of translation’s accuracy is met, 
a questionnaire developed in one language/culture may not 
necessarily “travel well” across cultures due to differences in 
meaning and interpretation (Braun 2003: 137). Psychometric 
studies help to establish correspondence of the original 
and translated versions and to perform validation of the 
questionnaire’s reliability. 

4. Psychometric aspects of medical questionnaire translation
Psychometric stage of medical questionnaire translation 

involves: a) statistical analysis of the respondents’ moods, 
attitudes, values, beliefs, as well as prejudices, cultural 
and behavioral stereotypes etc., and b) confirmation of the 
questionnaire’s reliability when transplanted into a different 
linguistic and cultural environment, equal status of both survey 
instrument’s texts – original one and reproduced in a target 
language.   

Both psychometric tasks - construction of a translated 
version of a survey instrument and measurement of its 
effectiveness – converge upon two principal concepts. Back 
in 1921, Buckingham et al. claimed that “the most important 
types of problems in measurement are those connected with the 
determination of what a test measures, and of how consistently it 
measures. The first should be called the problem of validity, the 
second, the problem of reliability” (1921: 80). In this manner, 
reliability shows that an instrument performs over the time and 
in various language/culture groups, while validity refers to its 
capacity to measure exactly the categories it is meant to measure. 
Reliability is an integral, though by no means an unique, element 
of validity.

The principle of linguistic validity of a translated medical 
questionnaire stipulates that the rendered version plays the same 
role in the target culture as the original in the primary one. It 
relies upon a premise that the target audience construes the 
message of questionnaire’s items in the same way as the original 
audience did. Collecting data in different cultures with the aim 
of obtaining comparative results requires that the measurement 
instrument has cross-cultural validity, i.e., that translation and 
measurement equivalence are ensured or at least tested (Grunert 
et al. 1993: 8).

Besides the linguistic and cross-cultural validity, there are 
other types to take into account. Construct validity is determined 
by evidence that relationships among items and concepts 
conform to a priori assumpions concerning logical relationships. 
If the results are consistent with a pre-existing hypothesis, it is a 
convergent validity, otherwise – a discriminant validity. Criterion 
validity is the extent to which the scores of a medical survey 
instrument are related to a known ‘gold standard measure’ of the 
same concept.

By far the most important type of validity in terms of 
translation is the content validity, i.e. the extent to which the 
instrument measures the concept of interest (FDA 2014: 19). 
Content validity is specific to the population, condition, cultural 
and environmental issues. For example, in tropical countries, 
asthma patients do not have to contend with snow and icy winds, 
so the inclusion of question “Do you feel worse in winter?” in 
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the translated version of the questionnaire is irrelevant. A subtler 
example of distortion on the level of cultural validity was 
discussed by Acquadro et al. (2014). 

In the Pediatric Asthma Caregiver’s Quality of Life 
Questionnaire (PACQLQ), developed in Canada, caregivers 
reported that they were «angry» because their child had asthma. 
However, in every other country in the world, anger was not an 
emotion frequently experienced; so, the qualifier «sad» was used 
instead (Acquadro et al. 2014: 211–212).

In its Guidance for Industry, the FDA mentions the content 
validity among the standards against which the quality of 
translated instrument’s version is tested: “Regardless of 
whether the instrument was developed concurrently in multiple 
cultures or languages or whether a fully developed instrument 
was adapted or translated to new cultures or languages, we 
recommend that sponsors provide evidence that the content 
validity and other measurement properties are adequately similar 
between all versions used in the clinical trial. We will review the 
process used to translate and culturally adapt the instrument for 
populations that will use them in the trial” (FDA 2014: 22).  

4.1. Creating a valid translated version of medical 
questionnaire

The process of creating a valid translated version of medical 
questionnaire involves several stages: 1) preparation, 2) 
forward translation (more than one), 3) reconciliation, 4) back 
translation, 5) back translation review, 6) harmonization, 7) 
cognitive debriefing, 8) review of cognitive debriefing results 
and finalization, 9) proofreading, and 10) final report (Wild et 
al. 2005: 96-97).

The preparation stage presupposes obtaining permission to 
use the medical survey instrument in a different linguistic/cultural 
setting and inviting the instrument developer to be involved. 
Those in charge of the translation project develop explanation 
of the key concepts, and recruit the in-country persons to be 
actively involved in or managing the translation. The staff must 
meet the following requirements: a) to be native speakers of 
the target language, b) to be fluent in the source language, c) to 
reside in the target country, d) to come from a medical/health/
psychology/social science background, and have experience in 
translating/managing the translation of PRO measures.

The people in charge of forward translation should represent 
multiple countries of origin, especially the target countries, for 
the study. Wild et al. (2009: 437) suggest more than two forward 
translations if many countries need to be included.

Reconciliation resolves discrepancies between the original 
independent translations, and seeks agreement between 
individual speech habits and preferences.

Back Translation provides a quality-control step 
demonstrating that the quality of the translation is such that the 
same meaning may be derived when the translation is moved 
back into the source language. Back translation is reviewed by 
several experts who provide their opinions on the best possible 
options and identify country- or region-specific problems of 
translation. When it is impossible to find any solution, different 
final versions can be produced which maintain most of the same 
wording but include the country-specific variations required 
(Wild et al. 2009: 437).

At the harmonization stage, back translators representing each 
language provide a back translation of each item. Close attention 
should be paid to the correspondence of each back translated 
item to the original version as well as to any instances or trends 

of differences between language versions in their rendering of 
the concepts.

When a new medical questionnaire is being developed for 
use in a future clinical trial it is necessary for the developer to 
interview patients with the same condition that will be studied 
in the trial. This target population is viewed as an expert patient 
group capable of describing symptoms, health status changes, 
and functional change for the disease or condition in question. 

As soon as the interviews are conducted and the analysis 
completed, a draft copy of the items, or questions, can be tested 
with yet another patient group to see if the ideas resonate with 
them. The second group of patients, who must meet the same 
criteria for disease severity as the original population, is asked 
to review the draft instrument and respond to a pre-set series of 
questions.

These interviews are referred to as cognitive debriefing 
because of the type of questions being used - structured questions 
rather than open-ended questions. The interviewer asks the 
participants to provide thoughts about the meaning of each item 
and to comment on comprehension. The goal is to determine if 
the participants understand the questions in the same way that 
the original group of patients understood and described it. 

Cognitive debriefing may have two distinct purposes: 1) to 
develop items for a new or modified questionnaire, and 2) to 
ascertain equivalence during translation, perform linguistic 
validation, and cultural adaptation of an instrument. Each of 
these processes uses similar methods to interact with study 
participants but they are completed at different intervals in the 
development and use of a questionnaire.

If items are not generated in all language groups included 
in the clinical trials, the appropriateness of the content should 
be addressed in cognitive interviewing in each language group 
tested. An item tracking matrix may be helpful to document the 
changes or deletions in items and the reasons for those changes 
(FDA 2014: 13).

Saturation is reached at the point when no new relevant or 
important information emerges and collecting additional data 
will not likely add to the understanding of how patients perceive 
the concept of interest and the items in the questionnaire (FDA 
2014: 12). 

In large multi-country trials, in case a universal version 
of the medical questionnaire is decided upon, proofreading is 
performed by representatives of different countries. The finalized 
text and results of cognitive debriefing are arranged into a report 
and sent to the commissioner/developer.   

5. Case study: Ukrainian adaptation of a disease-specific 
health-related quality-of-life questionnaire (IOF’s One-Minute 
Osteoporosis Risk Test) for patients with osteoporosis

5.1. Overview of the material
The IOF’s one-minute osteoporosis risk test is a shorter (ten-

item) version of the questionnaire designed to predict the risk of 
osteoporosis in representatives of various gender, age, ethnic etc. 
groups opting for various lifestyles released by the organization 
in 19991. Osteoporosis is a principal problem of health care 
in the developed countries; however, as a tool developed in 
English, the survey’s use as a validated instrument has at first 
been limited to the English-language populations.

Although originally conceived as an awareness-raising tool 
for the lay receivers (and thus requiring no validation), the IOF’s 
test was proved to have a considerable predicting power if used 
in conjunction with densitometry (Povoroznyuk, Dzerovych 
2008). 
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Currently the IOF’s one-minute osteoporosis risk test is 
performed in 96 countries with 9 translated versions. The present 
test includes 10 questions (7 – general ones, 2 - intended for 
women, 1 - intended for men). Numerical values were attached 
for the sake of statistical analysis (“yes” - 2 points, “no” – 1 
point) [Table 1]. 

Ukrainian version was translated and adapted by Povoroznyuk 
R.V., Dzerovych N.I., and Povoroznyuk V.V. It was published in 
2006, and posted on the website of the Ukrainian Association of 
Osteoporosis (https://osteoporos.com.ua) [Table 2].

5.2. The stages of Ukrainian version’s validation
At the first stage of validation, the translated version is to 

pass an ethics review by an independent ethics committee, board 
or governmental body. Its aim is to evaluate the relevance of 
the survey text’s content, its applicability for various groups 
of population. The Declaration of Helsinki on human research 
ethics (World Medical Association, 1964) asserts the protection 
of free will, confidentiality, privacy, and well-being of the 
participants, although regulations vary across the countries and 
organizations within the same country. Pennell et al. (2010: 
285) encourage the national ethics committees to pay especial 
attention to the sensitive items addressed by the questionnaire as 
these are often country or region-specific. 

In the case of the Ukrainian version, the approval was obtained 
through the Ethics Committee by the Institute of Gerontology 
(Ukrainian Academy of Medical Sciences) under whose aegis 
the Ukrainian Scientific-Medical Centre for the Problems of 
Osteoporosis operates. Signing informed consents was optional 
as it is not stipulated by the national regulations. 

The pre-testing stage involved cognitive interviews with 30 
women and 26 men aged 20-79 years. Their aim was to check 
general understanding of 2 forward translations (one – made 
by a physician with no translation training, and another – by 
a translation student at the Kyiv National University, Ukraine), 
later submitted to a back-translation by a different expert. 

As Questions 1, 2, and 4 showed minor divergences in the 
texts of forward and back translations, their validity was further 
checked by means of sensitivity and specificity analysis (the 
total number of participants – 830 people [Table 3])2.

The final validation stage involved 353 women and 104 
men aged 20-79 years. In the clinical setting, a translator was 
reading questions to the patients, and an attending physician was 
providing professional explanations if called upon. 

The data were analyzed using “Microsoft Excel” and StatSoft 
Statistica v6. Survey results were further compared with 
densitometry test findings.

5.3. Results of the case study and their discussion
1) Question 1 (Have either of your parents been diagnosed 

with osteoporosis or broken a hip after a minor bump or fall?/
Чи мав хтось із Ваших родичів діагноз остеопороз чи пере-
лом стегнової кістки після мінімального удару чи падіння?) 
and Question 2 (Have you broken a bone after a minor bump or 
fall?/Чи був у Вас перелом кісток після мінімального уда-
ру чи падіння?) showed minor semantic divergences in the 
texts of forward and back translations (родичі indicates a more 
distant degree of blood relations than “parents” which makes the 
question more generalized, and potentially leads to obtaining a 
broader anamnesis). 

Question 4 (Have you lost more than 3 cm in height?/ Чи 
зменшився Ваш зріст більше ніж на 3 см?) was submitted to 
a grammatical transformation with a themo-rhematic change 
of functional perspective required by the rules of usage in 

Ukrainian. There were no semantic changes evident in back 
translation.

However, to ascertain the validity of translation, sensitivity 
and specificity analysis was used. It was aimed at revealing a 
concordance of survey results (in terms of Questions 1, 2, 4) and 
densitometry test findings.  

Note:
Sn – the sensitivity of IOF’s one-minute osteoporosis risk;
Sp – the specificity of IOF’s one-minute osteoporosis risk;
Q1 – Question 1(“Have either of your parents been diagnosed 

with osteoporosis or broken a hip after a minor bump or fall?”);
Q2 – Question 2 (“Have you broken a bone after a minor 

bump or fall?”);
Q4 – Question 4(“Have you lost more than 3 cm in height?”).
2) It is inevitable that some terminological units are more 

readily accepted by certain cultures than the others. Sometimes 
this phenomenon is due to the general level of the population’s 
health literacy; more often it has cultural origins. Wild et al. 
indicate that “wording (of the items) may not sound as natural 
to patients, and the language may be culturally and linguistically 
bland” (2009: 436). However, they warn against the changes 
when “patients are able to understand (the items) by using their 
passive vocabulary, which refers to understanding terms even if 
not part of the patient’s everyday usage” (2009: 436). 

A) Inadequate grasp of medical terminology proved to be an 
obstacle not only for the respondents, but also for a translator 
with no medical background. The back-translated Question 
3 (Have you taken corticosteroid tablets for more than 3 
months?) in Ukrainian included the noun гормони (hormones) 
instead of “corticosteroids”. The suggestion confounded the 
questionnaire’s results, as corticosteroids have a direct adverse 
effect on the bone tissue.

For those cases when misunderstanding of terminology was 
admitted by the respondents, presence of the attending physician 
proved a beneficial factor. Difficult items were explained, and 
potential misrepresentations avoided [Figure 1]. 

B) While answering Question 8, female respondents 
(primarily from the rural areas) were noticeably grappling 
with the term “menopause”. To make the item more accessible, 
researchers tried several tactics: 1) to explain the meaning of 
the term descriptively, 2) to use an obsolescent, though more 
accepted in the Ukrainian colloquial usage equivalent клімакс. 

Herget and Alegre’s (2009) observe that medical terms of a 
Greek or Latin origin are typical of an erudite communication, 
and thus are used in translations made for professionals; on the 
other hand, if the target text is addressed to a general audience, 
the translator should make use of lexemes originating from his/
her native tongue. 

After a lengthy deliberation, nevertheless, the researchers 
opted for the Ukrainian equivalent of the same Latin extraction 
as the terminological unit in the original (Do you undergo 
menopause before the age of 45?/Чи настала у Вас менопауза 
до 45 років?) [Figure 2].

C) In translation, Question 7 (Do you suffer frequently from 
diarrhea (caused by problems such as celiac disease or Crohn’s 
disease)?/Чи страждаєте Ви на часту діарею, обумовле-
ну такими захворюваннями, як целіакія, хвороба Крона?) 
manifested two conflicting trends. According to Tercedor-
Sánchez and López-Rodríguez (2012), there is a group of 
diastratic terminological variations, which are associated with 
specific demographical characteristics of the respondents (in 
this case, their social stratum). Our results show that quite a 



58 SCIENCES OF EUROPE # 2 (2), 2016 | PHILOLOGICAL SCIENCES   

significant number of patients weren’t familiar with a medical 
term “diarrhea”. Instead, the attending therapist had to use an 
informal word пронос, a terminoid of folk-medical nature. 
However, the patients diagnosed with specific conditions 
outlined in Qu.7 had no difficulty recognizing their names 
[Figure 3].

D) A specific case of terminological occurrence in translation 
(though not in the original) is exemplified by Question 9 (Have 
your periods stopped for 12 months or more (other than because 
of pregnancy or menopause)?/Чи були у Вас періоди амено-
реї (відсутність менструацій) протягом 12 місяців та більше 
(не пов’язані з вагітністю чи менопаузою)?). The major part 
of the interrogative phrase “Have your periods stopped” was 
replaced in translation by a terminological unit періоди амено-
реї (periods of amenorrhea). Since ‘amenorrhea’ is defined as ‘an 
abnormal absence of menstruation’, the researchers considered 
it to be more relevant. Nevertheless, resulting item 1) has a 
higher degree of technicality, 2) is less comprehensible to the 
respondents, and 3) manifests divergences in back translation. 
That’s why it was later annotated by means of a parenthetical 
definition (відсутність менструацій) [Figure 4].

3) Sensitive culture-specific items place a particular burden 
on the researchers as they influence the reliability and, thus, 
validity of the findings. Hudelson (2005) emphasizes the fact 
that patients feel stigmatized as a result of being affected by 
certain diseases considered disgraceful by the representatives 
of their culture, and more likely to conceal their diagnoses. 
Undue emotional or cognitive strains decrease the quality and 
completeness of data: respondents are unwilling to answer 
disease-related questions, or perceive that an interviewer wants 
them to react in a certain way (FDA 2014: 18). Wild et al. 
observe that some sensitive or dietary content may be highly 
culturally linked (e.g., sexual performance or items referring to 
alcohol) (2009: 436). Consequently, a bias occurs even when 
it was unintended by the translators or authors of the original 
instrument. 

Very often the obstacles to validation of a particular 
questionnaire are caused by two cultures (original and receiving) 
belonging to different communication context rankings (Hall 
1977). For example, the low-context cultures rely more on 
the implicit interactions than actual utterances. To add insult 
to injury, sensitive topics vary among cultures. However, a 
person’s health is shaped by cultural beliefs and experiences that 
influence the identification and labeling of symptoms; beliefs 
about causality, prognosis, and prevention; and choices among 
treatment options (Anderson et al. 2003: 74). 

In the IOF’s one-minute osteoporosis risk test, there are two 
items of a sensitive culture-specific character: Questions 5 and 
10. Both are gender-specific, which further complicates the 
matters. 

A) We have received but one positive answer to Question 
5 (Do you regularly drink alcohol in excess of safe drinking 
limits?/Чи приймаєте Ви регулярно алкоголь у дозі, яка б 
перевищувала небезпечну?) from women aged 40-49, 60-79 
years even after the “safe drinking limits” were defined. It might 
be explained by the negative cultural stereotypes associated with 
female drinking in Ukraine [Figure 5]. 

B) Very few positive answers were given to Question 10 
(Have you ever suffered from impotence, lack of libido or other 
symptoms related to low testosterone levels?/Чи страждали Ви 
коли-небудь від імпотенції, зниження лібідо та інших сим-
птомів, які пов’язані з низьким рівнем тестостерону?) from 

men belonging to any age groups. It might be explained by the 
fact that the lack of virility is associated with decline of physical 
and mental faculties in the Ukrainian psyche [Figure 6].

6. Conclusion
Medical questionnaires have long been described as ‘mirrors 

of culture’; however, it is the mirror that reflects what the 
beholder perceives to be his/her reality rather than the reality 
itself. First of all, they are a product of a particular culture 
(often Anglo-Saxon) transmitting the values and stereotypes not 
necessarily present in the receiving language environment. Since 
the questionnaires are often endowed with an authority of ‘gold 
standards’ in their respective fields of medicine, the ‘foreign’ 
cultural components travel unchallenged into the target versions 
of their texts. Only recently the threat of ‘cultural imperialism’ 
and the increasing demands of multicenter/multi-country trials 
have encouraged the responsible governmental entities and 
NGOs to rectify the existing imbalance through the adaptation 
and validation initiatives launched in numerous countries. 

Research of the medical questionnaire translations lies 
at the intersection of psychometrics, cultural anthropology, 
and linguistic studies. Harkness et al. write about the fact that 
“researchers may not relish embracing fields such as discourse 
analysis, linguistics, sociolinguistics, cultural theories, or 
content analysis into question design. Ultimately, however, the 
expectation is that these will help identify both problems and 
viable solutions” (2010: 14-15). Multifold character of the studies 
involved reflects the mercurial nature of the questionnaire design 
process: it encompasses considerations of population analysis, 
language/ethnicity factors, even disease prevalence as there are 
medical conditions endemic to certain geographical areas and 
due to environmental circumstances and/or cultural practices 
(Tercedor-Sánchez and López-Rodríguez 2012: 249). Under 
these circumstances, translating medical survey instruments 
becomes a “world for world” rather than a “word for word” task 
(after Acquadro et al. 2014: 211).

The choice of the most efficient translation methodology and 
procedures as far as the medical questionnaires are concerned is 
situational and depends to a large extent upon the background 
knowledge and cultural awareness of the initiator (commissioner) 
but relies upon the due diligence, good practice and skills of 
the in-country personnel. Mediation between cultures requires 
the communication of ideas and information from one cultural 
context to the other. Taft (1981: 59) observes that this process is 
“analogous to the process involved in linguistic translation, even 
though there is more to mediation than mere translation”. 

The experience of creating the Ukrainian adaptation of a 
disease specific quality-of-life questionnaire (IOF’s One-Minute 
Osteoporosis Risk Test) for patients with osteoporosis proved 
to be an invaluable hands-on training in cultural competence. 
It was, first and foremost, a result of collaboration between 
physicians, experts and translators. 

The Ukrainian version is quickly administered, valid, and 
reliable. However, the correct interpretation of its results 
requires insight into the cultural-specific and pragmatic factors.  
As culturally and linguistically appropriate health education 
materials are designed to take into account differences in language 
and nonverbal communication patterns and to be sensitive to 
cultural beliefs and practices (Anderson et al. 2003: 74), the 
nationally adapted and validated medical survey instruments 
should the task of overall health-care system improvement and 
provide a higher level of patient satisfaction. 
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Table 1. 
Original version of the IOF’s one-minute osteoporosis risk test

The questions The answer
1. Have either of your parents been diagnosed with osteoporosis or broken a hip after a minor bump or fall? yes

no
2. Have you broken a bone after a minor bump or fall? yes

no
3. Have you taken corticosteroid tablets for more than 3 month ? yes

no
4. Have you lost more than 3 cm (just over 1 inch) in height ? yes

no
5. Do you regularly drink alcohol in excess of safe drinking limits? yes

no
6. Do you smoke more than 20 cigarettes a day? yes

no
7. Do you suffer frequently from diarrhea (caused by problems such as celiac disease of Crohn’s disease)?  yes

no
For women

8. Do you undergo menopause before the age of 45? yes

no
9. Have your periods stopped for 12 months or more (other than because of pregnancy or menopause)? yes

no
For men

10. Have you ever suffered from impotence, lack of libido or other symptoms related to low testosterone levels? yes

no
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Table 2. 
Ukrainian version of the IOF’s one-minute osteoporosis risk test

 

Table 3. 
The sensitivity and specificity (%) of the IOF’s one-minute osteoporosis risk test in respondents of various age groups (n=830)

Questions 20–39 yrs 40–49 yrs 50-59 yrs 60–69 yrs 70–79 yrs 40–79 yrs
Sn Sp Sn Sp Sn Sp Sn Sp Sn Sp Sn Sp

Q1 7 79 18 85 21 71 25 61 18 83 21 82
Q2 17 97 20 88 28 86 39 78 45 86 31 86
Q4 2 99 6 96 19 88 33 61 61 43 25 89
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a.                                                               b.  
Fig. 1. Ratio of positive/negative answers to Question 3 (Have you taken corticosteroid tablets for more than 3 months?/Чи прий-

маєте Ви кортикостероїди (кортизол, преднізолон та ін.) понад три місяці?) given by male/female (a/b) respondents
 

Fig. 2. Ratio of positive/negative answers to Question 8 (Do you undergo menopause before the age of 45?/Чи настала у Вас 
менопауза до 45 років?) given by female respondents

a.                                                                       b. 

Fig. 3. Ratio of positive/negative answers to Question 7 (Do you suffer frequently from diarrhea (caused by problems such as 
celiac disease or Crohn’s disease)?/Чи страждаєте Ви на часту діарею, обумовлену такими захворюваннями, як целіакія, хво-
роба Крона?) given by male/female (a/b) respondents

 

Fig. 4. Ratio of positive/negative answers to Question 9 (Have your periods stopped for 12 months or more (other than because 
of pregnancy or menopause)?/Чи були у Вас періоди аменореї (відсутність менструацій) протягом 12 місяців та більше (не 
пов’язані з вагітністю чи менопаузою)?) given by female respondents
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a.                                                                           b.  
Fig. 5. Ratio of positive/negative answers to Question 5 (Do you regularly drink alcohol in excess of safe drinking limits?/Чи 

приймаєте Ви регулярно алкоголь у дозі, яка б перевищувала небезпечну?) given by male/female (a/b) respondents
 

Fig. 6. Ratio of positive/negative answers to Question 10 (Have you ever suffered from impotence, lack of libido or other 
symptoms related to low testosterone levels?/Чи страждали Ви коли-небудь від імпотенції, зниження лібідо та інших сим-
птомів, які пов’язані з низьким рівнем тестостерону?) given by male respondents

Notes
1. The present paper discusses adaptation of the shorter IOF’s 

one-minute osteoporosis risk test. There is, however, a longer 
(19-item) version posted on the IOF’s website since 2007: 
https://iofbonehealth.org/sites/default/files/PDFs/2012IOF_
risk_testenglish%5bWEB%5d_0.pdf.

2. Sensitivity and specificity analysis was performed within 
the framework of a larger study intended to check the bone tissue 
parameters of the Ukrainian population. However, all of the 
participants filled up the questionnaire before the densitometry 
examination.
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АННОТАЦИЯ
Объектом исследования в статье становится поэтика романа Р. Грейвза «Дочь Гомера». Сюжет иллюстрирует теорию о 

Навсикае как авторе «Одиссеи». Важной особенностью поэтики романа является использование Грейвзом «чужого слова», 
то есть гомеровского эпоса.

ABSTRACT
The object of this article is the R. Graves’s novel “Homer’s daughter” and its poetics. The plot of the novel illustrates the theory 

about Nausicaa as the author of “The Odyssey”. The main feature of this novel is using of the “other word”, Homer’s text.
Ключевые слова: Грейвз, гомеровский вопрос, поэтика, сюжет, «Одиссея».
Keywords: Graves, “Homer’s question”, poetics, plot, “The Odyssey”.

Творчество английского писателя Роберта Ранке Грейвза 
(1895 – 1985) отличает фундаментальный интерес к антич-
ности: мифологические образы и сюжеты в лирике и прозе, 
переводы («Метаморфозы» Апулея) и обширная антология 
греческих мифов, систематизированная им в «Мифах Древ-
ней Греции». Неудивительно, что поэт, писатель и мифолог 
обращается к одному из классических вопросов истории 
литературы античности: проблеме авторства Гомера. Текст 
«Одиссеи» был не просто хорошо знаком Грейвзу: он стал 
своего рода универсальным культурным полем, «литератур-
ной памятью».

Роман «Дочь Гомера» можно определить как концепту-
альный, поскольку автор исходит из собственной концеп-
ции, обозначенной в предисловии. По Грейвзу, Гомер не 
является создателем «Одиссеи». Идея романа возникла на 
основе точки зрения Аполлодора и Сэмюэла Батлера, сомне-
вавшихся в авторстве Гомера. «Аполлодор, ведущий класси-
ческий специалист в греческой мифологии, определил, что 
истинным местом действия поэмы было сицилианское побе-
режье, и в 1896 году Батлер приходит к тому же выводу. Он 
предположил, что поэма, как мы ее знаем, была сочинена в 
западной Сицилии, а писательницей была девушка, запечат-
ленная в тексте как Навсикая. /…/ Работая над греческими 
мифами, я счел аргументы Батлера о западно-сицилианском 
расположении и женском авторстве неопровержимыми» [1; 
9]. Грейвз ссылается на книгу С. Батлера «Автор Одиссеи», 

где отмечено «прекрасное знание автором («Одиссеи») жиз-
ни при дворе, которое не согласуется с обрывочными све-
дениями о мореплавании или скотоводстве», и подчеркнуто 
«преобладание женских интересов». «Он также указывает 
на то, что только женщина могла бы предварить разговор 
Одиссея со знаменитыми женщинами прошлого разговору 
со знаменитыми мужчинами» [2; 936-937]. Роберт Грейвз 
предлагает гендерный подход к решению «гомеровского 
вопроса». Ему представляется малоубедительной сложив-
шаяся в литературоведении классическая теория (идущая 
от немецкого филолога Нича), считающая Гомера автором 
«Илиады» и «Одиссеи». «Неубедительность» подобной точ-
ки зрения связана не только с хронологией («Одиссея», по 
Грейвзу, была сложена на 150 лет позже «Илиады»), но и 
со стилем поэмы. «Атмосфера в книге другая: более мело-
дичная, более комичная, более светская. «Илиада» - поэма 
о мужчинах и для мужчин. «Одиссея» – несмотря на муже-
ственность героя – поэма о женщинах и для женщин» [1; 8].

Грейвз считает «Одиссею» не поэмой, а первым грече-
ским романом, в котором «заметно небрежное отношение 
ко всему, что касается мифа»[2; 949]. «Дочь Гомера» –  это 
роман о романе, где исходным пунктом становится гипоте-
за об авторстве Навсикаи. Сюжет романа призван визуали-
зировать предположение автора о ходе работы над текстом 
«Одиссеи».
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Фактически в «Дочери Гомера» две сюжетные линии. 
Одна связана с принцессой Навсикаей, ее семьей, угрозой 
узурпации власти, назойливым сватовством женихов к ней. 
«Это история высокодуховной и религиозной сицилийки, 
которая спасла трон своего отца от узурпации, а себя от не-
приятного брака, своих же двух братьев от резни в результа-
те смелых действий, ею предпринятых, вместо того, чтобы 
ждать и надеяться на мужчин» [1; 9]. Навсикая предстает 
как характерная для Грейвза героиня, утверждающая идею 
превосходства женского начала над мужским. В ней немало 
неженских черт: незаурядное тактическое и стратегическое 
мышление, твердость характера, умение видеть перспекти-
ву. При этом она преданная дочь, грамотно ведущая хозяй-
ство. Образ героини созвучен с характеристикой Пенелопы 
из «Одиссеи»:

«Разумом щедро ее одарила Афина; не только
В разных она рукодельях искусна, но также и много
Хитростей знает, неслыханных в древние дни и ахейским
Женам прекраснокудрявым неведомых; что ни Алкмене
Древней, ни Тиро, ни пышно-венчанной царевне Микене
В ум не входило, но ныне увертливый ум Пенелопы
Нам ко вреду изобрел…»[3; 25].
Вторя сюжетная линия тоже связана с Навсикаей, но уже 

как с потенциальным автором «Одиссеи». Гомер для нее – 
собирательное представление о творце, чье имя переживет 
века. Задумавшись о смерти, она именно в искусстве нахо-
дит путь преодоления небытия. «Мы говорим, что Гомер 
записывает, а не записал то или иное событие. Он живет 
гораздо более правдоподобно, чем Агамемнон или Ахилл, 
Аякс и Кассандра, Елена и Клитемнестра, о ком он писал в 
своем эпосе о Троянской войне. Они почти тени, обретшие 
материальность в его песнях, которые сохранили силу жиз-
ни, силу утешать или вызывать слезы. Гомер есть и будет, 
когда все мои современники умрут или будут забыты» [1; 
16]. Необычный для юной девушки интеллект Навсикаи по-
зволяет ей не только осознать суть волнующей ее проблемы, 
но и найти оптимальный способ ее решения. При этом геро-
иня не является рефлектирующим персонажем. «Моя оза-
боченность смертью оправдана или объяснима необычным 
решением, недавно принятым мною: гарантировать себе 
посмертную жизнь под «покровом» Гомера» [1; 17]. Бард 
Фемий, исполняющий песни во дворце отца Навсикаи и 
обязанный ей жизнью, представляется прагматичной прин-
цессе идеальным союзником в сокрытии тайны ее авторства 
и распространении будущей поэмы. Материалом для творе-
ния Навсикаи станут события в ее семье. Завязкой действия 
является исчезновение старшего брата принцессы Лаода-
маса, который собирался отплыть за ожерельем для своей 
жены. Спустя месяц стало известно, что он так и не попал 
на родосский корабль, покинувший Сицилию. Особым фо-
ном действия в романе звучат исполняемые придворными 
певцами песни об Одиссее. Их мы «слышим» в исполнении 
Навсикаи, передающей содержание услышанного от рапсо-
дов. Постепенно возникает иллюзия соответствия мифоло-
гического сюжета этого героя и событий, развивающихся во 
дворце Алфейда, отца Навсикаи. Обратившись к музам и 
Афине, принцесса Сицилии (прототип Итаки) обретает дар 
пророчествовать и слагать гекзаметры. Во многих действи-
ях и размышлениях героини звучит мысль не только о рав-
ноправии женщин с мужчинами, но часто и о превосходстве 
первых. «Сыновья Гомера так ревностно относятся к своим 
привилегиям, что никому не позволяют равняться с собой. 

Хотя если мужчины поют мужчинам, почему бы женщинам 
не спеть дл женщин? Афина, которая покровительствует ка-
ждому мыслительному акту, – женщина» [1; 82]. Навсикая 
из всех богинь выделяет именно Афину-воительницу, то с 
иронией, то со снисходительностью отзываясь об Афроди-
те. «Размышляя о победе Афродиты, я решила, что ее сле-
пая и вредная сила заставляет стыдиться» [1; 66]. Подобное 
предпочтение в отношении к богиням соответствует логике 
характера Навсикаи. Ей не свойственна эмоциональность; 
повторяя слова своей матери, принцесса говорит о себе, что 
у нее голова сильнее сердца.  «Я сознаю, что Афродита соз-
дала человечеству серьезную проблему. Я признаю ее гроз-
ную силу, как признаю силу Аида, но должна ли я порицать 
Елену, Клитемнестру и Пенелопу за осквернение брачных 
обязательств, данных мужьям, и упрекать их пол, или мне 
следует улыбнуться и сказать: «Они посвятили себя Афро-
дите?» [1; 69].

Не дождавшись новостей о сыне, на его поиски отплыва-
ет царь Алфейд, что провоцирует начало мятежа на остро-
ве. Лидеры заговорщиков Антиной и Эвримах собирались 
убить на охоте брата Навсикаи Клитония, выдав его смерть 
за несчастный случай. Получив знак от Афины, Навсикая 
предупреждает брата о ловушке. Клитоний слишком мал, 
чтобы заменить отца, и наместником выбирают Ментора, 
брата Алфейда. Во дворце обосновались женихи Навси-
каи, ожидающие возможности захватить власть на острове. 
Преимущество семьи Алфейда в противостоянии с мятеж-
никами возрастает с появлением Аэтона, критского прин-
ца, потерпевшего кораблекрушение у берегов Сицилии, 
(явная параллель с историей Одиссея, попавшего к Калип-
со и Одиссея, встретившего Навсикаю в VI песне). Аэтон 
становится союзником и женихом принцессы. Многие си-
туации в романе, как уже отмечалось, зеркально отражают 
(или отражаются)  истории мифологического Одиссея. Так, 
в главе «Жадные поклонники» во время звучания песен про 
Одиссея, Клитоний говорит, обращаясь к рапсоду Фемию: 
«Отличное исполнение! Надеюсь, вы остановитесь подроб-
нее на истории мошенников, расположившихся во дворце 
Одиссея и заставивших свинопасов и пастухов забить для 
них скот» [1; 132].

В изложении Навсикаей происходящих событий каждое 
из них не только соответствует услышанному об Одиссее, 
но и имеет намеченную рассказчицей перспективу: как она 
изобразит тот или иной факт в собственной версии. В этом 
же эпизоде, слушая, как Одиссей убил 50 женихов Пенело-
пы, Навсикая недовольна манерой изложения Фемия. «Опи-
сание Фемием расправы было кратким и несостоятельным. 
Я бы предпочла услышать, как Одиссей расправляется 
с каждым из них по очереди. Выхватить лук и выпустить 
стрелу требует времени» [1; 135].

Навсикая в тексте Грейвза соответствует не столько гоме-
ровской Навсикае, сколько соединяет в себе черты Пенело-
пы и Телемаха. Как к Пенелопе, к ней сватаются женихи, и 
она обещает сделать свой выбор, когда закончит ткать. Как 
Телемах, она ждет отца, общается с Афиной и выполняет 
функции защитника своей собственности и чести семьи. 
Клитоний тоже соотносится в романе с Телемахом. Одна-
ко Навсикае в большей степени, чем Клитонию, могут быть 
адресованы слова Афины, переодетой старцем и напутству-
ющей Телемаха в первой песне «Одиссеи»:

«Твердо решившись, умом осмотрительным выдумай 
средство,
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Как бы тебе женихов, захвативших насильственно дом 
ваш,

В нем погубить иль обманом, иль явною силой; тебе же
Быть уж ребенком нельзя, ты из детского возраста вы-

шел» [3; 15].
Рано повзрослеть приходится детям Алфейда. Однако 

именно принцесса Сицилии, во всем полагаясь на помощь 
Богини, находит «средство» избавиться от женихов-мятеж-
ников. Навсикая тайно выходит замуж за Аэтона, который 
для непосвященных в семейные тайны, обычный бродяга 
с Крита. Но и теперь Навсикая сама принимает решения. 
Месть заговорщикам была назначена на день победы Апол-
лона над Пифоном. Отсылка к мифологическому сюжету о 
Пифоне предваряет способ устранения мятежников: Апол-
лон стрелами поразил гигантского змея. «Я решила, что 
пришло время действовать. Открыв кладовку, я взяла четыр-
надцать колчанов, которые там спрятал Клитоний» [1; 252]. 
Для женихов, по-прежнему пирующих во дворце, Навсикая 
устраивает состязания в стрельбе из лука, объявляя, что 
победитель, по совету Афины, станет ее мужем. Согласно 
оговоренному заранее сценарию расправы, Аэтон просит у 
Клитония разрешения выстрелить из лука и поражает цель. 
По условию Навсикаи Клитоний признает критянина му-
жем своей сестры. Эта сцена становится условным сигна-
лом: месть началась. Клитоний убивает Антиноя за смерть 
Ментора. Женихи пришли в смятение: часть из них хоте-
ла покинуть дворец, часть – отомстить за Антиноя. Глава 
«День мщения» завершается победой семьи Алфейда. Воз-
вращается и сам царь. 

Последняя глава  романа названа, как сам текст: «Дочь 
Гомера». Она словно обрамляет основной сюжет. Ее содер-
жание отсылает читателя к первой главе – «Пролог», где 
Навсикая размышляла о возможной победе над смертью в 
качестве поэта. Фемий спустя два года получил от Навси-
каи манускрипт в 1200 строк – ее поэму об Одиссее. Почему 
именно ему отдала свой труд принцесса? «Фемий был про-
фессиональным певцом, а я – самозванкой и к тому же жен-
щиной» [1; 279]. Грейвз объясняет некоторые текстологиче-
ские совпадения «Илиады» и «Одиссеи» тем, что Навсикая 
(как предполагаемый автор) хорошо знала содержание 
поэмы о Трое, откуда многое заимствовала. «Он (Фемий) 
приходил в ярость, обнаружив, что гомеровские строки о 
воде, ставшей теплой, чтобы омыть тело Патрокла, были 
использованы для описания теплой ванны, приготовленной 
для Одиссея. /…/ Фемий назвал меня бессердечной за не-
уважительное отношение к гомеровскому тексту» [1; 279]. 
И вновь в тексте романа возникает гендерный аспект: «До-
рогая принцесса, –  сказал мне Фемий, –  если ты думаешь 
выдать свою поэму за работу мужчины, ты обманываешь 
себя. Мужчина дал бы высокое положение духам Агамем-
нона, Ахилла, Аякса и другим героям древности: Миносу, 
Ориону, Танталу, Сизифу и Гераклу» [1; 208].

Навсикая говорит и о других изменениях, внесенных ею 
в историю Одиссея. Чтобы не бросить тень подозрения на 
свою мать, она в своей версии утверждает, что Пенелопа 
хранила верность Одиссею 20 лет. Она не стала включать 
в свою поэму рассказ об изгнании Пенелопы и убийстве 
Одиссея Телемахом. Эпизод ослепления Полифема появля-
ется из желания автора (Навсикаи) сгладить конфликт меж-
ду Посейдоном и Одиссеем.

 – Пусть Одиссей ослепит циклопа, который претендовал 
на то, чтобы считаться сыном Посейдона.

 – Дорогая, все циклопы рождены Ураном, дедом Посей-
дона, от матери Земли.

 – Мой будет необычным циклопом. Он провозгласит По-
сейдона своим отцом. Я назову его Полифемом, что значит 
«знаменитый».

 – Такое жульничество путает поэзию.
 – Но раз я делаю Пенелопу образцом для женщин, чьи 

мужья отсутствуют из-за длительного путешествия, это из-
виняет мое жульничество» [1; 282]. Этот диалог Навсикаи 
с Фемией иллюстрирует утверждение Грейвза о том, что в 
«Одиссее» обнаруживается вольное или неточное обраще-
ние с мифами.

Именно об этом говорит Навсикая в последней главе, 
однако здесь мы «слышим» голос знатока античности и 
мифолога Роберта Грейвза, детально анализирующего го-
меровский эпос. «Но все равно я сделала несколько глупых 
ошибок. Например, когда я сочиняла историю бегства Одис-
сея от Полифема, я поместила руль на его корабле как на 
нос, так и на корму. Я знаю, что один человек не может изго-
товить древесину из растущего дерева, как это делал Одис-
сей на Огигии. Я сердита на Фемия за то, что он не указал 
мне на эти ошибки» [1; 282].

В «Одиссее», чтобы покинуть Калипсо, герой готовит 
плот:

«Двадцать он бревен срубил, их очистил, их острою ме-
дью

Выскоблил гладко, потом уровнял, по снуру обтесавши.
Тою порою Калипсо к нему с буровом возвратилась.
Начал буравить он брусья и, все пробуравив, сплотил их,
Длинными болтами сшив и большими просунув шипами;
Дно на плоту он такое широкое сделал, какое
Муж, в корабельном художестве опытный, строит на 

прочном
Судне, носящем товары купцов по морям беспредель-

ным» [3; 92].
В романе реализуются не только две сюжетные линии, 

но и представлено три повествователя, три автора. Первый, 
биографический, это Грейвз, создавший исторический ро-
ман «Дочь Гомера», иллюстрирующий его точку зрения 
по «гомеровскому вопросу». Второй – Навсикая, «маска» 
рассказчика. Грейвз в исторической прозе почти всегда 
использует подобный прием, передоверяя повествование 
«посвященному», в роли которого выступает персонаж, 
участвующий в описываемых событиях или находящийся 
близко к ним. Третий автор – Гомер, чей «голос» постоянно 
присутствует в романе. Грейвз использует и ассимилирует 
«чужое слово», органически включая его в собственный 
текст. 

