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Аннотация
В статье приведены результаты исследований температурных и релаксационных переходов структурированных бутадиен-стирольных термоэластопластов ДСТ-30 как с латентным отвердителем ЛО-3, так
и серным вулканизатом. Результаты исследования показали, что все температурные переходы серных вулканизатов смещаются в сторону более высоких температур по сравнению с латентным. Энергия активации
α – релаксационного перехода серного вулканизата несколько выше, что приводит к ухудшению пласто –
эластических свойств продуктов серной вулканизации по сравнению с латентными, что немаловажно для
производства низа ортопедической обуви.
Abstract
The article presents the results of studies of relaxation transitions of structured butadiene-styrene thermoplastic elastomers DST-30 both with a latent hardener LO-3 and sulfuric vulcanizer. The results of the study
showed that all temperature transitions of sulfuric vulcanizates shift towards higher temperatures in comparison
with the latent ones. The activation energy of the α-relaxation transition is slightly higher than sulfuric vulcanizate,
which leads to a deterioration of the plastic properties of sulfur vulcanization products in comparison with latent
vulcanizates, which is important for the production of the bottom of orthopedic footwear.
Ключевые слова: структурированные полимеры, температурные и деформационные переходы, латентный Отвердитель.
Keywords: structured polymers, temperature and deformation transitions, latent hardener.
Полимерные композиционные материалы
(ПМК) для низа обуви представляют собой, как
правило, гетерофазную систему на основе смеси
полимеров, содержащую наполнители, пластификаторы, структурирующие агенты и другие компоненты [1-5].
При формировании изделии любым методом
переработки во всех случаях нагрев сопровождается охлаждением. Разница в тепловом расширении
приводит к возникновению значительных усадочных напряжений. Если Ем и Еф – модули упругости,
а νм и νф – соответственно коэффициенты Пуассона
матрицы и фазы, при перепаде температур ∆Т и
давление Р полимерной матрицы на частицу в результате охлаждения равно:

Р

( м   ф )ТЕф
(1   м )  (1  ф )( Е м / Е ф )

(1)