Следует отметить некоторую нелогичность в развитии 
Грейвзом концепции, опровергающей авторство Гомера в 
случае с «Одиссеей». В предисловии к роману писатель го-
ворит о Навсикае как об авторе поэмы. Однако авторство оз-
начает ее принадлежность к аэдам, авторам и исполнителям 
собственных песен. В романе Навсикая использует сюжеты 
гомеровского эпоса или других безымянных сказителей, что 
позволяет воспринимать ее как рапсода. Сюжет романа свя-
зан фактически с историей назойливого сватовства и попыт-
кой захвата власти на Сицилии, что составляет лишь один из 
эпизодов в истории Одиссея. 

Одиссей становится одним из героев романа. Во-пер-
вых, его присутствие актуализируется в структуре текста: 
название главы третьей – «Прибытие Одиссея» – обознача-
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ет встречу Алфейда с приплывшим на остров итальянским 
купцом; Фемий и Демодокл исполняют песни только о нем; 
Навсикая постоянно соотносит происходящее с историями 
Одиссея. Во-вторых, образ этого героя приобретает харак-
тер архетипа, означая некую ситуацию персонажа романа. 
Одиссеем становится отец Навсикаи, когда покидает дом в 
поисках сына; Клитоний, отплывший к Галию за помощью; 
Аэтон, потерпевший кораблекрушение и найденный прин-
цессой без одежды на берегу. Грейвз реализует в этом герое 
мифологему вечного возвращения.
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В статье рассматриваются фонографические средства создания экспрессивности в англоязычном публицистическом 

тексте. В ней подчеркивается важность графического оформления текстового материала: взаимоотношение шрифтов, 
расположение строк, деление на абзацы, заглавные буквы, знаки препинания. Графическая форма произведения отражает 
его структуру, настраивает читателя на эмоциональность и экспрессивность сообщения. 

ABSTRACT
This paper considers phonographic expressive means in an English publicistic text. It stresses the importance of a graphic presen-

tation of a text: playing with fonts and sizes, the layout of lines, using italics, upper case words, hyphenating words, using specific 
punctuation and what role it plays in increasing the emotional and expressive tone of the text. 
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Исследования в области функциональной стилистики 
позволили сосредоточить внимание не только на характери-
стике отличительных признаков отдельных функциональ-
ных стилей, но и обратиться к рассмотрению их жанровых 
разновидностей в рамках каждого функционального стиля. 

Публицистический стиль закономерно привлекает вни-
мание многих лингвистов, и многие его жанры изучены 
достаточно глубоко. Перспективным направлением лингви-
стических исследований представляется лингвостилисти-
ческий анализ речевых произведений, сочетающих в себе 
характерные черты нескольких жанров внутри одного функ-
ционального стиля. Именно таким произведением является 
книга Джейн Уолмсли Brit-Think Ameri-Think [1], послу-
жившая материалом для исследования. Данное произведе-
ние сочетает в себе черты очерка, эссе и ораторской речи и 
посвящено размышлениям о разном восприятии окружаю-
щей действительности британцами и американцами.

Актуальность работы обусловлена тем, что исследование 
текста на современном этапе развития языкознания харак-
теризуется преодолением узколингвистического подхода 
к данному явлению, повышением интереса к выявлению 
особенностей функционирования языковых явлений в непо-
средственной взаимосвязи и взаимозависимости от контек-
ста, экстралингвистических факторов и других характери-
стик коммуникативной ситуации. 

Целью данной статьи является выявить и описать основ-
ные фонографические выразительные средства, участвую-
щие в реализации категории экспрессивности в письменном 
публицистическом тексте.

Восприятие литературных произведений происходит 
преимущественно через чтение, а не со слуха, что свиде-
тельствует о важности графического оформления тексто-
вого материала: взаимоотношение шрифтов, расположение 
строк, деление на абзацы, заглавные буквы, знаки препина-
ния. Графическая форма произведения отражает его струк-
туру, настраивает читателя на эмоциональность и экспрес-
сивность сообщения. 

Языковые средства графического оформления речи сти-
листически необходимы для того, чтобы акцентировать мо-
менты, которые в устной речи передаются просодическими 
элементами, ударением, тоном голоса, паузами, удлинением 
или удвоением некоторых звуков и так далее. Они помогают 
мысленному “исполнению”. 

Как правило, графические средства направлены на пе-
редачу эмоциональной окраски, то есть чувств, которые 
писатель сообщает читателю, или эмфазы, как общего 
специального увеличения усилий говорящего, особо под-
черкивающего часть высказывания или подсказывающего 
наличие контекста [2, с. 228].

Среди основных изобразительных элементов текстового 
компонента книги Джейн Уолмсли следует особо отметить 
шрифт, который несет не только логическую, но и дополни-
тельную (акцентуальную и интонационную) информацию.

Одним из важных средств шрифтового выделения являет-
ся курсивное начертание. Как известно [2, с. 237], курсивом 
выделяется то, что по отношению к данному тексту являет-
ся неоднородным и требует необычного усиления: слова из 
другого языка (Пр. 1,2); название упоминаемых газет, табло-
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идов (Пр. 3); фильмов (Пр. 4); сериалов, телевизионных шоу 
(Пр. 5); яркие заголовки, которые, несомненно, привлекают 
внимание читателя и заинтересовывают его (Пр. 6). 

1. But the piece de resistance is always a shameless piece of 
emotional manipulation at the epi-centre of the party political. 

2. He has not bought a matching cover-up (de rigueur by US 
pools). 

3. New York Times, London Standard, Washington Post, 
Chronicle, National Enquirer

4. The Dukes of Hazard, Charlie’s Angels
5. Dynasty, Saturday Night Life
6. Bedy-Bye, Brits on Heat, Eco-Chouvinism, Gotta Lotta 

Class
Помимо общеизвестных случаев употребления курси-

ва в материале исследования достаточно частотны случаи 
выделения курсивом интонационно важного слова или 
словосочетания, которое в некоторой степени напоминает 
буквы, написанные от руки. За счет использования курсива 
автор создает иллюзию того, что особенно важные момен-
ты повествования написаны им самим (а не напечатаны на 
типографском станке), то есть выделением акцентируется 
внимание на ключевых словах и интерпретируются в тексте 
голосовые интонации.

1. ‘After all I’m here, aren’t I?’ What he means is that she’s 
lucky he’s at home filling the armchair, when he could be out 
boring some other nice girls to death. (С.94)

2. It’s all end in tears or anarchy (which is British for 
‘unlimited choice’). (С. 12)

Отмечая служебное слово here курсивом (Пр. 1), автор 
высмеивает сцену из семейной жизни: то, что муж дома 
(хотя и не выполняет никаких супружеских обязанностей), а 
не флиртует ‘на стороне’, для англичанки означает ‘малень-
кое женское счастье’. Слово anarchy (Пр. 2) выделено кур-
сивом, чтобы продемонстрировать иное значение данного 
слова, т.е. то, что для англичан понятия «анархия» и «без-
граничный выбор» являются синонимами. Мы также можем 
заметить, что автор намеренно использует слово «анархия», 
чтобы показать, насколько британцев устрашает безгранич-
ный выбор (unlimited choice).

Автор использует курсив и когда стремится развить лю-
бознательность читателя, или когда хочет выделить слово 
(словосочетание), потенциально неизвестное читателю, но, 
возможно, представляющее для него интерес. Так, в при-
мере 3 автор отмечает курсивом nobless oblige, поскольку 
предполагает, что данное словосочетание либо незнакомо 
читателю, либо известно, но в другой формулировке (прин-
цип, согласно которому представители высшего общества 
помогают представителям социально незащищенных слоев 
населения). [3, с. 922] 

3. It is the custom of wealthiest Brits (Captains of Industry 
and/ or Royals) to periodically remind masses of the virtues of 
self-denial and restraint. This is called noblesse oblige. 

Еще одним графическим средством, широко использу-
ющимся в материале, является написание слов с заглавной 
буквы. В соответствии с правилами грамматики, с заглав-
ной буквы пишется первое слово после точки, многоточия, 
вопросительного или восклицательного знаков, заканчива-
ющих предложение, и разные виды имен собственных [2, 
с. 236].

Кроме перечисленных случаев, заглавными буквами так-
же отмечаются аббревиатуры. В большинстве случаев они 
общеизвестны и не требуют пояснений (TV, MTV, NATO, 

NASA, AIDS, NY, etc.). Но иногда, для того, чтобы понять 
аббревиатуру, необходим либо развернутый контекст, либо 
хороший словарь:

1. Any Brit over 65, regardless of financial circumstances, 
rejoices in the title of ‘old – age pensioner’ – abbreviated to OAP. 

2. Nothing is out of scale. Not for rural England the OTT 
extravagance of a Mt St Helens, or Niagara Falls or a Grand 
Canyon. 

Так, в примере 1 для того, чтобы облегчить понимание, 
автор расшифровывает аббревиатуру, обозначающую поня-
тие ‘пенсионер преклонного возраста’ и характерную толь-
ко для британской культуры, поскольку американцы даже в 
этом возрасте не намерены записывать себя в разряд ‘ста-
риков’.

В примере 2 заглавными буквами отмечено еще одно 
культурно обусловленное понятие OTT, обозначающее 
OVER – THE – TOP (самый лучший) и характерное для не-
формальной речи. В данном случае, отсутствие контекста 
значительно затрудняет понимание текста; даже при нали-
чии контекста у читателя могут возникнуть трудности при 
расшифровке аббревиатуры, и, возможно, необходимо будет 
справиться о значении данного понятия в словаре.

Целые слова могут быть набраны большими буквами и 
выделяются как произносимые с особой эмфазой. 

1. Furthermore (and this percept is fundamental to Ameri-
think) ALL PROBLEMS CAN BE SOLVED. 

2. WE’VE ALWAYS DONE IT THIS WAY. 
3. They (Brits) love the entrenched members of THE 

ESTABLISHMENT. They are of course the society’s winners; 
the ‘I’m –Alright-Jack’ set, with s stake in status quo. In one 
sense, virtually everyone in America is THE ESTABLISHMENT, 
with the possible exception of migrant workers and people on 
welfare. (C. 120) 

В примере 1 выделенная фраза является своеобразным 
лозунгом американской жизни и еще раз подтверждает то, 
что для представителей этой нации нет ничего невозмож-
ного, и все проблемы разрешимы. Фраза, отмеченная за-
главными буквами в примере 2, раскрывает принцип, кото-
рому англичане никогда не изменят – любовь к традициям 
(мы всегда делали это так). В примере 3 автор показывает 
контрастное отношение англичан и американцев к одному 
понятию. В Англии в состав правящих кругов могут войти 
только уважаемые люди, наделенные властью, лучшие пред-
ставители общества, победители, в то время как в Америке 
фактически каждый (за исключением социальных работни-
ков) может стать THE ESTABLISHMENT, или, по крайней 
мере, он так считает. 

В следующем примере заглавными буквами отмечены 
правила, которые каждый уважающий американец должен 
знать как ‘дважды два – четыре’. Хождение по магазинам 
– не докучная необходимость, а любимый отдых. А чтобы 
провести отдых с пользой, обязательно нужно знать следу-
ющее:

• WHEN THE GOING GETS TOUGH, THE TOUTH GO 
SHOPPING

• IF YOU THINK MONEY CAN’T BUY HAPPINESS, 
YOU’VE BEEN SHOPPING IN THE WRONG PLACES

• SHOPPING IS MY EVEREST
Дефисация – еще один прием шрифтового выделения, 

которым, как правило, отмечаются сложные прилагатель-
ные (avocado-cream-brown, black-with-orange). В одной тер-
минологии они носят название ‘фразовый эпитет’ (встре-
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чаем у И.Р. Гальперина), а в другой (ученые школы МГУ 
им. Ломоносова) – ‘уподобление слову’. Уподобление слову 
– особый тип лексической синтагматики, в основе которо-
го лежит переосмысление синтаксически организованных 
отрезков речи при их использовании в качестве одного от-
дельного слова [4, с. 1].

1. Take any Yuppie dinner party. Who dominates the 
conversation over the cold-vegetable-pate-with-fresh-tomato-
and-basil-sauce? 

2. Somewhere in the backs of the Brit-minds, an indoor loo-
with-low-flush-mechanism is still perceived as a ‘luxury’. 

В примере 1 мы имеем дело с нерасчленимым понятием. 
И, действительно, для американца, который уникален сам по 
себе, необходим именно такой ‘холодный овощной паштет 
с соусом из свежих помидор и базилика’, употребленный с 
определенным артиклем, что еще в большей степени под-
тверждает его уникальность. В примере 2 автор намеренно 
использует сложный язык для обозначения такого простого 
понятия, как ‘туалет’. Для англичан, которые не так озабоче-
ны оборудованием собственного жилья, такое достижение 
цивилизации воспринимается как ‘роскошь’. 

Особенно важное место в ряду графических стилистиче-
ских средств принадлежит пунктуации, поскольку наряду с 
функцией членения на составляющие его синтаксические 
части, членением текста на предложения пунктуация ука-
зывает и на многие элементы, важные в эмоционально-экс-
прессивном отношении, например, эмоциональные паузы, 
иронию и др.

Пунктуации принадлежит важная роль в передаче от-
ношения автора к высказываемому, в намеке на подтекст, в 
подсказе эмоциональной реакции, которую он ожидает от 
читателя. Пунктуация отражает и ритмико-мелодическое 
строение речи [2, с. 226].

Стилистическая нагруженность различных знаков пре-
пинания неодинакова. Особого внимания заслуживает такой 
знак препинания, как тире, который используется как сти-
листический прием, усиливающий экспрессивность выска-
зывания. 

1. In theory, America is the Great Melting Pot, where much is 
tolerated in terms of race, language, background, and – goodness 
knows – cuisine. 

2. Life gets better all the time – or should. 
В примере 1, при помощи стилистической функции тире 

создается эффект обманутого ожидания. Читая данный при-
мер, мы задумываемся о чем-то высоком: раса (race), язык 
(language), воспитание (background). Эту цепочку можно 
продолжить такими словами, как ценности (values), обще-
ство (society), но не банальным ‘кухня’, которое сразу вы-
бивается из семантического ряда. При этом мы можем заме-
тить авторскую насмешку. Ведь в Америке, действительно, 
нет ничего своего. В примере 2 оптимистичная фраза аме-
риканца обрывается рациональным рассуждением англича-
нина “or should” с оттенком нерешимости и неуверенности: 
“А, может быть, все не так и плохо?” 

Еще одно интересное явление в языке книги Джейн Уо-
лмсли, которое справедливо было бы отнести к группе фо-
нографических средств и рассматривать как одну из разно-
видностей граффона, это разговорная лексика.

1. An English accent sounds more seductive than the casual 
Yank-approach: ‘Hiya, kid, wanna dance?’

2. Wattya doin after work out? 
3. ‘ ’ullo, Mrs, c’n oi ’ave a bo’ll of soda?’ 

В примерах 1 и 2 отображенная на письме графически 
разговорная речь американца показывает его непринужден-
ность и даже фамильярность по отношению к девушкам. К 
чему стремиться выглядеть галантным и обольстительным, 
когда можно обойтись готовыми фразами? Пример 3 иллю-
стрирует речь англичанина-подростка из неблагополучной 
семьи, который не может произнести предложение без твер-
дого приступа.

Перейдем к рассмотрению фонетических средств соз-
дания экспрессивности. Данные выразительные средства 
являются важным компонентом, повышающим экспрессив-
ность речи и ее эмоциональное и эстетическое воздействие 
на читателя. 

Из фонетических стилистических средств стоит особо 
выделить аллитерацию, которая применяется для создания 
мелодического эффекта, достигающегося повторением оди-
наковых, чаще всего согласных, звуков [2, с. 214]. 

1. Money buys the best… and the best is your birthright. 
2. Politics in Britain is a Civil War without weapons. 
3. Enter the fresh-faced Yank, brimming with enthusiasm and 

fiscal fitness. 
В примере 1 повтор звонких согласных b добавляет ме-

лодичный эффект, а редупликация еще раз акцентирует вни-
мание читателя на слове best, столь символичном для амери-
канцев. Кроме того, при помощи паузации создаётся эффект 
обманутого ожидания. Что может себе представить человек, 
если ему скажут, что на деньги можно купить все? Финан-
совое благополучие? (возможно), но уж никак не право на 
рождение.

В примере 2 аллитерацию можно расценивать как му-
зыкальное сопровождение авторской идеи. Так, повтор со-
гласных w вызывает чувство тревоги и страха. И, действи-
тельно, даже выборы не приносят англичанам мира и покоя: 
проигравшие никогда не довольны результатом. В примере 
3 при повторе согласных f создается образ американца в от-
личной форме и с отличным финансовым состоянием.

Еще одной разновидностью звукописи является ассо-
нанс. Ассонансом, или вокалической аллитерацией, называ-
ется повторение ударных гласных внутри строки или фразы 
или на конце ее в виде неполной рифмы [5, с. 45]. Так, бла-
годаря ассонансу высказывание, приведенное ниже, стано-
вится более эмоционально окрашенным и благозвучным. 
Кроме того, за счет использования этого стилистического 
приема автор стремится подчеркнуть, что таким качеством 
как ‘cute’ можно наделить абсолютно всех и все.

Anyone, anything, and any idea can be called ‘cute’ – so the 
term is lavishly applied. 

В заключении следует отметить, что фонографические 
средства выполняют одновременно несколько функций: 
зрительно привлекают внимание читателя с целью создания 
прагматического эффекта; создают впечатление прямого ди-
алога с читателем, являясь отображением просодического 
оформления письменного текста и имитируя разговорную 
речь (графон, тире); повышают экспрессивность речи и ее 
эмоциональное и эстетическое воздействие, а также могут 
служить музыкальным оформлением авторской идеи (алли-
терация, ассонанс).
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АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено сучасному погляду на знакову систему мови. Здійснено детальний опис структури і механізму мов-

ного знака та відстежено основні тенденції становлення знакової системи мови. Узагальнено думки сучасних мовознавців 
щодо матерії знака з позицій когнітивної лінгвістики.

ABSTRACT
The article consides the modern view on the language sign system. Much attention is paid to the detailed description of the struc-

ture and mechanism of language sign. It traces the main trends in formation of the language sign system. Modern scientific views on 
the matter of sign from the position of cognitive linguistics are generalized.
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Постановка проблеми. У сучасному мовознавстві досяг-
нено значні успіхи у вивченні природи і закономірностей 
розвитку лінгвістичних одиниць. Всестороннє і більш де-
тальніше вивчення мови стало можливим завдяки інтенсив-
ному використанню нових методів дослідження, які у тех-
нічному плані є досконалішими, ніж раніше. Найбільший 
інтерес щодо її вивчення виник у XX ст., коли появились 
такі науки як семіотика та логіка, і, відповідно, виокремив-
ся той чи інший аспект мови і робив його предметом свого 
дослідження.

Такі російські вчені як Є. Андріанкін,  А. Березін, П. 
Гаряєв і  Г. Комісаров порівняли математичні моделі мови 
людей і генетичного коду, доказаши, що вони мають однако-
ва геометрія. Це значить, що молекули ДНК, які зберігають 
генетичну інформацію у всіх клітинах організму людини, 
побудовані відповідно до законів людської мови.

Якщо багаторазово вимовляти окремі звуки або словос-
получення (наприклад, молитви), знімається психоемоційне 
напруження, включається тілесне регулювання оздоровчих 
процесів в організмі. До речі, і в наші дні цей спосіб, пе-
ревірений віками, зберігає своє чільне місце в арсеналі оз-
доровчих засобів. Усі звуки, слова та фрази мають свої коли-
вання, свою енергію і цілющу силу. 

Мовний знак – це природна матерія, пов’язана не лише з 
чуттєвим мисленням – відчуттям, сприйняттям і уявленням, 
але і з абстрактними формами мислення – фонемами, мор-
фонемами, поняттями та твердженнями. Це природна ма-
терія, ідеальні сліди якої асоціативно відкладаються у ней-
ронній системі мозку [1, с. 560]. Тому усі гіпотези про те, що 
мова має значення і безпосередньо відображає цей світ, ви-
ражаючи думки, є на сучасному етапі розвитку лінгвістич-
ної науки спростованими. Відбувається лише переміщення 
матеріального світу в ідеальний, психологічний і, відповід-
но, логічний світ, у систему логічних форм, породжених 
мисленням. Уже застаріла матеріальна та ідеальна сторона 
знака отримує тепер соціальну і психофізіологічну сторону.

Аналіз основних досліджень і публікацій, присвячених 
даній проблемі. Основи семіотики були закладені ще пред-
ставниками античної та середньовічної доби. Проте основ-
ні її принципи сформульовано у XIX ст. майже одночасно і 
незалежно декількома вченими. Засновником семіотики вва-
жається американський філософ і природодослідник Ч.С. 
Пірс, який і запропонував дану назву науковому співтовари-
ству, визначивши знак, його первинну класифікацію (індек-
си, ікони, символи), окресливши завдання та рамки нової на-
уки. Його семіотичні ідеї, висловлені в дуже нетрадиційній 
і важкій для сприйняття формі, здобули популярність лише 
в 1930-х роках, коли їх розвинув в своїй фундаментальній 
праці інший американський філософ – Ч.У. Моріс, який 
визначив структуру самої семіотики і у 1938 р. видав працю 
«Основи теорії знаків», що стала першим систематичним 
викладом семіотики як науки. Подальший розвиток підхід 
Ч.С. Пірса отримав у роботах таких логіків і філософів як Р. 
Карнап, А. Татарський і ін. У ХХ ст. семіотика набула лінгві-
стичного ухилу під впливом ідей лінгвістів Л. Ельмслева та 
Ф. де Соссюра [9, с. 140]. 

Основні положення Ф. де Соссюра можемо репрезенту-
вати наступними твердженнями:

1) Мовний знак – це двостороння психічна єдність. Влас-
не мова – це система знаків, у якій найголовнішим є союз 
значення і акустичного образу, причому ці два компоненти 
однозначно є психічними.

2) Мовний знак зв’язує не ім’я, а поняття і акустичний 
образ. При цьому даний образ – це не матеріальне і суто 
психологічне звучання, а його психічне відображення та 
уявлення, отримане нами про згадане вище фізичне звучан-
ня безпосередньо із наших органів чуття.

3) Знак, як жива природа, перетворюється у аустичний 
образ і його ідеальне уявлення. 

4) Знаки – це матерія, але вони психічні, тому що з’єд-
нані колективною свідомістю, згодою з предметами через 
психічні асоціації. Це абстрактні реальності. 
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5) Словесний образ не співпадає із самим звучанням і є 
психічним такою ж мірою, як і поняття, яке асоціюється з 
ним. Безпосередньо спостерігати за конкретними сутностя-
ми чи одиницями мови неможливо [4, с. 34].  

Російський лінгвіст І.М. Кобозева вважає, що у лінгві-
стичному знаці взаємодіють 4 типи сутностей:

1) категорії дійсного світу;
2) розумові категорії, характерні для логіки та психології 

людського пізнання;
3) прагматичні фактори, тобто те, що пов’язане із 

цілеспрямованим використанням мови у людській діяль-
ності;

4) відношення між знаками-одиницями мовної системи. 
Відповідно до цього, знак містить у собі чотири різних 

типи інформації:
1) про будь-який фрагмент світу; 
2) про те, в якій формі цей фрагмент світу відображений 

у людській свідомості;
3) про те, в яких умовах цей знак повинен використову-

ватись;
4) про те, як він пов’язаний з іншими знаками.
Все це І.М. Кобозева називає значенням знаку [7, с. 53].
Відомий лінгвіст С.О. Карцевський зазначав, що лінгві-

стичний знак має певні загальні властивості, які залежать 
від функцій мови [5, с. 200]. За традицією, що йде від Ф. де 
Соссюра, матеріальна сторона знаку називається позначен-
ням (план вираження за Л. Ельмслевим), а ідеальна – по-
значеним (план змісту згідно із вченням Л. Ельмслевим). 
Наслідком комунікативної функції мови є ознака наявності 
стійкого зв’язку між позначенням та позначеним. Інша важ-
лива ознака – це складність будови знаків, розпад на дріб-
ніші елементи, що підпорядковується принципу економії.

Сучасні погляди на знакову систему мови (тобто, до ма-
теріальної сторони знака додається ще і когнітивна) відо-
бражені у наукових працях наступних учених: Л.Г. Зубкова 
«Принцип знака у системі мови» (2010) та «Еволюція уяв-
лень про мову» (2015), В. Кирющенко «Мова і знак у праг-
матизмі» (2008), А.Т. Кривоносов  «Філософія мови» (2012), 
Т.М. Ніколаєва «Від звука до тексту» (2000), В.Г. Таранець 
«Енергетична теорія мови» (2014), С.С. Шляхова «Тінь 
смислу у звуці. Вступ до російської фоносемантики» (2003). 

Виділення невирішеної частини загальної проблеми, якій 
присвячується стаття. В основі семіотики лежить поняття 
знака, що по-різному розуміється в певних традиціях. У 
логіко-філософській традиції він трактується як якийсь ма-
теріальний носій, що представляє інше єство (інформацію). 
У лінгвістичній традиції знаком науковці вважають двосто-
роннє єство [6, с. 235]. Сучасні мовознавці стверджують, 
що знаки є основними елементами і засобами розумової 
діяльності, за допомогою яких здійснюються операції аб-
страгування, узагальнення властивостей і відношень пред-
метів та явищ. Тобто, сучасний погляд на знакову систему 
мови виглядає зовсім іншим, у порівнянні із вченням Ч.С. 
Пірса та Ф. де Соссюра, і взаємопов’язується із когніцією 
(мисленням і пізнанням). Оскільки сучасний стан науки не 
дозволяє вважати досліджувану нами проблему вирішеною, 
тому ми погоджуємось із думкою російського лінгвіста А.Т. 
Кривоносова, що мовна свідомість людини, як відображен-
ня структури світу, не могла виникнути без матерії знаків. 
Перед своєю появою свідомість пройшла через психічні та 
логічні форми знака, перетворившись у фонеми і поняття 
[4, с. 18]. Головне в людині – це мислення, а мовні знаки 

– здобутки мозку, які закріплені за реальними чи уявними 
предметами (у мисленні вони виражаються через поняття). 
У мові нічого не відбувається і ніщо не робиться без мис-
лення. Отже, мовні знаки і потрібні для того, щоб привести 
думки у порядок. 

Оскільки протягом останніх десятиліть лінгвістичні до-
слідження відбуваються під впливом когнітивних наук із 
їхніми багатообразними і багатообіцяючими підходами, то 
мета статті дослідити, яким чином мова, структура якої ре-
гулюється поки ще недостатньо вивченими зв’язками між 
нейронами головного мозку, допомагає інтерпретувати і 
осягати всесвіт, а також підтвердити взаємозв’язок мовно-
го знака із когнітивними процесами (такими як мислення, 
пізнання та свідомість). 

Виклад основного матеріалу. Основним терміном у 
семіотиці є «знак». Знак – це  певний емпіричний матеріаль-
ний об’єкт, який сприймається на чуттєвому рівні і виступає 
у процесі спілкування та мислення людей представником 
якогось іншого об’єкта. Даний термін представляє не тільки 
об’єкт (предмет, явище, процес, дію, подію), але й окремі 
властивості об’єктів і відношення між ними [9, с. 156].

Знак – це мінімальна асоціація смислу, комбінація логіч-
ного образу, тобто синтез розуміння реального предмета і 
акустичного логічного образу, фонем, графем, що об’єдну-
ються у матерію знаків. Взаємозв’язок внутрішньої матерії 
знака із розумовою діяльністю людини її мисленням  без-
заперечний. Когнітивна функція трактує мову своєрідним 
засобом пізнання навколишнього світу, оскільки, на відміну 
від інших істот, людина користується не лише індивідуаль-
ним досвідом і знаннями, а й усім набутком своїх поперед-
ників і сучасників, тобто суспільним досвідом. Пізнаючи 
будь-яку мову, людина пізнає різнобарвний світ крізь при-
зму саме цієї мови. Це і спогади, роздуми у хвилини від-
починку, підготовка до усних висловлювань і формування 
письмового тексту, творча діяльність та ін. Тобто, мовний 
знак служить не лише для прийняття й нагромадження до-
свіду суспільства, але й безпосередньо пов’язана з функ-
цією мислення, формуванням та існуванням думки.

В основі процесу самовизначення особистості у світі ле-
жить логічне мислення, яке визначає основну структуру по-
будованої людиною поняттєвої системи. При цьому усвідом-
лене та осмислене поняття покривається словесним знаком, 
перетворюючись на факт мови. Проте у формуванні мовної 
картини світу бере участь ще один спосіб мислення, який 
взаємопов’язаний із інтуїцією, уявою та творчими здібно-
стями. Саме це і складає основу латерального когнітивного 
мислення, яке у поєднанні із логічним мисленням стає кон-
кретним способом «застосування власного мисленнєвого 
апарату» [3, с.167]. Ці два способи є синергетичним підґрун-
тям суб’єктивно-об’єктивної природи бачення та розуміння 
людиною картини світу. Таким чином, мовний знак, з однієї 
сторони, акумулює результати пізнання та творчості, ство-
рюючи стійку систему та універсальний каркас значення 
слова, а, з іншої сторони, дана система під впливом цих же 
процесів залишається відкритим простором, який у процесі 
мовно-мисленнєвої діяльності викликає творчий прогрес, 
висвітлюючи у референтах нові якості і створюючи незви-
чайні уявні моделі.

Відповідно до сучасного бачення знакової природи мови, 
мовний знак розглядається як абстрактна понятійна систе-
ма, яка здатна само- організовуватися під впливом будь-яко-
го контексту у результаті взаємодії двох процесів – логічно-
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го мислення і образів, задіяних у семантичному полі мовних 
знаків [1, с. 456]. Лінгвісти ХХІ століття все частіше під-
тверджують гіпотезу, що основні функції мови – створення, 
зберігання та передача інформації – зумовлені когнітивною 
діяльністю людини, а когнітивні механізми на сучасному 
етапі розвитку мовознавства конструюються і вивчаються 
відповідно до внутрішньої звукової форми. Проблема коду-
вання і структуризація інформації та її мовної репрезентації 
розглядається сучасними вченими із різноманітних позицій: 
когнітивізму, психології, логіки, теорії пізнання та семіо-
тики. Кожен із перерахованих підходів через інформацій-
но-когнітивну систему людського розуму відкриває доступ 
до структури внутрішнього відтворення світу за допомогою 
мови, яка є символічним представником когнітивних струк-
тур. При такому підході мова досліджується у взаємозв’яз-
ку з інтелектом, зі всіма мисленнєвими, понятійними і 
пізнавальними процесами, які притаманні людині. Мовні 
знаки генерують не лише прямі зв’язки з референтом, але 
і викликають асоціації, конотації, зорові образи і тактиль-
ні відчуття. Вони володіють інформаційною, комунікатив-
ною, когнітивною і креативною функціями і заряджають-
ся потенціальною енергією для того, щоб репрезентувати 
психічний смисл і структурувати пізнавальні акти об’єкта. 
Таким чином, система мовних знаків є не лише іменем, 
носієм значення і змісту, але і символом, засобом самови-
раження індивіда. Вона володіє здатністю символізації, яка 
здобувається людиною у просторі інтелектуального пошуку 
і може інтегрувати в одному понятті великий об’єм концеп-
туального смислу. 

Інше ключове поняття семіотики – знаковий процес або 
семіозис. Семіозисом є конкретна ситуація, що включає пев-
ний набір компонентів. У знаковій ситуації у схематичному 
вигляді виражається специфічна форма діалектики пізнан-
ня: від об’єктивної діяльності (предмет як джерело віддзер-
калення) до її логічного віддзеркалення (уявний образ пред-
мету – знак як носій значення) і від нього через практику 
знову до діяльності (до предмету, що позначається) [6, с. 
345]. Структуру процесу семіозису утворюють:

1) знаковий засіб – той об’єкт чи явище, яке виступає як 
знак;

2) десигнат – те, що виражає знак;
3) інтерпретатор, або користувач – той, що використовує 

знак.
У сучасній науці виділяють чотири напрями семіотичних 

досліджень.
1. Біологічна семіотика або біосеміотика займається 

вивченням систем сигналізації (комунікації) тварин, вклю-
чаючи нижчих тварин та комах, тобто досліджує системи, 
засновані на природних знаках, або знаках, так чи інакше 
важливих для існування самого організму, тобто біологічно 
суттєвих (біологічно релевантних) (Ч. Хоккет, США).

2. Етносеміотикає найбільш широким напрямом, що мі-
стить три течії, які орієнтуються на: 

а) антропологію та етнографію, тобто вивчення переваж-
но примітивних спільнот (Л. Холл, США; К. Леві-Стросс, 
Франція); 

б) соціальну психологію та інженерну психологію, тобто 
вивчення високорозвинених спільнот (Ж. Маторе, Франція; 
А. Чапаніс, США та ін.,);

в) історію філософії та літератури (Р. Барт, М. Фуко, 
Франція та ін.).

3. Лінгвосеміотика поєднує вивчення природної мови з її 
стилістикою і досліджує інші суміжні знакові системи, які:

- функціонують паралельно з мовою (наприклад, жести 
та міміка, що   супроводжують мову); 

- компенсують мову (наприклад, виразна, стилістична ін-
тонація; типографські шрифти); 

- видозмінюють її функції та знаковий характер (напри-
клад, художня мова) [7, с.  23]. 

В останні роки у зв’язку із бурхливим розвитком моде-
лювання природної мови і появою різних типів штучних 
мов (інформаційних, інформаційно-логічних, мов програ-
мування тощо) розширився об’єкт лінгвосеміотики.

4.  Абстрактна семіотика вивчає лише найбільш загальні 
властивості та відношення, що характеризують знакові си-
стеми, незалежно від їх матеріального втілення (Р. Карнап; 
В.Б. Бірюков, Д.П. Горський, А.А. Зинов’єв, В.В. Мартинов 
та ін., Росія). У рамках цього напрямку створюється най-
більш абстрактна, логіко-математична теорія знакових си-
стем [7, с. 239].

Семантика мовного знаку є результатом засвоєння люди-
ною певної системи діяльнісних ставлень, по відношенню 
до яких пізніше і з’явився мовний знак. Знак виступає по-
чатковою ланкою свідомого планування людиною власних 
довільних дій. Знак (у тому числі й слово) набуває значення 
завдяки тому, що він є заключною ланкою процесу згортан-
ня системи початкових розгорнутих дій із предметами. Та-
кий процес формування значення відбувається не лише на 
рівні окремого слова, речення чи великого тексту, а й окре-
мого звука, зумовлюючи появу так званого фонетичного зна-
чення. 

Питання про психологічні механізми, що забезпечують 
фоносемантичні явища першого рівня мовної організації, 
остаточно не вирішені й до тепер. Однак існують вагомі 
факти на користь визнання саме діяльнісної природи фоне-
тичних значень і, зокрема, їхнього походження від певних 
моторних дій. Малоймовірним є те, що способи безпосеред-
нього виведення семантики звука зі структури практичної 
діяльності маніпулятивного типу (праці, обмацування пред-
мета руками тощо) виявляться продуктивними. Відомо, що 
структура стосунків оточуючого середовища відображаєть-
ся не лише в організації подібних мікродій нашого тіла. 
Структурні особливості предметного середовища зумовлю-
ють, наприклад, появу яких-небудь форм комунікативних 
жестів зображувального типу (наприклад, що таке «гвинтові 
східці» словами пояснювати довго, особливо людині, котра 
вперше про них почула; а одного жесту для такого пояснен-
ня виявляється цілком достатньо). Наші голосові органи 
«запозичили» певні зображувальні дії у наших рук. «Ми 
збільшуємо ступінь відкритості рота, щоб показати великі, 
й зменшуємо його, аби показати маленькі розміри чого-не-
будь, - зауважив із цього приводу французький психолінгвіст 
Ш. Баллі [6, с. 321]. - Вказуючи на довжину, ми витягуємо 
губи вперед». Отже, саме ці обставини можуть зумовлювати 
предметне «дешифрування» конкретних звуків.

Висновки та перспективи подальшого розвитку пробле-
ми. Констатуючи вищенаведені факти, можемо стверджу-
вати, що семіотика на сучасному етапі свого розвитку є 
міждисциплінарною наукою, що не має чітко окресленого 
предмета дослідження. Будь-яке явище або процес, що роз-
глядаються з точки зору знакового втілення, можуть стати 
предметом аналізу цієї наукової дисципліни. Мовний знак 
вважається лінгвістичним утворенням (із позиції мовозна-
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вства), служить для передачі інформації і володіє певними 
загальними властивостями, які залежать від функцій мови. 

Література
1. Зубкова Л.Г. Принцип знака в системе языка / Л.Г. 

Зубкова. – М.: Языки славянской культуры, 2010. – 752 с. – 
(Studia philologica). 

2. Кирющенко В.В. Язык и знак в прагматизме / В.В. 
Кирющенко. – СПб.: Изд. Европейского университета в 
Санкт-Петербурге, 2008. – 199 с. 

3. Клод Ажеж. Человек говорящий: Вклад лингвистики в 
гуманитарные науки  / Ажеж Клод. – Пер. с фр. М.: Едито-
риал УРСС, 2003. – 304 с. 

4. Кривоносов А.Т. Философия языка / А.Т. Кривоносов. 
– М.: Издательский центр «Азбуковник», 2012. – 788 с. 

5. Николаева Т.М. От звука к тексту / Т.М. Николаева. – 
М.: Языки русской культуры, 2000. – 680 с. – (Язык. Семи-
отика. Культура).

6. Пинкер Стивен. Язык как инстинкт / Стивен Пинкер. – 
Пер. с англ. / Общ. ред. В.Д. Мазо. – М.: Едиториал УРСР, 
2004. – 456 с.

7. Соломоник А.Б. Язык как знаковая система / А.Б. Со-
ломоник. – Изд. 2-е.  – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 
2010. – 371 с.

8. Таранец В.Г. Энергетическая теория речи: монография 
/ В.Г. Таранец. – 2-е изд. доп. – Одесса: Печатный дом, 2014. 
– 188 с. 

9. Томаселло Майкл. Истоки человеческого общения / 
Майкл Томаселло. – Пер. с англ. М.В. Фаликман, Е.В. Пе-
ченковой, М.В. Синицыной, Анны А. Кибрик, А.И. Карпу-
хиной. – М.: Языки славянских культур, 2011. – 328 с.

ТВИТТЕР СООБЩЕНИЕ КАК ТИП ТЕКСТА  
                                                  Мишина О.В.

Самарский государственный 
социально-педагогический университет,

 к.ф.н., доцент
Самара

TWITTER MESSAGE AS A TYPE OF TEXT
Mishina O.V., Samara State Socio-Pedagogical University, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor Samara

АННОТАЦИЯ
В статье раскрывается проблема создания и распространения текстов в современном информационном пространстве; 

рассматриваются процессы дигитализации и конверенции; предпринимается попытка охарактеризовать твиттер сообщение 
как особый тип креолизованного текста.

ABSTRACT
The article deals with the question of generation of texts in the contemporary information space; describes the processes of degi-

talisation and convergence in modern linguistics; characterizes a twitter message as a type of a creolized text. 
Ключевые слова: креолизованный текст, мультемедийный текст, твиттер сообщение
Keywords: creolized text, multimedia text, twitter message

В настоящее время в распространении информации 
обязательно принимают участие технические средства и 
устройства. Их динамичное развитие, а также увеличение 
роли Интернета привели к постепенному созданию единого 
информационного пространства, особой вертуальной сре-
ды, образованной совокупностью множества медиапотоков. 
Все это не могло не сказаться на процессах производства, 
конструирования и распространения текста. 

М.В. Луканина отмечает, что в основе происходящих в 
последние десятилетия изменений лежат два близких по 
своей природе процесса, взаимосвязь которых можно было 
бы представить как причинно-следственную [Луканина, 
2006]. Первый процесс носит название «дигитализация» 
(от англоязычного термина digitalisation), обозначая пере-
вод информации во всех ее формах - текстовой, графиче-
ской, звуковой - в цифровой формат. Постепенно стирает-
ся разрыв между различными формами информации, и по 
одному и тому же каналу информации может передаваться 
и текст, и аудиовизуальное изображение, что приводит к 
их интеграции и объединению в единую технологическую 
платформу. Этот процесс получил название конвергенции. 
Конвергенция (от латинского convergo - приближаюсь, схо-
жусь) - термин, уже давно принятый в биологии, языкозна-
нии, этнографии для обозначения аналогичных процессов 

схождения, взаимоуподобления, и становится актуальным и 
для лингвситики текста. 

С точки зрения исследователей текстов важнейшим 
следствием процесса конвергенции является изменение 
характера самого информационного продукта. Текстовые, 
графические знаки, звуковые дорожки и видеоиллюстрации 
интегрируются в единый информационный продукт, кото-
рый принято обозначать термином мультимедиа. В.В. Соло-
дов отмечает две его основные характеристики:

синтетический характер, то есть комбинация в одном ин-
формационном продукте различных типов информации (в 
частности, текста, изображений, звука, видеофрагментов);

интерактивный характер, возможность индивидуализа-
ции продукта, выбора среди множества возможностей [Со-
лодов 2004].