Давление Р максимально в приграничном слое
матрицы и уменьшается по мере удаления от него.
При Р<0 и при Р>0 напряжения соответственно
сжимающие и растягивающие. Различие между
 м и  ф приводит к возникновению термоусадочных напряжений, ослабляющих материал.
Введение твердых композитов в полимерную
матрицу, заметно не деформирующихся под
нагрузкой частиц наполнителей приводит к снижению деформируемости ПКМ с ростом содержания
наполнителя. Отсюда следует, что если растянуть
на одинаковую длину полимер и композит на его
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основе, то матрица сама по себе, без участия тверВыше перечисленные недостатки можно
дого наполнителя, должна обеспечить заданную де- устранить путем применения новых типов структуформацию, и поэтому она деформируется тем рирующих агентов. Использование латентного
больше по сравнению с индивидуальным полиме- отвердителя ЛО-3 ("скрытые" отвердители − это вещества, проявляющие свою активность при повыром, чем выше степень наполнения  ф :
шенных температурах) и исследование αрелаксационных переходов структурированного
1/ 3
Ем  ЕПКМ /(1   ф )
(2) бутадиен-стирольного термоэластопласта ДСТ-30
целью прогнозирования технологических характеристик материала является актуальной проблемой
Если полимер не наполнен, т.е.  ф =0, то для производства низа ортопедической обуви [6-8].
Для определения релаксационных переходов
Ем=ЕПКМ. Если композит содержит 50% частиц
наполнителя, т.е.  ф =0,5, то Ем=2ЕПКМ, но при (РП) и аномалии теплоемкости линейных и структурированных термоэластопластов использовали
этом уменьшается прочность ПКМ. Повышенная метод ДСК (дифференциально-сканирующая калодеформация матричного полимера наряду с возник- риметрия). Релаксационные переходы и термодинановением перенапряжений на границе матрица – мические свойства выше указанных полимеров –
частица может привести к отслоению полимера от теплоемкость и ее изменения, энтальпию и энтрочастицы, появлению пористости, т.е. к возникнове- пию фазовых переходов, энергетические изменения
нию новых микродефектов в композите [1-5].
различной природы и кинетические характериПодбор компонентов с учетом коэффициентов стики процессов превращения исследовали на притермического расширения и возникновение терми- боре "Du Pont Instruments "912 DSC" (США) [9-10].
ческих напряжений при охлаждении ПКМ является
Введение латентного отвердителя в полимерактуальным вопросом при производстве синтетиче- ную систему практически не влияет на положение
ских материалов для низа ортопедической обуви.
температурного максимума, соответствующего αПроцессы структурирования, термоактивации релаксационному переходу. При этом энергия актии модификации полимерных композиций на основе вации кооперативного сегментального движения
термоэластопласта ДСТ-30 с традиционным отвер- возрастает постепенно, а пласто – эластические
дителем находят широкое применение в техноло- свойства полимера умеренно ухудшаются.
гии обувной промышленности. если растянуть на
В случае использования серной вулканизуюодинаковую длину полимер и композит на его ос- щей системы температурные переходы смещаются
нове, то матрица сама по себе, без участия твердого в сторону более высоких температур и энергия акнаполнителя, должна обеспечить заданную дефор- тивации α-релаксационного перехода несколько
мацию, и поэтому она деформируется тем больше выше. Процесс структурирования бутадиен-стиК недостаткам серной вулканизации относится рольных полимеров позволяет предположить, что
необходимость введения в полимерную систему при серной вулканизации по сравнению с латентускорителей вулканизации, замедлителей подвул- ной, получаются более жесткие полимерные сиканизации, активаторов и других агентов, что со- стемы. При этом резко ухудшаются пласто – элаздает большие трудности в производстве синтети- стические свойства подошвенных полимерных маческих материалов для низа обуви. Кроме того, в териалов на основе термоэластопласта ДСТ-30.
процессе серной вулканизации выделяется оксид
На рис. 1 представлены зависимость энергии
серы, который считается токсичным и канцероген- активации от температуры исследуемых
Q,
линейных
ным веществом, ухудшающее санитарно-гигиени- и структурированных полимеров ДСТ-30 на основе
ческие условия труда.
W/g агентами.
различными структурирующими

2
3
1
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Рис. 1. Зависимость эффективной энергии активации от температуры
1 – ДСТ – 30 без отвердителя,
2 – ДСТ – 30 серный вулканизат
3 – ДСТ – 30 с латентным отвердителем.
Проведенные исследования позволяют сделать
некоторые обобщения:
 структурирование идет по непрерывной
фазе, ограничивая подвижность полибутадиеновых
блоков;
 в присутствии сшивающих агентов, строение и порядок расположения доменов претерпевают изменения.
 метод ДСК показывает, что в случае применения латентного отвердителя ЛО-3 параметры
α-релаксации в доменах меняются меньше, чем у
серных вулканизатов, т.е. сохраняется более подвижная структура, меняется только эластомерная
фаза.
Таким образом, сопоставление результатов исследования показывают, что с использованием латентного отвердителя ЛО-3 по сравнению с серными вулканизующими группами все температурные переходы серных вулканизатов смещаются в
сторону более высоких температур. Энергия активации α – релаксационного перехода несколько
выше, что приводит к ухудшению пласто – эластических свойств продуктов серной вулканизации по
сравнению с латентными, что немаловажно для
производства низа ортопедической обуви на основе
бутадиен-стирольного термоэластопласта ДСТ-30.
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Аннотация
В статье рассмотрены специализированные и инновационные поисковые системы в сети Интернет.
Определены задачи, решаемые рассмотренными поисковыми системами. Сделаны выводы о целесообразности использования различных поисковых систем для решения соответствующих поисковых задач.
Abstract
The article considers specialized and innovative search engines on the Internet. The tasks solved by the considered search engines are determined. Conclusions are drawn about the advisability of using various search engines to solve the corresponding search problems.
Ключевые слова: поиск информации, Интернет, вопросно-ответные системы, метапоисковые системы, скрытый веб
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Большинство пользователей при поиске информации в сети Интернет используют лишь универсальные поисковые системы, такие как Google и
Яндекс, однако их возможности не всегда наилучшим образом соответствуют специфическим поисковым задачам. Существует множество специализированных поисковых систем, позволяющих применять более гибкие и точные инструменты поиска.
Рассмотрим различные специализированные и
инновационные поисковые системы. К таким системам относятся системы вертикального поиска,
метапоисковые системы, визуальные поисковые
системы, рекомендательные машины, поисковые
системы в «скрытом вебе» и вопросно-ответные системы. На основе полученных результатов определим задачи, решаемые с помощью различных видов
специализированных поисковых систем.
Вертикальные, или, как их ещё называют, нишевые поисковые системы (vertical search engine,
niche search engine) отличаются наличием специализированной информации и услуг: каталог ссылок
на специализированные сайты, сборник программ,
информация, статьи и новости отрасли, в какой
себя позиционирует сайт, например, поиск кошек
или поиск по фрагментам кода [1].