Так, в глобальном информационном пространстве сфор-
мировались и продолжают развиваться новые типы тестов, 
среди которых особое место занимают блоги и микроблоги. 
Блог (англ. blog, от web log) — интренет-журнал событий, 
интернет-дневник, онлайн-дневник, основное содержимое 
которого регулярно добавляемые записи, содержащие текст, 
изображения или т.п. Для блогов характерны недлинные 
записи вре́менной значимости, упорядоченные в обратном 
хронологическом порядке (последняя запись сверху). Бло-
ги обычно публичны и предполагают сторонних читателей, 
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которые могут вступить в полемику с автором. Первым бло-
гом считается страница Тима Беренса-Ли, где он, начиная с 
1992 г., публиковал новости. Более широкое распростране-
ние блоги получили с 1996 г. «Живой журнал» (Live journal) 
является одной из наиболее популярных интернет-платоф-
рм для ведения онлайн-дневников. По данным статистики 
LiveJournal.com на 5 декабря 2012 года, в «Живом Журнале» 
зарегистрировано более 40 млн пользователей. 

Публикация коротких заметок в формате блога получила 
название микроблогинга. Сервисы микроблогов возникли 
позже, но получили большее распространение, т. к. коротки-
ми сообщениями до 150 знаков проще обмениваться исполь-
зуя мобильный Интернет. Рассмотрим подробнее особен-
ности сервиса обмена короткими сообщениями «Твиттер» 
и попробуем охарактеризовать твиттер сообщение как тип 
текста. 

Веб-сервис «Твиттер» (англ. Twitter) был создан Джеком 
Дорси в 2006 году и вскоре завоевал популярность во всем 
мире. По состоянию на 1 января 2013 года сервис насчиты-
вал 240 млн пользователей, пользующихся сервисом еже-
месячно, а общая аудитория скоро достигнет 500 000 млн. 
Автор технологии Стивен Джонсон описывает основной 
механизм Твиттера, как «чрезвычайно простой»:

As a social network, Twitter revolves around the principle of 
followers. When you choose to follow another Twitter user, that 
user’s tweets appear in reverse chronological order on your main 
Twitter page. If you follow 20 people, you’ll see a mix of tweets 
scrolling down the page

[http://www.time.com/time/printout/0,8816,1902604,00.
html].

Основным компонентом данной системы является корот-
кое сообщение — твит.  Приведем примеры.

1. 

2. 

Примеры показывают, что на содержательном уровне 
твиттер сообщения сильно отличаются друг от друга, но по 
форме они похожи. На формальном уровне можно выделить 
инвариантные и вариативные составляющие. К инвариант-
ным компонентам отнесем фотографию профиля (аватар), 
имя автора, собственно текст твиттер сообщения. Изобра-

жение, видеофрагмент или гиперссылка рассматриваются 
нами как его вариативные составляющие.

3. 
Остановимся подробнее на каждом из перечисленных 

компонентов. 

Аватар или фотография профиля выбирается пользо-
вателем индивидуально. Это может быть действительное 
изображение автора (примеры 1,2) или, в случае корпора-

тивного микроблога, логотип компании (пример 3). Но мо-
жет быть произвольно выбранное изображение — забавное, 
красивое, отражающее интересы автора микроблога.
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Имя автора микроблога располагается рядом с аватаром. 
Оно может быть как настоящим так и вымышленным. Соб-
ственно текст твиттер сообщения определяется форматом 
микроблога и не может превышать 140 символов. Акцент на 

краткость определяет его содержание. Сообщения частных 
пользователей часто напоминают обмен репликами в раз-
говоре, как если бы фраза была вырвана из увлекательной 
беседы: 

 

О смешении устной и письменной речи свидетельству-
ют междометия, экспрессивная пунктуация … К легкости 
общения располагает само название социальной сети — 
Twitter, которое с английского языка можно перевести как 
«чирикать», «щебетать», «болтать». Краткость сообщений 
также подразумевает некоторую недосказанность, вызывая 
тем самым интерес и ответную реакцию у читателей но-
востной ленты.

Корпоративные микроблоги ведутся сотрудниками орга-
низаций и представляют точку зрения компании, поэтому 
твиты носят более формальный характер. Они похожи на за-
головки газетных статей, которые должны захватить внима-
ние читателей ленты. Часто встречаются вопросительные, 
неполные предложения, отдельные фразы:

 

Краткие твиттер сообщения содержат только самую важ-
ную информацию о событиях, в то время как их подробное 
описание и выражение оценки требуют более развернутого 
повествования. Оно предлагается читателю в виде фото-
графий, аудио и видео материалов, а также гипертекстовых 
ссылок. Стоит отметить, что текст и иконические компо-
ненты (фотографии, видео, ссылки) не просто существуют 
в твите, они находятся в постоянном взаимодействии: вер-
бальная часть ориентирована на иконическую и отсылает к 
ней, а изображение дополняет и иллюстрирует содержание 
текста. Значения разных знаков интегрируются и образуют 
единое смысловое пространство. Последние исследования 

в области лингвистики показали, что «объединенную смыс-
ловой связью последовательность знаков, относящихся к 
знаковым системам двоякого рода: естественного языка и 
иконической» можно рассматривать как особого рода текст 
(Анисимова Е.Е. 1994, Пойманова О.В. 1997, Мишина О.В. 
2007). Попробуем охарактеризовать данный тип текста, ис-
пользуя параметры объема, структуры и информационного 
кода. 

С точки зрения объема и структуры твиттер сообщения 
можно отнести к малоформатным текстам. Е.С. Кубрякова 
отмечает, что малоформатный текст – есть текст обозримый 
и наблюдаемый в самых мелких деталях, обладающий та-
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кими важными характеристиками, как отдельность, интер-
текстуальность, прагматическая функциональность особого 
рода, формальная и семантическая самодостаточность, те-
матическая определенность и завершенность [Кубрякова, 
2001:77]. Его «визуальная краткость» неразрывно связана с 
глубинно-схематическими и коммуникативными аспектами 
речевого произведения [Таюпова, 2005:49]. Все это в пол-
ной мере характерно для твиттер сообщений. 

Согласно информационного кода твиттер сообщение яв-
ляется креолизованным текстом, т.к. при его создании наря-
ду с вербальными знаками применяются иконические сред-
ства, а также средства других семиотических кодов (цвет, 
шрифт, видеоряд). Вслед за Е.Е. Анисимовой, мы считаем 

все эти элементы релевантны для понятия «текст», т.к. они 
участвуют в его структурировании и прагматическом воз-
действии на реципиента. Они образуют структурно, семан-
тически и функционально завершенное целое» [Анисимо-
ва, 1994а:36]. Мы полагаем, что твиттер сообщения можно 
отнести к текстам с частичной креолизацией. Вербальная 
часть твитов относительно автономна, независима от изо-
бражения. Изображение является не обязательным, а допол-
нительным элементом в организации текста и сопровождает 
вербальную часть.  

Еще одной важной характеристикой данного типа текста 
является наличие гипертестовых ссылок.

Использование гипертекстовых ссылок расширяет про-
странственно-временные рамки твиттер сообщения, дает 

доступ к максимальному объему информации и ее деталь-
ному изложению.

Приведенные примеры показывают, что гиперссылку, 
также как и видеоряд можно отнести к факультативным эле-
ментам твиттер сообщения. 

Таким образом, твиттер сообщение можно охарактеризо-
вать как семиотически осложненный малоформатный текст 
с частичной креолизацией, при создании которого использу-
ются как средства естественного языка так и элементы дру-
гих знаковых структур. Он характеризуется отдельностью, 
формальной и семантической самодостаточностью, гипер-
текстуальностью и особой прагматической функционально-
стью. 
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ABSTRACT
In V. Bryusov’s creativity the big gallery of images of outstanding commanders, governors, historical figures round which geroi-

ko-patriotic motives are concentrated is created (protection of the state, a public debt, courage and valor in fight against enemies, 
etc.). Representing destinies of people of those far times, V. Bryusov looked for analogies with modern to him an era, comparing 
surrounding reality to majestic images and events of Ancient Rome. Strong and strong-willed characters from cultural history of 
Ancient Rome in art consciousness of V. Bryusov were opposed to everything to spiritually low and morally weak, public chaos and 
decline at a boundary of the XIX-XX centuries. In delineation of historical figures and known events V. Bryusov leaned not only on 
documentary sources, but also on myths that was embodied in a number of mythological motives which purpose was a creation of an 
aura of heroics round this or that image (Anthony, Cleopatra, Julius Caesar, Sula, etc.) . However the poet resorts not only to “poetic 
reconstruction” of historical color, separate details, will accept space and time, but also to creation expressive “psychological draw-
ing” – movements of soul, passions, contradictions of characters which became, according to the concept of the artist, a reproach 
of the spiritless present. Geroiko-patriotichesky motives are often combined with psychological that leads to effect of “revival of 
far times and events in human images” (V. Bryusov). V. Bryusov’s attention was drawn not only outstanding heroes, but also the 
characters opposed to society (the rebels, eremites, derelicts, indifferent, angry, proud, etc.) in whom symbolist motives – loneliness 
found reflection, sincere suffering, alienation, etc. Some of these characters were associated with spiritual decline modern to the poet 
of society, with moods of disappointment and moral crisis.

Keywords: lyrics, subject, motive, image, tradition, anthology, innovation.

The article deals with antique motives in Valeriy Yakovlevich 
Brusov’s lyrics. Poems which embody the ancient events and 
ideas are analyzed in the research. Particular attention is paid 
to the heroic images and motives, their functions and methods 
of creation. The role of ancient traditions and motives in the 
formation of the poet’s individual style and the paradigm of 
Russian symbolism is defined.

Throughout his creative work Brusov successfully mastered 
different cultural layers which were integrated into his lyric 
and, transformed by the power of poetic vision, became the key 
features of his individual style. The problem of artistic synthesis 
in the writer’s works has been the study subject of many scientists 
(Dmitriy Maximov, Konstantin Motschulsky, Nikolai Burlakov, 
Nikolai Ashukin).

However, this issue has not been entirely resolved in literary 
studies. In this connection, it is necessary to consider in more 
detail the methods and forms of development of ancient motives 
in Brusov’s works. This determines the relevance of this study.

A distinctive feature of Brusov’s poetry was the engagement 
of historical images and events for creation of heroic images 
opposed to modernity. Evidence of this interest in the distant 
past are the cycles «Любимцы веков», «Баллады», «Правда 
вечная кумиров», «Властительные тени» and other. Bryusov’s 
historical images are closely related to his pursuit of heroic 
characters, vivid passions, saturated with intensive meaning of 
life. He turned to the issue of national culture at various times, 
trying to express his understanding of the essence of «national 
spirit» of various nations, creating a portrait of some figure from 
stories of different peoples, nations and nationalities. 

Brusov had “antique passions” throughout his life. The 
poet had constant interest in the antiquity; for him antiquity 
had some magical power through which the real was perceived 
transfigured. And it was, of course, more profound.

Studying Brusov’s creative work, we could trace antique 
motives from his early poetry to the late period of his literary 
activity. 

History did not lead him away from real world; it rather 
brought him closer to it, deepened and explained it. The revival of 
interest to “эпохи перелома”, centuries and millennia changing, 
was due to the writer’s realization of destruction of the passing 
away values, feeling of “the end of the world”, eschatological 
mood and the need to find a way out and gain new ideals.

The poet tried to find salvation in distant past and for that 
purpose took a rich collection of ancient images, motives, 
themes from the antiquity. In his poems many mythological and 
historical images are used: Orpheus and Eurydice, Odysseus 
and Calypso, Theseus and Ariadne, Jason and Medea, Hero 
and Leander, Aeneas, Kirk, Helen, Garmody and Aristogiton 
Alexander, Antony and Cleopatra, Julius Caesar and Brutus 
Pompeii, Caracalla, Nero, etc. All of these are symbolic names 
personifying good and evil, vices and virtues, victories and 
defeats, democracy and tyranny, civilization and barbarity.

Brusov did not accept vulgarity and prosaic “midway” of 
reality and for that reason he tried to “compensate” the absence 
of greatness with his heroic figures, glorifying true heroes: great 
patriots and fighters for homeland (“Гарибальди”,  “Завет Свя-
тослава”). The writer poeticized not only high, human qualities 
of his characters, but sometimes even completely different 
qualities. In a number of poems Bryusov glorified figures of 
proud and lonely, violent and cold individualist characters. They 
are detached from the nation («Данте»), sometimes deeply 
despise it («Мойсей»), violate their civil duty in the name of 
a personal whim («Антоний»), and some become conquerors 
(«Александр Македонский», «Наполеон») [9, p.26].

N.S. Burlakov in the book “Валерий Брюсов. Очерк твор-
чества” (1975) points out that for Brusov “дышать комнатной 
пылью” and from his powerlessness be delighted with some 
artistic achievements is too little. «Медленно влачить ежеднев-
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ное существование, лениво передвигаться по жизни от ску-
ки до тоски, не видеть ярких красок – грустно. Поэту снятся 
«северные владыки», времена викингов, войны и борьба; 
даже «дикие крики» предпочтительнее медленного шевеле-
ния в пыли» [5, p. 41]. Offering the editor of “Вопросы жизни” 
journal his poems, Brusov said: «Это античные образы, ожив-
ленные, однако, современной душой» [2, p. 767]. 

Brusov’s focus on the “old centuries” had a great importance 
in his poetry. A lot of his poems are completely anthological, that 
is built upon materials of ancient cultures.  However, antiquity 
and modernity were closely integrated in the poet’s artistic 
perception/consciousness. In the article “В.Я. Брюсов” (1924) 
[11, p. 140-141] D.P. Sviatopolk-Mirsky revealed a mixture of 
an ancient myth and modern mythologies in the poem “Тезей 
Ариадне” (1904). In Theseus’ speech to Ariadne the main plot 
motives of a Greek myth are reproduced (Daedalus, Labyrinth, 
Minotaur). The two last lines (“the author’s notes”) are full of 
symbols: 

«И над водною могилой 
В отчий край, где ждет Эгей,
Веют черные ветрила – 
Крылья вестника скорбей.
А над спящей Ариадной
Словно сонная мечта,
Бог в короне виноградной 
Клонит страстные уста». [3, p. 390]
In the poems of cycles “Любимцы веков” (“Третья Стража” 

collection), “Правда вечная кумиров” (“Венок” collection), 
“Властительные тени” (“Зеркало теней” collection), “В 
маске” (“Семь цветов радуги” collection) stories, known in 
history and in culture are developed. For example, the biblical 
legend of Adam and Eve, the myth of Orpheus and Eurydice, a 
well-known episode of Anthony and Cleopatra. These texts often 
contain characteristics of people of the ancient world, drawn in 
many cases as their monologues. However, this characteristic is 
often saturated with some contemporary matter as well.

The boundaries of the poetic world of the past created by 
Bryusov are broad. He raised the culture of the ancient East, the 
myths of Greece and Rome, the Scandinavian epos. The contrast 
between the high level of civilization and inevitable decline 
attracted him in particular. The poet’s interest in antiquity, 
especially in the era of ruin of the ancient times, was obviously 
based on the mental crisis of the modern era. In understanding 
the patterns of history Brusov went his own way, he was attracted 
not by mystical and religious aspects of ancient culture, but by 
its heroic ideals. In his creative work there is pathos of history 
and the idea of the mankind moving forward through disasters 
of all centuries. 

D.E. Maksimov points out that “идеалом В. Брюсова, пре-
творенным в его лирике, становится напряжение и подъем 
жизненных сил во всех сферах их возможных проявлений. 
И самую высшую форму напряжения В. Брюсов видел в 
героике. Отсюда последовательно реализуемое желание В. 
Брюсова связать свою поэзию с героическим содержанием 
древних эпох, и прежде всего с римской и греческой антич-
ностью” [8, p. 91]. “Античные мифы обладают среди нас и 
поныне совершенно исключительной живучестью и силой, 
– wrote the poet I. Anniensky. – Благодаря античным мифам 
возникала та категория героизма, без которой в нашем твор-
честве, вероятно, не образовалось бы ни поэмы, ни траге-
дии, ни романа» [1, p. 6].

Describing the tragic destiny of ancient civilizations’ people, 
V. Brusov was looking for analogies with modernity in the 
destinies of those people. He always compared modern life and 
the modern world with ancient civilizations.

Critic, theorist of literature and a close friend of V. Brusov, 
M. Voloshin repeatedly reported on his work: «Мне памятна 
одна беседа с В. Брюсовым... Одни области прошлого рас-
крылись, а другие замкнулись, – сказал В. Брюсов. – Египет 
мне совершенно чужд. А вот Ассирия очень близка. Совер-
шенно закрыт для меня мир Библии. Из этой области я не 
написал ни одного стихотворения... Для меня. Рим ближе 
всего. Даже Греция близка лишь постольку, поскольку она 
отразилась в Риме» [6].

V. Brusov often drew parallels between characters of ancient 
and modern world, introducing in his poems the names of 
gods, kings, commanders and other strong personalities. The 
poet was attracted by strong characters given not only with 
distinction, human valuable qualities. There are poems, in which 
he poeticized the proud and cold, angry, furious indifferent to 
people or dispose them heroes and mythological figures. Those 
are the king Assargadon, Bajazet, the spirit of darkness Loki, a 
bloodthirsty Medea, deprived by Brusov of those human feelings, 
which Euripides saw in her, Swedish martial king Carl XII, cruel 
and sophisticated Roman dictator Sulla. These characters were 
raised over bourgeois civilization aesthetically, in brightness and 
power, but they were not certainly opposed to it by its fullness 
of spiritual nature [8, с. 94]. V. Bryusov was always looking for 
answers for the difficult questions of existence in the ancient 
world.

In 1901, Gorky wrote to Brusov, trying to awake in young 
talented poet the  desire to join the protest of Russian intellectuals 
against the autocratic government despotism: «Если вас, су-
дарь, интересуют не одни Ассаргадоновы надписи да Клео-
патры и прочие старые вещи, если вы любите человека – Вы 
меня, надо думать, поймете <…> Вы, мне кажется, могли бы 
хорошо заступиться за угнетаемого человека, вот что» [7, с. 
152-153]. However the  Brusov’s protest against modernity was 
expressed in other ways – through a retrospect.

In a cycle of poems «Pravda vechnaya kumirov» the 
beautiful characters are depicted – ancient figures, carved of  
brilliant marble words. The poet serves as the sculptor of artistic 
speech: his characters are figurable like the ancient bas-reliefs. 
«Idols» of the poet are before the readers: Demeter, Orpheus and 
Eurydice, Medea, Theseus and Ariadne, Achilles, Orpheus and 
the Argonauts, Cleopatra and Antony.

From the impressive expression of the dialogue, «Adam and 
Eve» dialogue, and the same dialogic poem of Orpheus and 
Eurydice V. Brusov moved to specific history figures. And in all 
that variety of themes the single principle was felt – the motive 
of willful craving, pride, strength, valour and promethean revolt.

The cross-cutting motive of the cycle is the motive of 
permanence, eternal passion constancy, which is the same for 
slaves and pompeian, for Antony and Cleopatra and for Adam 
and Eve, and for the northern Loki, and for the heroes of Greek 
mythology. In «Tretya strazha » the main poet’s idea was to 
identify the most common in of Brusov’s opinion, moments of 
world history [10].

Some other heroes of the cycle should be noted, they 
are Clytemnestra and Faust, they are not commanders or 
government leader, but they are strong personalities, possessing 
an unusual temperament. V. Brusov believes that very passionate 
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personalities are equal to great historical figures in their inner 
strength.

Clytemnestra, the sister of the Spartan Queen Helena 
(according to the one of the myth variants, they both were the 
daughters of Zeus), the wife of the Argos king Agamemnon 
(Atrides, son of Atreus) , who is the Greeks leader in the Trojan 
War. At the beginning of the campaign, Agamemnon sacrificed 
to the gods his daughter Iphigenia. During the absence of her 
husband Clytemnestra became closer with Egist,who according 
to her feelings killed Agamemnon on the day of his return. 
Clytemnestra tried to justify herself in mariticide telling that was 
a revenge for her daughter Iphigenia. 

N. S. Burlakov wrote in the monograph «Valeriy Brusov. 
Creative essay» (1975) that «поэт продолжает считать тему 
сильной страсти высшей темой поэзии. Рисуя неукротимую 
в своих стремлениях человеческую личность, В. Брюсов не 
ставит перед собой задачи полного, всестороннего изобра-
жения героя: он выделяет в человеческом характере лишь 
одну черту и доводит ее до апогея» [5, с. 144].

The passion does not calm down in Clytemnestra’s soul. 
Envy to Helen, because of which the Trojan War took place , 
where Atrides was killed, makes the young widow embittered 
and hate, and the poet justified the impulsion of his heroine: 

«Сестра царит в надменной Трое,
Сестре – немолчный гимн времен...
А я – отвержена, забвенна,
Мне – прялка, вдовья участь мне...»[4, с. 71-72]
Using the method of «poetic reconstruction» of the poet 

«enlivens» the characters of Hellas, giving them a modern 
features(Orpheus, Eurydice, Odysseus, Calypso, Ariadne, 
Theseus, Jason, Medea, Daedalus, Icarus, and others.).

In the Silver Age significant moves were made in studying 
and recreation the Hellenistic poetry colouring, in this respect in 
Russian literature the richest experience was accumulated and 
stable traditions were created. And Bryusov’s contribution in 
this area was huge: the stylistic decision in themes and characters 
development he found, was adopted in the modernist poetry of 
the 1900s, and he grand in intention cycle «Sny chelovechestva 
» (1909-1911) became the unique without any analogues in the 
world of poetry [8, с. 28-29].

V. Bryusov dreamed of creating a poetry anthology «Sny 
chelovechestva », in which he would include the ancient poets of 
India, China, Japan, Persia. All of these countries, their history 
and culture, he studied in his youth and in the end he decided 
to embody his grand intention of craeting a book entitled «Sny 
chelovechestva».

In the draft manuscript of the planned book cover, its name is: 
«Sny chelovechestva. Liricheskiie otrazheniya vseh stran,vseh 
narodov vseh vremen» . In the first draft of the foreword to the 
supposed publication he outlined his task as following: «Пред-

ставить все формы, какие прошла лирика у всех народов во 
все времена. Перенять самую манеру поэтов» [3, с. 316]. «От 
безыскусственных песен первобытных племен, через лири-
ку древнего Востока, античной древности, народов, создав-
ших новую Европу, и народов, населявших Америку до ее 
завоевания конкистадорами, через все многообразие искус-
ственной поэзии, как она была разработана за последние 
три-четыре столетия, вплоть до форм, найденных недавним 
прошлым и отыскиваемых поэтами «сегодняшнего дня», – я 
хочу представить своим читателям образцы всех приемов, 
какими пользовался человек, чтобы выразить лирическое 
содержание своей души. В целом “Сны человечества” долж-
ны быть хрестоматией всемирной поэзии» [3, с. 460].

Peculiarity of V. Brysov artistic vision  was  usage of historical 
images and events, often mythologized, which became special 
prism to image the modernity, Antique motives are throughout  
of the oeuvre of the writer. They are organically intertwined 
with other motives(for example with east motives, motives 
of Scandinavian epos,Biblie etc.) , which are in , motivic 
and thematic complex of antiquity.Filing a spiritual crises of 
modernity, crushing human passions and excessive pragmatism 
of compatriots, V.Brysov showed great interest in creation of 
strong and bright characters, which he found in the past.
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ABSTRACT
Important parameters of the pyrolysis and thermalpyrolysis of raw ma-terials.  Recommended variants of combination of screen 

loading of ethane and BBF, relationships of water steam: raw materials and input temperatures and expected economic benefits from 
their use. The optimal values of the stiffness function for optimal combinations of options ethane loads butan-butylene frac-tion, cor-
relation of pairs: raw materials and inputs temperature for pyrolysis are listed in table. Also showed driving control of hydrocarbon 
gas pyrolysis process of C2-C4: 1,2,3-flow of raw materials, steam, fuel; 4,5,6-actuators.
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The most important parameters of the pyrolysis process in 
tubular furnaces are temperature, residence time of raw material 
in reactor, composition of the feedstock and concentration of 
diluent of water vapor. Supply of water vapor in pirosnake is 
carried out for reduction of partial pressure of hydrocarbon and 
decline rate of secondary processes.

Rigidity (strength) of pyrolysis of hydrocarbon raw material 
is determined by temperature and residence time in its high-
temperature spaces, where pyrolysis is carried out.

Practice shows that the increase of pyrolysis temperature with 
simultaneous corresponding reduction of residence time (i.e. 
with increasing stiffness process) contributes to the achievement 
of higher yields of desired products, including ethylene.

Therefore, it is reasonable to accept criteria, considering both 
stated parameters for a quantitative measure of the stiffness of 
the pyrolysis. In the literature [1,2,3,4] , function of rigidity  is 
determined by empiric formula of Linden:

μ=t∙τ0,06

Where t-temperature of reaction zone, 0С;τ-reaction time, с.
In case of change of reaction time, determining by the flow 

rate of raw materials, to be changed and the reaction temperature 

–in case of increase of reaction time, temperature should be 
lowered, and vice versa.

For each type of raw material there is an optimal combination 
of the parameters that uniquely identifies optimum value of the 
rigidity functions, corresponding to the maximum output of 
target products (ethylene, propylene). However, this is only true 
when the ratio of water steam: raw materials in pyrolysis process 
is kept constant.

And as in the real process due to lack of systematic materials 
this ratio varies over a wide range (0÷2), based on information 
shown in Table 1. Optimum combinations of control parameters, 
obtained by the method of least squares, new, different from the 
expression of stiffening function that is stated in literature. 

μ=x1exp[x2 (gC2 H6 +gBBF )+x3 θ(gC2 H6 +gBBF)]
In Table 1, conversion of ethane and BBF (butane-butylene 

fraction from catalytic cracking refinery named after H.Aliyev.) 
are given as appropriate for each case, As well as, overall process 
selectivity equal to:

x1= g0
C2 H6 - gC2 H6 /g

0
C2 H6  - conversion of ethane,       

x2= g0
BBF - gBBF /g

0
BBF -conversion of BBF,

S=gC2 H4 / g
0

C2 H6 x1+g0
BBF  x2 -overall selectivity, 

where gC2 H6, gBBF, gC2 H4 -current indices С2H6, BBF and С2H4.
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Table 1. 
Recommended optimal variants of combination of screen loading of ethane and BBF, relationships of water steam: raw materials 

and input temperatures and expected economic benefits from their use.
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1000 2500 1,5:1 775 0,625 0,849 0,400 1097,03 997,62 99,41 545,6
1000 2500 2:1 800 0,554 0,840 0,462 1149,13 997,80 151,33 830,5
1500 2500 1:1 775 0,661 0,850 0,347 1214,45 958,69 255,76 1403,6
1500 2500 1,5:1 775 0,515 0,841 0,465 1352,35 997,62 354,73 1946,8
1500 2500 2:1 850 0,443 0,808 0,526 1353,41 950,64 402,77 2210,4
2000 2500 1:1 850 0,550 0,849 0,535 1645,55 834,48 811,07 4451,2
2000 2500 1,5:1 850 0,421 0.827 0,614 1662,59 905,44 757,15 4155,2
2000 2500 2:1 850 0,333 0,751 0,676 1575,85 950,64 625,21 3431,1
1000 3000 1,5:1 775 0,533 0,843 0,485 1307,07 1297,64 9,43 51,8
1000 3000 2:1 800 0,472 0,818 0,540 1316,74 1270,58 46,16 253,3
1500 3000 1:1 775 0,571 0,848 0,432 1478,19 1326,40 151,79 833,0
1500 3000 1,5:1 775 0,433 0,824 0,534 1524,16 1297,64 226,52 1243,1
1500 3000 2:1 850 0,452 0,807 0,533 1530,19 1271,42 258,77 1420,1
2000 3000 1:1 850 0,523 0,848 0,558 1821,72 1281,63 540,09 2964,0
2000 3000 1,5:1 850 0,400 0,815 0,636 1801,46 1282,56 518,90 2847,7
2000 3000 2:1 850 0,315 0,718 0,699 1663,81 1271,42 392,39 2153,4
1000 3500 1,5:1 775 0,463 0,830 0,548 1456,18 1452,67 3,51 19,3
1000 3500 2:1 825 0.441 0,801 0,573 1454,23 1432,26 21,97 120,6
1500 3500 1:1 775 0,500 0,845 0,496 1668,81 1519,68 148,63 815,7
1500 3500 1,5:1 800 0,424 0,813 0,557 1665,24 1472,53 192,71 1057,6
1500 3500 2:1 850 0,393 0,767 0,591 1644,79 1450,58 194,21 1065,8
2000 3500 1:1 850 0,497 0,846 0,578 1983,7 1551,21 432,50 2337,6
2000 3500 1,5:1 850 0,378 0,800 0,657 1920,7 1501,96 418,79 2298,3
2000 3500 2:1 850 0.299 0,693 0,715 1738,08 1450,58 287,50 1577,8

Thus, Table 1. is a guide for the operator in order to manage 
without recycle process on the pyrolysis unit (ethane + BBF).

We also calculated potential profit of the complex «EP-
300», stated in Table 1, cases of use of feedstock mixture (BBF 

ethane +) compared with the case of pure ethane. The following 
factory data is stated in its calculation: the cost of ethylene and 
propylene, respectively 0.686 USD / kg and 0,15 shares / kg; the 
number of hours of operation per year 8000.

Table No 2
The optimal values of the stiffness function for optimal combinations of options ethane loads butan-butylene fraction, correlation 

of pairs: raw materials and inputs temperature for pyrolysis (ethane + BBF)
g0

C2 H6=g0
C2 H6=2500 kg/h g0

C2 H6=g0
C2 H6=3000 kg/h g0

C2 H6=g0
C2 H6=3500 kg/h

g0
BBF 

кg/h
gH2O

:
g0

t0, 
0C g(C2H4+

C3H6), 
кg/h

μopt g0
BBF 

кg/h
gH2O

:
g0

t0, 
0C

g(C2H4+
C3H6), 
кg/h

μopt g0
BBF 

кg/h
gH2O

:
g0

t0, 
0C

g(C2H4+
C3H6), 
кg/h

μopt

1000 1,5:1 775 1097,03 769,5 1000 1,5:1 775 1307,07 788,9 1000 1,5:1 775 1456,18 808,7
1000 2:1 800 1149,13 781,5 1000 2:1 800 1316,74 802,9 1000 2:1 800 1454,23 825,0
1500 1:1 775 1214,45 775,0 1500 1:1 775 1478,19 792,8 1500 1:1 775 1668,81 811,0
1500 1,5:1 775 1352,35 788,9 1500 1,5:1 775 1524,16 808,7 1500 1,5:1 775 1665,24 829,1
1500 2:1 850 1353,41 802,9 1500 2:1 850 1530,19 828,3 1500 2:1 850 1644,79 847,7
2000 1:1 850 1645,55 792,8 2000 1:1 850 1821,72 811,0 2000 1:1 850 1983,71 829,6
2000 1,5:1 850 1662,59 808,7 2000 1,5:1 850 1801,46 829,1 2000 1,5:1 850 1920,75 850,0
2000 2:1 850 1575,85 810,1 2000 2:1 850 1663,81 851,4 2000 2:1 850 1738,08 875,2
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Where coefficients x1,x2,x3 in examining case correspondingly 
equals: 

x1=646,44;     x2=0,36494∙10-4;     x3=0,88542∙10-5;  
Where θ– correlation of water steam: raw material.
It is required to adjust coefficients for each specific type of 

raw material. 
Reaction time is stated indirectly on the expression of 

stiffness reaction through raw material and steam, so, change of 
these unites automatically change reaction time.

Table 2. Presented optimal stiffness value function for the 
respective optimal initial temperature of raw materials and a 
couple of downloads and ratios steam: feed. Translation work on 
the installation mode the optimal values of the stiffness function 
enable in each case to obtain maximum yields of the desired 
products.

We have developed a hydrocarbon gas pyrolysis process 
control scheme С2-С4 four flow pyrolysis furnace Sumgait 
plant (Figure 1), the principle of which is reproduced below. 
Information on temperature pyrolysis at the furnace outlet tk, 
costs of raw material Gc and couple Gn enters the computing 
device TA to calculate the current value of the stiffness function, 
where a signal proportional to the current parameters of stiffness 
enters the regulator functions stiffness RFZH, which compares 
with the signal coming from the optimizer.

The optimizer calculates the stiffness function of the 
mathematical model, and it is the optimal value corresponding 
to the maximum yield of the desired products. The optimizer 
also held check on the implementation of restrictions on the 
temperature inside the coil and the coil temperature of the wall, 
as well as the ratio of steam: feed.

If there is a deviation, then, depending on the sign of the 
deviation, will increase or decrease the supply of fuel gas 
(assuming constancy of tension along the length of the heat 
coil) between the current values and the optimal function of the 
rigidity. To do this, the control line sends a signal to the actuator 
6 reactor fuel supply. Due to the superimposed wall temperature 
pyrolysis and restrictions is not always possible to reduce the 
discrepancy between μtek  and μopt. In this case it will be necessary 
to handle the cost of raw materials and steam, a change which 
will automatically change the time of contact, i.e. , respectively, 
and the value of the stiffness function.

To do this, the control lines II and III sent signals to the 
consumption of raw materials and a pair of regulators RCF RRS, 
where to actuators 4 and 5.

RRT, RRS and RRP regulators perform stabilization of fuel 
costs, raw materials and steam, i.e. pyrolysis mode stabilization.

Fig.1. Driving optimal control of hydrocarbon gas pyrolysis process of C2-C4: 1,2,3-flow of raw materials, steam, fuel; 
4,5,6-actuators.

RRT, RRS and RRP regulators perform stabilization of fuel 
costs, raw materials and steam, ie pyrolysis mode stabilization.

Below is a flowchart of the optimal control process of 
pyrolysis of hydrocarbon gases C4-C2 (Fig. 1).

Block 1. Enter all the basic data needed for calculating the 
reactor by a mathematical model.

Block 2. Calculation of current value of the stiffness function 
for a given gas mixture flow.

Block 3. Calculation of optimal values of stiffness by using 
mathematical models as the optimality criterion of maximum 
yield of the desired products.

Block 4. To ensure the operation of the reactor at an optimal 
mode compares the current and optimal stiffness values function. 
If they coincide, fixed optimum values of temperature and 
reaction time, are transferred to block 20 block the stabilization 
process regime parameters.
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АННОТАЦИЯ
Проведено изучение факторов, влияющих на чувствительность определения ионов бария в водных растворах методом 

атомно-абсорбционной спектроскопии. Определялась степень атомизации  бария в водных растворах с учетом атомного по-
глощения в воздушно-ацетиленовом пламени. Рассчитывалась степень ионизации бария и устанавливалось влияние солей 
аммония на чувствительность определения ионов бария в водных растворах.

ABSTRACT
The study of the factors influencing the determination of the sensitivity of barium ions in aqueous solution by atomic absorption 

spectroscopy. It determines the degree of atomization of barium in aqueous solutions based on atomic absorption in the air-acetylene 
flame. Calculated the degree of ionization of barium and ammonium salts was set influence on the sensitivity of detection of barium 
ions aqueous solutions.

Ключевые слова: степень атомизации, атомно-абсорбционная спектроскопия, ионы бария, воздушно- ацетиленовое 
пламя, чувствительность, атомное поглощение, аналитический сигнал.

Keywords: degree of atomization, atomic absorption spectroscopy, barium ions, the air-acetylene flame, sensitive, atomic ab-
sorption , analytical signal.

Одним из наиболее точных и экспрессных методов при 
определении микроколиче5ств ионов металлов в  питьевой 
воде и водных растворах лекарственных средств является 
метод атомно-абсорбционной спектроскопии  (ААС).

Абсолютный метод ААС позволяет определить концен-
трацию иона металла с учетом значения атомного погло-
щения без использования эталонов, как это принято в тра-
диционном относительном методе [1-3]. Для того, чтобы 
провести абсолютный анализ надо изучить влияние различ-
ных факторов на результаты анализа, понять природу соот-
ношений, полученных экспериментально, оптимизировать 
аналитические условия с целью достижения максимальной 
точности, чувствительности.

Одним из важных условий определения является степень 
атомизации металлов. Именно, поэтому, мы хотели  бы оста-
новиться на оптимальных методах определения степени 
атомизации  металлов в воздушно-ацетиленовом пламени 
методом ААС.

В основе любого метода, который определяет микроко-
личества веществ в любых образцах, лежит зависимость 
А= f(С), где С – концентрация определяемого вещества, а 
А- измеренный сигнал, который может представлять любую 
физическую величину. В некоторых случаях связь между А 
и С может быть установлена только экспериментально по 
измерению сигнала для образцов известного состава. 

В других случаях, теоретическое выражение для f(С), 
определено. Такой метод количественного анализа является 
абсолютным.

В методе ААС аналитический сигнал является функци-
ей числа свободных атомов в пламени. Одной из величин, 
определяющих концентрацию свободных атомов в пламени, 

является степень атомизации, выражаемая отношением чис-
ла свободных атомов элемента к общему их содержанию во 
всех состояниях в газах пламени:

 

Тот факт, что степень атомизации является одним из па-
раметров, определяющих правильность абсолютного пла-
менно – спектрофотометрического метода анализа, делает 
количественную оценку этой величины особенно важной. 
Независимо от практического применения абсолютного ме-
тода анализа, исследования в этой области позволяют рас-
ширить знания параметров, воздействующих на процесс 
атомизации, а значит на чувствительность и точность атом-
но-абсорбционных определений [4].

Методы определения степени атомизации можно разде-
лить на две группы. Первая включает расчет состава газов 
пламени молекул данного элемента и ионизации его атомов. 
Другая группа методов основана на решении фундамен-
тальных уравнений, определяющих связь величины атомно-
го поглощения с числом свободных атомов. 

Здесь возможны два варианта: измерение полной энер-
гии поглощаемой резонансной линией из непрерывного 
спектра, а также измерение относительной величины погло-
щения света от линейного источника.

Далее, мы хотели остановиться на методе расчета соста-
ва газов пламени. Степень атомизации (β) это отношение 
аналитической концентрации элемента в атомной форме 



84 SCIENCES OF EUROPE # 2 (2), 2016 | CHEMICAL SCIENCES  

к аналитической концентрации элемента во всех формах 
(атомной, молекулярной, ионной). Аналитический сигнал 
непосредственно зависит от величины. Степень атомизации 
при условии полного испарения вещества определяется дис-
социацией соединения, введенного в пламя, и образованием 
соединений элемента с продуктами горения, а поэтому для 
пламени с заданным составом горючей смеси может быть 
определена расчетным путем по формуле[5]:

 

где α – степень диссоциации соединений элемента;
р – степень ионизации атомов элемента.
Спектроскопически подтверждено существование в 

пламени соединений определяемого элемента типа MeCl, 
MeO, MeOH, Me(OH)2 ,MeOHCl [6]. При допущении , что 
в пламени существует термохимическое равновесие, состав 
пламени рассчитывается по уравнениям описывающим и с 
закон действующих масс, материальный и тепловой баланс 
и равенство суммы всех давлений, которое равно атмосфер-
ному. Подобные расчеты проводились в работах [7,8]. 

Величины степеней ионизации рассчитываются по фор-
муле:

 

,   где

Ki –константы ионизации элементов ( табличные вели-
чины)

pe – фоновая концентрация электронов в пламени.
Таким образом была определена степень атомизации 

магния, кальция, стронция. По литературным данным 
атомно-адсорбционное определение ионов бария идет рас-
пылением в пламя закись азота – ацетилен, но также ионы 
бария можно определять методом ААС, распыляя их в воз-
душно-ацетиленовое пламя [1]. В этом типе пламени сое-
динения бария диссоциируют не полностью, и наблюдается 
присутствие частиц, молекул ВаО, ВаОН и др. Они имеют 
высокое значение теплот диссоциации, например для ВаО – 
575 кДж/моль. Чувствительность определения ионов бария 
в водных растворах в воздушно – ацетиленовом пламени со-
ставляет всего 10 мкг/л [8].

Нами были изучены факторы, которые влияют на чув-
ствительность определения ионов бария в водных раство-
рах в этом типе пламени. Этими факторами стали: степень 
атомизации и ионизации, а также влияние других катионов 
и анионов в растворе. При расчетах были учтены следую-
щие реакции:

ВаCl2   ВаCl + Cl
ВаCl     Ва  + Cl
ВаO   Ва  + O
Ва + OH  ВаOH
ВаO +H   ВаOH
Ва + Н2 О  ВаOH + Н
Ва + 2OH  Ва(OH)2
ВаCl + ОН   ВаОНCl

Измерения проводились на атомном спектрометре «Тех-
трон АА-4» фирмы «Varian», источником излучения слу-
жила бариевая лампа с полым катодом, сила тока на ЛПК= 
5ма; ширина щели монохроматора = 100мкм; λ = 553,5 нм; 
hопт. =5мм. При распылении образца в стехиометрическое 
воздушно-ацетиленовое пламя (раствор, содержащий ионы 
бария с концентрацией 1,45• 10-3 моль/л) получили атомное 
поглощение = 0,070. Атомное поглощение характеризуется 
экспоненциальным законом убывания интенсивности про-
ходящего света (J) в зависимости от длины поглощающего 
слоя (I):

J =  J0е
-K

vI , где
J0 – интенсивность падающего света,
К – коэффициент поглощения света, зависящий от часто-

ты.
Коэффициент поглощения является основной характе-

ристикой, описывающей свойства линии поглощения. За-
коны распределения коэффициента поглощения по конту-
ру линий поглощения аналогичны законам распределения 
интенсивности по контуру линии испускания [7]. Линии 
поглощения, как и линии испускания, представляют собой 
не монохроматические, бесконечно тонкие линии, а имеют 
определенную ширину. 

Форма контура линий определяется суммарным действи-
ем естественного, допплеровского и лоренцевского уши-
рения[2]. Определение числа свободных атомов в пламе-
ни можно проводить двумя методами: методом измерения 
полного поглощения, который основывается на измерении 
полной энергии поглощаемой резонансной линии из непре-
рывного спектра и  расчете числа свободных атомов. Второй 
метод – измерение поглощения в центре линии, который за-
ключается в измерении относительной величины поглоще-
ния света от линейного источника [3].

Принципиальное преимущество метода линейного по-
глощения над методом измерения полного поглощения от 
непрерывного источника, заключается в его более высокой 
чувствительности, однако, он требует знания профиля ли-
нии излучения и её положения по отношению к линии по-
глощения. Определение общего числа атомов в пламени не 
может быть определенно непосредственно, но эту величину 
можно рассчитать, исходя из данных, описанных в литера-
туре [7].

Результат величины атомного поглощения, который мы 
получили (0,070) был использован нами для расчета степени 
атомизации бария (β), который был выполнен с различной 
степенью приближенности. Учитывая величину атомного 
поглощения, которая выражается формулой (1), зная вели-
чину лоренцевского уширения ΔυL линии Ва = 0,087 см-1 и 
величину сдвига линии бария Δυs = 0,038 см-1, рассчитали 
величину коэффициента СТС ( сверхтонкой структуры -µ) 
по формуле (2).
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 Число свободных атомов бария нашли из формулы (1)
Nсв.ат = 3,08 • 109 ат/ см3
Число общих атомов бария было вычислено по формуле 

(3):
         

А также рассчитали Nобщ. по уравнению: 

Пт/П298- фактор увеличения молярного содержания при 
горении,

T/298 – фактор расширения газа при нагревании ,
Vт – скорость подачи топлива в пламя (л/мин),
Мр – молярная масса вещества ( г/моль),
Vp – скорость подачи раствора в пламя (л/мин),
С – концентрация иона  бария в растворе ( моль/л),
Е – параметр эффективности использованного раствора.
Этот параметр может быть рассчитан как отношение 

количества раствора, распыленного в пламя к количеству 
раствора введенного в камеру распыления. Точность вычис-
ления общей концентрации элемента в пламени по формуле 
(4) определяется точностью поступления газа, температуры 
пламени и скорости распыления раствора. По формуле (4) 
величина Nобщ составила 3,71 •1015 ат/ см3.

Для раствора, содержащего ионы бария в концентрации 
200мкг/л  Nобщ.= 4,8•1012 ат./ см3 , отсюда степень атомиза-
ции бария получилось равной:

 

Эта величина, полученная нами с учетом атомного по-
глощения, близка по величине степени атомизации бария, 
полученной по формуле (5), где мы учитывали состав газов 
пламени :

 

Константа ионизации, рассчитанная по уравнению Саха, 
составила 1,22•10 -4. Используя значения парциальных дав-
лений газов и константы ионизации, рассчитали степень ио-
низации бария, α = 0,028.

В результате данных исследований мы пришли к выво-
ду, что низкая чувствительность определения ионов бария 
в водных растворах прямым распылением в воздушно-аце-
тиленовое пламя обусловлена высокой степенью ионизации 
и малой степенью атомизации, а также образованием не-
диссоциированных молекул ВаО и ВаОН.

Для подавления ионизации нами использовался раствор 
хлорида цезия 2%-й. Это привело к увеличению аналитиче-
ского сигнала на 56,3%.

Чтобы понизить предел обнаружения ионов бария в во-
дных растворах, нами были использованы соли аммония. 

Выбор этих солей объясняется гипотезой, что увеличение 
аналитического сигнала может происходить вследствие 
увеличения дисперсности аэрозоля, за счет разложения 
аммонийных солей в пламени [ 9-10 ]. Нами было уста-
новлено, что нитрат аммония увеличивает аналитический 
сигнал, хлорид аммония понижает аналитический сигнал 
на 16,00%,а оксалат аммония не влияет на аналитический 
сигнал.

В результате наших исследований можно сделать соот-
ветствующие выводы:

1. Рассчитана степень атомизации бария в водных рас-
творах с учетом атомного поглощения в воздушно-ацетиле-
новом пламени. 

2. Созданы методики расчета степени атомизации при 
определении ионов бария в водных средах методом ААС в 
воздушно-ацетиленовом пламени.

3. Рассчитана степень ионизации ионов бария. 
4. Показано, что низкая чувствительность определения 

ионов бария прямым распылением в воздушно-ацетиле-
новое пламя, объясняется его малой степенью атомизации 
(β=0,64 •10 -3)  и значительной степенью ионизации  (α = 
0,028). 

5. Было установлено влияние солей аммония на чувстви-
тельность определения ионов бария в водных растворах.
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ABSTRACT
Pyropolymers were synthesized by the carbonization of electrospun polyacrylonitrile nanofibers at 600 – 2800 oC. The effect 

of the carbonization temperature on the composition and structure of the pyropolymers was investigated using the methods of ele-
mental analysis, X-ray photoelectron spectroscopy and Raman spectroscopy. Electrochemical properties, such as capacitance and 
catalytic activity in the oxygen reduction reaction, were determined by means of cyclic voltammetry, electrochemical impedance 
spectroscopy, rotating disc electrode and rotating ring-disk electrode methods in H2SO4 and KOH solutions. A correlation between 
the capacitance and catalytic properties for polyacrylonitrile pyropolymers with the best values at pyrolysis temperature of 850 – 
900 oC was shown. The capacitance of PAN-900 with the specific surface area of ~100 m2 g-1 can achieve 200 F g-1. It is assumed 
that such a high value of capacitance could be due to the bulk electroactivity of the pyropolymers, resulting from the potential-de-
pendent charge accumulation ability of the bulk heteroconjugated structures. The presence of nitrogen was shown to be a necessary 
and sufficient condition for electrocatalysis of O2 reduction. However, the polyacrylonitrile pyropolymers provide rather sluggish 
kinetics of the oxygen reduction reaction proceeding predominantly via the two-electron route in acid solutions. The synthesis of 
highly active catalysts, selective to four-electron process, the incorporation of transition metals into pyropolymers is required.

Keywords: capacitance; electrospun nanofiber; oxygen reduction reaction (ORR); polyacrylonitrile pyropolymer.

Introduction
Carbonaceous materials derived from polyacrylonitrile (PAN) 

heat treatment are called pyropolymers. It is well established 
that heat treatment of PAN in the temperature range of 250 – 
2800 oC leads to the formation of various polymer structures. 
They may vary from disordered ladder structures, formed in the 
process of oxidative cyclization when treated at 200 – 350 oC in 
air [1,2], to graphite if treated at 2800 oC in inert atmosphere or 
vacuum [2-4].

In industry, PAN is widely used for the synthesis of carbon 
fibers. It is shown [1] that the stage of oxidative cyclization 
at 200 - 350 oC in air is necessary for decreasing the duration 
of PAN heat treatment and, also, for improvement of carbon 
fiber mechanical properties. Oxidation stage precedes the 
carbonization one which is usually conducted at the temperature 
higher than 1500 oC. Thus, the temperature interval of 350 – 
1500 oC (referred to as intermediate temperature range) is not yet 
of interest for the industrial production.

The first studies of PAN fiber carbonization and graphitization 
were mentioned by Shindo et al. in 1961 [5]. However, the first 
studies of electrochemical properties of PAN, carbonized at 
intermediate temperature, appeared only at the end of 1980s 
[6]. Gupta et al. published the pioneer work studying composite 
catalysts based on PAN and iron and/or cobalt salts adsorbed on 
carbon support, pyrolyzed in a wide temperature range 300 – 
1000 oC. The authors showed the samples treated at 800 – 900 

oC to be feasible catalysts for O2 electroreduction (ORR) in acid 
and base solutions. According to [7], Gupta’s study was one of 
the first works proving no necessity in macroheterocycles (such 
as phthalocyanines, porphins, etc.) usage for the synthesis of the 
non-platinum catalysts for the ORR. Another paper investigating 
the influence of heat treatment in the intermediate temperatures 
range on the electrochemical properties of PAN-based materials 
was published by Martins Alves et al. [8]. In this work, the 
authors studied the structural changes and catalytic properties 
evolution for the composite catalysts based on PAN and cobalt 
acetate adsorbed on carbon support. The authors determined the 
heat treatment at 950 oC to provide the highest catalytic activity 
of the composites.

Generally, the studies of carbonized PAN electrochemical 
properties were directed to the temperature range of 800 – 900 
oC. For example, Ohms et al.[9] investigated the influence of 
ion metal nature on the electrocatalytic activity and, partially, 
corrosion stability in the ORR in acid and base solutions for 
PAN/carbon black/M (M=Zn, Mn, Ni, Cu, Fe, Co) composites 
obtained by pyrolysis at 850 oC. In more modern studies, Wu et 
al.[10,11], Jeong et al. [12], Nakagawa et al.[13], etc. formed 
fibers from PAN solution with iron and/or cobalt salts and 
pyrolized them at 800 – 900 oC. The distinction of these papers 
[10-13] as compared to the earlier mentioned [8,9] is that no 
carbon support was used for the catalyst synthesis. Here, the 
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pyrolized PAN nanofiber mats (NFM) themselves play the role 
of the support and, to some extent, the role of the active mass.

In the papers [14-16] Ye et al. used PAN pyrolized at 900 
oC as the supporting material for Pt catalysts with ultra-low 
platinum loading. Probably, due to low catalytic activity, the 
catalysts were not in demand for low temperature H2-O2 fuel 
cells. However, as it was shown in Ponomarev et al. [17,18], 
PAN pyropolymer-supported Pt catalysts could be successfully 
used on the anodes of phosphoric acid (middle-temperature) fuel 
cells.

The interest to PAN pyropolymers is not restricted by 
catalysis issues only. The capacitive properties of different 
materials based on carbonized PAN at 850 – 900 oC were studied 
by Davydova et. al. [19], Gouerec et al.[20], Wang et al.[21], 
Ania et al.[22], etc. Wang et al. studied commercial activated 
PAN fibers (Challenge Carbon Technology Co., Taiwan) with 
specific surface area of ~1600 m2 g-1. The use of the fibers 
resulted in the achievement of the capacitance value ~300 F g-1 
in the acid solution, which correspond to the specific capacitance 
of 17 – 24 µF cm-2. Gouerec et al. [20] carried out activation 
of pyrolized PAN to produce microporous foamed films. This 
leads to the specific surface area increase from ~80 for the non-
activated pyropolymers to ~600 m2 g-1 for the activated ones. 
As a result, Gouerec et al. achieved the capacitance value of ~ 
170 F g-1 (or, the specific capacitance of 28 µF cm-2) in base 
solution. The most significant specific surface area (>1600 m2 g-1 

) and, correspondingly, capacitance (~340 F g-1) were obtained 
in aqueous solutions by Ania et al. [22] due to the pyrolysis of 
PAN in the pores of etchable zeolite matrix. According to Ania, 
the major contribution to the value of capacitance is made by the 
electrochemical activity of pyropolymer heteroatoms.

Thus, in accordance with [22], the heteroatoms play the critical 
role in giving rise to the capacitance of PAN pyropolymers. 
However, to increase of mass-specific capacitance of PAN 
pyropolymers the activation stage via the development of 
microporous structure is mandatory [20-23]. The activation 
results in the decrease of the specific capacitance to 20 – 30 
µF cm-2 as compared to the non-activated pyropolymers, the 
specific capacitance of which in some cases exceeds 100 µF cm-2 
[24-26].

The papers of Gavrilov et al. [24,25] also should be 
mentioned in which the polyaniline pyropolymers carbonized 
at 800 oC were studied. The authors revealed the interrelation 
between the capacitive and electrocatalytic properties of 
polyaniline pyropolymers, however, only at single carbonization 
temperature.

In summary, it should be noted that the literature available covers 
the questions predominantly dealing with the electrocatalytic 
properties of PAN pyropolymer-metal composites, not with pure 
PAN pyropolymers themselves. To the best of our knowledge this 

is the first study where electrocatalytic and capacitive properties 
of pure PAN pyropolymers are investigated simultaneously in a 
wide range of pyrolysis temperature.

The main aim of our study is the investigation of the 
capacitive and electrocatalytic properties of PAN pyropolymers, 
obtained by the carbonization of electrospun PAN nanofiber 
material (NFM) at the temperature interval of 600 – 1200 oC, in 
0.5 M H2SO4 and 1 M KOH solutions.

Results and discussion
Some of results constitute a part of E.S. Davydova’s academic 

thesis.[27] Electrical conductivity of PAN-t NFM. PAN-t NFM 
electrical conductivity significantly increases when pyrolysis 
temperature increases. In the temperature range of 600 – 750 
oC the mat electrical conductivity increases by three orders 
of magnitude: from ~2 mS cm-1 to ~2 S cm-1. After the heat 
treatment of PAN at 2800 oC graphite ordered layer structure is 
formed and the conductivity value is over 300 S cm-1. 

Cyclic voltammetry. The increase of the pyrolysis temperature 
(600 oC → ~850 oC) is accompanied by the current increase 
measured by cyclic voltammetry, while further temperature 
increase (900 oC → 1200 oC) leads to the decrease of the current 
(Fig. 1). For the pyrolysis temperature of 1200 oC (Fig. 1 d), 
the CV is reversible and the curve shape is close to CVs of 
traditional carbon materials [28]. CV of PAN-1200 contains 
reversible maximums which are usually related to the presence 
of O-containing surface functional groups [28].

For the PAN-600, PAN-750, PAN-850 and PAN-900 
samples a strong dependency of capacity from the potential is 
evident, which is not typical for traditional carbon materials 
in acidic electrolytes. Eliad et al. [29] have obtained a similar 
i – E dependency in sulfuric acid electrolyte on cellulose-based 
carbon fibers. The authors explain it by the sterical hindrance for 
large anions chemisorption (compared to H+) in the micropores 
of carbon materials at the potentials, higher then zero charge 
potential. Kawaguchi et al. [30] observed similar curve shape 
for the products of tetraazanaphthalene derivatives pyrolysis 
in acidic electrolyte. Gavrilov et al. [24] observed the same 
on polyaniline pyropolymers in basic electrolytes. The authors 
[24] assume that the CV curve shape is determined by pseudo-
capacitive properties of N-containing functional groups rather 
than by the sterical factor. Kawaguchi et al. [30] proposed 
a scheme of a possible faradaic (pseudo-capacitive) process 
of the pyridine nitrogen protonation. We also suggest that 
the sterical factor does not have a significant influence on the 
charging character because, as it was shown multiple times in 
the literature [20,22,31] and was proven in the current paper, 
for non-activated carbonized polymers (such as PAN-t), the total 
specific surface is low due to low impact of the micropores.

The temperature range of 850 – 900 oC is optimal and 
provides the maximum PAN-t capacity (Fig. S12).
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Fig. 1. Cyclic voltammograms and O2 reduction polarization curves for PAN-750 (a), PAN-850 (b), PAN-1050 (c) and PAN-1200 
(d). 0.5 М H2SO4, 60 °С, Ar, 0.1 V s-1, loading 200 µg cm-2. [27]

Electrochemical impedance spectroscopy. By means of EIS 
method PAN-900 was investigated in a wide range of potentials 
from -0.8 to 0.0 V with a step of 0.1 V in 0.5 M H2SO4. The NFM 
EIS spectra (Fig. 2) are similar to the ones of the traditional carbon 
materials. Usually, for thin electrodes with highly developed 
surface the spectra are described by an equivalent scheme of 
Rs(CPEf(Rf))(CPEdl(RctZW)) [32]. The element (CPEf(Rf)) 
can be neglected due to high electrical conductivity of the 

solution and (CPEdl(RctZW)) can be simplified to CdlZW. The 
possibility of this simplification is based on an assumption that 
the double layer capacitance is not shunted by the resistance of 
charge transfer, and the double-layer rearrangement is quick. In 
the case of PAN-900 EIS data in a wide potential and frequency 
range of 10 kHz ÷ 0.1 Hz corresponds to the equivalent circuit 
presented in Fig. 3. The advantage of the scheme is the avoidance 
of formal CPE elements.

 
Fig. 2. Experimental and model EIS spectra (Nyquist plot) in a frequency range from 10 kHz to 0.1 Hz for PAN-900 electrode 

(2.1 mg) in 0.5 М H2SO4 at potentials: 1 – 0.1 V; 2 0.4 V. Insert: high frequency region for the spectra at different potentials is shown: 
1 – 0.8 V; 2 – 0.7 V; 3 – 0.6 V; 4 – 0.3 V; 5 – 0.0 V. 
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Fig.3. Equivalent electrical circuit for PAN-900 electrode. [27]

As it was pointed out in Introduction, for PAN-based 
activated highly dispersed materials the specific mass capacity 
is in the range of 300 – 400 F g-1 [20-22]. In our case, for non-
activated PAN-900 NFM with the low specific surface of ~100 
m2 g-1 the capacitance values of ~200 F g-1 were obtained by 
means of cyclic voltammetry which corresponds to the specific 
capacity of ~200 µF cm-2. The capacity value of ~200 µF cm-2 
cannot be entirely explained by double-layer charging since the 
normal specific capacity is within the range of 5 – 20 µF cm-2 
[33]. To elucidate the reasons of high capacity we examined 
dependencies of C1, R2 (Fig. 4) and C2 (Fig. 5) values on the 
electrode potential and hypothesized the physical significance 
of these elements. According to the Fig. 4, C1 dependency on 
potential has an extreme character passing through the non-
symmetric maximum. The decrease of C1 when the potential 
shifts to > 0.6 V is correlated with a raise of the resistance R2. 
A similar maximum was observed in [34] for activated carbon 
paper after long treatment in sulfuric acid. Usually, the presence 
of such kind of maxima is explained by the Faradaic processes of 
O-containing functional groups. In case of PAN-900 the oxygen 
content of 4.56 at.% cannot provide such a high value of charge 
which was observed under C1 maximum (~43 C g-1). The most 
possible explanation of C1 increase would be the process anion 
adsorption which stops as a result of the surface conductivity 
loss referred to as the surface “passivation”. A comparison of the 
values of capacity derived from cyclic voltammetry data with 
the ones calculated from EIS data is shown on Fig. 5. Curve 
1 is the capacity – potential dependency derived by means of 

cyclic voltammetry at scan rate ν = 0.005 V s-1 using the equation 
C=I ν-1. Curve 2 was calculated for the frequency f = 0.1 Hz 
using the equation Z=(f C)-1, where Z is the imaginary part of the 
impedance. , The value of the capacity calculated according to 
the equation Z=(f C)-1 increases significantly with the decrease 
of the frequency f [19]. Curve 3 corresponds to the values of C2 
element. As evident from the Fig. 5 the value of C2 gradually 
decreases from 220 to 75 F g-1 when passing from negative to 
positive potentials. The comparison of the curves shows that the 
capacitance obtained from the cyclic voltammograms (curve 1) 
is close to the values of the low frequency capacity C2 (curve 
3). Thus, we consider the elements to stand for the following: 
R1 – the resistance of the electrolyte and contacts; R2 - the 
charge transfer resistance; C1 - the capacity of high frequency 
processes, namely, charging of the interphase boundary and 
anion adsorption; C2 - the capacity of low frequency processes, 
namely, charging of the pyropolymer solid phase. To explain the 
EIS and cyclic voltammetry data the following processes could 
be assumed to proceed: double layer charging at low potentials 
with capacitance value of C1~40 F g-1; anion adsorption at middle 
potentials and surface “passivation” at high potentials; counter-
ion doping into the solid phase, compensating the bulk charge 
C2, arising from potential-dependent charge accumulation 
ability of the bulk heteroconjugated =C=N-containing structures 
of PAN-t. The main factor which influences C2 decrease at 
positive potentials is, most probably, the loss of the solid phase 
electrical conductivity.

 
Fig. 4. The dependency of С1 (1), R2 (2) and W (3) values, calculated according to equivalent circuit (Fig. 3) from the potential. 

[27]
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Fig. 5. Volt-farad dependencies for PAN-900 with in 0.5 M solution: 1 – from cyclic voltammetry data at scan rate 0.005 V s-1; 

2 – from impedance data at 0.1 Hz; 3 – С2 capacitance. [27]

The ORR regularities
RDE and RRDE data on PAN-t NFM and PAN-900/KjBl. 

Materials such as PAN-t and composites on the basis of PAN 
are of interest as nitrogen-doped metalless electrocatalysts for 
the ORR. The study of the ORR regularities on such catalysts 
could provide fundamental information on whether N-doping 
can catalyze direct water formation or not.

0.5 M H2SO4. According to the polarization curves given 
on Fig. 1 metalless PAN-t pyropolymers provide rather poor 
catalytic activity of ORR. The activity does not exceed 0.4 F g-1 
at 0.6 V (Fig. S13). On PAN-1050 and PAN-1200 the current 
rises exponentially with potential shift (Fig. 1 c, d). Tafel slope  
for PAN-1050 is -0.145 V per decade at the potential region of 
0.6 – 0.5 V RHE and -0.250 V per decade at 0.45 – 0.3 V RHE. 
The slope is -0.280 V per decade at 0.7 – -0.4 V RHE is observed 
for PAN-1200.

For PAN-600, PAN-750, PAN-850 and PAN-900 bends and 
ill-defined limiting currents are observed on the polarization 
curves (Fig. 1 a, b), arising not from O2 diffusion limitations 
but rather from the deficiency of active cites. Tafel slopes are 
-0.145-÷-0.155 V per decade at 0.7 – 0.4 V RHE; the same slope 
is observed on the carbon black Vulcan XC72 at 0.5 – 0.3 V 
RHE.

The values of onset potentials for PAN-750, PAN-1050 and 
PAN-1200 are close to the thermodynamic equilibrium potential 
of the reaction   (0.695 V NHE). The onset potential for the most 
active PAN-850 and PAN-900 lies in the range of 0.75 – -0.78 V 
RHE, probably due to the proceeding of 4-electron direct water 
formation reaction according to the equation   (1.229 V NHE), 
but still with the domination of the hydrogen peroxide formation 
reaction. The maximum of PAN-t catalytic activity observed at 
900 °C correlates with the capacitance maximum position.

Polarization curves of O2 reduction (ID) for PAN-900 and 
PAN-900/KjBl in 0.5 M H2SO4 at 150 rpm are shown on Fig 6. 
The values of H2O2 oxidation currents (IR) on the ring electrode 
are related to the collection efficiency N=0.25 and normalized 
to the disc electrode surface (0.2 cm2). The value of limiting 
diffusion current  calculated according to the equation (3) for 
n=4 equals 1.3 mA cm-2 at 150 rpm which is shown on Fig. 6 
with dashed line. If H2O2 is not formed in the ORR, the value of 
IR/N would be close to zero and the value ID would be equal to   
for n=4. From the other point, if H2O2 is formed only, then the 
values of IR/N and ID would be equal. As it is seen from Fig. 
6, for PAN-900 and PAN-900/KjBl, IR/N is lower than ID, and 
ID is lower than  , i.e. the ORR undergoes according to parallel-
sequential mechanism [35].

Fig. 6. O2 reduction polarization curves on the disc electrode (ID) and H2O2 oxidation currents on Pt-ring (IR) for PAN-900/Fe/
KjBl (1, 1’), PAN-900/KjBl (2, 2’), Ketjenblack EC-300 (3, 3’) and PAN-900 (4, 4’). RRDE, 1 M KOH, О2, 0.001 V s-1, 25 °С, 150 
rpm, loading 200 µg cm-2.   for n=4 (1.3 mA cm-2) is shown with dashed lines.
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Thus, on Fig. 6, by means of RRDE method the H2O2 yield 
on PAN-900 and PAN-900/KjBl was shown to be lower than 
100%. According to Fig. 7 and equation (4) the ratio k1/k2 for 
PAN-900/KjBl was shown to be 0.2 – 0.4 for in the potential 
interval of 0.1 – 0.45 V RHE proving the partial proceeding of 
the ORR via the direct 4-electron route. The composite PAN-
900/KjBl has the same Tafel slope as PAN-900 (-0.155 V per 

decade). Comparing the curves 2(2’) and 3(3’) (Fig. 6) it is seen 
that PAN-900 is more active than PAN-900/KjBl (1.2 vs 0.8 A 
g-1 at 0.45 V RHE). However, the catalytic activity normalized 
to the mass unit of PAN pyrolysis product (PAN-900 contains 
100 wt.% and PAN-900/KjBl – 22 wt.% of PAN pyrolysis 
products) was higher for PAN-900/KjBl (3.6 vs 1.2 A g-1 at the 
same potential).
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Fig. 7. ID×N/IR – ω-0.5 dependencies for PAN-900/KjBl. RRDE, 0.5 М H2SO4, 25 °C. Collection efficiency N=0.25.

1 M KOH. O2 reduction polarization curves on carbon black 
Ketjenblack EC-300 (curve 3), PAN-900 (curve 4) and PAN-
900/KjBl (curve 2), and corresponding H2O2 oxidation currents 
in 1 M KOH are shown on Fig. 8. It is well known [36] that the 
ORR on carbon materials in highly basic electrolytes proceeds 
via the sequential mechanism with H2O2 producing. As it is seen 
from RRDE data (curves 2 – 4, Fig. 8), this mechanism is also 
true for the ORR on highly-N-doped carbon materials, namely 

PAN-900 and PAN-900/KjBl composite. This is proved by the 
following formal features: the appearance of two half-waves 
with the heights equal to the half value of   for n=4, and the 
equality of the values for IR/N and ID at the region of the first 
half-wave. From Fig. 8 it is evident that the catalytic activity of 
PAN-t catalysts is rather poor in the ORR in basic solution. Low 
activity of PAN-based metal-free carbon fibers was mentioned 
earlier by Jeong et al. [12].

Fig. 8. O2 polarization curves on the disc electrode (ID) and H2O2 oxidation currents on Pt-ring (IR) for PAN-900/Fe/KjBl (1, 
1’); PAN-900 (2, 2’); PAN-900/KjBl (3, 3’). RRDE, 1 M KOH, О2, 0.001 V s-1, 25 °С, 660 rpm, loading 200 µg cm-2.   for n=4 (2.4 
mA cm-2) is shown with dashed line.

RRDE data on the composite PAN-900/Fe/KjBl
0.5 M H2SO4. Comparing the curves 1 and 3 (Fig. 6) shows 

that the addition of 2 wt% Fe into the composite PAN-900/Fe/
KjBl leads to significant shift of the polarization curves toward 
the positive potentials. The ORR starts at ~0.85 V RHE on 
PAN-900/Fe/KjBl catalyst. PAN-900/Fe/KjBl catalyst activity 
is 0.5 – 8 A g-1 at 0.8 V (or, 1.4 – 1.8 A g-1 at 0.76 V). The 
RRDE measurements made for the catalyst loading of 200 µg 

cm-2 show drastic increase in the ORR selectivity to H2O: H2O2 
yield decreases to 40 %. But it is known from literature [37] and 
from our studies [38] that for Pt-free catalysts, that the higher 
the catalysts loading (or, the catalyst layer thickness) the lower 
H2O2 yield. At 200 μg cm-2 the ratio k1/k2 is ~2 – 3 at 0.65 
– 0.75 V RHE with gradual decrease to ~1 at 0.2 V RHE as 
evidenced from Fig. 9 and equation (4).
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Fig. 9. ID×N/IR – ω-0.5 dependencies for PAN-900/Fe/KjBl. RRDE, 0.5 М H2SO4, 25 °C. Collection efficiency N=0.25. [27]

1 M KOH. Compared to metalless PAN-900/KjBl the 
composite PAN-900/Fe/KjBl catalyzes the ORR via parallel-
sequential mechanism with k1/k2 ratio of ~4 – 5 at 0.7 – 0.8 V 
RHE which decreases to ~1 at 0.2 V RHE. As in the case of acid 
media, in alkaline solution the contribution of electrochemical 
H2O2 reduction and its chemical decomposition is also 
negligible. PAN-900/Fe/KjBl composite has high catalytic 
activity (up to 3 A g-1 at 0.98 V RHE). The average value of 
Tafel slopes are ~-0.031 V per decade at 0.96 – 0.94 V RHE and 
~-0.066 V per decade at 0.94 – 0.88 V RHE.

Thus, PAN-t pyropolymers primarily catalyze H2O2 formation 
in 0.5 M H2SO4 with the maximum reaction rate at 900 °C 
pyrolysis temperature. PAN-900, as well as metalless PAN-
900/KjBl composite, provides the ORR via parallel-sequential 
mechanism with the domination of H2O2 formation (k1/k2=0.2 
– 0.4). Fe-containing PAN-900/Fe/KjBl composite was shown 
to be a feasible cathode catalysts in acid media, providing the 
ORR with k1/k2=2 – 3 in acid medium and 4 – 5 in alkaline 
medium at low values of loading. In contrast to PAN-900/Fe/
KjBl composite, PAN-t and metalless composites on its basis are 
poorly active in 1 M KOH.

Conclusions
It was shown that the temperature of PAN nanofibers pyrolysis 

has the key role on the electrochemical properties of resulting 
N-doped carbon materials. The highest values of capacity 
and catalytic activity in respect to ORR in alkaline and acid 
media for PAN nanofiber mats are observed with the pyrolysis 
temperature of ~900 °C. Metalless N-doped can facilitate mainly 
2-electron route of H2O2 formation with k1/k2= 0.2 – 0.4 in 
acid medium and k1/k2= 0 in alkaline medium. Sharp increase 
in catalytic activity and selectivity both in acid (with k1/k2= 2 – 
3) and alkaline (with k1/k2= 4 – 5) is observed for Fe-containing 
PAN-based composites. High values of specific capacity of PAN 
nanofiber mats amounting to ~200 µF cm-2 for PAN-900 were 
revealed in acid solutions. We supposed that this fact could be 
referred to volumetric charge accumulating ability of N-rich 
PAN pyropolymers with the potential-dependent capacity value 
of C2.

Experimental
The materials investigated in the paper were synthesized by 

the pyrolysis of electrospun PAN fibers or impregnated PAN/
carbon black composite materials in the wide temperature interval 
(600 – 2800 oC). The details of the synthesis methodologies are 
given in Supporting Information. The methodology and results 
of elemental analysis, Raman spectroscopy, X-ray photoelectron 
spectroscopy and electron microscopy are provided ibidem.

Measurements in three-compartment electrochemical cell. 
The experiments were performed in glass thermostated three-

electrode electrochemical cell. Pt grid was used as the counter 
electrode. Hg/Hg2SO4/0.5 M H2SO4 with a potential of +0.695 
V RHE was used as the reference electrode in acidic solutions; 
Hg/HgO/1 M KOH with a potential of +0.925 V RHE – in base 
solutions. A disc electrode made of pyrographite with working 
area 0.2 cm2 was used as the working electrode. A suspension 
was prepared by ultrasound dispersion of 2 mg of sample in 1 ml 
of ethanol with Nafion solution (5 wt%) an aliquot of which was 
applied on the disc to obtain the catalysts loading of 200 µg cm-2. 
This quantity was chosen in accordance with our previous paper 
[38] in order to form equally accessible layer.

Measurements in two-compartment cell. The studies were 
made in a filter press cell [39] with carbon electrical leads 
and polypropylene separator (200 µm). Non-porous foil made 
of thermosplitted graphite was used for electrical leads. The 
electrodes and separators were cut in the form of a disc with 0.2 
cm in diameter for the electrodes and 0.22 cm for the separators. 
Activated charcoal CH-900 (Japan) with potential +0.5 V RHE 
was used as the counter electrode. The measurements were 
conducted in 0.5 M H2SO4 at room temperature.

Cyclic voltammetry (CV). Cyclic voltammograms were 
recorded at 0.005 – 0.1 V s-1 potential scan rate in a potential 
range of 0 – 1.2 V RHE using IPC-Pro-3A potentiostat. CVs 
were measured in two- and three-compartment cells. The mass 
charge density, Q was calculated according to equation 1.
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Electrochemical impedance spectroscopy (EIS). The 
measurements were performed in two-electrode cell. For the 
EIS spectra measurements the Solartron 1286 potentiostat with 
Solartron 1255 frequency analyzer were used. The EIS spectra 
were recorded from 100 kHz to 0.1 Hz with 10 mV amplitude.

Rotating disc electrode (RDE) method. The polarization 
curves for O2 reduction were recorded at potentiodynamic 
regime, using RDE at 150 – 660 rpm speeds with potential 
scan rate 1 mV s-1. The measurements were performed in three-
compartment cell in 0.5 M H2SO4 and 1 M KOH at 60 oC.

Rotating ring-disc electrode (RRDE) method. O2 reduction 
reaction selectivity was determined by RRDE method using 
Pine Instrument bipotentiostat. The disc electrode is made of 
glassy carbon, the ring electrode is platinized Pt. The diameter of 
glassy carbon disc is 0.5 cm. Internal and external diameters of 
Pt-ring are 0.65 and 0.75 cm correspondingly. The area Sgeom. 
of the disc electrode is ~0.2 cm2; Sgeom. of the ring was ~0.11 
cm2. The roughness of Pt surface Sreal/Sgeom is 80 – 90. The 
measurements were performed in three-compartment cell in 
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0.5 M H2SO4 and 1 M KOH at 25 oC. The experimental value 
of the collection efficiency N was determined according to the 
methodology described in [40] using K3[Fe(CN)6] and was equal 
to 0.25. Calculations of H2O2 yield were conducted according 
to equation 2. The ratio k1/k2 where k1 is the rate constant of 
4-electron O2 reduction to H2O (OH-) and k2 is the rate constant 
of 2-electron O2 reduction to H2O2 ( ) was determined graphically 
as the intercept on the y-axis of the linear graph   - versus – 
ω-1/2. The values of limiting diffusion current  for 4-electron 
transfer were calculated using Levich equation (equation 3). The 
following parameters [41] were taken for 0.5 M H2SO4 at 25 oC: 
oxygen solubility  = 1.1 mol m-3, molecular oxygen diffusion 
coefficient  =1.4×10-9 m2 s-1; electrolyte solution viscosity 
ν=1.0×10-6  m2 s-1. The calculated values of limiting diffusion 
current in 0.5 M H2SO4 at 150 is 1.3 mA cm-2. For 1 M KOH 
at 25 oC:  =0.89 mol m-3;  =1.6×10-9 m2 s-1; ν= 0.952×10-6  m2 
s-1 [42]. In 1 M KOH,  at 660 rpm equals 2.4 mA cm-2. All the 
potential values are related to reversible hydrogen electrode 
(RHE).
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АННОТАЦИЯ
В работе изучен процесс окисления концентрата свинца в водной среде при нормальных условиях. Процесс окисления 

проводился в определенной концентрации с различными количествами раствора перекиси водорода. Определено соотно-
шение твердого на жидкое (Т:Ж =1:5-7). При этом выход сульфата свинца составляет 99,5%. В производстве сульфат свин-
ца используются непосредственно для получения порошкообразного свинца, а также солей свинца.

ABSTRACT
In the system studied lead concentrate oxidation in an aqueous medium under normal conditions. The oxidation process was 

conducted at a particular concentration with different amounts of hydrogen peroxide solution. Is defined ratio of the solid to the 
liquid (S: L = 1: 5-7). The yield of the lead sulfate 99.5%.  In the production of lead sulfate is used directly to obtain a powdery lead 
and lead salts.

Ключевые слова: гидрохимической метод, перекись водорода, сернокислый свинец, окисление, концентрат свинца, 
свинцовый порошок, выход.

Keywords: hydrochemical method, hydrogen peroxide, lead sulphate, oxidation, lead concentrate, lead powder, yield.

В настоящее время пирометаллургический метод име-
ет преимущество при переработке рудных концентратов и 
промышленных полуфабрикатов. Этим методом пользуются 
при получении оксидов и их редукции до молибдена, меди, 
цинка, свинца, сурьмы. Во время пирометаллургического 
процесса выбросы экологических вредных веществ (SO2, 
SO3, As, Cd, Zn, Pb, Hg и тд.) снижают эффективность это-
го метода. В связи с обработкой сульфидных концентратов 
и соединений свинца гидрометаллургическим методом 
(хлоридный метод, окисление автоклавным методом в при-
сутствии кислорода воздуха, метод аммиачного раствора) 
считается более эффективным. Поэтому гидрометаллурги-
ческий метод имеет определенное преимущество перед пи-
рометаллургический. Таким образом, технология обработки 
свинцовых концентратов и соединений гидрометаллургиче-
ским методом обеспечивает его актуальность. 

Прогрессирующие темпы роста производственно-хозяй-
ственной деятельности человека во второй половине XX 
века привели к значительному увеличению антропогенной 
эмиссии в атмосферу соединений серы и азота, сравнимо-
му по масштабам с естественными планетарными процес-
сами. Оксиды серы, азота и продукты их трансформации, 
поступающие из атмосферы на земную поверхность в виде 
кислотных выпадений, оказывают заметно нарастающее 
влияние на экогеохимические процессы зоны гипергене-
за [5]. Предложен способ переработки свинцово-цинковых 
концентратов, включающий обжиг в атмосфере кислорода, 
подачу флюсов и углеродсодержащего восстановителя с 
получением шихты и последующее ее восстановление [2]. 
Известен способ гидрометаллургической переработки суль-
фидных свинцовых руд аминовыщелачиванием. По этому 
способу исходные руды сульфатизируют, продукты сульфа-
тизации выщелачивают водным раствором алкиленамина, 
после чего производят карбонизацию для осаждения свинца 
в виде основного карбоната свинца, из которого затем вос-
становлением получают металлический свинец [3]. Изобре-
тение относится к области цветной металлургии. Оно может 
быть использовано при переработке свинецсодержащих от-

ходов производства, содержащих также соединения олова, 
сурьмы, меди, железа, цинка, висмута, мышьяка, серебра, 
магния в виде оксидов, хлоридов, сульфитов и сульфатов. 
Переработке подвергают сырье крупностью не более 0,07 
мм, которое смешивают с карбонатом калия в весовом со-
отношении 1:(0,3-0,35) с последующим добавлением воды 
до соотношения Т:Ж=1:(2,5-3,0) при температуре не более 
30°С, полученный раствор пульпы фильтруют для отделе-
ния карбоната свинца от раствора хлорида и сульфата калия, 
после чего раствор хлорида и сульфата калия направляют 
на упаривание воды с последующей кристаллизацией и вы-
водят полученную смесь солей хлористого и сернокислого 
калия в качестве товарного продукта, а выделенный карбо-
нат свинца подвергают прессованию с получением брикетов 
с механической прочностью не менее 60% и последующей 
плавке при температуре не боле 10000С с получением ли-
гатуру на основе свинца[4]. Нитратные растворы являют-
ся одной из немногих сред, позволяющих получить высо-
кие концентрации свинца в водной фазе, а азотная кислота 
представляет собой эффективный окислитель сульфидов 
металлов. Целью настоящей работы является изучение ос-
новных законaмерностей кинетики взаимодействия сульфи-
да свинца с водными растворами азотной кислоты, состава 
продуктов и поиск способов выщелачивания свинцового 
концентрата для гидрометаллургической технологии [7]. 
Способ восстановления свинца из сульфидных свинцовых 
концентратов включает плавку его с оксисульфатной шла-
мовой фракцией аккумуляторного лома, которую добавля-
ют к сульфидному концентрату при массовом соотношении 
сульфидный концентрат: оксисульфатная фракция, равном 
1:(2,0-2,5), и проводят плавку полученной шихты в щелоч-
ной среде, обеспечивается снижение расхода реагентов[8]. 
Свинцовая руда галенит (PbS) считается один из основных 
промышленных минералов свинца. В последнее время ста-
ло актуальным окисление сульфидных минералов в рас-
творе гидрохимическим методом. В предлагаемой статье 
изучено окисление гидрохимическим методом концентрата 
свинца с перекисью водорода в водном растворе. Процесс 
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можно считать экологически чистым, и в атмосферу не вы-
брасываются вредные вещества.  

Экспериментальная часть
Целью статьи является изучение условий прямого окис-

ления концентрата свинца в водной среде. В исследованиях 
разработан низкотемпературный гидрометаллургический 
метод, с помощью которого при взаимодействии концен-
трата свинца (галенит) с перекисью водорода получается 
сульфат свинца. Из чистого сульфата свинца целесообразно 
получить металлический свинец [1] и соединения свинца. 
В ходе экспериментов был использован концентрата свинца 
(25,15% Pb). Для окисления измельченного порошка концен-
трата свинца (0,15; 0,1; 0,08 мм) используется разное коли-
чество перекиси водорода. В нормальных условиях реакция 
идет очень быстро с выделением температуры. Для регули-
ровки скорости реакции рекомендуется добавлять перекись 
водорода частично. С различий литературе указывается, что 
при окислении сульфидов с перекисью водорода происхо-
дят цепные реакции [7, с.54]. На основании высказанного 

предположения, реакция окисление концентрата свинца (га-
ленит PbS) можно выразить следующими уравнениями:
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 При процессе окисления черного концентрата свинца 
получается нерастворимый в воде белый осадок сульфата 
свинца. После фильтрования и промывки полученный оса-
док обрабатывает раствора хлорида натрия и определяется 
выход продукта. Полученные результаты показали полное 
окисление концентрата свинца. В сериях экспериментов 
исследовано влияние факторов, действующих на процесс, 
и были определены оптимальные условия. Первоначально 
изучено влияние размеров частиц концентрата свинца на 
процессе окислении и результаты приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Зависимость размера частиц на окисления концентрата свинца.
Образец: 1,00 г., [Н2О2]-1,5 М, темп. 22-250С, время – 25 мин.