Метапоисковая система (также называемая метакраулером или мульти-поточной системой) – это
поисковый инструмент, посылающий пользовательский запрос одновременно на несколько поисковых систем и каталогов. Собрав результаты, метапоисковая система удаляет дублированные
ссылки и, в соответствии со своим алгоритмом,
объединяет/ранжирует результаты в общем списке
[2].
Визуальные поисковые системы отличаются
тем, что в результатах поиска выводится не только
ответ на заданный запрос, но и показываются связанные поисковые запросы, которые призваны более точно отобрать необходимую информацию. И
всё это происходит в наглядной форме, основанной
на интуитивно простом интерфейсе [3].
Рекомендательные системы – это комплексы
алгоритмов, которые пытаются предсказать, какие
объекты (товары) будут интересны пользователю,
имея определенные данные о его профиле (интересах, истории просмотров, оценок). Традиционно рекомендательные системы разделяют на четыре типа
[4]:
– Коллаборативная фильтрация (collaborative
filtering);
– Основанные на контенте (content-based);
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– Основанные на знаниях (knowledge-based);
Узкоспециализированные QA-системы работают в
– Гибридные (hybrid).
конкретных областях (например, медицина или обПоисковые системы в «скрытом вебе» устро- служивание автомобилей). Общие QA-системы раены иначе, чем Google и «Яндекс», и позволяют ботают с информацией по всем областям знаний,
находить информацию в таких базах данных, кото- что позволяет вести поиск в смежных областях [6].
рые традиционные поисковые системы не индексиБольшинство специализированных поисковых
руют. Их работа стала возможной благодаря пере- систем решают те же задачи, что и универсальные
довым поисковым роботам (часть поисковой си- системы, и отличаются от них применяемыми местемы, ответственная за сбор информации тодами и алгоритмами решения этих задач. Специна сайтах). Они, в частности, способны генериро- ализированные системы уже могут напрямую занивать вполне осмысленные запросы к базам данных маться задачей поиска ответов на вопросы. Это оти заполнять за пользователя формы благодаря под- носится к системам вертикального поиска, но
держке специфичных языков [5].
только по узкой предметной области, и к непосредВопросно-ответная
система
(QA- ственно вопросно-ответным системам, в которых
система) – информационная система, способная обычно задействуются широкие области знаний.
принимать вопросы и отвечать на них на естествен- Виды специализированных систем, предназначенном языке, другими словами, это система с есте- ных для поиска информации в сети Интернет, и рественно-языковым интерфейсом.
шаемые с помощью них задачи, определённые на
Вопросно-ответные системы можно условно основе проведённого анализа, изображены на риразделить на узкоспециализированные и общие. сунке 1 [7].