S № Размеры частиц, мм V H2O2, мл Выход PbSO4, % Полученные продукты
1
2
3
4

0,25
0,15
0,10
0,075

5,0
5,0
5,0
5,0

80,45
88,28
98,35
99,15

PbS, PbSO4
PbS, PbSO4
PbSO4 
PbSO4

Как видно из результатов экспериментов, при использо-
вании частицы меньшего размера увеличивается выход про-
дукта окисления, когда размер  частиц 0,075 мм и меньше, 
окисление образца идет до конца, и этот размер частиц мож-

но считать оптимальной. В последующих экспериментах 
использованы образцы с размером частиц 0,075 мм.

Определено образование сульфата свинца в зависимо-
сти от количества окислителя, результаты представлены в 
таблице 2.

Таблица 2.
Получение PbSО4  в зависимости от количества окислителя
Образец: 1,00 г, [Н2О2]-1,5 М, темп. 22-250С, время – 25 мин.

S № Размеры частиц, мм V H2O2, мл Выход PbSO4, % Полученные продукты
1
2
3
4

0,075
0,075
0,075
0,075

1,0
3,0
5,0
7,0

72,35
85,28
99,20
99,55

PbS, PbSO4
PbS, PbSO4
PbSO4 
PbSO4

Было выявлено, что, в зависимости от количества окис-
лителя изменяется выход продукта. Таким образом, 4-6 мл 
5 %-ного раствора перекиси водорода достаточно при окис-
лении 1,0000 г образца, а также при проведении процесса с 
концентрированной перекисью водорода концентрат полно-
стью окисляется. Полученный сульфат свинца растворяли в 
разных растворителях (в смеси ацетата аммония – уксусной 
кислоты, в растворе хлорида натрия и в растворе трилон 
В) и определена степень чистоты. Таким образом, все ис-
пользованные растворители полностью растворяют суль-
фат свинца и в растворе не обнаруживаются другие смеси. 
Следует отметить, что эксперименты проводили сушенным 
(твердый) концентратом свинца. Как упоминалось выше, 
в конце процесса требуется тщательное перемешивание 
и нагревание раствора до 40-500С. Из проводимых экспе-
риментов определено, что в течении 15-20 минут процесс 
окисления завершается. При нормальных условиях (250С) 
процесс окисление завершается довольно долго, поэтому 

изучено протекание процесса в зависимости от времени в 
различных температурах. 

При температуре выше 600С процесс завершается в тече-
ние 5-8 минут, а при низкой температуре на это потребуется 
много времени.

Таким образом, при исследованиях определены опти-
мальные условия процесса. Выявлено что, для 1 г образца 
используется 15-20 мл 1,5 М раствора окислителя, соотно-
шение твердого на жидкое (Т : Ж) 1:5-8, оптимальная темпе-
ратура 40-60 0С, время 10-15 минут и предельный размер ча-
стиц 0,075-0,10 мм. Метод может быть применен с высоким 
кондиционным концентратам свинца (55-75%) и в дальней-
шем из сульфата свинца можно получить порошкообразный 
свинец, а также и другие соли свинца, которые пользуются 
в производстве.
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DEVELOPMENT PLANNING STRUCTURE OF CITIES OF ANCIENT SUMER
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АНОТАЦІЯ
В статті аналізується розвиток планувальної структури шумерських міст з часів їх виникнення до розквіту в складі 

Нового вавилонського царства. На основі проведеного аналізу робиться висновок про астрономічну основу містобудівних 
рішень та безперервність розвитку планувальної структури в межах шумерської цивілізації. Автор наголошує на необхід-
ності залучення міждисциплінарних досліджень в галузі містобудування.

ABSTRACT
The article analyzes the development planning structure Sumerian city since their emergence to flowering as part of the New 

Babylonian kingdom. Based on the analysis concludes astronomical basis for making urban development and continuity planning 
structure within the Sumerian civilization. The author emphasizes the need to involve interdisciplinary research in the field of urban 
planning. 

Ключові слова: планувальна структура міста, шумерська цивілізація, астрономія, міждисциплінарні дослідження.
Keywords: planning structure of the city, the Sumerian civilization, astronomy, interdisciplinary study.

Постановка проблеми. Актуальність обраної теми визна-
чається сучасним станом містобудування та власне тим не-
певним становищем в якому опинилися багато міст світу. 
Криза суспільства побудованого на технократичних заса-
дах, яка розпочалася непомітно для більшості світу в 50-х 
рр. ХХ ст. та досягла свого апогею в наш час, жорстко окрес-
лила два варіанти розвитку наших міст: або трансформація 
згідно нових умов існування, або повільна чи навіть мит-
тєва загибель. Подібний сценарій не є прерогативою нашої 
цивілізацій. Як відомо загибель міст як результат стагнації 
або загибелі стародавніх цивілізацій є стандартною оповід-
кою всесвітньої історії. Міста не тільки продукт соціокуль-
турного розвитку, але і його творці. Тому вони і впадають 
в стагнацію, і гинуть разом зі своїм соціумом. Після міст 
залишається купа каміння, яке так подобається археологам 
та туристам. Таким чином, історичного досвіду накопичено 
достатньо для того, що б робити обґрунтовані висновки. 

Планувальна структура, зважаючи на її функції в системі 
міста є найбільш чутливим індикатором суспільних запитів. 
Саме через структурні зміни ми можемо вчасно помітити оз-
наки майбутнього занепаду міського середовища, похибки 
в постановці цілей системи архітектурного середовища та 
запропонувати суспільству необхідні заходи.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Заявлена в ро-
боті тема в тому чи іншому вигляді привертала до себе увагу 
багатьох науковців. Так, в роботах В. Вадімова, З. Яргиної, 
Я. Косицького, Н. Благовидової, В. Владимирова, А. Гут-
нова, М. Габреля, К. Лінча (K. Lynch), Г. Лав¬рика, С. Мо-
голь-Надь (S. Mogul-Nagy), В.Тимохіна, Ю. Шкодовського, 
Г. Й.Фільварова, І. Фоміна та інших розроблялася тема пла-
нувальної структури міста як утилітарного та естетичного 
явища. Головними факторами формування автори вважали 
функцію міста, природні умови та соціокультурні аспекти. 

В роботах також спостерігалось домінування естетичної, 
середовищної, транспортної та екологічної проблематики. 

Також великий вклад внесли соціологи та географи 
Лос-Анджелеської школи, в якій сучасне місто, його те-
риторіальна структура була піддана ретельному аналізу. 
Сучасні практичні містобудівні пропозиції відрізняються 
значним розмаїттям - від домінування програм участі при 
створенні житлового середовища у Н. Еллін (N. Ellin) до 
рафіновано естетичних «неокласичних» творів Л. Кріє (L. 
Krier) запропонованих в завершеному вигляді

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Водночас, робіт які б прояснили проблеми процесу 
урбанізації у зв’язку з розвитком цивілізаційного процесу 
не вистачає. В цьому контексті виявлення особливостей 
розвитку структури урбаністичного середовища становить 
неабиякий інтерес.

Метою моїх досліджень є виявлення кореляції між 
цивілізаційним та урбаністичним процесами, що дозволить 
зрозуміти більш глибоко сутність  сучасних проблеми міст.

Виклад основного матеріалу. Як відомо, перші, відомі 
історії міста виникли майже водночас, в ІV-ІІІ тис. до н. е. в 
долинах річок Нилу, Інду, Гангу, Тигру та Євфрату, а також 
на півночі Китаю в лоні так званих «іригаційних цивіліза-
цій». Ці території характеризуються відсутністю протягом 
багатьох місяців атмосферних опадів. Через це, хлібороби 
користувалися розливом річок та штучним зрошуванням 
ґрунту. Початок сільськогосподарських робіт залежав від 
часу танення снігів далеко в горах та часу розливу річок. У 
такому суспільстві роль храмів та жерців, які слідкували за 
природними ритмами була визначальною, бо від їх вправ-
ності залежало саме існування спільноти іригаційних куль-
тур. 

Як вважає М. Булатов астральному культу належить 
визначне місце серед інших релігійних течій, саме через те, 
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що завдяки йому надії та сподівання людини вперше були 
безпосередньо пов’язані з «небожителями», з космосом. 
Давніми людьми була усвідомлена небесна гармонія, яка ви-
являлася в сталому характері змін сходу та заходу небесних 
світил, зими та літа, циклічності розквіту та згасання приро-
ди. Гармонія властива і людському суспільству яке залежить 
від Неба. [1, с.11] 

Стародавня Месопотамія, або в перекладі з давньогрець-
кої – «Дворіччя», простягнулася майже від Кілікійської Вір-
менії на півночі до Перської затоки на півдні, від сучасного 
Ірану (гори Загросу) на сході до Сирійської пустелі на за-
ході. Головні ріки - Євфрат та Тигр, які і дали назву країні, 
беруть свій початок на Вірменському нагір’ї і несуть свої 
води у Перську затоку. 

Наявність поділу шумерського міста на дві частини, тобто 
на житловий район та священну ділянку здавен відображало 
структуру месопотамського суспільства. В привілейованій 
частині знаходилася резиденція теократично організованою 
влади (цар водночас був верховним жерцем). Вона вміщала 
в себе найголовніші храми, палаци, судові приміщення та т. 
п. При значній висоті зіккуратів, які були вкриті рослинні-
стю, цей комплекс будівель виділявся не тільки в плануваль-
ній композиції міста, але і в його силуеті. 

Власне, як вважає А. Лейн, урбанізація країни шумерів 
(5300-2334 рр. до н. е.) почалася з появи та розвитку пер-
ших міст приблизно з 5300 р. до н. е. коли було засновано 
найдавніше з шумерських міст Еріду. Місто було сформова-
не як загальний культовий центр на території злиття трьох 
окремих екосистем, які підтримували три різних господар-
ських уклади (рибалки, скотарі та ті що займалися сільсь-
ким господарством). В ІІІ тис. до н. е., настає епоха в якій 
домінувало місто Урук ( близько 4100-2900 до н.е.). Білий 
храм Урука був орієнтований на точку сходу Сонця в день 
зимового Сонцестояння [1, с.22]. 

В ранньодинастичний період розвитку Дворіччя (2900-
2334 до н.е.) відомі такі міста як Кіш, Еріду, Урук, Ур, Лагаш, 
Ларса, Умма, Ніппур, Кута та інш. В цей період склалися де-
котрі оригінальні риси містобудування, до яких, як вважає 
Т. Саваренська слід зарахувати овальну форму плану міст, 
орієнтацію головної вісі овалу на північний захід та півден-
ний схід, розташовування святилища прямокутної форми 
або в центрі, або в північно-західній частині на пагорбі, чи 
на штучній платформі. Важливими рисами містобудування 
регіону слід вважати те, що головною спорудою святилища 
стає зіккурат. Характер планування залишається вільним, а 
внутрішні двори грають роль суспільних просторів, навколо 
яких розташовувалась як палаци та храми так і рядова жит-
лова забудова. [2, с.29] Цікаво, що територіальна структура 
одного зі значних шумерських поселень – Урука, на погляд 

стародавніх авторів, складається з власне території міста 
та округи, а також з ділянки сільськогосподарських угідь, а 
фортечні мури шумерів захищали всю територію розселен-
ня. [3, с.13]

Період розвитку міст шумеро-аккадської імперії почався 
після 2400 р. до н. е. з захопленням шумерських міст акка-
дами на чолі з Саргоном І, та появою єдиної держави. І як 
пише К. Лінч, в цей період стародавнє людство вступає в 
епоху військових імперій. [3, с.16] В цей період, який про-
тягнувся з ХХІV по ХХІІ ст. до н. е., головним містом став 
Аккад. Розвивались і інші аккадські міста – Кіш, Шурупак, 
Киссура, Сіппар та т. п. Уяву про цей період містобудування 
в Межиріччі дає святилище в місті Тудуб. Воно мало оваль-
ний план ділянки, подвійні мури та зиккурат. [4, с.29] 

Урбанізаційні процеси періоду шумеро-аккадської ім-
перії слід розглядати через призму екологічної катастро-
фи та падіння продуктивності сільського господарства на 
шумерських територіях в результаті зростання солоності 
ґрунтів. Результатом цього процесу стала міграція населен-
ня з південної Месопотамії на північ. Це змінило баланс сил 
в регіоні на користь аккадців і спричинило ослаблення влас-
не шумерських областей. [5, с.1] 

Одначе, це не призвело до змін традицій містобудуван-
ня. Про це яскраво свідчить структура архітектурного сере-
довища шумеро-аккадського міста Ура, який став центром 
шумерського Неоренесансу. Так, після падіння аккадської 
держави у ХХІ ст.. до н. е., під ударами кочовиків, до вла-
ди в регіоні приходить войовнича ІІІ династія царів цього 
міста. Як відомо, лорди Уру об’єднують Месопотамію зно-
ву. Вони створюють потужну імперію, уніфікують управлін-
ня та грошовий обіг, а також створюють умови для розвитку 
потужного ремісництва, підпорядковуючи останнє державі. 
Налагоджується бартерна торгівля. І хоча в цілому, кількість 
населення за часів правління славетних царів зменшилася, 
міське населення Ура зростало. [6, с.202] 

В часи свого розквіту Ур нараховував до 50-ти тисяч 
мешканців та займав територію 1000х700 м. (Рис. 1) Місто 
було оточене мурами та мало овальний план з головною ву-
лицею направленою з північного заходу на південний схід. 
На північному заході вулиці на пагорбі розташовувалося 
святилище з храмами та палацом. Храм був присвячений 
шумерській богині Місяця Наннарі. Будівлі храмового ком-
плексу були орієнтований на точку сходу Сонця в день літ-
нього сонцестояння [1, с.23]. Палацовий комплекс (палац, 
майдан, брама) замикав головну міську вісь - вулицю про-
цесій [2, с.31]. Важливу роль в композиції сакрального про-
стору грали мавзолеї царів Уру, які вперше в історії Шумеру 
опинилися в геометричному центрі середмістя. 
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Рис. 1. Місто Ур. План

На початку XIX ст. до н. е. у долину між Тигром і Євфра-
том увійшли племена амореїв і заснували тут свою державу. 
Столицею нової країни став розташований на перехресті 
прадавніх караванних шляхів Вавилон. Володар Вавилону 
Хаммурапі (1792—1750 до н. е.) скористався занепадом 
ряду міст-держав і завоювавши сусідні князівства почав 
контролювати величезну територію з важливими торговель-
ними шляхами. Так виникла перша централізована держава 
в історії Месопотамії.

Треба звернути увагу на місто Maшкaн Шапіра, в Півден-
ній Месопотамії. Місто було другою столицею династії Лар-
са в ХІХ-ХVІІІ ст. до н. е., а також лежала на важливому тор-
говельному шляху , що з’єднує південь з багатьма багатими 
ресурсами землями на півночі і сході Тигру. Місто мало 
план, геометрія якого наближалися до прямокутної форми і 
було розділене на 5 секторів чотирма основними каналами, 
кожен з яких має ширину приблизно 15 метрів. Крім того, іс-
нували і більш дрібні канали. На перетині двох головних ка-
налів розташувалися два порти. Письмові джерела говорять, 
що в портах було пришвартовано до 270 човнів, в тому числі 

і військового призначення. Ця мережа водотоків також по-
стачала питну воду у місто і замикала між собою найбільш 
важливі торговельні шляхи. [7,с.1]

У південно-західній частині міста на платформі випале-
ної цегли і глини був релігійний район та храм хтонічного 
бога смерті Нергала - хранителя міста. Вхід в храм був при-
крашений скульптурами людей, левів та коней. Сакральний 
район був відділений від міста найбільшим каналом і мож-
ливо оточений стіною. З півночі до сакральної ділянки при-
микав адміністративний район також відділений каналом. 
Палацу в місті не знайшли, але був  комплекс управлінських 
будівель де адміністративна діяльність була достатньо на-
пруженою. Біля цих районів знайдено некрополь.

Житлові райони центру та сходу міста (де поряд знахо-
дилися бідні та богаті помешкання), з’єднані сіткою вулиць, 
прокладених паралельно або перпендикулярно до каналу. 
Райони міста поєднані за допомогою мостів або поєднаних 
човнів. Між будинків прокладені вузькі вулички з провул-
ками. 

 Рис. 2 Місто Машкан Шапір. План ХVІІІ ст. до н. е.
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Економіка Maшкан Шапира базувалася на ремісничому 
виробництві. Мідні майстерні зосереджені в середмісті, 
майстерні обробки каміння на південному сході, а вироб-
ництво кераміки було сфокусовано поряд з двома малень-
кими каналами на півдні. Комерційний центр знаходився в 
північній частині стародавнього міста на преретині трьох 
каналів. Все місто було оточене численними укріпленнями. 
Міські брами, були адаптовані до пропуску води і руху чов-
нів. [7,с.1]

Розвиток процесу урбанізації Нового Вавилонського цар-
ства (VІІ-VІ ст. до н. е.). Нововавіллонський період пов’я-
заний з розповсюдженням прямокутного типу планування 
міста. [2,с.32] Тяжіння до геометрично правильної містобу-
дівної форми відобразилося ще в плані священного міста 
Ніппур, де було розташовано святилище Енліля – бога зем-
лі. В часи Шумеро-Аккадського царства Ніппур був голов-
ним культовим центром країни. Свій статус місто зберегло 
і в часи ассирійського правління. Територія святилища з 
храмами та зіккуратом займала майже половину території 
міста. Т. Саваренська вважає, що формування прямокутного 
геометрії плану міста пояснюється функціонуванням в ньо-
му такого значного святилища. [2,с.32]

При Набопаласарі - халдейському царі, Вавилон в союзі 
з мідянами, персами, скіфами і кіммерійцями звільнився від 
ассірійського правління. Згодом, Ассірійська імперія була 
остаточно зруйнована між 612 р. до н.е. і 605 р. до н. Таким 
чином, Вавилон став столицею нововавилонської імперії, 
яка проїснувала з 608 до 539 р. до н.е., до приходу персів.. 
З відновленням вавилонського незалежності, прийшла нова 

ера архітектурно-містобудівної діяльності. Так, син Набопа-
ласара Навуходоносор II (правив впродовж 604-561 до н.е.) 
зробив Вавилон одним з чудес світу. Територія міста налі-
чувала 20 км2 , 360 тис. мешканців та була оточена мурами 
(вздовж яких пролягли канали) протяжністю 18 км. Прямо-
кутної форми внутрішнє місто (Рис.2.   ) мало 80 тис. меш-
канців, займало площу 410 га та містило в собі всі головні 
сакральні та суспільні будівлі. 

Планувальна структура внутрішнього міста відповідала 
складному ритуальному календарю Месопотамії. Останній 
знайшов своє відображення у розташуванні міських брам 
присвячених окремим богам пантеону. Брами, були поєднані 
вулицями з храмами відповідних богів та між собою (Рис. 
2.    ) (Рис. 2.   ). Відповідно, в свята присвячені конкрет-
ним богам, як вважає автор, ці вулиці ставали дорогами для 
процесій. Головна дорога для процесій пролягала паралель-
но берегу Тигру від брами богині Іштар до центрального 
майдану міста де розташувався зиккурат та храм Мардука. 
Зіккурат та майдан перед ним займали геометричний центр 
міста, що відповідало ідеальній світобудові вавилонян. 
[2,с.36] Майже під прямим кутом до головної вулиці від 
брами головного бога Мардука був прокладений проспект. 
Ці два церемоніальних проспекти сходилися перед воро-
тами храму Мардука та майдану зіккурату. (Рис. 2.) Таким 
чином, було виділено урбаністичний центр. Спостерігалася 
і структурна диференціація шляхів. Якщо, головна вулиця 
процесій завширшки була 16 м то вулиці житлового кварта-
лу Меркес дорівнювали 1,5-2 м.  

 

Рис.3. План Вавілону в VI-VII cт. до н.е.

Місто Борсіпа, яка була відома ще в Давньовавіллонсь-
кому царстві. Місто було присвячене синові Мардука – бо-
гові Небо. В VІІ ст.. до н. е. власне місто мало геометрично 
правильний квадратний план, центром якого була ділянка 
між священним двором та зіккуратом. Можливо, це був по-
чаток підйому сходами на вершину зиккурату «до неба». 
Привілейований район знаходилася на протилежному березі 
Тигру. Місто мало оборонні мури та сім брам які були при-
свячені окремим богам. Брами сполучалися між собою про-

спектами на яких стояли храми присвячені відповідним бо-
гам. На північному сході знаходилися ворота Сіна та Лапіс 
Лазурі, на південному сході – брама Іштар та Еа, на півден-
ному заході - Ану та Адад, і нарешті на північному заході 
розташувалися безіменні ворота. У відповідності з брамами 
в місті були влаштовані вулиці які їх поєднували. В основі 
планувальної схеми міста лежить модуль, який дорівнює 3 
ашлу (мотузка – міра довжини). Одна мотузка дорівнювала 
59 м. [2,с.32] 
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Рис. 2 Борсіппа. План міста в VІ ст.. до н. е.
1 - квартал привілейованого населення; 2 – палац; 3 – культовий центр з зіккуратом (залито чорним кольором) та храмом 

Небо; 4 – вавилонська брама; 4-5 – вулиця бога Небо; 5-6 – вулиця для в’їзду царя.

В процесі аналізу планувальної схеми проведеного авто-
ром, було виявлено, що азимут оборонних мурів міста та від-
повідно ії проспектів, які ведуть з північного заходу на пів-
денний схід вочевидь співпадають з азимутом головної вісі 
Уру (приблизно 1450-1470) та водночас, напрям проспектів 
«схід-захід» співпадає з напрямом русла каналу. Можливо 
архітектурно-містобудівний задум зодчих був спрямований 
на виявлення та фіксацію головних рис природного ланд-
шафту та традицій планування попередніх часів. Відхилен-
ня від орієнтації яке ми спостерігаємо в царській дорозі до 
головного святилища (азимут 2250) ймовірно відповідає 
направленню останнього на певні космічні події пов’язані з 
конкретним царським культом. Згідно з зображенням плану, 
царська дорога прокладена під прямим кутом до споруд хра-
му Небо та зиккурату. Автор спирається на твердження Т. 
Саваренської, для якої орієнтація міст Дворіччя пояснюєть-
ся двома факторами – напрямом переважаючих вітрів та не-
обхідністю захисту від них, а також орієнтацією на сакралі-
зовані космічні події. [2,с.34]

Висновки і пропозиції. Аналіз викладеного вище ма-
теріалу дозволяє зробити висновок, що з початку існуван-
ня перших міст структура урбаністичного архітектурного 
середовища формувалася під впливом історичних, соціаль-
них, культурних, етнічних, демографічних, екологічних та 
інших чинників. Ми можемо прослідкувати як сформовані 
астральними культами міста ставали візитівками цивілізації 
Шумеру. 

Слід зазначити, що розвиток містобудування стародав-
ньої Месопотамії відбувався в напрямку розвитку шумерсь-
ких традицій містобудування, в основі яких лягла традиція 
сакралізації космічних подій пов’язаних з іригаційним за-
безпеченням сільськогосподарського виробництва. Розви-
ток цих традицій призвів до появи модульної планувальної 
структури. Модулем слугував комплекс з храму та цере-
моніального проспекту до нього. В межах решітки можливо 

було організувати функціонування групи храмів присвяче-
них різним богам. 

Також беззаперечно на розвиток шумерського містобу-
дування вплинула демографічна та екологічна криза. Від-
чайдушна спроба лордів Ура переорієнтувати економіку з 
сільського господарства на націоналізовану промисловість 
була викликана саме останніми кризами. Можливо, поява 
могил в центрі міста як доповнення до вже існуючого куль-
ту була викликана змінами в соціально-економічній сфері. 
Таким чином, успішність досліджень в галузі урбаністики 
залежить від можливості залучення фахівців з соціології, 
астрономії, археології, економіки та багатьох інших суміж-
них дисциплін.
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АННОТАЦИЯ
Представительская функция аппарата управления содержит иерархическую систему управления, которая направлена 

от центра к низовому звену управления. В структурном образовании обеспечивается обратная связь: от низового звена до 
центра управления; В структурных подразделениях зданий управления сосредотачивается состав служащих по професси-
ональной принадлежности, отражающие различные виды деятельности: от руководящего состава аппарата управления, 
службы вспомогательных и технического подразделений до подразделений социального обслуживания.

ABSTRACT
Representation function of the control apparatus includes hierarchical management system, which is directed from the center to 

the grassroots units of management. Structurally education provided feedback from the grassroots level up to the control center; The 
structural units of the management structure of buildings focuses on serving professional affiliations, reflecting a variety of activities: 
from the management team of management personnel, auxiliary services and technical departments to social service departments.

Ключевые слова: аппарат, структура, подразделение, функция, связь. 
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Государственный аппарат учреждений управления на-
ходится в прямой зависимости от направления развития 
общественно-экономических отношений. Государственная 
структура аппарата учреждений управления влияет на фор-
мирование типологии зданий управления. На основании 
настоящих и раннее проведенных исследований установ-
лено, что здания управления размещаются: в историческом 
центре города; в зоне общественного центра города; в зоне 
профессиональной деятельности – зоне приложения труда. 

В градостроительном аспекте следует учитывать сло-
жившуюся инфраструктуру градостроительного образова-
ния, где в административном центре центральных районов 
обеспечиваются условия для размещения архитектурных 
комплексов учреждений управления центрального аппара-
та государства, управления аппарата субъекта федерации, 
управления областного аппарата, управления городского 
аппарата, управления департаментов, управление муници-
палитетов.

В административной зоне городского центра организа-
ция представительских комплексных образований из зданий 
управления может быть сформирована в виде отдельного 
агломерата, в который могут входить несколько учрежде-
ний управления. Архитектурные комплексные образования 
учреждений управления могут располагаться в администра-
тивной зоне, на отдельных участках центрального района 
или находиться в центре городских районов как специализи-
рованные учреждения управления (например, сектор мини-
стерств, сектор трестов, учреждения туризма, отдыха и др.).

В обосновании места под строительство зданий управ-
ления следует рассматривать и инфраструктуру с допол-
нительной сетью вспомогательных и обслуживающих 
учреждений. К обязательным условиям в организации го-
сударственных учреждений управления следует отнести 
пешеходные – с 30-тиминутной доступностью от обще-
ственного транспорта, а также предусмотреть сеть дорог с 
автомобильной парковкой, связь со скоростной магистра-
лью и соответствующей к ней инфраструктурой [1].

В архитектурном аспекте формирование структуры зда-
ний управления напрямую зависит от представительской 
функции аппарата управления. В определении значения 
функции управления в системе учреждений управления 
исполнительной власти следует учитывать следующие её 
принципиальные особенности:

– представительская функция – функция аппарата управ-
ления;

– представительская функция аппарата управления со-
держит направленное воздействие на социально-экономи-
ческое развитие общества; 

– представительская функция аппарата управления со-
держит иерархическую систему управления, направленную 
от центра к низовому звену управления, в ней должна быть 
обеспечена обратная связь: от низового звена до центра 
управления; 

– представительская функция аппарата управления со-
держит непрерывный процесс, который направлен на вос-
производство и совершенствование функции управления.

Представительское комплексное образование учрежде-
ний управления формируется как один из видов обществен-
ных зданий, содержащий многофункциональную структуру, 
как учреждение управления, деятельность которого направ-
лена на непрерывную координацию развития обществен-
но-производственных процессов. 

Выделение функции управления представительского 
комплекса основывается на материалах существующих 
общественных зданий различного вида, где проявляются 
представительские функции управления, которые касаются 
государственного аппарата управления ведомственного, ад-
министративного, информационного значения, техническо-
го обслуживания и др.

В структурной организации зданий управления содер-
жатся несколько функций, которые являются характерными 
для общественных зданий. Наличие нескольких функций и 
возможности в изменении состава и количества функций в 
здании управления комплексным образованием может обе-
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спечиваться универсальной объемно-планировочной струк-
турной организацией. Такая структурная композиция состо-
ит из совокупности представительских функций, которые 
обеспечивают координацию всех технологических процес-
сов управления [2].

В развития архитектуры зданий управления, следует учи-
тывать и переход из одного вида деятельности  в другой вид, 
что должно учитываться   авторским проектом, т.е. созда-
ется возможность замены существующих функциональных 
связей на другие, что также может обеспечиваться универ-
сальной организацией внутреннего пространства.

К таким архитектурным объектам следует относить сле-
дующие архитектурные образования, например, специали-
зированные центры; общественно-культурные комплексы; 
административные комплексы, в которых, в свою очередь, 
могут проводиться международные саммиты, конгрессы, 
съезды [1,3]. 

Перечисленные виды представительских зданий и соору-
жений подтверждают основное направление настоящего ис-
следования, которое связано с универсальной организацией 
объемно-планировочного образования зданий управления. 

Функционально-технологическое образование простран-
ства обеспечивается технологическими связями: 

– функциональная связь аппарата управления со служеб-
ными подразделениями представительского учреждения;

– функциональное обеспечение распространения инфор-
мации по структурным подразделениям учреждений.

Следует отметить, что по предназначению учреждения 
управления выявляется статус зданий управления. В зави-
симости от доминирующей функции аппарата управления 
здания управления могут быть предназначены для первого 
лица государства, правительства, посольства, духовенства, 
культуры, спорта и др.

В представительском архитектурном учреждении управ-
ления содержится доминирующая функция управления. Все 
функции архитектуры зданий управления распределяются 
по функциональным блокам, в которых основными явля-
ются блоки с помещениями аппарата управления. Функци-
ональные блоки аппарата управления имеют разный состав 
помещений, которые находятся в прямой зависимости от 
типа здания управления, его места в сетевом образовании 
зданий управления. 

Из общего состава общественных зданий управления 
следует выделить административные здания. Им отведена 
конкретная функция управления по определенному виду де-
ятельности, например: администрация по делам президен-
та, администрация коммерческой компании определенного 
вида деятельности и т.д. На примерах зданий управления 
преобладают определенные функции зданий управления. 
Но какие архитектурные объекты следует классифициро-
вать как административные здания управления? В комплекс-
ных образованиях административных зданий содержатся 
зальные помещения для совещаний, конференций и других 
видов деятельности. Административные здания представ-
ляют сложный комплекс с выявленной представительской 
функцией, с характерным репрезентативным объемом, они 
содержит развитый состав помещений для приема посети-
телей и технического обеспечения.

В методологическом формировании архитектуры зда-
ний управления исполнительной власти следует учитывать 
структурно-функциональную организацию учреждений 
управления. Архитектурную функциональную структуру 

зданий управления предлагается распределять в блочные 
образования по характерным видам деятельности. Учреж-
дения управления формируются по блокам, которые делятся 
на подразделения.

Особое место в учреждении управления занимает под-
разделение делопроизводства, где происходит регистрация, 
обработка, хранение и транспортировка документации. Ко-
личественный состав сотрудников в этом подразделении 
определяется от объёма документооборота. В зависимости 
от объема документооборота вспомогательные подразделе-
ния делопроизводства следует разделять на категории. Для 
министерств федерального значения и субъектов федерации 
все дело производящие службы этой категории могут быть 
выделены в самостоятельное учреждение с единым руко-
водством с административными функциями в отдельные 
административные учреждения. На уровне регионального 
и муниципального управления службы этих категории они 
могут быть сформированы в административно-хозяйствен-
ные отделы или канцелярии.

Кроме основных и вспомогательных подразделений уч-
реждений зданий управления содержится блок помещений 
для обслуживающего персонала, в который входят работни-
ки общественного питания, медработники и представители 
различных профессий по эксплуатации учреждений управ-
ления.

Помещения основного, вспомогательного и обслужива-
ющего назначения в сумме составляют рабочую площадь 
здания управления. Рабочая площадь определяется задани-
ем на проектирование.

Технологические процессы в образовании структурного 
образования учреждений управления являются определя-
ющими. Оптимальные условия организации трудовой дея-
тельности возможные в условиях:

а) обоснования технологичных графиков движения со-
трудников, направления движения документов, устройств 
функциональной связи и современных методов компьютер-
ных технологий управления; 

б) обеспечение все подразделения учреждений управле-
ния оргтехникой и программным обеспечением;

в) распределение сотрудников по категориям и специали-
зации видов деятельности;

г) соответствия технологическим схемам композицион-
ной планировки помещений и последовательности опера-
ций.

Организация оптимальных технологических взаимосвя-
зей между аппаратом управления и сотрудниками отделов 
является первостепенной задачей в эффективности произ-
водственных процессов учреждений управления.

В обеспечении информацией, принятия выверенных дей-
ствий и окончательных решений необходима научная орга-
низация рабочих мест. В целях экономии времени на выпол-
нение технологических операций необходимо обеспечивать 
распределение сотрудников в рабочие группы, по степени 
производственной связи. Сотрудники разных подразделе-
ний, которые тесно соприкасаются по роду деятельности, 
следует располагать на одном этаже, в непосредственной 
близости друг от друга или в одном помещении. 

Целесообразность совместного размещения в одном 
зальном пространстве нескольких групп сотрудников раз-
ных подразделений определяется взаимосвязанностью 
профессиональной деятельности. Зальное пространство 
способствует личным контактам, коммуникабельности со-
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трудников, что обеспечивает ускоренный процесс решения 
возникших производственных проблем. Зальное простран-
ство позволяет проводить перегруппировку сотрудников в 
подразделениях, а также создавать оптимальные условия 
при изменении структуры учреждений управления. При-
чиной перегруппировок могут быть также: а) изменение 
объема работ; б) изменение количества подразделений; б) 
техническое переоснащение. Для этих случаев следует так-
же предусматривать трансформацию основных помещений 
зданий управления исполнительной власти: 

1. Объединение кабинетов в целях проведения совмест-
ных совещаний с помощью передвижных перегородок;

2. Перепланировка конференц-зала:
а) разделение зала на несколько мелких помещений в 

целях изоляции и организации различных видов деятель-
ности, которая проводится с помощью сборно-разборных 
перегородок;

б) выделение боксов для индивидуальной работы, кото-
рая достигается с помощью боксовых перегородок; 

в) расширение зала за счет площади кулуаров с помощью 
раздвижных перегородок;

3. Увеличение залов совещаний за счет присоединение 
кабинетов для расширенных заседаний с помощью раз-
движных перегородок;

4. Объединение общих рабочих комнат в целях увеличе-
ния площади при изменении количества сотрудников с по-
мощью сборно-разборных перегородок.

Коммуникационная связь во внутреннем пространстве 
зданий управления между помещениями должна соответ-

ствовать технологическому процессу. Осуществление про-
фессиональных взаимодействий может осуществляться как 
через личные контакты, так и через технические средства 
связи передачи информации. 

Движение сотрудников в зданиях управления распределя-
ется по потокам, их них, наиболее посещаемые помещения 
имеют конкретное направление: к высшему должностному 
лицу, к руководителю подразделения, к залам совещаний и 
конференц-залам. В связи с этим следует предусматривать 
расположение кабинетов высшего должностного лица, ру-
ководителей подразделений и зальных образований на рас-
стояниях, приближенные друг к другу, чтобы максимально 
сократить пути передвижения сотрудников.
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АННОТАЦИЯ
Изучен фазовый переход кристалл-расплав в линейных гибкоцепных полимерах. Приведены изменения энтропии и 

удельной теплоемкости в окрестности перехода кристалл-расплав и показано, что возрастание скорости нагрева ведет к 
уменьшению интервала температуры перехода и одновременно к росту (и к заострению) максимума теплоемкости, что 
хорошо согласуется с экспериментальными данными. Так как переход становится “непрерывного” типа, то для точного 
определения его рода необходимо использовать скейлинговые выражения для удельной теплоемкости и энтропии. Опреде-
ляя критические индексы приходим к выводу, что фазовый переход кристалл-расплав в линейных гибкоцепных полимерах 
является как первого рода, согласно классификации Ландау, так и первого порядка, согласно классификации Эренфеста.

ABSTRACT
The phase transition crystal-melt in linear flexible chain polymers was studied. The changes of specific entropy and heat capacity 

in the vicinity of crystal-melt transition is evaluated, and in is shown that the increase of rate of heating leads to the narrowing of 
transition temperature range and simultaneously to increase (and sharpening) of the heat capacity peak, in fair accord with exper-
imental data. For polymer of high molecular weight (M>106) a purely thermodynamic reason is given limiting the magnitude of 
crystals along the <<c>> - axis. Even at M→∞, as result of this restriction, the phase transition crystal-melt in linear flexible chain 
polymers is blurred, the extent of this blurring depending , certainly, also on kinetic factors.   Since, therefore, the transition happens 
to be of the “continuous” type, to specific its order and range, one must use the scaling expressions for specific heat and entropy. 
Thus we determine the critical indexes and come to an unequivocal and perfectly nonintuitive conclusion that the phase transition 
crystal-melt in linear flexible chain polymers is both of first order according to Peierls-Landau classification  and of first range ac-
cording to Ehrenfes’s classification.

Ключевые слова: полимеры; кристаллизация; плавление; энтропия; теплоемкость; линейные гибкоцепные полимеры; 
природа фазового перехода. 

Keywords: polymers; crystallization; melt; entropy; specificheat; linear flexible polymers; nature the phase transition. 

Как известно фазовый переход кристалл-расплав про-
исходит не при строго определенной температуре, как это 
свойственно низкомолекулярным однокомпонентным си-
стемам, а в некотором температурном интервале. Ширина 
∆T фазового перехода зависит [1-3] от условий кристалли-
зации и скорости нагревания. Температурная “размытость” 
фазового перехода в полимерах обусловлена различными 
причинами. Одна из них связана с дисперсией толщин ламе-
лей [1]. Другая термодинамическая причина наличия интер-
вала плавления ∆Tc– это фракционирование по молекуляр-
ной массе (ММ) при кристаллизации полимеров приводит 
к “кристаллическому топоморфизму” [4], т.е. к образованию 
двух типов кристаллических структур при заданном моле-
кулярно массовом распределении (ММР). В работе [5] при-
ведена еще одна причина существования температурного 
интервала плавления, обусловленная потоком конформаци-
онной энтропии в процессе фазового перехода.

Известно, что кристаллическая структура полимеров 
может быть охарактеризована двумя длинами, связанные с 
порядком: “микроскопическая”, являющая периодом кри-
сталлической решетки, и “макроскопическая”L* являющая 
большим периодом, наблюдаемым методом малоуглового 

рентгеновского рассеяния. Вследствие ограниченности L* 
фазовый переход кристалл-расплав в полимерных системах, 
как в любых ограниченных системах, становится размытым 
[6]. Если, в добавок к этому, принять в расчет то, что появле-
ние крупномасштабного параметра порядка L* сопровожда-
ется нарушением пространственной симметрии, классифи-
кация фазового перехода становится мере сомнительной [2]. 

Термодинамическая обработка плавления полимеров, 
представленная в данной статье, позволяет отследить по-
ведение термодинамических параметров (удельной те-
плоемкости и энтропии) в области фазового перехода кри-
сталл-расплав, которая, в свою очередь, дает необходимую 
информацию для классификациии фазового перехода. 

КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ПОЛИМЕРОВ.  Как было пока-
зано в работе [7] кристаллизация и плавление полимеров 
сопровождаются предпереходными эффектами, характери-
зующимися случаем пространственных областей с немати-
ческим порядком. Длина корреляции этих областей зависит 
от температуры изотермической кристаллизации и совпада-
ет по порядку величины с большим периодом.

В процессе зарождения и дальнейшего роста кристалли-
та прилегающая к нему аморфная прослойка, из-за цепочеч-
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ного строения макромолекул оказавшись валентно связан-
ной с кристаллитом, будет подвергаться конформационным 
изменениям. В свою очередь конформационные изменения, 
протекающие в аморфной прослойке, будут влиять на расту-
щий кристаллит. Таким образом, в микрообласти, которая в 
процессе кристаллизации будет включать в себя кристаллит 
и валентно связанную с ним аморфную прослойку в резуль-
тате существования обратной связи возможен обмен потока-
ми конформационной энтропии. Следовательно кристаллит 
и прилегающая к нему аморфная прослойка не могут быть, 
каждая в отдельности, рассмотрены как термодинамически 
замкнутые системы. С другой стороны, в приближении от-
суствия обратной связи между областями, включающими 
в себя кристаллит и валентно связанную с ним амофную 
прослойку, их можно рассматривать с термодинамических 
позиций как замкнутые системы. В связи с этим термоди-
намический потенциал (энергия Гиббса) образования кри-
сталлита с площадью поперечного сечения S и толщиной l в 
микрообласти при заданной температуре Т изотермической 
кристаллизации может быть представлена в виде  

∆g=2σT S+cσб √S l-∆h(1-T⁄(Tm
0)S) l-T∆Sa,              (1)

где σT,  σб- удельные торцевая и боковая поверхностные 
энергии; ∆h,Tm

0- удельная энтальпия и температура плавле-
ния идеального макроскопического кристалла; с – констан-
та, определяемая формой кристалла. Изменение конформа-
ционной энтропии аморфной прослойки в микрообласти, 
∆Sa, в процессе кристаллизации, согласно [8,9], имеет вид

∆Sa=3kεSl/2a(L-l),                                               (2)
где k – постоянная Больцмана; ε – относительное число 

аморфных участков цепей валентно связанных с кристалли-
том и конформационно препятствующих его росту; а – эф-
фективная площадь сечения макромолекулы; L – длина ми-
крообласти вдоль оси <<c>> кристаллита.

В процессе образования и дальнейщего роста  кристал-
лита в полимерах высокой ММ (т.е. при наличии в расплаве 
полимера сетки зацеплений макромолекул) межмакромо-
лекулярные зацепления должны срелаксировать в межкри-
сталлическую аморфную прослойку. Скапливаясь в амор-
фной прослойке будут оказывать на растущий кристаллит 
осмотическое давление 

P=ne kT L⁄(L-l),  ne- концентрация зацеплений. Подстав-
ляя это давление в выражение (2), получим

T∆Sa=-σ0 Sl/(L-l)-nekTSln L/(L-l);         σ0=3kεT/2a                (3)
Предполагая термодинамическую замкнутость микро-

областей, включающих в себя кристаллит и валентно свя-
занную с ним аморфную прослойку, а также аддитивность 
термодинамической функции, представим для удельного 
термодинамического потенциала ∆G микродвухфазного 
кристаллического состояния в линейных гибкоцепных по-
лимерах в виде

∆G=N∆g=(1⁄LS)∆g                                                       (4)
N – концентрация микрообластей.
Подставляя уравнение (1) с учетом соотношения (3) в ус-

ловия экстремума (∂∆g⁄∂l)L,S=0;   (∂∆g⁄∂S)L,l=0 получим вы-
ражение

2σT-(cσбl)/(2√S)-σ0(l/(L-l))2-nekTL(l/(L-l)-lnL/(L-l))=0,            
(5)

описывающее траекторию кристаллизации в плоскости 
(√S,l).

В дальнейшем будем предполагать, что изотермическая 
кристаллизация протекает при не слишком больших степе-
нях переохлаждения ∆T=Tm

0-T, так что кристаллиты прини-

мают форму ламелей, для которых выполнимо условие √(Sk 
)/lk→∞ (Sk – конечная площадь поперечного сечения дамели 
). В этом случае, уравнение (5) позволяет определить конеч-
ную толщину  lk кристаллита при заданной температуре  Т  
изотермической кристаллизации

2σT-σ0(lk/(L-lk ))
2-nekTL(lk/(L-lk)=lnL/(L-lk ))=0                (5* ) 

Для определения величины lk, согласно выражению (5*) 
необходимо знать толщину L микрообласти. Согласно прин-
ципам термодинамики можно допустить, что существует 
равновесная толщина L* микрооблсти, приводящаяв конце 
процесса равновесной кристаллизации к минимуму  ∆G. 
Тогда большой период  L* определится из условия 

(∂∆G⁄∂L)l=lk;√(Sk )⁄(lk→∞)=0          (6)
Условие (6) вместе с выражениями (4), (1) и (3), а также 

с соотношением (5*), в котором L заменяется равновесной 
толщине L* приводит  к системе уравнений              

2σT-∆h∆T/(Tm
0) lk-σ0 (2L* lk-lk

2)/(L*-lk )2 -nt kTL*lk/(L*-lk 
)=0       (7)

2σT-σ0(lk/(L-lk ))
2-nekTL* (lk/(L*-lk )-ln L*/(L*-lk ))=0 

При условии √Sk ⁄lk>>1, конечная степень кристаллично-
сти полимера может быть определена как αk=lk⁄L*. Исполь-
зуя определение  αk приходим к системе уравнений

4σT/αk -∆h∆T/(Tm
0 ) lk+ne kTlk αk f(αk)=0   (8)

2σT-σ0 (αk/(1-αk ))
2-nt kTlk αk F(αk )=0

где
f(αk )=∑n=0

∞(n+1)/(n+2)(n+3)αk
n; 

 F(αk )=∑n=0
∞(n+1)/(n+2) αk

n =0   (9)
При αk ≤0,8 функции f(αK ) и  F(αK ) изменяются в пре-

делах 1⁄6≤f≤1 и 1⁄2≤F≤3. Учитывая малость величин θ≡(ne 
kTTm

0)⁄∆h)   (например, полагая что Tm
0=415К; ∆h=2,8××108  

Дж⁄м^3 ; le=15нм;  ne≈le-3; le-среднее расстояние между за-
цеплениями) приходим для ПЭ θ~10-5 К, что позволяет в 
первом уравнении системы (8) пренебречь посленим слага-
емым. Тогда находим 

lk=l*⁄αk;   l*=(4σT Tm
0)⁄(∆h∆T                                  (10)))

Второе уравнение системы (8) приводит к конечной сте-
пени кристалличности

αk=1⁄([1+√(3kεT/2a(2σT-Fne kTl*)]                                   (11))
Ширина переохлаждения ∆Tco=Tm

0-Tco Tco- максимальная 
температура при которой еще возможно формирование ми-
кродвухфазного кристаллического состояния), например, 
для ПЭ согласно уравнения (11) в предположении

 αk (Tco )≈0,5 равна ∆Tco≈10-4K.
Необходимо отметить, что ∆Sa зависит от условий кри-

сталлизации. Например, если пренебречь диссипативными 
процессами, происходящими внутри микрообласти при изо-
термической кристаллизации (gradT = 0) (т.е. производством 
энтропии), то конформационная энтропия будет изменяться 
с течением времени кристаллизации t вследствие оттока эн-
тропии Is (t) из микрообласти. Обозначив время оттока эн-
тропии как τs, нетрудно записать Is=[∆Sa (t)-∆Sa (∞)]⁄τs . Тогда, 
используя уравнение баланса энтропии, получим 

∆Sa (t)=∆Sa (∞)[1-exp((-t)⁄τs )]                                   (12)
Это выражение описывает кинетику релаксации ∆Sa (t) 

в процессе изотермической кристаллизации. Когда кристал-
лит достигает своей максимальной толщины lk (T) кова-
лентно связанная с ним аморфная прослойка претерпевает 
максимальное изменение конформационной энтропии ∆Sa 
(∞). Следует определить фукциональную зависимость ∆Sa 
от толщины кристаллита l(t) достигщего ко времени t. Тог-
да, вместо (12), должны записать кинетику роста толщины 
кристаллита
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  l(t)-l*=(lk-l* )[1-exp((-t)⁄τl )],                              (13)
где   l* - критическая толщина кристаллического зароды-

ша; τl – время релаксации толщины кристаллита в процессе 
кристаллизации.

До сих пор не учитывали, что макромолекулы имеют 
не большую ММ, т.е. когда в расплаве отсуствуют межма-
кромолекулярные зацепления. Когда критическая толщина 
l* кристаллического зародыша оказывается порядка 0.5R 
(R2– среднеквадратичное расстояние между концами цепи) 
с большой вероятностью возникают дефекты, описанные в 
работе [11], когда макромолекула выходящая из кристаллита 
снова входит в него образуя петлю в аморфной прослойке. 
Эти петлеобразные участки цепей будут вносить основной 
вклад в ∆Sa , которые прекратят как рост кристаллита, так 
и процесс кристаллизации. Анализ резльтатов работы [11] 
позволяет записать

T∆Sa=-σ Sl/(L-l);   σ≡3kεT/2a((1-2l*)⁄R)   .                                     (14)
Подставляя (1), с учетом выражения (14), в уловия экс-

тремума (∂∆g⁄∂l)L,S=0;     (∂∆g⁄∂S)L,l=0 получим соотношение
2σT-(cσб l)/(2√S)-σ l2⁄((L-l)2=0,                                 (15))
описывающее траекторию в плоскости (√S,l). 
В пределе √(Sk )⁄(lk→∞),  условие (6) с соотношениями 

(14), (1) и (4), вместе с выражением (15), приводит к системе 
уравнений

4σT-∆h∆T/(Tm
0) lk+(3kεT(2L*-lk ) lk/(2a(1-(2l*)⁄R) (L*-lk )

2 

=0                                    (16)
2σT-(3kεTlk

2)/(2a(1-2 l*⁄R) (L*-lk )
2 )=0

При условии √(Sk )⁄lk 1, определяя αk=lk⁄L*, из второго 
уравнения системы (16) получим следующие выражения 
для конечной степени кристалличности αk, конечной толщи-
ны кристаллита lk и большого периода L*

αk=1⁄([1+√(3kεT/(4σT a(1-(2l*)⁄R) ))].                                 (17))
lk=  l*⁄(αk;   L*=l*⁄(αk

2) );    l*=(4σT Tm
0)⁄∆h∆T.)            (18)

Подставляя уравнения (17) и (18) в выражение (4) и учи-
тывая (1) и (14) получим следущее выражение для миниму-
ма ∆G

min∆G=∆G(lk,L*,√(Sk )⁄lk →∞)=-∆h∆T/(2Tm
0) αk.     

Выражение (4) вместе с соотношениями (1) и (14), а так-
же  уравнения (17) и (18),  приводят к изменению удельной 
энтропии ∆s в результате перехода расплава в микродвух-
фазное кристаллическое состояние при заданной темпера-
туре изотермической кристаллизации

-∆s=(∂∆G⁄∂T)L*,lk =∆h/(Tm
0 ) αk+∆h∆T/(lk T) αk (1-αk).          (19)

 В случае αk=1 (который, строго говоря, невозможен, 
но формально вытекает из (17) при ε=0), т.е. аморфная об-
ласть валентно связанная с кристаллитом отсуствует, что 
приводит к скачку энтропии  ∆s=∆h⁄(Tm

0), наблюдаемого в 
процессе фазового перехода первого рода при плавлении 
низкомолекулярных соединений. Из уравнения (17) следует, 
что рост R приводят как к смешению температуру Tm  от-
носительно Tm

0, так и к сужению ширины перехода ∆Tc=Tm 
(R)-Tco (R). При температурах Tm (R)<Tco (R) полимерная 
система оказывается микродвухфазной кристаллической 

структурой, а при Tm (R)>Tco (R) стабильное состояние со-
ответствует расплаву. 

ПЛАВЛЕНИЕ ПОЛИМЕРОВ. Процесс (термического) 
разрушения кристаллического состояния гибкоцепного по-
лимера при заданной температуре T_c в предположении что 
ламеллярных кристаллитов справедливо условие √(Sk )⁄lk 
→∞, будет следовать очевидной схеме: вначале кристалли-
ты должны разрушаться в поперечном направлении, чтобы 
сбросить конформационную энтропию. Очевидно, что тако-
го рода механизм разрушения кристаллического состояния 
эквивалентен разрушению межкристаллитных корреляций, 
ведущему к увеличению средней суммарной толщины кри-
сталлита и примыкающей аморфной области, при неизмен-
ной толщине кристаллита. Вновь представляя уделльный 
термодинамический потенциал, но на этот раз в форме 
∆G=(1⁄LS)∆g,   непосредственно получаем αk=lk⁄L      ( стоит 
отметить, что α~ρk-ρa;  ρk  и  ρa- плотности кристаллической 
и аморфной фаз полимера), где данная величина обозначает 
изменение степени кристалличности в процессе плавления. 
Соответствующая кинетика понижения порядка (α) зависит 
от выбора условий нагрева. При высоких скоростях нагре-
вания, когда отсуствуют процессы перекристаллизации, 
кристалличность разрушается от Tc до Tm1. Для определения 
температуруры плавления мы используем фазовое равнове-
сие между частично кристаллическим и полностью аморф-
ным состоянием ∆G=0 (L→∞) и условие фазового равнове-
сия между кристаллической и аморфной областями внутри 
микрообласти. Равновесие внутри микрообласти установит-
ся, когда площадь поперечного сечения кристаллита S(t), 
уменьшаясь, достигнет величины S* (Tm1 ). Уравнение (15) 
при l=lk=const. Описывает линию фазового равновесия в 
плоскости (√S,l). Тогда температура Tm1 согласно уравнения 
(15) определяется из условия

2σT-(cσб lk (Tc))/(2√(S* (Tm1 ) ))=0                                                (20)
Подставляя выражение для критического поперечного 

сечения кристаллического зародыша в виде 
√(S* (Tm1 ) )=(=сσб Tm

0))⁄([∆h(Tm
0 )-Tm1 ],) получаем [14]

Tm1=Tm
0 [1-(4σT)/(lk (Tc )∆h)].                                   (21)

При бесконечно медленном скорости нагревания, плавле-
ние будет сопровождаться процессом перекристаллизации в 
области Tc ÷Tco (R),    Tco (R)- максимальная температура, при  
которой еще возможно возникновение микродвухфазного 
кристаллического состояния. При этом толщина кристалли-
та достигает максимально возможного значения lk (Tco ). Да-
лее разрушение кристалличности протекает между Tco  и Tm2 
таким же образом как при высоких скоростях нагревания. 
Температура плавления Tm2 определяется выражением [14]

Tm2=Tm
0 [1-(4σT)/(lk (Tco )∆h)].                                        (22)

Выражения для изменения для удельных энтропии и те-
плоемкости при плавлении гибкоцепного полимера даются 
в виде [14]

∆s=(∆h⁄(Tm
0));       ∆cp=-(T∆h⁄(Tm

0 ))  ∂α⁄(∂T.)           (23)
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Рис.1. Иллюстрирует качественное поведение удельной теплоемкости в области фазового перехода кристалл-расплав в 
завимости от скорости нагревания, что хорошо согласуется с экспериментальными данными [15]

КЛАССИФИКФАЦИЯ РОДА ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА. 
Чтобы перейти к изучению данной задачи, иернемся к за-
висимости удельной теплоемкости CN (T)  в окрестности 
фазового перехода. Здесь и далее вместо размера клубка 
макромолекулы R необходимо рассматривать число сегмен-
тов N ( отметим, что R~N1⁄2). При N→∞ температура пика 
теплоемкости Tc (N)→Tm

0  и относительноетсглаживание, 
определяемое выражением

δ(N)=(Tc (N)-T*(N))/(Tc(N))≡(∆T*(N))/(Tc(N))                             (24)
будет стремиться к нулю.
Кроме того, удельная теплоемкость в бесконечных систе-

мах будет изменяться в согласии с
C=At-α;    t≡((Tm

0)-T))⁄(Tm
0)  .                                 (25) )

Температура T* (N) вводится следующим образом: будем 
сдвигать температурную шкалу для конечных систем до до-
стижения  совпадения Tc (N)=Tm

0; тогда величина T* (N) бу-
дет определена из условия CN (T)=Atδ

-α, где
                  tδ=[Tc (N)-T]⁄(Tc (N).                                       (26))
В дальнейшем полагаем, что длина корреляции L(T) при 

подходе к Tm
0 изменяется согласно закону

                      L≈t-v.                                                                (27)
Тогда можно сформулировать скейлинговую гипотезу, 

постановляющую, что только одна изменяющаяся величи-
на R⁄L≈N1⁄2 tδ

v, оправдывающая фазовый перход. Наиболее 
подходящая есть следующая скейлинговая форма удельной 
теплоемкости 

         CN (T)≈Nx φ(Ny tδ )  .                                                      (28)
Очевидно, фукция φ определяет форму сглаженной син-

гулярности в критической точке Tc (N) для конечных зна-
чений N. Таким образом, для относительного сглаживания 
получаем

                             δ(N)=1⁄Ny =1⁄N1⁄2v.                                                (29)
Для определения x в уравнении (28) реобходимо перейти 

к пределу N→∞ и сравнить результат с выражением (25); 
необходимо потребовать выполнения условия 

φ(Ny tδ )≈A(Ny tδ )
-α

Для воспроизведения закона t-α
k. При этом зависимомть 

от N исчезнет, если
                            x=α⁄2v.                                                      (30))

Считая, что в расплаве отсуствует сетка межмакромо-
леклярных зацеплений, можно предположить, что lk (Tc 
)≈R≈N1⁄2 и согласно уравнениям (18), получить

ε (N)=(T m
0) -T c(N) ) / (T m

0) )≡ (∆T c(N) ) / (T m
0) )≈N -1) ⁄2.                                

(31) 
Тогда из уравнений (29) и (31) следует
 δ(N)⁄(ε(N)≈N-(1-v)⁄2v .                              (32))
При v<1 выполняется условие δ(N)/ε(N)<<1, позволяю-

щее утверждать, что в области существуют два минимума 
энергии Гиббса, а поэтому два устойчивых состояния, ка-
ждое из которых термодинамически устойчиво по одну сто-
рону от точки перехода и метастабильно по другую сторону. 
Следовательно, и соотвествии с общей классификацией фа-
зовых переходов, можно утверждать, что фазовый переход 
кристалл-расплав в лирейных гибкоцепрых полимерах яв-
ляется переходом первого рода. Анализ выражения (17) по-
зволяет принять для для параметра кристаллического упо-
рядочения α следующую скейлинговую форму

α≈(N1⁄2vtδ )
z/(1+(N1⁄2v)z .                                                          (33)

Тогда, используя уравнение (23), теплоемкость можно 
описать посредством выражения

CN (T)≈(Nz⁄2v tδ
z-1/[(N1⁄2v tδ )

z+1]2 +Ca  .                                              (34)    
Для конечных N при  tδ→0 выражение (34) должно перей-

ти в Cmax (N), т.е. зависимость от  tδ   должна исчезнуть. Это-
му  полностью  удовлетворяет условие z = 1. Соотношение 
(34) позволяет проследить за изменением формы кривой CN 
(T) с ростом параметра N 

CN (T)={N1⁄2vtδ 
-2+Ca;              tδ>>N1⁄2vtδ 

-1;    tδ≈ N1⁄2v(35)
N1⁄2v                              tδ<<N-1⁄2ν

необходимо отметить, что если известна эксперимен-
тальная зависимостьCmax (N), выражение (35) позволяет 
определить значение критического индекса v. Рост числа 
сегментов, как следует из уравнений (35), видоизменяет 
форму кривой теплоемкости  CN (T)    таким  образом,  что  
при N→∞ CN (T) асисптотически стремится к закономерно-
сти

                            C(∞)≈t-1                                                  (36)
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АНОТАЦІЯ
В статті пропонується методологія і багатокритеріальна оцінка ефективності інформаційної системи збереження та 

пошуку структурованої інформації, яка дозволяє більш адекватно оцінювати функціонування реальної системи. Також в 
статті запропоновано в якості критерію для оцінки якості розпізнавання логічної структури документів використовувати 
δ-дерево, розмір якого напряму пов’язаний з затратністю ручного редагування структури документа.

ABSTRACT
The article proposes a methodology and multi-criteria assessment of the effectiveness of information storage and retrieval of 

structured information, which allows for a more adequate assessment of the functioning of the real system. The article proposed as 
a criterion for assessing the quality of recognition of the logical structure of the documents used δ-tree which size is directly related 
to the time-consuming manual editing of the document structure.

Ключові слова: корпоративний документообіг, пошук структурованої інформації, δ-дерево, структуровані документи.
Keywords: corporate document management, electronic document, retrieval of structured information, δ-tree, structured docu-

ments.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Виходячи з 
аналізу літератури [1-10], для оцінки правильності розпізна-
вання структури документа застосовуються різні методи 
[5]. Наприклад, оскільки розпізнавання логічної струк¬ту-
ри полягає в тому, щоб ідентифікувати певні частини тек-
сту як деякі логічні області, то можливо провести природну 
аналогію з інформаційним пошуком [6]. І в цьому випадку 
ідеальні логічні області можна зіставити з релевантними 
документами, а сформовані логічні області - зі знайденими 
документами.

Проте, результативніша міра є мірою, основаною на 
порівнянні двох впорядкованих дерев, одне з яких представ-
ляє знайдену логічну структуру документа, а інше - ідеаль-
ну логічну структуру цього ж документа. 

Постановка задачі. Таким чином, перспективною роз-
робкою в області корпоративного документообігу є завдан-
ня оцінки ефективності правильності визначення логічної 
структури документа та ефективності інформаційних си-
стем збереження та пошуку структурованої інформації.

Метою роботи є розробка пропозицій щодо критерію 
оцінки якості розпізнавання логічної структури документів 
та методології оцінки ефективності інформаційної системи 
збереження та пошуку структурованої інформації.

Основна частина. Розглянемо деякий документ D ϵ Ɗ. 
Припустимо, що ми маємо два впорядковані дерева Т1 і Т2, 
що описують логічну структуру документа D. При цьому 
нехай дерево Т1 описує логічну структуру, отриману в ре-
зультаті автоматизованого розбору, а дерево Т2 представляє 
ідеальну логічну структуру. Визначимо деяким чином від-
мінності між деревами Т1 і Т2.

Поставимо у відповідність вузлам обох дерев деякий на-
бір унікальних ідентифікаторів.

Визначення 1. Два вузли t1ϵ Т1 і t2ϵ Т2 називаються ізо-
морфними, якщо вони розрізняються тільки ідентифікатора-
ми, а їх значення і контекст рівні.

Визначення 2. Два впорядковані дерева Т1 і Т2 назива-
ються ізоморфними, якщо для кожного вузла в одному де-
реві знайдеться єдиний ізоморфний вузол в іншому дереві, 

∀  тобто t1 ϵТ1  єдиний ізоморфний t2ϵ Т2 і  ∀  t2 ϵТ2   
єдиний ізоморфний t1 ϵТ1.

Визначення 3. Назвемо відображенням повної відповід-
ності MF:Т1→Т2 таке бієктивне відображення, яке кожному 
вузлу t1 Т1 однозначно ставить у відповідність ізоморфний 
йому вузол t2 Т2.

Очевидно, що повна відповідність можлива тільки в тому 
випадку, коли дерева Т1 і Т2   ізоморфні.

Припустимо тепер, що дерева Т1 і Т2  не є ізоморфними. 

Тоді виділимо в дереві Т1  підмножину вузлів Т’1 ⊆  Т1, 
що мають ізоморфні їм вузли в дереві Т2, аналогічно, вузли 
дерева Т2, що мають ізоморфні їм вузли в дереві Т1 можуть 

бути об’єднані в підмножину Т’2 ⊆  Т2. Тоді, якщо підмно-
жина Т’1 і Т’2 не порожні, можна дати наступне визначення.

Визначення 4. Назвемо відображенням часткової від-
повідності Мр’: Т’1→Т’2 таке бієктивне відображення, яке 
кожному вузлу t1ϵ Т’1 ставить в однозначну відповідність 
ізоморфний йому вузол t2 ϵТ’2.

Очевидно, що для оцінки відмінностей між двома дере-
вами Т1 і Т2  необхідно спочатку визначити деяку часткову 
відповідність між деревами, а потім знайти таку послідов-
ність елементарних операцій, яка дозволяє перетворити де-
рево Т1 в дерево Т2.

Визначимо чотири операції, які використовуватимуться 
для редагування дерев:

a. Вставка. Вставка нового вузла t в дерево Т1 .
b. Видалення. Видалення вузла t з дерева Т1. Виконання 

цієї операції можливе тільки у тому випадку, якщо вузол t  
не має нащадків.

c. Модифікація. Модифікація значення вузла t в дереві 
Т1.

d. Переміщення. Переміщення піддерева з коренем вузла  
t в дереві Т1.

Усі вищезгадані операції є стандартними операціями ре-
дагування дерев, за винятком операції переміщення. Ця опе-
рація виконується не лише стосовно окремо взятих вузлів, 
але і до цілих піддерев, які утворюють нащадки переміщу-
ваного вузла.
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Розглянемо тепер послідовність операцій редагування, 
яка перетворює одне дерево в інше.

Визначення 5. Сценарієм редагування S дерева Т1 від-
носно дерева Т2 називається така кінцева послідовність 
елементарних операцій (1) - (4), яка переводить дерево Т1 в 
деяке дерево Т’1 таке,  що дерево Т’1 ізоморфно Т2.

Наприклад, для дерев, представлених на рис. 1, сценарій 
редагування S для дерева Т1 відносно Т2  має наступний 
вигляд:

S = {вставка вузла 23 в піддерево з коренем 3 перед вуз-
лом 4; 

видалення вузла 6;
переміщення піддерева з коренем 3}.                                          (1)

В результаті застосування сценарію редагування (1) до 
початкового дерева Т1  отримуємо дерево Т’1, ізоморфне 
кінцевому дереву Т2.

Очевидно, що для двох дерев Т1 і Т2  може існувати 
більш за один сценарій редагування. Тому необхідно ввести 
поняття вартості редагування. Вартість операцій редагуван-
ня залежить від типу операції і вузлів, залучених в операцію. 
В цілях простоти тут усі операції (а)-(d) вважаються опера-
ціями одиничної вартості. Проте, вартості можуть бути від-
кориговані згідно з вагою різної ваги змін в ланцюгах уточ-
нення відмінностей між ними. Загальна вартість сценарію 
редагування є сумою вартостей його окремих операції.

Рисунок 1. Дерева логічної структури Т1 і Т2  документа D

Припустимо тепер, що задано два впорядковані дерева 
Т1 і Т2  і безліч сценаріїв редагування S1, S2, …,Sk, дерева 
Т1 відносно дерева Т2. Припустимо також, що кожен сце-
наріїв редагування Si має вартість редагуванні Ci,  

і = 1, 2, …, k.
Визначення 6. Сценарій редагування Sopt, що має міні-

мальну  вартість 
i

ki
CC min

1 ≤≤

=
  називається оптимальним 

сценарієм редагування, а мінімальна вартість С називається 
відстань d (Т1, Т2) між впорядкованими деревами Т1 і Т2.

Таким чином, метою порівняння впорядкованих дерев є 
отримання оптимального сценарію редагування і відстані 
між деревами в сенсі визначення (1). У [7] запропонований 
алгоритм EditScript для знаходження оптимального сце-
нарію редагування Sopt за час O(n-r), де n – загальна кіль-
кість вузлів і r - кількість невирівняних вузлів  у редаговано-
му дереві (зазвичай n набагато перевищує r).

У [7] під невирівняними вузлами розуміються вузли, для 
яких вірно твердження. Нехай для дерев Т1 і Т2  задане ві-
дображення часткової відповідності Мр. Тоді якщо вузол t1 
Т’1, то t2 = Мр(t1) відповідний йому вузол в дереві Т2. При-
пустимо, що вузли g і h - діти вузла t1 в дереві Т1 і вузол g  
- лівий брат вузла h. Згідно [7], вузли g і h є невирівняними, 
якщо вузли Мр(g) і Мр(h) - діти вузла t2 в дереві Т2, і Мр(g) 
є правим братом Мр(h).

Відстань між деревами в даному випадку обчислюється 
просто як число операцій в оптимальному сценарії редагу-
вання:

d (Т1, Т2) = | Sopt |.                                                  (2)
Іншим наочним представленням відстані між впорядко-

ваними деревами є δ-дерева. Використання δ-дерев дозволяє 
відмовитися від ідентифікаторів вузлів, які є обов’язковими 
при побудові сценаріїв редагування і можуть тільки усклад-
нювати перегляд і пошук.

Окрім того, δ-дерева є більш наглядним представленням 
сценаріїв редагування.

δ-дерева є узагальненням на ієрархічні структури δ-від-
ношень, що використовуються в реляційних СУБД для 
визначення змін в кортежах, що входять в базу даних відно-
шень. Для кожного відношення R тоді обчислюється набір 
δ-відношень, що містять відповідно кортежі, які були встав-
лені і видалені з відношення R, а також старі і нові значення 
тих кортежів, які були змінені [7].

Аналогічно δ-відношенням, δ-дерева повинні представ-
ляти ієрархічні структури обох дерев, а також описувати 
набір елементарних операцій редагування, необхідних для 
переведення одного впорядкованого дерева в інше, що скла-
дають сценарій редагування. Припустимо, що Т1 і Т2  - два 
впорядкованих дерева, δ-дерево для Т1 по відношенню до 
Т2 - це дерево, в якому вузли окрім власних значень, мають 
також відмітку про визначену  до цього вузла елементарну 
операцію редагування.
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Визначення 7. δ-дерево для дерева Т1 відносно дерева Т2 
називається правильним, якщо воно має такий відповідний 
сценарній редагування S, що S трансформує дерево Т1 до 
дерева  Т2.

Визначення 8. δ-дерево для дерева Т1 відносно дерева 
Т2 називається оптимальним, якщо воно є правильним і 

відповідний йому сценарій редагування S є оптимальним, 
тобто S = Sopt.

На рис.2 показане δ –дерево, яке є правильним відносно 
сценарію S, представленого формулою (1). Слід зазначити, 
що представлене δ-дерево є також оптимальним, а відстань 
між деревами d (Т1, Т2) = 3.

Рисунок 2. δ-дерево сценарію редагування (1)

Для побудови оптимального δ-дерева може бути викори-
станий згаданий алгоритм EditScript. Для цього необхідно 
тільки додати операцію, яка при кожному додаванні опера-
ції редагування до оптимального сценарію редагування до-
даватиме відповідну вершину і мітку в δ -дерево.

Існує безліч критеріїв оцінки інформаційних систем збе-
реження та пошуку структурованої інформації, проте чоти-
ри наступні критерії прийнято вважати основними [8]:

a. Зусилля, що витрачаються користувачем при отриман-
ні відповідей на запити.

b. Часовий інтервал, тобто середній інтервал часу між за-
данням запиту і отриманням відповіді.

c. Повнота системи, тобто відсоток релевантних доку-
ментів, знайдених у відповідь на пошуковий запит.

d. Точність системи, тобто відсоток релевантних доку-
ментів у видачі.

Перший критерій, по суті, є емпіричним і визначає на-
скільки розроблена мова запитів дозволяє легко і просто 
формулювати запити, необхідні користувачеві. З іншого 
боку, витрати зусиль користувача можна виразити через час, 
необхідний для формулювання запиту, взаємодії з системою 
і перегляду виданої інформації [6]. 

Проте, час, що витрачається користувачем на виконан-
ня усіх згаданих операцій, безпосередньо залежить від 
кваліфікації, міри знайомства з мовою запитів, точністю 
формулювання запитів і швидкості реакції користувача. При 
цьому для першого критерію можуть бути дані тільки якісні 
характеристики.

Інші три критерії мають точні кількісні оцінки.
Час реакції системи на запит, що поступив, може бути 

виміряний безпосередньо. Потім множину часових інтер-
валів необхідно деяким чином усереднити. Очевидно, що 

довжина часового інтервалу повинна напряму залежати від 
складності запитів і кількості документів в базі даних.

Отже, тестова вибірка запитів на пошук повинна місти-
ти в собі запити різної складності, а усереднення повинне 
проводитися тільки для таких груп запитів, які виконуються 
при однаковій кількості документів у фонді.

Припустимо, що Q = {q1, q2,…, qk} - тестова вибірка по-
шукових запитів і Т = {t1, t2,…, tk} - безліч часових інтер-
валів, причому ti  є час виконання запиту qі для усіх і = 1, 
2, .... , k. Тоді усереднене значення часового інтервалу має 
вигляд: 

∑=
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n
i

n t
k

T
1

)()( 1

 (3)
де n є фіксованою дією всіх запитів документів у фонді.
Згідно з формулою (3) можна обчислити усереднені ча-

сові інтервали для декількох значень n і побудувати графік 
залежності часового інтервалу від кількості документів у 
фонді.

Розглянемо критерії оцінки, які вважаються основними, - 
повноту і точність інформаційної системи.

Нехай Ɗ = {D1, D2, ... DN}  - безліч документів, що вхо-
дять в базу даних і що становлять фонд інформаційної си-
стеми. Розділимо  безліч Ɗ на чотири частини [96]: 

α - безліч невиданих нерелевантних документів;
β - безліч невиданих релевантних документів;
γ - безліч виданих релевантних документів;
ρ - безліч виданих нерелевантних документів.
Таке розбиття фонду інформаційної системи представле-

не на рис.3.
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Рисунок 3. Розбиття документів фонду інформаційної системи

Якщо існує подібне розбиття документів фонду реле-
вантні і нерелевантні, то стандартні коефіцієнт повноти R і 
коефіцієнт точності Р визначаються таким чином:

β+γ
γ

=R
 (4)

| γ | - число знайдених релевантних документів; 
| γ | +| β | - загальне число релевантних документів у фон-

ді.  

ρ+γ
γ

=P
 (5)

| γ | - число виданих релевантних документів;
| γ | +| ρ | -загальне число виданих документів.
Тут величини |γ|, |β|, |ρ|  є потужностями безлічі γ, β, ρ  

відповідно. Згідно з набутих значень коефіцієнтом повно-
ти і точності, може бути побудований графік «повнота-точ-
ність», званий також кривою ефективності.

Хоча теоретично найбільш бажано є розглядати кожен 
запит окремо, на практиці зазвичай представляють середні 
результати для усієї тестової вибірки пошукових запитів [6]. 
Типова усереднена крива «повнота-точність» представлена 
на рис. 4. Усереднювання може проводитися двома основ-
ними методами.

Припустимо, що Q = {q1, q2,…, qk} - тестова вибірка по-
шукових запитів і G = {g1, g2,…, gk} - безліч кривих ефек-
тивності, причому кожна крива gi відповідає запиту qi для 
усіх і = 1, 2, .... , k. 

Нехай також:
а. βi - безліч небачених релевантних документів для i-го 

запиту;
b. γi - безліч виданих релевантних документів для i-го 

запиту; 
с. ρi - безліч виданих нерелевантних документів для i-го 

запиту.
Перший метод, орієнтований на усереднення по запитах, 

називається макрооцінкою і припускає знаходження серед-
ніх значень повноти і точності за даними кожного запиту. 
Тоді, враховуючи формули (4) і (5), середню макроповноту і 
середню макроточність можна обчислити таким чином:
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Другий метод орієнтований на усереднювання по доку-
ментах і називається мікрооцінкою. Суть цього методу по-
лягає у відділенні релевантних і нерелевантних документів; 
тоді чим більше число релевантних документів має запит, 

тим більшого значення він набуває. В цьому випадку серед-
ня мікроповнота і середня мікроточность визначаються так:
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На практиці, середні значення, отримані з рівнянь (6) і 

(7), не набагато відрізняються від середніх значень, отрима-
них з рівнянь (8) і (9). 

Висновок. Запропоновано в якості критерію для оцінки 
якості розпізнавання логічної структури документів викори-
стовувати δ-дерево, розмір якого напряму пов’язаний з за-
тратністю ручного редагування структури документа.

Запропоновано методологію і розроблено багатокри-
теріальну оцінку ефективності інформаційної системи збе-
реження та пошуку структурованої інформації, що дозволяє 
більш адекватно оцінювати функціонування реальної систе-
ми.
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АННОТАЦИЯ
В производственных условиях Московской области комплексный препарат делеголь 4%-ный в дозе 0,5 л/кв.м и экспо-

зиции 2 часа против ооцист эймерий птиц показал 92,4%-ную интенсэффективность, а эффективность базового препарата 
фенола составила 61,81%. 

ABSTRACT
In the production conditions of the Moscow region delegal 4% at a dose of 0.5 l/sq m and exposure 2 hours against oocysts of 

coccidia of birds showed 92,4% intenseficacy, and the efficiency of the basic preparation of phenol amounted to 61,81%. 
Ключевые слова: цыплята, кокцидиоз, ооцисты, заражение, дозы, копроскопия; препараты для дезинвазии  - делеголь, 

фенол, разные концентрации, интенсэффективность, производственное испытание.
Keywords: chickens, coccidiosis, oocysts, infection, dose, scatoscopy; preparations for desinvasion - delegal, phenol and differ-

ent concentrations, intenseficacy, production test.

Постановка проблемы
В птицеводстве многих стран мира, в том числе и России 

распространенными заболеваниями, причиняющими замет-
ный экономический ущерб, являются эймериоз, аскаридиоз, 
гетеракидоз, дерманиссуоз и другие паразитозы. Работами 
отечественных и зарубежных ученых доказано, что любое 
птицеводческое хозяйство, практикующее напольное со-
держание птиц, неблагополучно по паразитарным болезням 
особенно по эймериозу [1,2,4,6-10]. Проблема эймериозов 
сегодня не менее актуальна, чем в прошлые годы. К сожа-
лению, практически нет птицеводческих хозяйств промыш-
ленного типа, где бы ни присутствовал этот паразит. При 
благоприятных условиях эймерии в течение короткого вре-
мени могут в огромных количествах накапливаться в птич-
нике. Эймериоз опасен не только сам по себе, но и в ассоци-
ации с другими заболеваниями, что представляет большую 
угрозу для птицеводства. 

Экономическое значение эймериоза

Даже легкая форма эймериоза в сочетании с неполноцен-
ным кормлением, вирусными и бактериальными инфекци-
ями, микотоксинами в кормах и другими неблагоприятны-
ми обстоятельствами наносит производству экономические 
потери. От эймериоза потери складываются из падежа птиц 
и снижения продуктивности в виде отставания в росте, раз-
витии молодняка и ухудшения усвоения корма. Кроме того, 
требуются значительные затраты на лечение и профилакти-
ку, а также дополнительные средства на проведение санации 
помещений от инвазионных элементов. По данным прове-
денных исследований установлено, что падеж птиц от эй-
мериоза в нашей стране составляет 35-50% от общей смерт-
ности при заразных болезнях. Однако необходимо помнить, 
что потери от снижения продуктивности при эймериозе в 
2-3 раза превышают ущерб, причиняемый гибелью птиц. 
Установлено, что у больных цыплят масса тела снижается 
на 30-70%, для восстановления которой необходимо долгое 
время и дополнительные затраты кормов. При этом, балан-
сирование рациона, хорошие условия содержания и уход, а 
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также селекция не предохраняют птиц от возможного зара-
жения эймериозом. О значительности потерь прироста мас-
сы тела бройлеров от эймериоза говорят факты, что за цикл 
выращивания они «недобирают» 150-270 г на одну тушку. 
При этом количество тушек первой категории снижается на 
15-25%, а затраты корма на единицу прироста массы воз-
растают на 5-10%. По данным многих авторов, установлено, 
что эймерии вызывают снижение показателей всей продук-
тивности птицеводства. Известно, что различные виды эй-
мерий обладают неодинаковой вирулентностью и иммуно-
генностью. Наиболее вирулентными считаются Е. tenella, Е. 
necatrix, E. maxima, Е. acervulina, Е. brunetti. В связи с этим 
клиническое проявление, тяжесть течения заболевания и 
экономический ущерб от эймериоза зависят от того, сколь-
ко видов и какое количество их одновременно попадает в 
организм птиц. Ряд авторов сообщают, что, несмотря на ши-
рокое использование антиэймериозных средств, эймериоз 
остается одним из значительных заболеваний, наносящих 
ущерб промышленному птицеводству [3,5,11-13]. 

Эпизоотологические особенности
Основным источником инвазии является больная эймери-

озом и переболевшая птица. В неблагополучных хозяйствах 
передача инвазии происходит путем прямого и непрямого 
контакта с больной птицей. Заражение происходит через 
загрязненные ооцистами эймерий кормушку, корма, воду, 
подстилку, ящики, инвентарь. Кроме того, механическими 
разносчиками ооцист эймерий могут быть синантропные 
птицы, грызуны, насекомые - мухи, тараканы, а также об-
служивающий персонал - на обуви, одежде, предметах ухо-
да. К факторам, способствующим широкому распростране-
нию эймериоза кур, следует отнести различные нарушения 
технологии выращивания цыплят: скученность птицы в 
помещениях, повышенная влажность воздуха и подстил-
ки, неполноценное кормление, контакт между цыплятами и 
птицей старших возрастных групп, антисанитария и другие.

Ооцисты эймерий кур во внешней среде могут сохранять-
ся жизнеспособными в зависимости от условий и вызывать 
заражение в течение многих месяцев. В зонах с прохладным 
дождливым летом и холодными зимами ооцисты могут со-
хранять жизнеспособность больше года.

Современное состояние проблемы
Мероприятия при эймериозах кур до последнего вре-

мени состояли из назначения препаратов, действующих на 
эндогенные стадии кокцидий, а из средств дезинвазии наи-
более часто использовали 4-%-ный раствор фенола, 2%-ную 
эмульсию ортохлорфенола,  7%-ный раствор аммиака, 10%-
ный раствор однохлористого йода, 4%-ный раствор едкого 
натра, которые должны иметь температуру не ниже 80°С. 
Однако эффективность отмеченных средств дезинвазии же-
лает лучшего. 

По степени устойчивости среди возбудителей парази-
тарных болезней к действию химических средств ооцисты 
эймерий являются высокоустойчивыми (1 группа) и этало-
ном резистентности к химическим и другим факторам. При 
испытании новых препаратов для дезинвазии по состоянию 
жизнеспособности ооцист эймерий после воздействия на 
них химическими средствами в первую очередь судят об эф-
фективности этих средств.

Цель исследования
Исходя из отмеченного, перед собой поставили цель - 

испытать эффективность комплексного препарата делеголь 

против ооцист эймерий птиц по сравнению с базовым пре-
паратом фенолом.

О препарате
Новый комплексный препарат для дезинвазии «Делеголь 

Pro», который в своем составе в качестве действующих ве-
ществ содержит: 4-хлор-3 метилфенил-4,5%; 2 фенилфенол 
-7%; глутаровый альдегид -3,75%, а также изопропанол 
-15%, молочную кислоту -2%, ПАВ – 20%, ингибиторы кор-
розии – 0,1%, ароматизаторы – 0,4%, красители – 0,002%, 
вода до 100%.