Поиск сайтов

Поиск доку- Поиск факто- Поиск изобграфических
ментов и
ражений
данных
файлов

Поиск аудио
и видео

Поиск ответов на вопрос

Системы вертикального поиска [1]
Метапоисковые системы [2]
Визуальные поисковые системы [3]
Рекомендательные машины [4]
Поисковые системы в «скрытом вебе» [5]
Вопросно-ответные системы [6]
Рисунок 1 – Виды специализированных поисковых систем
На рисунке 1 отображены основные виды специализированных поисковых систем и решаемые
ими задачи.
Таким образом, отличительная черта вертикальных поисковых систем – наличие специализированной информации и услуг. В отличие от универсальных поисковых систем нишевые сайты и
порталы дают уже отобранную информацию, этим
они и важны для потребителя.
Метапоисковые системы прошли в своём развитии достаточно долгий путь, и сейчас их лучшие
представители используют самые современные
технологии обработки информации, например кластеризацию.
Основным достоинствам визуальных поисковых систем служит то, что в результатах поиска вы-

водится не только информация по заданному запросу, но и показываются связанные поисковые запросы, которые призваны более точно задать отбор
по необходимой информации. И всё это происходит
в наглядной форме, основанной на интуитивно простом интерфейсе.
Традиционно рекомендательные системы разделяют на четыре типа: коллаборативная фильтрация, основанные на контенте, основанные на знаниях, гибридные. Все наиболее продвинутые рекомендательные системы, как и поисковые системы,
почти всегда – гибриды. Их разработчики применяют машинное обучение, чтобы выделять самые
релевантные для пользователя алгоритмы, применяют методы оптимизации для поиска наилучших
коэффициентов.
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В Google и других универсальных поисковых
2. Метапоисковые системы [Электронный ресистемах можно найти только часть информации, сурс].
Режим
доступа:
http://www.catalyсодержащейся в Интернете. Данные, хранящиеся sis.ru/link/index.php?ID=12&SECTION_ID=54
в так называемом «глубоком» и «темном вебе», для (30.08.2017).
них закрыты. Для поиска таких данных предназна3. Визуальные поисковые системы [Элекчены специализированные программы.
тронный ресурс]. Режим доступа: http://websanС момента появления первых прототипов во- sei.ru/poiskoviki/vizualnye-poiskovye-sistemy.html
просно-ответных систем их область применения (30.08.2017).
значительно расширилась. Например, их исполь4. Рекомендательные системы [Электронный
зуют в ответах на вопросы, связанные со временем, ресурс]. Режим доступа: http://vas3k.ru/blog/355/
геолокационные вопросы, вопросы определения (30.08.2017).
понятий, библиографические, многоязыковые во5. Wendy Boswell. Search the Invisible Web
просы, вопросы, связанные с мультимедиа (визу- with CompletePlanet [Электронный ресурс]. Режим
альной, аудио- и видео- информацией). Существу- доступа:
ющие вопросно-ответные системы по-прежнему http://websearch.about.com/od/invisibleweb/a/complet
используют знания, содержащиеся в сети Интернет, eplanet.htm (30.08.2017).
недостаточно широко, и поэтому нуждаются в со6. Natural Language Question Answering. The
вершенствовании.
View from Here [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=96167 (30.08.2017).
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USING OF MEDICINAL TEA FROM EXTRACT OF
BLUEBERRIES FOR THE PREVENTION OF IRON DEFICIENCY
IN THE ELDERLY PEOPLE
Tatvidze M.
Doctor of Chemical and Biological Engineering, Associated Professor, Department of
Chemical Technology, Akaki Tsereteli State University, Kutaisi, Georgia.
Аннотация
Люди гериатрического возраста питаются нерегулярно и неадекватно, что определяет снижение количества принимаемых минералов и витаминов. Целью наших исследований было создание богатых железом лечебных растительных препаратов. На основе экстракта черники был изготовлен фитопрепарат в
виде фиточая. Исследования показали, что фито-чай богат элементарным железом, что обеспечит проведение длительной превенций дефицита железа в гериатрической популяций.
Abstract
People of geriatric age eat irregularly and inadequately, which determines the decrease in the amount of
minerals and vitamins taken. The purpose of our research was the creation of iron-rich herbal remedies. On the
basis of the bilberry extract a herbal tea was made. Studies have shown that phyto-tea is rich in elemental iron,
which will provide long-term prevention of iron deficiency in geriatric populations.
Ключевые слова: черника, фиточай, дефицит железа, пожилые люди
Keywords: blueberry, herbal tea, iron deficiency, elderly people
Известно, что пожилые люди относятся к
группе риска неполноценного питания. Из-за наличия хронических заболеваний, патологий полости
рта, дефектов вкуса и запаха, нарастающей умственной дисфункции и многих других факторов
люди гериатрического возраста питаются нерегулярно и неадекватно, что определяет снижение количества принимаемых калорий, а также белков,
жиров, углеводов, минералов и витаминов [1].
Однообразная пища и неполноценное питание
наряду с возрастными изменениями у пожилых людей вызывают развитие дефицита железа и железодефицитной анемии. Лечить данное заболевание
только упорядочением режима питания невозможно, приходится принимать препараты железа.
Современные препараты железа, изготовляемые
фармацевтической промышленностью, рассчитаны
на долгий прием и характеризуются рядом побочных эффектов [2].
Целью наших исследований было создание богатых железом лечебных растительных препаратов
и определение области их использования.