Материалы и методы. Испытание эффективности ком-
плексного препарата делеголь проводил в условиях небла-
гополучного по кокцидиозу птицеводческого хозяйства 
Московской области Российской Федерации в июле-августе 
2015 года. В птичнике №34 после сдачи цыплят-бройлеров 
на убой, последующей уборки и очистки помещения соглас-
но принятой технологии производства проводили первона-
чальную оценку контаминации объектов внешней среды 
ооцистами кокцидий. Исходную загрязненность птичника 
ооцистами кокцидий устанавливали путем исследования со-
скобов из разных участков пола и соскобов из стен на уров-
не до 1 метра флотационным методом.

Для очистки помещения птичника в хозяйстве использо-
вали биогель 1,5%-ный при норме расхода 0,6 л/кв.м. Влаж-
ную пенную дезинфекцию в птичнике проводили вироци-
дом 0,5%-ным при норме расхода 0,6 л/кв.м. и экспозиции 
2 часа. По истечении отмеченного времени проводили по-
вторный отбор 20 соскобов из разных участков пола птични-
ка и исследовали флотационным методом для установления 
остаточного количества ооцист кокцидий. Эффективность 
делеголя против ооцист кокцидий птиц определяли опыт-
ным путем с искусственной закладкой ооцист. Для этого 
выбирали два огороженных участка пола по 1 кв. метру, на 
которые предварительно наносили 50 тыс. экз. спорулиро-
ванных ооцист Eimeria tenella с помощью опрыскивателя 
равномерно по всей поверхности. По истечении 30 минут 
после нанесения культуры ооцист первый участок обраба-
тывали опрыскиванием 4%-ного раствора делеголя из рас-
чета 0,5 л/1 кв.м. при экспозиции 2 часа. Второй опытный 
участок обрабатывали 4%-ным раствором фенола при ана-
логичной норме и экспозиции (базовый препарат). Через 2 
часа после нанесения дезинфектантов из каждого участка 
по отдельности с помощью кисточки и буфера WSH брали 
смывы и помещали в емкости с завинчивающейся крышкой. 
В условиях лаборатории ВНИИП им. К.И. Скрябина взятые 
из опытных участков смывы с дезинфектантами выливали 
в пластиковую бутылку с завинчивающейся крышкой (1500 
мл). Емкость полоскали несколько раз, смывали в пласти-
ковую бутылку и доводили объем до 1500 мл. Для лучшего 
смешивания бутылку три раза переворачивали и отстаивали 
в течение 24 часов при комнатной температуре (22°С). Затем 
содержимое отсасывали с помощью большого шприца до 
отметки 20 мл, осадок переливали в новую емкость, доводи-
ли объем до 50 мл с использованием буфера WSH и хранили 
в холодильнике при +4°С. Перед искусственным зараже-
нием цыплят материал концентрировали путем центрифу-
гирования, оставляя 20 мл жидкости с ооцистами. Оценку 
действия делеголя и базового препарата фенола на ооцисты 
кокцидии в условиях птичника определяли биопробой на 30 
цыплятах-бройлерах 14-дневного возраста. Цыплят подвер-
гали индивидуальному взвешиванию, нумерации, раздели-
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ли на три аналогичные группы по 10 в каждой и содержали 
в птичнике №34 в клетках изолированно.

Цыплятам первой группы задавали по 1 мл суспензии, 
которая содержала 2000 ооцист эймерий, обработанной на 
опытной площадке №1 4%-ным раствором препарата деле-
голя внутрь орально при помощи микропипетки постепен-
но. Цыплятам второй группы назначали по 1 мл суспензии с 
2000 ооцист эймерий, обработанной на опытной площадке 
№2 раствором фенола 4%-ного внутрь. Цыплятам третьей 
контрольной группы задавали внутрь по 1 мл исходной 
культуры спорулированных ооцист Eimeria tenella, которая 
содержала 2000 ооцист/мл.

За время опыта цыплята всех трех групп находились в 
аналогичных условиях содержания и имели одинаковый 
рацион. В течение всего периода опыта за цыплятами вели 
ежедневные клинические наблюдения за общим состояни-
ем, приемом корма и воды, видимыми физиологическими 
изменениями.

Наличие ооцист в фекалиях цыплят опытных групп 
определяли путем ежедневного с 6 по 12-е сутки сбора все-
го помета каждой группы, подготовки, консервирования и 
хранения в холодильнике. Готовый материал исследовали 
флотационным методом, а количество ооцист в помете под-
считывали с использованием камеры Мак Мастера.

Эффективность делеголя 4%-ного для дезинвазии объек-
тов внешней среды в производственном опыте, а также 4%-
ной концентрации базового препарата фенола определяли, 
исходя из процента снижения выделения ооцист эймерий 
после воздействия на них этими препаратами по сравнению 
с цыплятами контрольной группы, получавшими по 2000 
ооцист/мл.

Результаты исследований. Для установления остаточного 
количества ооцист кокцидий после проведенной дезинфек-
ции нами проведен отбор по 10 соскобов из разных участ-
ков пола из птичников №27 и 28 и 20 соскобов из птичника 
№34, которые исследовали флотационным методом. Резуль-
таты исследований показали, что пробы из птичника №27 
были свободны от ооцист. Тогда как в двух пробах из 10 из 
птичника №28 и в трех пробах из 20 из птичника №34 обна-
ружены ооцисты эймерий. Это свидетельствует, что объек-
ты внешней среды служат факторами передачи инвазии от 
зараженной птицы к восприимчивому молодняку.

Согласно программе в производственном испытании эф-
фективность делеголя 4%-ного против ооцист эймерий птиц 
устанавливали опытным путем с искусственной закладкой 
ооцист на контрольные площадки по сравнению с базовым 
препаратом фенолом 4%-ным при экспозиции 2 часа. В силу 
особенности строения ооцист кокцидий, которые покрыты 
плотной защитной оболочкой, и в отличие от микроорганиз-
мов и яиц гельминтов практически невозможно по внешне-
му виду и путем окраски определить насколько успешно, то 
есть губительно, действовал препарат для дезинвазии. И на 
данный вопрос может ответить только биопроба на цыпля-
тах, которую проводили в птичнике №34. Общее поголовье 
цыплят бройлеров кросс КОББ, которых посадили 6.08.2015 
года 34,5 тыс. На 12-й день после посадки цыплят прово-
дили выборочный отбор 20 проб помета и их исследовали 
флотационным методом. По результатам исследований все 
обследованные пробы были свободны от ооцист эймерий.

На 14-й день после посадки для биопробы по оценке 
действия делеголя и базового препарата фенола на ооцисты 
кокцидий в условиях птичника №34 были отобраны 30 цы-

плят, которых подвергали индивидуальному взвешиванию, 
нумерации, разделили на три аналогичные группы по 10 
в каждой и содержали на полу в клетках изолированно по 
группам.

По условиям опыта ограничений в кормлении цыплят не 
было, их кормили сухим гранулированным комбикормом 
для бройлеров 1-35-дневного возраста по зоотехническим 
нормам, который условно назывался: стартовый, ростовый 
и финишный. Потребление воды было без ограничений. За 
время производственного опыта кормление и условия со-
держания цыплят всех групп были одинаковые. Темпера-
тура воздуха в птичнике №34, где находились группы была 
25,20С, влажность воздуха 60±5%.

Цыплята первой группы, которым задавали суспензию 
ооцист эймерий, обработанной на опытной площадке 4%-
ным раствором делеголя, имели на 14-й день среднюю мас-
су тела 443 г. Живая масса цыплят второй группы, получав-
шей суспензию ооцист, обработанной базовым препаратом 
фенолом равнялась 473,5 г, а средняя масса тела цыплят 
зараженного контроля на день начала опыта в среднем со-
ставила 481,6 г.

В дальнейшем проводили ежедневные наблюдения за 
общим состоянием опытных цыплят после назначения су-
спензии ооцист эймерий, обработанной 4%-ным раствором 
делеголя и фенола, а также чистой культурой спорулирован-
ных ооцист. На основании этих наблюдений в течение 24 ча-
сов после назначения у цыплят было угнетенное состояние, 
они оставались малоактивными, забивались в кучу и мало 
подходили к кормушке, что, по-видимому, было вызвано 
стрессом, обусловленным отловом, взвешиванием и зараже-
нием путем назначения ооцист эймерий. При этом осложне-
ний как при назначении суспензии с ооцистами, так и после 
него не отмечали. С конца второго дня после назначения су-
спензии ооцист, обработанной делеголем, фенолом и чистой 
культурой спорулированных ооцист, цыплята разных групп 
не отличались друг от друга.

Через 12 суток после назначения суспензии ооцист про-
водили второе индивидуальное взвешивание опытных и 
контрольных цыплят. Данные этих взвешиваний показали, 
что у цыплят первой группы, получавших суспензию оо-
цист, обработанной делеголем, средняя масса тела равня-
лась 1280,1 г, а средний прирост за время опыта составил 
837,1 г, или 288,93% к исходной массе тела (р<0,005).

У цыплят второй группы, получавших суспензию ооцист, 
обработанную фенолом средняя масса тела составила 1165 
г, а прирост к исходной массе равнялся 691,5 г или 246,04%. 
У цыплят третьей контрольной группы, получавших чистую 
культуру спорулированных ооцист средняя масса тела рав-
нялась 1141 г, у которых средний прирост к исходной массе 
составил 659,4 г, что составляет 236,91%.

Анализ результатов проведенных взвешиваний дают 
нам основание предположить, что у цыплят первой группы, 
получавших суспензию ооцист, обработанную делеголем, 
имело место наименьшее отрицательное влияние эймериоз-
ной инвазии на продуктивность молодняка в виде прироста 
массы тела по сравнению с контрольной группой. Об этом 
свидетельствуют полученные данные. Так, прирост массы 
тела у цыплят первой группы за 12 суток опыта был на 177,7 
г больше по сравнению с зараженным контролем (р<0,005). 
Тогда как средний прирост массы тела цыплят второй груп-
пы несущественно отличался от показателя контрольной 
группы 32,1 г (р>0,005).
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Очевидно, что у цыплят зараженного контроля эймери-
озная инвазия протекала интенсивно, оказывая свое отри-
цательное влияние на основной продуктивный показатель 
молодняка – прирост массы тела. Правда, основным и пря-
мым показателем наличия инвазионного процесса и его ин-
тенсивности у цыплят были данные наших исследований по 
определению количества выделяющихся с пометом ооцист 
и они подтвердили наши предположения. Несмотря на ин-
тенсивный инвазионный процесс падежа среди цыплят кон-
трольной группы не было, хотя по общеклиническим по-
казателям они были мало активны, больше лежали, иногда 
закрыв глаза.

Исследования собранного с 6 по 12-е сутки после дачи 
ооцист помета от цыплят разных групп показали наличие 
ооцист, но их количество заметно отличалось. Так, при ис-
следовании проб от цыплят первой группы, которым назна-
чили суспензию ооцист, обработанную 4%-ным раствором 
делеголя, ооцист эймерий в помете находили во все сроки 
исследований в количестве от 4 до 13 экз., а среднее количе-
ство в одной камере за все исследования составило 8,9 экз. 
Количество ооцист эймерий в 1 г исследуемой пробы помета 
составило 1780 экз., что в проценте от зараженного контро-
ля 7,58 (табл. 1-2). Затем определяли интенсэффективность 
делеголя в 4%-ной концентрации или процент снижения ко-
личества ооцист после воздействия на них препаратом: 

ИЭ = (23460-1780)/23460  х 100 = 92,4%

При исследовании проб помета от цыплят второй груп-
пы, которым назначали суспензию ооцист, обработанную 
4%-ным раствором фенола (базовый препарат), ооцист на-
ходили во все сроки исследований в количестве от 31 до 58 
экз. в камере, а средний показатель в одной камере за период 
исследований составил 44,8 экз. Количество ооцист эйме-
рий в 1 г исследуемой пробы помета от цыплят второй груп-
пы составило 8960 экз., что в проценте от зараженного кон-
троля 38,19. После чего определяли интенсэффективность 
фенола в 4%-ной концентрации или процент снижения ко-
личества ооцист после воздействия на них препаратом:

ИЭ = (23460-8960)/23460  х 100 = 61,81%
Цыплята третьей контрольной группы, которым задавали 

по 2000 спорулированных ооцист во все сроки исследова-
ний с пометом выделяли ооцисты эймерий в количестве от 
79 до 151 экз., а средний показатель в одной камере за пери-
од  исследований составил 117,3 экз. Количество ооцист в 
1 г помета по этой группе зараженного контроля составило 
23460 экз. и данный показатель мы использовали как исход-
ный при расчете процента снижения количества ооцист или 
интенсэффективности использованных в производственном 
испытании препаратов делеголя и фенола.

Заключение. В производственных условиях Московской 
области делеголь 4%-ный в испытанной дозе и экспозиции 
против ооцист кокцидий птиц показал 92,4%-ную интенсэ-
ффективность, а эффективность базового препарата фенола 
составила 61,81%.

Таблица 1
Динамика выделения ооцист эймерий с пометом цыплят в производственном опыте испытания эффективности делего-

ля
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 Таблица 2
Эффективность делеголя и фенола против ооцист кокцидий птиц в производственном опыте

Группы Сроки исследований после назначения и количе-
ство обнаруженных ооцист

Средние
показатели в 
1-й камере

Кол-во оо-
цист в 1 
г помета 
(х200)

В процен-
тах от кон-
троля

ИЭ или % 
с н и ж е н и я 
ооцист1 2 3 4 5 6 7

Делеголь 6,2 9,5 10,2 9,7 10,5 8,5 7,8 8,9 1780 7,6 92,4+6,06
Фенол 37,7 45,2 42,8 44,5 52,2 44,7 46,3 44,8 8960 38,19 61,81+10,85
Контроль 98 100,8 111,5 114,5 118 135,7 142,5 117,3 23460 - -
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Постановка проблеми. В наукових дослідженнях ту-
ризму, як надзвичайно  складного суспільного феномену 
сучасності, жодна наука чи навіть група споріднених наук 
не спроможні адекватно та з достатньою мірою повноти і 
всебічності відобразити його як специфічну об’єктно-пред-
метну сферу виключно власних досліджень. Досить велика 
кількість представників різноманітних наукових дисциплін 
знаходить своє «поле інтересів» у вивченні туризму, при 
цьому далеко не завжди піклуючись про ретельне окрес-
лення та достатнє методологічне обгрунтування своєї спец-
ифічної предметної сфери як з позицій власних парадигм, 
так із позицій об’єднуючої загальнонаукової (філософської) 
методології. Саме така наукова «всеядність» в сучасних умо-
вах є однією з причин помітної  теоретичної неузгодженості 
та суперечливості у відображенні туризму представниками 
різних наук, а також певної плутанини головних категорій 
та понять в підручниках (навчальних посібниках), що ство-
рює неабиякі труднощі у вивченні (викладанні) відповідних 
навчальних дисциплін в процесі підготовки фахівців з ту-
ризму.

Ці та багато інших аргументів , а інколи й відвертих 
«нонсенсів», свідчать про необхідність світоглядного та 
методологічного впорядкування теоретичних засад туриз-
мознавства. Таке впорядкування має починатися з глибокої 
розробки своєрідної філософії туризму при цьому кожна з 

наук має подати до філософії туризму свій власний «мето-
дологічний внесок», який відображав би  саме її специфічну 
предметну сферу у вивченні туризму.

Своє вагоме слово  у вирішенні такого роду методо-
логічних колізій туризмознавства має сказати суспільна 
географія, яка володіє потужною теоретичною базою до-
сліджень геопросторових аспектів суспільно-природної 
взаємодії та відповідним арсеналом методів. Однак попри 
такі передумови нині  фактично відсутня цілісна концеп-
туальна суспільно-географічна інтерпретація туризму як 
системного явища, яка базувалась би на принципах загаль-
ної теорії систем. Одним з напрямків такої інтерпретації 
має стати системно-географічне представлення туризму як 
об’єкту дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Системна сут-
ність туризму як різноякісного за своєю внутрішнім змістом 
соціоприродного явища вимагає адекватних міждисци-
плінарних зусиль найрізноманітніших за своєю предметною 
сферою наук: географії, історії, філософії, економіки, еко-
логії, соціології, психології, права тощо. Зокрема, М. Скар-
піно аналізує понад три десятки представлених в літера-
турі найрізноманітніших системних моделей туризму, які є 
очевидним підтвердженням різноякісного змісту феномену 
туризму та відповідною до цього змісту багатоаспектності 
його предметної сутності [1]. Заради об’єктивності варто 
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зазначити, що переважна більшість опублікованих резуль-
татів досліджень туризму представниками різних наук, на 
наш погляд, є досить обґрунтованими, методологічно значи-
мими, але однак не завжди коректно витриманими в межах 
своєї специфічної предметної сфери. 

Одну з перших спроб системної інтерпретації туризму 
здійснив Н. Лейпер (1979), який запропонував системну 
модель туризму , що складається з трьох елементів: власне 
туристів, ресурсного потенціалу території та туристичної 
індустрії [2].

Швейцарський вчений К. Каспар у статті «Вступ до 
управління в сфері туризму» [3] обґрунтував ієрархічну мо-
дель системи туризму. За переконанням Герасименка В.Г. 
саме К. Каспара слід вважати автором моделі економічної 
системи туризму [4]. Гайдук А.Б. (2001) проаналізувала 
фактори формування та розвитку туристичної системи в 
ринкових умовах  [5].

Однією з найгрунтовніших наукових розвідок є стаття 
Герасименка В.Г. (2013р.), присвячена аналізу застосування 
системного підходу для дослідження сфери туризму, в якій 
пропонується розглядати туризм як складну, динамічну, полі 
функціональну, відкриту систему [4].

Більшість існуючих в наукових публікаціях теоретичних  
моделей системи «туризм» досить грунтовно проаналізував 
Височан О.С. [6].

Також резонно наголошує Мажар Л.Ю.  на необхідності 
посилення системно-просторового підходу в трактуванні 
туризму, акцентуючи на географічній «зоні відповідаль-
ності» у його дослідженні [7] .

Виділення невирішених раніше частин проблеми. В 
нинішніх умовах теоретичне і практично-прикладне зна-
чення географічних досліджень туризму має суттєво змі-
нитись, оскільки вони  традиційно зосереджувались на 
вивченні галузевих аспектів туризму, потерпали вадами 
описовості, не піднімаючись, зазвичай, до рівня належних 
теоретико-методологічних узагальнень. Безумовно, вони 
мають певне методологічне значення, яке однак не вирішує 
багатьох конкретно-наукових завдань дослідження туризму 
з метою ефективного управління його розвитком. Недоліком 
переважної більшості досліджень, і особливо географічних, 
є вкрай недостатня увага обґрунтуванню сутності та спец-
ифіки феномену туризму як складної, функціонально ціліс-
ної, і в той же час якісно різнорідної за своїм внутрішнім 
складом  географічної системи. 

Метою статті є спроба формулювання (принаймні в пер-
шому наближенні) концептуальної моделі територіальної 
туристичної системи, як часткового вияву суспільно-гео-
графічної системи, та обґрунтування на цій основі напрям-
ків подальших наукових пошуків.

Виклад основного матеріалу дослідження. Туризм як 
об’єкт суспільно-географічного дослідження, на наш по-
гляд, має уявлятися у відповідності до методології цієї нау-
ки як територіальна (географічна) система.  

Туристична діяльність в силу своєї різноманітності та 
різноякісної сутності пов’язана з цілою низкою наук, серед 
яких географія посідає особливе місце. Роль і місце гео-
графії, як комплексної науки, у вивченні туризму зумовлені 
принаймні таким: по-перше, необхідністю географічного 
обґрунтування територіальної структури ресурсної, особ-
ливо рекреаційної, складової туризму; по-друге, вивченням 
регіональних відмінностей та обґрунтуванням територіаль-
них пропорцій розвитку туризму; по-третє, необхідністю ге-

ографічного обґрунтування моделей розвитку регіональних 
туристичних ринків.

В нинішніх умовах розвитку суспільної географії дедалі 
більшої прихильності вчених набуває точка зору про те, що 
найбільш загальним та в той же час змістовно визначеним 
об`єктом даної науки є суспільно-географічна система [8]. 

В найбільш загальному вигляді суспільно-географічна 
система (СГС) являє собою взаємозв`язану сукупність різно-
якісних за своєю субстанційною природою елементів (при-
родних, демографічних, господарських), їх властивостей 
та відношень, яка в результаті взаємозв`язків утворює нову 
якість, що виявляється у відносній стійкості, територіаль-
ній та функціональній цілісності, структурній організова-
ності, особливому вияві закономірностей розвитку даної 
цілісності. СГС зароджується та функціонує в результаті 
складних процесів геопросторової взаємодії територіальних 
поєднань природних ресурсів, господарсько-територіальних 
об’єктів, демогеографічних обєктів, які розглядаються як 
її субстанційні підсистеми (компоненти) [9]. Ця взаємодія 
знаходить вираз в циркулюванні досить великої множини 
зв`язків (прямих, зворотних, вторинних) між матеріально - 
речовинними об`єктами-елементами. Специфічною рисою 
таких зв`язків є їх істотна опосередкованість територією.

Як і будь-який складний (комплексний) об`єкт СГС має 
достатньо чіткий вияв компонентної, територіальної та 
управлінської структур. Зокрема, функціонально-компо-
нентна структура представлена наступними  структурними  
частинами:  природно - ресурсна  підсистема, матеріаль-
но-виробнича або господарська підсистема; підсистема по-
слуг (сфера послуг); демогеографічна підсистема; організа-
ційно - управлінська підсистема. В цьому аспекті структури 
варто звернути увагу на підсистему послуг, бо саме до неї в 
якості структурної складової частини належить туризм.

Головною функцією сфери послуг, як підсистеми СГС, є 
безпосереднє задоволення життєвих потреб людини та ство-
рення сприятливих умов її життєдіяльності. Вона відіграє 
роль своєрідної зв’язуючої ланки між базовими підсистема-
ми (природно-ресурсна та матеріально-виробнича) з одного 
боку та демогеографічною підсистемою, з іншого. Значен-
ня її полягає, насамперед, в тому, що вона виконує безпо-
середньо переважну більшість соціальних та гуманітарних 
загальносистемних функцій. Сфера послуг в контексті СГС 
виступає у вигляді територіальної  системи послуг (ТСП)  
сукупності прямо або опосередковано взаємозв’язаних під-
приємств послуг в межах цілісної території. 

У відповідності до усталених класифікацій галузей сфе-
ри послуг, з урахуванням характеру виробництва та надання 
послуг, особливостей їх територіальної організації виділя-
ються такі спеціалізовані територіальні системи послуг: 
територіальні системи торгівлі, територіальні системи поб-
утових послуг, медичних послуг, освіти, рекреаційні систе-
ми, фінансових послуг, культури, науки, управління, житло-
во-комунального господарства тощо [9].

Застосовуючи викладені вище теоретичні положення та 
використовуючи  ідеї та підходи до системного осмислення 
туризму, які викладені в огляді публікацій, можна запропо-
нувати такі обриси гносеологічної моделі  територіальної 
системи туристичних послуг як об’єкта суспільної географії.

1. Територіальна система туристичних послуг (ТСТП) 
уявляється з як сукупність тісно взаємодіючих різноякісних 
об’єктів туристичної сфери в межах цілісної території.
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2. Аналіз співвідношення понять «суспільно-географічна 
систем»  та  «територіальна туристична  система» свідчить 
про досить високий ступінь структурного ізоморфізму, то-
бто вони досить подібні між собою в принципах побудови 
та організації [8]. Така подібність дає підстави для попе-
редніх припущень про те, що ТСТП можна ідентифікувати 
як туристично-географічну систему (ТГС), оскільки вона є 
органічною підсистемою суспільно-географічної системи, 
то саме такий термін найбільш адекватно буде відображати 
предметно-гносеологічну сутність ТСТП. 

3. ТСТП виникає і розвивається в результаті геопро-
сторової взаємодії між елементами туристичної сфери в 
умовах цілісної території (регіону). В основі такої взаємодії 
лежать багатоманітні  зв’язки , які являють собою обміні 
людськими (туристичними) потоками, речовиною, енергією 
та інформацією між елементами в межах цілісної території. 

4.  Наявність та стабільний вияв таких зв’язків дає під-
стави для припущення про наявність туристично-географіч-
ного процесу, як головного системоутвоюючого чинника..

5.  Зовнішнє середовище ТСТП не є хаотичним чи висо-
коентропійним, воно також певною мірою системно органі-
зоване [8] . З позицій географії безпосереднім контактним 
середовищем ТСТП є еквіпотенціальна до неї суспільно-ге-
ографічна система відповідного ієрархічного рівня.

6. Специфічною особливістю ТСТП є територіальність, 
яка накладає відбиток на всі аспекти її функціонування та 
організації: в процесуальному, часовому, структурному, 
функціональному розумінні. 

7.  В якості головних одиниць функціонально-компо-
нентної структури  ТСТП виступають туристично-ресурсна 
підсистема, туристично-виробнича підсистема, туристич-
но-інфраструктурна підсистема, загально інфраструктурна 
підсистема, туристично-управлінська підсистема.

Навіть поверхневий огляд застосування суспільно-гео-
графічної методології до побудови теоретичної моделі тури-
стичної системи свідчить про достатній науково-пізнавль-
ний потенціал такої методології. Ця обставина дає підстави 
принаймні для таких попередніх висновків та окреслення 
напрямків наукового пошуку. 

Висновки та пропозиції: 
По-перше, необхідне глибоке впровадження суспіль-

но-географічної парадигми в дослідження феномену туриз-
му взагалі та геопросторових його виявів зокрема. Ефек-
тивність цієї парадигми дає підстави для отримання якісно 
нових наукових результатів у вивченні туризму на систем-
но-географічних засадах.

По-друге, такі результати дозволять дещо по новому по-
бачити цілісну картину геопросторового розвитку туризму 
та обрати на основі такого бачення більш ефективні управ-
лінські рішення, як з точки зору рентабельності підприєм-
ницької діяльності , так і з точки зору збалансованого (ком-
плексно-пропорційного) розвитку регіону як інтегральної 
системи.

По-третє, такий підхід покаже нові можливості для до-
сягнення цілей маркетингу регіону, в тому числі і маркетин-
гу туристичного регіону.

По-четверте, в підготовці фахівців для туризму, особливо 
магістрів, потрібно значно більший акцент робити на прин-
ципи регіональної комплексності та регіональної диферен-
ційованості.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу образа Евгения Онегина в опере П.И. Чайковского «Евгений Онегин» в единстве литера-

турной и музыкальной составляющих. Образ Евгения Онегина взят П.И. Чайковским из литературного произведения с 
сохранением его национально-культурных особенностей; при помощи музыки композитор показывает развитие образа: 
рождение в его душе чувства настоящей любви. В образе Евгения Онегина литературная и музыкальная составляющие до-
полняют друг друга и дают возможность каждому поколению зрителей и слушателей сделать его современным и обогатить 
свой жизненный опыт. 

ABSTRACT
The article is devoted to the analysis of the image of Eugene Onegin in P.I. Tchaikovsky’s opera «Eugene Onegin» in the unity of 

literary and musical components. The image of Eugene Onegin was taken by P.I. Tchaikovsky from a literary work with preservation 
of its national-cultural features; by means of music the composer shows the development of the image: birth in his soul a feeling of 
true love. In the image of Eugene Onegin literary and musical components supplement each other and give a chance to each gener-
ation of viewers and listeners to make it contemporary and enrich their life experience.

Ключевые слова: образ, Евгений Онегин, опера, П.И. Чайковский, роман в стихах, А.С. Пушкин. 
Keywords: image, Eugene Onegin, opera, P.I. Tchaikovsky, novel in verses, A.S. Pushkin.

П.И. Чайковский – автор многих известных опер. «Ев-
гений Онегин» – одна из них. Опера – синкретический 
жанр, основанный на соединении литературного сюжета с 
музыкальной выразительностью и драматическим действи-
ем (при использовании средств живописи). Изучение его 
составляющих дает возможность по-новому взглянуть на 
действующих лиц, их характеры. Опере П.И. Чайковского 
«Евгений Онегин» посвящена обширная литература [1, 156–
164], [2, 203–214], [6, 58 –131], [7, 84–88], [10, 222–226] и др. 
О романе в стихах также написано много работ [3, 157–175], 
[5, 5–158], [13, 3–127], [14, 3–93] и др. Целью данной ста-
тьи является комплексный анализ образа Евгения Онегина 
– главного героя одноименной оперы П.И. Чайковского. Для 
достижения данной цели поставлены следующие задачи: 1) 
исследование образа Евгения Онегина в одноименном ро-
мане в стихах А.С. Пушкина, 2) изучение данного образа 
в опере П.И. Чайковского «Евгений Онегин», 3) моделиро-
вание образа Евгения Онегина в единстве литературной и 
музыкальной составляющих.

Александр Сергеевич Пушкин – величайший русский 
поэт, прозаик, драматург. Его гениальные произведения 
интересовали читателей многих поколений, вряд ли и в бу-
дущем найдется человек, который не откроет для себя пре-
красный мир творений А.С. Пушкина. Его стихи, поэмы, 
сказки и т.д. по-прежнему своевременны, занимательны и 
актуальны.

П.И. Чайковский очень любил творчество А.С. Пушкина 
и часто писал произведения на его стихи (романс «Песнь 

Земфиры» по поэме «Цыганы», романс «Соловей», оперы 
«Мазепа» и «Пиковая дама» и др.). Несомненно, великого 
композитора привлекала музыкальность поэзии А.С. Пуш-
кина, ее глубина, эмоциональность и проникновение в пси-
хологию личности. Вызывал большой интерес у П.И. Чай-
ковского и роман в стихах «Евгений Онегин».

Роман в стихах «Евгений Онегин» является крупнейшим 
и глубоко концептуальным произведением Александра Сер-
геевича Пушкина. Роман многосторонен, дает представле-
ние о жизни России первой четверти XIX века и в то же вре-
мя является исследованием человеческой психологии. 

А.С. Пушкин основал свой роман в стихах на простом са-
мобытном сюжете: «… юная героиня встречает героя, кото-
рого она давно ждала в своих мечтах, влюбляется в него, но 
тот остается холоден и не отвечает на ее чувство; позднее, 
спустя годы, герой и героиня снова встречаются, на этот раз 
влюбляется герой, но героиня, хотя и продолжает его лю-
бить, отказывается следовать голосу чувства и изменить тем 
обетам верности, которые она дала мужу и самой себе» [3, 
160]. Заканчивается роман в стихах сценой, в которой объ-
ясняются Евгений и Татьяна. Это окончание и кульминация 
одновременно. Татьяна просит Онегина оставить ее: «Я вы-
шла замуж. Вы должны, // Я вас прошу, меня оставить; // 
Я знаю: в вашем сердце есть // И гордость и прямая честь. 
// Я вас люблю (к чему лукавить?), // Но я другому отдана; 
// Я буду век ему верна» [8, 229]. А.С. Пушкин, благодаря 
такому сюжету, показывает типы современных ему людей. 
Е.А. Маймин указывает: «… Онегиным начинается целый 
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длинный ряд социальных типов и характеров, порожденных 
исторической действительностью и ярко запечатленных в 
послепушкинской русской литературе» [3, 162]. Татьяна, 
Ольга и Ленский – это тоже типы; в них воплощены образы 
определенного рода людей, тип жизненного устройства, ха-
рактер культуры и т.д.

Роман в стихах «Евгений Онегин» – высокохудоже-
ственное произведение. В.Г. Маранцман писал: «Великое 
произведение искусства обладает многозначностью. В об-
новлении смысла произведения искусства участвуют исто-
рическая эпоха и личность читателя. Пушкинский роман в 
стихах не только допускает, но и требует от читателя сотвор-
чества» [4, 96]. С точки зрения выражения личного отноше-
ния наиболее интересен, по нашему мнению, образ Евгения 
Онегина. Он совсем не устарел, и даже сегодня его можно 
считать типическим характером.

Без сомнения, роман в стихах «Евгений Онегин» – это 
лучшее произведение А.С. Пушкина. Роман был очень со-
временным, поэтому его читало значительное количество 
людей. В нем есть три главных героя – это Евгений, Татьяна 
и автор-повествователь. Автор – это А.С. Пушкин или дру-
гой образ, который не только излагает сюжет, но и участвует 
в развитии событий. Постепенно образ автора расходится и 
с личностью А.С. Пушкина, и с образом Евгения Онегина. 

Евгений – типичный представитель молодого поколения 
своего времени. Он любит мечтать, умен и в то же время 
неприспособлен к труду и одинок. Евгений Онегин – это 
интеллигент, аристократ, дворянин, получивший домашнее 
образование и нигде не работающий («Он по-французски 
совершенно // Мог изъясняться и писал; // Легко мазурку 
танцевал // И кланялся непринужденно; // Чего ж вам боль-
ше? Свет решил, // Что он умен и очень мил» [8, 26]). Он 
красив, у него тонкий вкус, что проявляется в стиле одежды, 
а также в остроумии. Евгений подчеркивает свою ориги-
нальность, непохожесть на других, равнодушие и тщесла-
вие. Он живет праздно и беспечно, не имеет материальных 
проблем, поэтому позволяет себе развлекаться: «Бывало, он 
еще в постеле: // К нему записочки несут. // Что? Приглаше-
нья? В самом деле, // Три дома на вечер зовут: // Там будет 
бал, там детский праздник. // Куда ж поскачет мой проказ-
ник? // С кого начнет он? Все равно: // Везде поспеть не-
мудрено» [8, 31]. Однако удовольствия не избавляют его от 
скуки: «…рано чувства в нем остыли; // Ему наскучил света 
шум; // Красавицы недолго были // Предмет его привыч-
ных дум; // // Измены утомить успели; // Друзья и дружба 
надоели…»[8, 43], «Короче: русская хандра // Им овладела 
понемногу…» [8, 44]. Это равнодушный человек, неспособ-
ный кого-либо беззаветно любить. Однако по ходу действия 
романа Евгений изменяется. После того, как он убивает на 
дуэли своего друга и повторно встречает Татьяну, он приоб-
ретает способность испытывать сильное чувство, но ответа 
на него не получает. Все это говорит о том, что Онегин – 
противоречивый человек. Он – эгоистичен и достаточно же-
сток и горд, и в то же время его легко обидеть, он любит сво-
боду. Поэтому к нему трудно относиться однозначно. А.С. 
Пушкин тоже хочет, чтобы читатель не судил его слишком 
строго: «Вы согласитесь, мой читатель, // Что очень мило 
поступил // С печальной Таней наш приятель; // Не в первый 
раз он тут явил // Души прямое благородство…» [8, 109]. 
Как правильно считает В.Г. Маранцман, в Онегине «…есть 
честность самооценки» [5, 53]. Онегин «…останавливает 
себя, трезво отказывается принять возможность чувства за 

искреннюю любовь. И в этом видна способность Онегина 
понять глубину любви Татьяны. Искренность ее признания 
отвела Онегина от привычной игры. Таким образом, отказ 
Онегина от любви, в глазах Пушкина, был свидетельством 
не только жестокости, но и благородства героя» [5, 53]. Не-
удивительно, что великого русского композитора П.И. Чай-
ковского привлек именно образ Онегина.

История создания оперы П.И. Чайковского «Евгений 
Онегин» непростая. Композитор закончил писать ее в нача-
ле 1878 года [9, 263]. Идея оперы, подсказанная Петру Ильи-
чу певицей Е.А. Лавровской, сначала была им отвергнута, а 
затем воплощена в жизнь [11, 311]. Либретто было создано 
композитором вместе с К.С. Шиловским [11, 311]. Перед 
П.И. Чайковским стояла сложная задача: желание быть бли-
же к гениальному созданию А.С. Пушкина и связанность 
границами жанра, не позволяющими передать все из романа 
в стихах в опере. Поэтому великий композитор воплотил в 
своей опере только лирико-психологическую линию – лич-
ную драму Онегина, Ленского и Татьяны. Л.А. Рапацкая пи-
шет: «В процессе работы над оперой Чайковский несколько 
изменил образы поэтического первоисточника, придал им 
черты, характерные для его современников. Воображением 
композитора целиком овладела одна из пушкинских идей 
– столкновение героев, стремящихся к счастью и любви, с 
традиционными общественными обычаями» [9, 264]. Ком-
позитор сочинил эту оперу 25 марта 1879 года.

Премьера оперы состоялась в Московской консерватории 
под управлением Н.Г. Рубинштейна 29 марта 1879 года [9, 
266]. Первое исполнение оперы не имело успеха. Очевид-
но, дело в том, что это была опера нового типа («…на пути 
к признанию оперы стояла еще и новизна ее композиции: 
на основе романа композитор создал лирическую музыкаль-
ную драму – жанр, который в ту пору только начал завое-
вывать сердца слушателей» [6, 79]), а также опера, в кото-
рой музыка и поэзия образовали синтетическое единство, 
а значит, нечто новое («“Евгений Онегин” – непревзойден-
ный образец лирической оперы, в которой поэзия Пушкина 
гармонически слилась с прекрасной, задушевной музыкой, 
полной сердечного тепла и драматизма» [11, 313]). Компо-
зитор создал «…не музыкальную иллюстрацию к роману, 
а самостоятельную драматическую концепцию» [6, 86]. 
Опера отличается художественной искренностью и просто-
той [2, 206]. П.И. Чайковский нашел в ней «… естествен-
ное соотношение между вокальными эпизодами, в которых 
непосредственно изливается владеющее героями чувство, 
и оркестром, раскрывающим тончайшие черты душевной 
жизни, недоступные никаким видам арии, ариозо и речита-
тива» [2, 210].

Главное внимание композитора в опере сосредоточено 
на трех действующих лицах: Евгении Онегине, Владимире 
Ленском и Татьяне Лариной. Образ Онегина тесно связан 
с образами Ленского и Татьяны. Музыкальная драматургия 
оперы такова, что ее действие «… развертывается в чере-
довании сольных эпизодов монологического характера… 
и встреч-“собеседований”, объяснений» [1, 159]. Незначи-
тельна в опере и роль дуэтов, поскольку диалоги композитор 
«…предпочитает строить в виде свободно развивающихся 
сцен, в которых речитативный обмен репликами естествен-
но переходит в ариозное пение, в результате чего возникают 
относительно законченные по форме сольные эпизоды…» 
[1, 159].
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Музыкальный образ Онегина лишен лиризма, потому что 
композитор показал не внутреннюю (как у Татьяны и Лен-
ского), а внешнюю его сторону. Музыкальный язык Татьяны 
и Ленского «… тяготеет к романсовой задушевной лирике и 
к мягкой, певучей лирике вальса» [2, 212], а мелодии, свя-
занные с образом Евгения «… коренятся чаще всего в эле-
гантной, блестящей мазурке…» [2, 212]. Как и А.С. Пуш-
кин, П.И. Чайковский не имел однозначного отношения к 
герою, именем которого названа опера: «Как в романе, так 
и на оперной сцене перед слушателями предстает человек 
хотя и душевно опустошенный, но по-своему обаятельный, 
умный, привлекательный» [10, 224]. Даже сцена дуэли двух 
бывших друзей – Онегина и Ленского – воспринимается не 
как однозначное зло, а как нелепость, драма, основанная на 
расколе человеческих отношений.

Образ Онегина нельзя рассматривать и в отрыве от обра-
за Татьяны. Этот образ связан с русской культурой: «Татьяна 
(русская душою, // Сама не зная почему) // С ее холодною 
красою // Любила русскую зиму…» [8, 129], «Татьяна вери-
ла преданьям // Простонародной старины, // И снам, и кар-
точным гаданьям, // И предсказаниям луны» [8, 129] и т.д. 
Татьяна – романтическая, но при этом цельная натура. Она 
находится в гармонии с самой собой и с окружающей ее пре-
красной русской природой. Татьяна – человек очень умный, 
начитанный, глубоко нравственный. Можно сказать, что по 
значимости для композитора образ Татьяны стоит наравне с 
образом Евгения. Образ Лариной так же, как и Онегина, раз-
вивается в опере: «Чайковский с глубокой психологической 
проницательностью показывает превращение мечтательной 
девушки…. в женщину с сильным характером и твердыми 
моральными устоями, для которой верность долгу является 
высшим, непререкаемым нравственным законом» [1, 161]. 
Главное место в партии Татьяны – сцена письма к Онеги-
ну. Также очень важна заключительная сцена – последнее 
свидание Татьяны и Евгения, подводящая итог всему про-
изведению. Образ Татьяны очень близок А.С. Пушкину и 
создан с большой симпатией: «За что ж виновнее Татьяна? 
// За то ль, что в милой простоте // Она не ведает обмана // И 
верит избранной мечте? // За то ль, что любит без искусства, 
// Послушная влеченью чувства, // Что так доверчива она…» 
[8, 90]. П.И. Чайковский также положительно относится к 
этому образу, он сочувствует ее непростой судьбе: «Пораз-
ительна музыкальная характеристика Татьяны в последней 
картине. Татьяна – та же, какую мы знали в первом акте, 
и уже не та, другая… С каким непостижимым мастерством 
сочетает композитор прежние светлые и порывистые мело-
дии Татьяны, мелодии-воспоминания, мелодии, безмолвно 
покоящиеся в обычное время на самом дне души, с новыми 
интонациями горького опыта, сдерживающей воли и глухой, 
грызущей душу тоски. Как удивительно вырисовывается в 
этом сплетении музыкальных нитей рост личности Татья-
ны, ее душевная красота и затаенная трагедия» [2, 213].

Рассмотрим клавир сцены и арии Онегина [12, 133–145]. 
Мы встречаемся с Татьяной, которая быстро вбегает и в из-
неможении падает на скамью [12, 133]. Зная, что Онегин ря-
дом, она с волнением ждет его прихода и ответа на письмо, 
написанное ранее [12, 133–134] (в письме девушка призна-
ется в любви к Евгению: «Я к вам пишу – чего же боле? 
// Что я могу еще сказать? // Теперь, я знаю, в вашей воле 
// Меня презреньем наказать. // Но вы, к моей несчастной 
доле // Хоть каплю жалости храня, // Вы не оставите меня. // 
Сначала я молчать хотела; // Поверьте: моего стыда // Вы не 

узнали б никогда, // Когда б надежду я имела // Хоть редко, 
хоть в неделю раз // В деревне нашей видеть вас, // Чтоб 
только слышать ваши речи, // Вам слово молвить, и потом 
// Все думать, думать об одном // И день и ночь до новой 
встречи. // … // Другой!.. Нет, никому на свете // Не отдала 
бы сердца я! // То в вышнем суждено совете… // То воля 
неба: я твоя; // Вся жизнь моя была залогом // Свиданья вер-
ного с тобой; // Я знаю, ты мне послан богом, // До гроба ты 
хранитель мой…» [8, 94–95]). Татьяна сожалеет о том, что 
не совладала с собой и написала письмо; сердце говорит ей, 
что Онегин смеется над ней [12, 134–135]. Музыка в этой 
части оперы эмоциональная. 

Одна из самых знаменитых арий оперы «Евгений Оне-
гин» – это ария Евгения «Вы мне писали…». Это ответ 
Онегина на письмо Татьяны. Когда Онегин входит, Татьяна 
вскакивает [12, 136]. Он сообщает Татьяне, что он прочел 
письмо и ему мила ее искренность, она пробудила в его 
душе чувства, которые давно угасли [12, 136–137]. Онегин 
не хочет хвалить девушку и отвечает ей искренним призна-
нием, называя его исповедью [12, 137]. Суть признания со-
стоит в том, что он не любит ее, и вообще сейчас его душа 
не расположена к этому. По его словам, если бы его жизнен-
ным идеалом была семья, домашний круг, то, кроме Татья-
ны, ему не была бы нужна другая невеста; но блаженство 
– не для души Онегина, он недостоин совершенств Татья-
ны [12, 138–140]. Он считает, что брак с Татьяной станет 
мукой для них обоих, потому что, привыкнув к ней, он ее 
разлюбит [12, 140]. Стать другим Онегин не сможет: он – 
состоявшаяся личность [12, 141]. Свою любовь к Татьяне 
Онегин называет любовью брата или еще более сильной 
[12, 138]. По его мнению, чувство Татьяны к нему еще не 
очень серьезно, мечты молодой девушки не раз изменятся 
[12, 142–143]. Онегин советует Татьяне научиться владеть 
своими чувствами и не доверять душу людям, потому что 
это может привести к беде [12, 143–144]. Сообщив все это 
Татьяне, Евгений подает ей руку [12, 145]. Она долго смо-
трит на него, ее взгляд умоляющий, потом встает и уходит, 
опираясь на него [12, 145].

Темп арии Онегина умеренный, тон назидательный, он 
словно дает урок неопытной девочке. Музыка П.И. Чай-
ковского в этой арии спокойная, но вместе с тем выражает 
чувство грусти. Вокальная техника здесь очень сложная, по-
скольку певец должен взять несколько очень высоких нот 
и исполнять некоторые части длительно. Певец-баритон, 
играющий роль Евгения, предстает перед зрителями до-
статочно равнодушным и несколько холодным, поэтому он 
вызывает отрицательное отношение к персонажу А.С. Пуш-
кина. Исполнитель роли Онегина должен с помощью силы, 
тембра голоса и музыкальных эмоций показать Татьяне свое 
превосходство, следовательно, она во время арии изнывает, 
не зная, что и сказать. 

Затем бал в доме Лариных продолжается. Далее следуют 
трагические события. Мучаясь от тоски на провинциаль-
ном балу, Онегин начинает ухаживать за сестрой Татьяны 
Ольгой, чтобы отомстить Ленскому, который привез его 
сюда. Ссора друзей заканчивается дуэлью.

Центральное место в партии Татьяны занимает сцена ее 
письма к Онегину. Именно здесь под влиянием нового нах-
лынувшего чувства что-то происходит в ее душе, и внезапно 
загоревшаяся страсть всецело овладевает ее эмоциями, мыс-
лями и желаниями.
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Замечательным и по-своему уникальным образцом боль-
шой диалогической сцены является заключительная карти-
на оперы в доме Гремина – мужа Татьяны. Она представ-
ляет собой объяснение Татьяны с добивающимся ее любви 
Онегиным. В отличие от картин, она не имеет внутренних 
подразделений, развитие действия происходит непрерывно, 
потоком, с все возрастающим драматическим напряжением. 
Это объяснение имеет трагический характер, потому что 
люди, действительно любящие друг друга, никогда не будут 
вместе. Евгений принимает решение Татьяны: «Нравствен-
ная сила Татьяны заставляет Онегина склониться перед ее 
решением, покориться ему, несмотря на бурю, поднятую 
в его сердце поздно пробудившейся страстью» [6, 126]. В 
конце оперы можно понять, почему это – гениальное про-
изведение: «Опера гениальна потому, что в обыкновенной 
девушке Пушкин и Чайковский увидели глубину чувства и 
силу характера, в простых бытовых положениях – поэзию и 
красоту» [2, 206].

В 1881 г. оперу «Евгений Онегин» поставил Большой те-
атр в Москве, в 1884 г. – Мариинский театр в Петербурге. 
Затем опера ставилась в театрах Тифлиса, Харькова, Киеве, 
Казани, Праги, Гамбурга и других городов [7, 88]. И сегодня 
эта опера встречается слушателями с огромным интересом 
и имеет успех.

Секрет такого успеха в значительности литературного и 
музыкального сочинений. Ведь П.И. Чайковский написал 
не просто оперу, он создал роман в музыке [7, 86]. Образ 
Евгения Онегина взят им из литературного произведения с 
сохранением его национально-культурных особенностей; 
при помощи музыки композитор показывает развитие обра-
за: рождение в его душе чувства настоящей любви. В его 
жизни произошло много переворотов, что психологически 
влияет на любого человека. В конце романа Онегин стано-
вится старше, духовнее, человечнее. От своего недовольства 
реальностью жизни он хочет вернуться к идеальной любви 
Татьяны, не вызвавшей разочарования. Но он опаздывает. 
Хочется верить, что после неудач в дружбе и любви Онегин 
станет жить другой, нормальной, жизнью. В образе Евгения 
Онегина литературная и музыкальная составляющие допол-
няют друг друга и дают возможность каждому поколению 
зрителей и слушателей сделать его современным, увидеть 
в нем героя своей эпохи и обогатить свой жизненный опыт.

Перспективой настоящей работы является изучение об-
разов Татьяны, Ленского, Ольги из оперы П.И. Чайковского 
«Евгений Онегин» на основе объединения данных литера-

туры и музыки, а также подобный анализ персонажей дру-
гих произведений великого русского композитора.
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ABSTRACT
A new peroxyacidmetric method for the quantitative determination of N-acetylcysteine (ACC) was developed. Titration is direct-

ly generated in the sample solution of iodine using as titrant of diluted solution diperoxyazelaic acid (DPAA), achieves the higher 
sensitivity and determination of ACC simplify temperature conditions, which is impossible to be achieved in the classical method 
iodine macrodetermination. The RSD was 3.19-1.60% (δ = -0.3 ... 0%) for 1.63-3.26 mg of ACC in 20 mL.

A new approach for quantitative determination of ascorbic acid in substance and a solution for injection by method of redox 
potentiometric titration by means in situ generated iodine in the potassium iodide solution using as titrant DPAA was proposed. The 
validation of the proposed analytical method by such characteristics as accuracy, convergence, limit of detection (LOD), limit of 
quantitative detection (LOQ) was carried. The resulting metrological characteristics methods do not exceed the eligibility criteria 
for SPU. The technique is characterized by simplicity and speed performance, high sensitivity and selectivity, reproducibility and 
accuracy of satisfactory results. The proposed method was successfully applied to commercial substance and 5 % injection solution 
of ascorbic acid. The average percentage recovery (n=7) was 100.31 % and 98.32%; RSD 1.30 % and 1.31 % for accuracy , δ +0.71 
% ... + 0.28% and –0.28% for substance and 5 % solution for injection respectively. The limit of quantification (LOQ) of ACC and 
ascorbic acid was 0.03 mg and 0.06 mg to 20 mL final volume respectively

Keywords: Ascorbic acid, N-Acetylcysteine, Potentiometric method, Diperoxyazelaic acid.

INTRODUCTION
N-acetyl-L-cysteine (ACC) - (2R)-2-acetylamino-3-

sulfanylpropanoic acid - a chemical structure is a derivative of 
cysteine with an acetyl group attached to the amino group of 
cysteine. It is a famous drug (Acetadote, Fluimucil, Mucomyst, 
Parvolex): in clinical practice, it is traditionally used as an 
expectorant and anti-inflammatory. ACC promotes the synthesis 
of glutathione in vivo, and then apply it as an antidote in cases of 
acute poisoning with paracetamol , aldehydes , phenols, etc. [1].

L-(+)-Ascorbic (AA) or (vitamin C, (R)-3,4-dihydroxy-
5-((S)-1,2-dihydroxyethyl) furan-2(5H)-one, E 300)   related 
glucose organic compound , which is one of the main substances 
in the human diet - necessary for the proper functioning of bone 
and connective tissue. The biological function and reducing 
coenzyme some metabolic processes, is a powerful antioxidant. 
Naturally, ascorbic acid is found in many fresh fruits and 
vegetables [2].

They are produced in the form of individual and combined 
drugs, in which ascorbic acid acts as a stabilizer. Thus , in a 
preparation ACC®100 production enterprise «Salutas Pharma 
GmbH» company «Hexal AG» (Germany), ascorbic acid content 
of 12.5 mg to 100 mg of ACC. It includes as saccharine, sucrose, 
orange flavoring as excipients to 3.0 grams per one bag [1].

For the quantitative determination of ascorbic acid in 
samples with complex multi foundation should be applied 
some chromatographic separation [3, с. 214] and / or selected 
physicochemical methods [4, с. 39; 5, с. 670; 6, с.1; 7, с. 
49]. However, any instrumental method, for example, such as 
HPLC, provides for certain material costs for the purchase of 
reference materials and device, so not always available. For the 

quantitative determination of ascorbic acid and ACC, which 
contained medicines in relatively high amounts, it is advisable 
to use a cheaper and yet affordable titrimetric method.

The disadvantages of the recommended  methods  in 
State Pharmacopoeia of Ukraine (SPhU) of the iodimetric 
determination of ACC in individual preparations include 
inconvenience is the need of deep cooling solution sample before 
titration (+ 10 º C) and relatively low sensitivity and accuracy , 
due to the use of a relatively high concentration of titrant (0.05 
mol/L) [8].

We set a goal to work out unified methods of 
microdetermination of ACC or AA small amounts by means 
of diperoxyazelaic acid as redox titrant by the potentiometric 
titration method with iodine generated in situ:

HO3C(CH2)7CO3H + 4I- + 4H+ = HO2C(CH2)7CO2H + 2H2O 
+ 2I2.

Implementation of the determination in this way can simplify 
of the technique, to avoid the inherent of method iodimetry 
negative phenomenon and prevent losses of iodine and influence 
of oxygen on the analysis result.

EXPERIMENTAL PART
Ascorbic acid, a substance production by Northeast 

Pharmaceutical Group Co, Ltd (China), a series DY0261520104 
(26.01.2015). N-acetylcysteine substance, manufacturer Moehs 
Catalana S.L., Spain, 091 108 series. Ascorbic acid -Darnitsa, 
injection, 50 mg/mL and 2 mL ampoules (Kyiv, Ukraine ), series 
20213; The content of the active ingredient for the certificate 
of 49.3 mg/mL. Excipients: sodium bicarbonate, sodium 
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metabisulphate (E 223), disodium EDTA, water for injections. 
Potassium iodide, «chemical grade».

Production of a solution of formaldehyde: formalin solution 
(37%) diluted with water to 1%.

As titrant was used diperoxyazelaic acid (DPAА), which 
is obtained acylation of hydrogen peroxide, azelaic acid by a 
known method [9, p. 1929]. DPAA solution with a concentration 
of 0.01 mol/L produced by accurate sample weight-to-volume 
method, which is standardized by iodometric titration [10, p. 
352].

Titration was performed using the electrode pair of platinum 
indicator electrode spot «EPV-1» - saturated potassium chloride 
reference electrode chloride type «EVL - 1M3.1» (both 
produced by «Factory of devices measuring» Belarus, Gomel g 
) and 10 ml microburette measured volume of titrant to within 
± 0.01 ml. Electromotive force range without transferring ions 
recorded digital laboratory ionometric I-130 «Factory of devices 
measuring» Belarus, Gomel g ) with an accuracy of ± 0.1 mV. 
Titration was performed at + 18-20ºC.

RESULTS AND DISCUSSION
Experimentally, it was found that ACC by iodine and / or 

thriiodide in terms of titration (excess ACC regarding titrant) at 
room temperature is S-oxidized to different products, depending 
on the pH, namely at pH 1.1 (0.1 mol / L HCl) oxidized of ACC 
is likely to thiosulfinate ester ACC interacting with iodine in 
molar ratios of 1:1 (ACC 0.01mmol consumed 0.005 mmol 
DPAA), while at pH 4.7 (0.1 mol / L KH2PO4) ACC by iodine is 
S-oxidized more deeply - probably to N-acetylsulfate acid and 
/ or the corresponding tiosulfonate interacting with iodine in a 
molar ratio of 2:1 (0.01 mmol ACC spent 0.01 mmol DPAA).

AA under similar conditions always form dehydroascorbic 
acid interacting with iodine in a molar ratio of 1:1 and / or own 
DPAA - in a molar ratio of 2:1. The typical titration curves in 
Fig. 1 and 2 are titration of 0.01 mmol ACC and AA 0.01 mmol 
diperoxyazelaic acid in the presence of KI.

 

Figure 1. Potentiochrome titration of 0.01 mM N- ACC diperoxiazelain acid in the presence of KI. 1 - 0.1 mol / l NCl ; 2 - pH 
4.7 (0.2 M KH2PO4); 0.25% KI

Procedure for the determinаton of ACC (method 1). Weigh 
accurately 0.16 g of ACC and dissolve in 100.00 mL of a freshly 
double distilled water. Aliquot portion (1.00 or 2.00 mL) of the 
test solution (0.16 g was transferred to a beaker of 50 mL, add 
18-19 mL 0 1 mol / LHCl, 1.0 ml of 5 % solution of  KI and 
titrated 0.01 mol / L solution DPAA using 10 mL microburet.

Procedure for the determinаton of ACC (method 2). Weigh 
accurately 0.16 g of ACC and dissolve in 100.00 mL of a freshly 
double distilled water. Aliquot portion (1.00 or 2.00 mL) of the 
test solution was transferred to a beaker of 50 ml, add 18-19 mL 
0.2 mol/L solution KH2PO4 pH 4.7, 1.0 ml of 5% solution of KI 
and titrated 0.01 mol/L solution DPAA using 10 mL microburet. 
ACC content in mg under different conditions calculated by the 
formula: 

According to a pH of 1.1:
X (ACC) = 2M (ACC) ∙ Vm ∙ c (DPAA) ∙ (V / V1)
where M(ACC)   the molar mass of the ACC (163.2 g/mol); 

Vm  - volume of titrant consumed for titration, mL; 
V1  - volume of solution aliquots ACC, taken for titration, 

mL; 
V -  total volume of solution ACC; 
c - (DPAA) molar concentration of standard solution of 

diperoxyazelaic acid, mol/L;
According to a pH of 4.7:
X(ACC) =M (ACC )∙Vm∙c (DPAA)∙(V / V1)
where M(ACC)   the molar mass of the ACC (163.2 g /mol); 
Vm - volume of titrant consumed for titration, mL; 
V1 - volume of solution aliquots ACC, taken for titration, mL; 
V - total volume of solution ACC; 
c(DPAA) - molar concentration of standard solution 

diperoxyazelaic acid, mol/L. 
Results potentiometric determination of N- acetylcysteine in 

sample solutions are presented in Table. 1. 
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Table 1 
Results potentiometric determination of N- acetylcysteine in model solution

Was taken N-ACC, mg Was found, mg Metrological characteristics
(approaching 1) рН = 1.1 

1.63 1.57
1.63
1.70
1.60
1.67

X ´ = 1.63 mg
S = 0.052
S_X ´  = 0.023
∆X ´ = 0.065
RSD = 3.19 (δ = 0%)

3,26 3.25
3.20
3.35
3.30
3.30

X ´ = 3.28 mg
S = 0.057
S_X ´  = 0.,025
∆X ´ = 0.071
RSD = 1.74 (δ = +0,6%)

 (approaching 2) рН = 4.7
1.63 1.60

1.63
1.62
1.67
1.65

X ´ = 1.63 mg
S = 0.027
S_X ´  = 0.012
∆X ´ = 0.034
RSD = 1.65 (δ=0%)

3.26 3.18
3.22
3.30
3.25
3.30

X ´ = 3.25 mg
S = 0.052
S_X ´  = 0.023
∆X ´ = 0.065
RSD = 1.60% (δ = -0.3%)

 

Figure 2. Potentiometric titration curver of 0.01 mmol AA with diperoxyazelaic acid in the presence of KI at pH 1.1. 0.1 mol / 
L HCl, 0.25% KI 

Procedure for determination of ascorbic acid. Aliquot portion 
(1.00 or 2.00 mL) of the test solution (0.176 g (precise weights) 
AA at 100.00 mL double distilled water) was transferred to a 
beaker of 50 ml , add 18-19 ml of 0.2 mol / l KH2PO4 solution at 
pH 4.7, 1.0 mL of 5 % solution of  KI and titrated 0,01 mol / L 
solution DPAA using 10 ml microburette.

AA content in mg under different conditions calculated by 
the formula:

X (AA) = 2M (AA) ∙ Vm ∙ c (DPAA) ∙ (V / V1)

where M (AA) molar mass of ACC (176.13 g/mol);
Vm  - volume of titrant consumed for titration, mL;
V1  - AA aliquot volume of the solution taken for titration, 

mL;
V -  total volume of solution AA mL;
c - (DPAA) molar concentration of standard solution 

diperoxyazelaic acid mol/L;
The results of determination of ascorbic acid in model 

solutions and substance listed in the table 2 and 3, respectively.
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Table 2. 
The results of the quantitative determination of ascorbic acid in the sample solutions

Ascorbic acid was taken mg Was found, mg Metrological characteristics 
1.76 1.80

1.83
1.70
1.73
1.75

X ´ = 1.76 mg
S = 0.053
S_X ´  = 0.0235
∆X ´ = 0.065
RSD = 3.30 (δ = 0%)

3.52 3.57
3.59
3.52
3.45
3.49

X ´ = 3.52 mg
S = 0.057
S_X ´  = 0.026
∆X ´ = 0.071
RSD = 1.63 (δ = 0%)

Procedure for determining the content of the basic substance 
in a substance ascorbic acid. 0.09 g (exact sample) tested dissolve 
powder in 40 ml of double- distilled water in a volumetric flask 
with 50 ml of water and dilute to the mark . In a beaker 50 mL 
using a pipette make 1.00 ml of solution manufactured , add 18 
ml of 0.2 mol/L solution KH2PO4 pH 4.7, 1.0 ml of 5 % solution 
of K i and titrated by 0.01 mol/L DPAA solution with vigorous 
stirring using 10 ml mikroburet.

The content of ascorbic acid w (AA), in %, calculated by the 
formula: 

w (AA) = 2M (AA) ∙ c ∙ Vm (DPAA) ∙ V / V1 ∙ K ∙ 1000 / ms 
∙ 100%

where M (AA)   the molar mass of AA (176.13 g/mol); 
Vm - volume of titrant consumed for titration, ml; 
V1 -AA aliquot volume of the solution taken for titration, mL; 
V - total volume of solution AA ml; 
c - (DPAA)   molar concentration of standard solution 

diperoxyazelaic acid mol/L;
K - coefficient amendments concentrations costly to 0.0100 

mol/L; 
1000 – recalculation of mg to g; 
ms  - mass (weight) powder sample tested drug substance, g .

Table 3 
The results of determination of the basic substance in a substance ascorbic acid.

Content of basic substance % Was found, % Metrological characteristics (n=7; P=95)
99.6%*

100.02%**
101.42
101.99
100.01
99.05
99.15
101.50
99.02

X ´ = 100.31 mg
S = 1.30

S_X ´  = 0.49
∆X ´ = 0.71

RSD = 1.30 (δ = +0.71%...+0.28%))

Note. * Declared in the certificate manufacturer ** Established 
us pharmacopeia method (DFUkraine)

We also have explored the possibility of determination by 
potentiometric titration using in situ generated free iodine in 
the reaction of iodide with DPAA diluted standard solution of 
ascorbic acid in pharmaceuticals factory production solution for 
injection 5%. As the excipient of the pharmaceutical form of 
ascorbic acid in the solution for injection is sodium metabisulfite 
that water is hydrolyzed to hуdrogen sulfite:

Na2S2O5 + H2O ↔ NaHSO3.
Possible impact of NaHSO3 preventing the determination of 

ascorbic acid removed by masking it with formaldehyde. When 
adding formaldehyde to a working solution dosage form of 
ascorbic acid is a reaction that is:  

The resultant formaldehyde-bisulfite complex analysis of the 
conditions does not react with DPAA, and therefore does not 
interfere with the determination of ascorbic acid. 

Procedure of quantitative determination of ascorbic acid in 
solution for injection by redox potentiometric titration standard 
0.01 mol/L solution diperoxyazelaic acid. 2.00 mL solution for 
injection ascorbic acid transferred to a volumetric flask of 10 
mL of water and brought to the mark. With selected pipette 2.00 
mL working solution manufactured dosage form of ascorbic acid 
and transferred to a beaker of 50 ml, 20 mL was added of 0.2 
mol/L phosphate buffer solution with pH 4.7, 0.15 mL of 1% 
solution of formaldehyde and 0.2 mL of  0.01 mol/L potassium 
iodide and turned on a magnetic mixer. Immersed electrodes 
every 60 seconds using mikroburette portions of 0.1 ml titrant 
flows 0.01 mol/L solution DPAA. Near end point titration (ept) 
titrant was added portions of 0.02 mL. At the ept recorded by 
a sharp change in the cell voltage (emf). Volume of consumed 
on titration solution which was responsible ept was determined 
graphically by the break point of the potentiometric titration 
curve. The content of ascorbic acid in the solution for injection 
X in mg/mL was calculated using the formula:
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where T – titer value,  each mL of 0.01 mol/L  diperoxyazelaic 
acid VS  0.0035224 g of C6H8O6;

Vm   volume of solution titrant consumed for titration, ml;

5   dilution factor ; 1000 - recalculation in mg ;
Va   volume working solution dosage form of ascorbic acid 

taken for titration, mL.
Table 4. 

The results of the quantitative determination of ascorbic acid in the solution for injection 5 % (n = 7 ; P = 0.95)
Solution taken for analysis, mL Ascorbic acid was found, mg/mL Metrological characteristics

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

49.50
48.05
49.05
48.67
49.54
49.30
50.01

X ´ = 49.16mg
S = 0.64
S_X ´  = 0.24
∆X ´ = 0.60
RSD = 1.31% (δ* = -0.28%)

Note. * To calculate the used value content of ascorbic acid 
(μ), indicated in the certificate of quality. δ = (-μ) ∙ 100% / μ.

CONCLUSIONS
Titration by directly generated in the sample solution in 

situ iodine using diluted solution DPAA as titrant achieves 
higher sensitivity and determination ACC simplify temperature 
conditions, which is impossible in the classical iodimetry 
method. RSD was 3.19-1.60% (δ =  0.3 ... 0%) for 1.63-3.26 mg 
of ACC in 20 mL.

A new method of quantitative determination of ascorbic acid 
substance and a solution for injection by redox potentiometric 
titration using a titrant DPAA. Carried validation of the proposed 
analytical method by such characteristics as linearity, accuracy, 
convergence, limit of detection (LOD), limit of quantitative 
detection (LOQ). The resulting metrological characteristics 
methods do not exceed the eligibility criteria for SPU. The 
technique is characterized by simplicity and speed performance, 
high sensitivity and selectivity, reproducibility and accuracy 
of satisfactory results. The proposed method was successfully 
applied to commercial substance and 5 % injection solution 
of ascorbic acid. The average percentage recovery (n=7) was 
100.31% and 98.32%; RSD 1.30% and 1.31% for accuracy, δ 
+0.71% ... + 0.28% and – 0.28% for substance and 5% solution 
for injection respectively. The limit of quantification (LOQ) of 
ACC and ascorbic acid was 0.03 mg and 0.06 mg to 20 mL final 
volume respectively.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основные аргументы утверждений научного креационизма о существовании Бога, также ме-

тоды такого доказательства, заключающиеся в том, что все нерешенные наукой проблемы может решить только Бог. Впер-
вые в полемике эволюционистов и креационистов автор следует их методу и показывает, что Бога не существует.

ABSTRACT
The article discusses main arguments used by creationists to prove the existence of God, and methods used by them in the debate 

with scientists emphasizing the belief that problems not yet solved by science can only be solved by God. Using the same method 
proposed by creationists in their dispute with evolutionists, the author shows that God does not exist.

Ключевые слова: Вселенная, человек, креационизм, антропоцентризм, Ветхий завет, наука, видеофильм. 
Keywords: The universe, man, creationism, anthropocentrism, the Old Testament, the science, video. 

Введение. Следя за публикациями о креационизме, труд-
но не заметить, что представители этого мировоззрения 
активизировали свое наступление, обращаясь к самым до-
ступным широкой аудитории средствам массовой информа-
ции. Они фабрикуют видеофильмы с мастерски сделанным 
оформлением. Так во всемирной сети появился фильм «На-
учное доказательство сотворения мира Богом», а в нашей 
сети тут же последовал видеофильм с претенциозным на-
званием «Знакомство с Богом – правда о сотворении мира». 
На эту наживку, судя по отзывам, попадаются иной раз даже 
образованные, но несведующие в физико-математических 
науках и философии люди.

Научное сообщество чаще всего избегает серьезного об-
суждения этой темы, считая (вполне справедливо), что кре-
ационизм лежит за пределами науки. К той критике, кото-
рая все-таки появляется, мне показалось, следует добавить 
некоторые новые соображения, и в этом заключается цель 
настоящей статьи.  

Предварительные соображения. Целесообразно, во избе-
жание путаницы, которой пользуются креационисты, при-
менительно к неживой природе вместо термина ‘эволюция’ 
употреблять слово ‘изменения’, поскольку на современном 
этапе существования Вселенной подавляющее большинство 
процессов вовсе не ведет к дальнейшему её усложнению. 
В астрономии, например, принято назвать эволюцией звезд  
их рождение, существование и смерть, то есть изменение 
этапов их жизни.

Медленное усложнение свойственно главным образом 
живым организмам, подверженным естественному отбору, 
и именно его чаще всего называют эволюцией. В ведущейся 
полемике противные стороны называют себя креациониста-
ми и эволюционистами. 

И главное: нельзя забывать, что современная наука су-
ществет совсем недолго, всего лишь со времени Галилея. За 
столь короткий срок она добилась замечательных успехов, 

однако, с ростом знания расширяются границы незнания. 
Наука не скрывает выявленных ею новых проблем и не пе-
редает их решение фантомным существам. 

Антропоцентризм как составляющая креационистского 
мировоззрения. Напомню, что антропоцентризмом или ан-
тропным принципом называют концепцию или мировоззре-
ние, «согласно которым человек есть средоточие Вселенной 
и цель всех совершающихся в мире событий». Это самовоз-
величивание, сложившееся у наших дальних предков, труд-
но было подтвердить при многобожии. И тут, как бы на по-
мощь, явились иудеи, первыми создавшие в своей религии 
единственного Бога, который и сотворил мир и людей. 

В XIII веке до н.э. в соседней с Иудеей Финикии была со-
здана фонетическая азбука, Её быстро переняли древние ев-
реи и записали свое вероучение в виде пяти книг (Пятикни-
жие, на их языке именуемом Тора). Её первая книга, а позже 
и христианского Ветхого завета, называется Бытие. Именно 
в Торе место многобожия занял единый Бог, который стал 
Творцом мира, а созданные им люди, по его замыслу, долж-
ны «владычествовать» в нём [1].  

Минуя множество возникающих при чтении Ветхого за-
вета вопросов, отмечу только, что, Бог создавал лишь небо и 
землю, «видимых же всех и невидимых». Вода была до акта 
творения, и  он летал над нею, Воздух тоже существовал 
всегда, поэтому и не упомянут в числе сотворенного Богом 
Мира. 

Сравнивая эту картину сотворения мира с современным 
христианским вероучением, можно прийти к выводу, что 
оно постепенно усложнялось, и, странное дело. тоже эволю-
ционировало! Произошло это в значительной степени под 
влиянием научных открытий. 

В конце средневековья в истории христианской церкви 
произошло событие, когда она впервые вынуждена была 
ввести в теологию научные сведения. Взгляды Аристоте-
ля на устройство мира стали неотъемлемыми элементами 
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христианского вероучения. Церковь смирилась с тем, что 
Земля имеет форму шара, установленного в центре Мира, и 
что вокруг него обращаются все небесные светила. Это сми-
рение, на мой взгляд, было обусловлено тем, что в системе 
Аристотеля-Птолемея обиталище Человека оставалось в его 
центре. 

«В штыки» была встречена гелиоцентрическая система 
Коперника. Однако после того, как Галилей, глядя в создан-
ный им телескоп, увидел, что Мир неизмеримо больше мира 
Аристотеля-Птолемея, церковь со временем приняла и эти 
идеи. А теорию Большого взрыва католическая церковь при-
знала почти сразу же после её создания. 

Основная аргументация креационистов. Современный 
креационизм имеет много вариантов, но в основе любого 
из них неизменно, как догма, утверждается существование 
Бога-творца мира и Человека, который является целью тво-
рения и средоточием Мира.

Для нашей темы нет нужды анализировать все направ-
ления креационизма, поэтому мы воспользуемся первым из 
упомянутых выше видеофильмов. В нём наиболее концен-
трированно и впечатляюще изложены взгляды и методы кре-
ационистов, претендующих на научность. Второй из упомя-
нутых выше видеофильмов демонстрирует эклектичность 
и нелогичность, свойственную всем  другим направлениям 
креационизма. Поскольку наше внимание сосредоточено на 
«научном» креационизме, то  в качестве ещё одного  источ-
ника аргументации креационистов избрана статья Н. К. За-
рипова, написанная со знанием теории Большого взрыва и 
редкостным тактом [2]. .Он, согласен с тем, что Вселенная 
возникла из сингулярного состояния и после Взрыва расши-
ряется, причем с её возникновением появилось простран-
ство и время. Но, пишет Зарипов, для этого «Необходимо 
вмешательство Конструктора: можно Его назвать Космиче-
ским Разумом, Абсолютным Началом, Богом, от этого суть 
утверждения не меняется - для возникновения Вселенной, 
в том числе и разумной жизни, необходима внешняя твор-
ческая сила» и  заключает, что «причиной возникновения 
Вселенной должна быть какая-то Сущность, совершенно не 
зависящая от времени и пространства и существовавшая до 
их возникновения». 

В первом видеофильме авторы используют Закон биоге-
неза, согласно которому живое может происходить только от 
живого, и на этом основании категорически отрицают воз-
можность «химической эволюции», то есть возникновения 
жизни от взаимодействия неживых химических веществ. А 
бог креационистов живое существо?  

Если говорить о методах интересующих нас креациони-
стов, основной состоит в использовании в своих целях до-
стижений современной науки и особенно нерешенных ею 
проблем. Так, например, согласно созданной в теоретиче-
ской физике концепции, современное строение Вселенной и 
повяление жизни зависит от строго определенного значения 
фундаментальных физических констант, к которым относят 
скорость света, гравитационную постоянную, постоянную 
Планка, массы электрона и протона. Сколько-нибудь замет-
ное изменение их величины или отсутствие одной из них 
ведёт к невозможности существования атомов, звёзд и га-
лактик и, естественно, жизни. Эту концепцию называют 
тонкой настройкой Вселенной. Поскольку наука ещё не на-
шла причин такого явления, в него впились креационисты, 
и это обстоятельство стало их сильнейшим аргументом для 
утверждения, что тонкую настройку Вселенной произвел 

Бог, чтобы со временем на Земле сохдались условия для су-
ществования жизни и Человека. Сам креационизм без науки 
не смог бы заполучить  такой «научный» довод в пользу су-
ществования Бога.

И, наконец, креационисты в качестве серьезного аргу-
мента используют произведенные учёными расчеты, соглас-
но которым для появления жизни на Земле потребовалось 
одновременное сочетание 41 условия в одном месте Все-
ленной, что практически невозможно, (замечу. что все же 
невозможно, но не абсолютно!) [3]. откуда делается вывод, 
что создать условия для существования жизни и Человека  
на Земле мог только Бог. Следовательно, нигде больше во 
Вселенной нет жизни и мыслящих живых существ. Мы  в 
ней одни. 

Наиболее беспардонный креационист назвал науку «Тер-
риторией заблуждений» [4]. К заблуждениям он относит 
всё, чего достигла наука, правду же (истину?)  видит только 
в Боге. 

А Бог у «научных» креационистов особый. В отличие 
от ветхозаветного Бога, который, создав людей, всё время 
«следил» за их «поведением» и является «личным» Богом 
христианина, Бог креационистов – это абсолютное начало, 
высший (космический) разум, творец-конструктор, кото-
рый существует вне времени и пространства. Он, будучи 
нематериальным и трансцендентным, создал материальную 
Вселенную, такую, чтобы в ней появился Человек. Он не 
вступает в личные отношения с сотворенными им людьми 
и, если я правильно понял, не слышит их молитв.

Против креационизма. Своеобразными аксиомами или 
константами креационизма, как уже указывалось, являются 
Бог и созданный им Человек. Начну с Бога. Он создавался 
людьми, которые  жили в реальном мире, где могли судить 
о нём только «по его делам». Не находя смысла в происхо-
дящем, они решили, что «пути Господни неисповедимы», 
то есть, что он непознаваем.  И, естественно, его никто не 
видел и не слышал, он только «глаголал через пророки», 
поэтому его поселили в потустороннем мире, у креациони-
стов – вне времени и пространства. Утверждая, что он пер-
вопричина всего существующего  в материальном мире, им 
пришлось прийти к выводу, что Бог никем не сотворен, а, 
следовательно, вечен. Но  для того, чтобы жить вечно вне 
времени и пространства, он должен быть такой сущностью, 
которая может обходиться без пищи, - быть нематериаль-
ной.  Однако его возможности безграничны – он обладает 
высшим разумом, способностью конструировать всё до са-
мых мельчайших деталей, поэтому его конструкции безу-
пречны, и главное – по разработанному проекту он сотворил 
материальный мир и создал жизнь и мыслящие существа на 
одной небольшой планете. Вот так человеческое воображе-
ние сконструировало своего Бога! 

Но люди не боги, и в их конструкции обнаруживается 
множество проблем. Прежде всего: с какой целью Бог, су-
ществующий вне времени и пространства, по-видимому, 
всегда неизменный и всегда обладающий полным набором 
перечисленных Зариповым знаний и свойств, мог принять 
решение\создать материальную Вселенную, произвел её 
тонкую настройку, чтобы через почти 5 млрд лет на един-
ственной из всех существующих во Вселенной небольшой 
планете создать жизнь и Человека? Для этого всего ему нуж-
но время, а он живет вне времени, и у него всё неизменно. 
С чего бы в нем вдруг возникло какое-то желание, и была 
поставлена цель создать мыслящие живые существа? Зачем 
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же люди медленно и  мучительно изучают созданные Богом 
законы природы. Если  Энгельс считал, что с появлением 
мыслящих существ, природа начала осознавать самое себя, 
то это бессмысленно при наличии Высшего разума. Ведь он 
сам сконструировал материальный мир, зачем ему понадо-
бился ещё и человек? 

Создается впечатление, что человек был нужен креацио-
нистам только для того, чтобы эволюционистам и атеистам 
«научно» доказывать его, Бога, существование! Так ведь, 
будучи способным творить, он мог бы и сотворить людей 
знающих, что он существует.  Стоила ли овчинка выделки?

Учёные доказали, что при работе человеческого мозга он 
начинает потреблять на 15% больше энергии. Как же Бог 
может обладать Высшим разумом  без каких-либо затрат на 
его работу? Да и где он, этот Разум находится? У человека в 
голове, а у нематериального Бога?

Можно задать много других подобных вопросов, на ко-
торые невозможно получить ответов, но для нашей темы 
достаточно заданных выше. 

Второй константой креационистов является Человек, 
который, по их мысли, был целью Бога при создании Все-
ленной, Используя снова христианскую максиму «судить по 
делам его», посмотрим и мы на результат его творения.

Мы достаточно хорошо знаем, что представляем собою. 
Свою способность мыслить мы используем как безумные 
хищники, вытесняя в резервации или уничтожая все другие 
виды животных и расхищая ресурсы Земли для обеспечения 
своего комфортного существования. Мы на опыте убеди-
лись, что среди нас нет ни одного индивида, полностью по-
хожего на другого, что мы обладаем разными интеллектами, 
способностями, характерами и отсюда - разными устремле-
ниями. Среди нас есть всё - от альтруистов до крайних эго-
истов. Первые заняты наукой, познанием мира и поисками 
средств улучшения условий жизни, а вторые используют 
научные достижения в своих эгоистических целях. Именно 
они, на основе научных исследований, целью которых было 
получение энергии, создали оружие, которое может истре-
бить всё живое на Земле, надеясь отсидеться в норах (бун-
керах). Мы пока балансируем на грани ядерной войны, но 
равновесие это слишком шаткое и может быть нарушено в 
любой момент. Если же удастся избежать этой катастрофы, 
то неумолимо  надвигается другая катастрофическая ситуа-
ция – перенаселенность Земли, которая приведет  к полному 
истощению жизненно необходимых ресурсов нашей очень 
небольшой планеты, по всей вероятности единственной во 
Вселенной, которая населена мыслящими существами. По-
вторим за креационистами: мы одни во Вселенной. 

Вот какого Человека сконструировал Бог-Конструктор, 
обладающий высшим разумом, но с какой целью? Если он 
ошибся, то это не Бог, а если так всё и задумал, то у него нет 
не только высшего, но и человеческого разума.

Научный креационизм возник достаточно недавно, позд-
нее всех других его направлений. Наиболее вменяемые его 
сторонники прекрасно понимают, каков ныне уровень обра-

зованности общества, и учитывают, как трудно образован-
ным и мыслящим людям поверить архаически абсурдным 
утверждениям Библии. Эту абсурдность заметил ещё во вто-
ром веке н. э. один из основателей христианского богосло-
вия Тертуллиан, высказавший в трактате «О плоти Христа» 
мысли, которые позднее были кратко сформулированы вы-
ражением «credo quia absurdum» (верую, хотя это и абсурд-
но). Современные креационисты, претендуя на научность, 
стараются отгородиться от такой слепой веры.

Заключение. 1. Все приведенные здесь рассуждения не-
опровержимо свидетельствуют, что Бог и Человек - ложные 
аксиомы, созданные неудержимой фантазией людей.

2. Это становится ещё более убедительным, если мы вос-
пользуемся методом креационистов, которые, паразитируя 
на науке, используют нерешенные ею проблемы для «на-
учного доказательства» существования Бога. Выше были 
показаны нерешенные самими креационистами проблемы, 
иначе говоря, не имеющие ответов на заданные им вопросы, 
чем роковым для них  образом доказываестя, что Бога не 
существует! 

Post scriptum. Естественно возникает вопрос, как же без 
Бога  появились условия для жизни  и мыслящих людей на 
нашей планете? Некоторые основания для  ответа, на мой 
взгляд, можно получить, если учесть, что наряду с Необхо-
димостью в природе существенную роль играет Случай. Его 
свойство заключается в том, что он непредсказуем и непо-
вторим [5].    

Во Вселенной с неимоверно большим количеством звезд 
с обращающимися вокруг них планетами, только на одной 
из них случайно произошло стечение поражающе большого 
числа обстоятельств, которое обеспечило возможность по-
явления жизни на ней. 

В процессе формирования такой планеты был момент, 
когда химические вещества вступили в реакцию, результа-
том которых стали аминокислоты, давшие начало биологи-
ческому эволюционному процессу.

Опыты «химической эволюции», проведенные отдель-
ными учёными, оказались пока неудачными, но нет сомне-
ний, что они приведут к положительному результату, когда 
удастся найти сочетание условий, достаточно близких к тем, 
в которых аминокислоты появились в соответствующий 
этап формирования нашей планеты. 

Во всяком случае, этот путь гораздо реальнее, чем кон-
струирование Бога, способного из ничего создать жизнь!
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