Объектом данного исследования является плод
черники, дико растущей в высокогорных экологически чистых районах Грузии. После надлежащей
сушки спелых плодов черники была проведена
нано диспергирование растительного сырья, что
позволило повысить эффективность процесса экстракции и выхода биологически активных веществ.
Полученную измельченную массу экстрагировали с помощью специальных технологий и после
фильтрации экстрагировали экстракт через вакуумиспаритель [3].
Полученный сухой экстракт плодов черники
исследовали физико-химическими методами. Методом жидкостной хроматографии высокого давления определены количества антоцианов и флавоноидов. Было обнаружено, что доминирующим веществом является антоциановый пигмент, который
после экстрагирования сохраняется в экстракте до
50%.
На рис. 1 представлена хроматограмма антоцианов экстракта черники, а на рис. 2 - хроматограмма
флавоноидов экстракта черники.
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Рис. 1. Хроматограмма антоцианов в экстракте плодов черники, детектирование 510 нм.
- дельфинидин-3-галактозид (9,849 мин)
- Петунидин-3-галактозид (12,62 мин)
- Мальвидин-3-галактозид (14,7 мин)
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Рис. 2. Хроматограмма антоцианов в экстракте плодов черники, детектирование 360 нм
- кверцетин -3-галактозид (9,48 мин)
- кверцетин -3-глюкозид (14,27 мин)
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Количество элементарного железа в растительВ таблице 1 представлены количества элеменном сырье определили методом атомно-абсорбци- тарного железа в сухом растительном сырье плодов
онной спектроскопии. Исследованию подвергли черники и в экстракте черники. Как видно, в экспепел, полученный путем предварительного сжига- тракте черники количество железа довольно высок
ния определенного количества экстракта плодов в почти в 20 раз больше по сравнению с сухим сычерники.
рьем.

№
1
2

Таблица 1
Содержание железа в сухих плодах черники и в экстракте черники, 1 г
Название образца
содержание влаги, содержание золы, %
содержание
%
железа, мг / г
Сухой плод черники
18,06
1,92
0,131
Содержание железа, мг / г
21,5
4,20
2,353

На основе экстракта черники был изготовлен
фитопрепарат, в котором в качестве вспомогательного компонента была включена диспергированная
мякоть шиповника, с высоким содержанием природной аскорбиновой кислоты. Известно, что аскорбиновая кислота является универсальным стимулятором абсорбций железа, что крайне важно для
усвоения железа в организме человека [4].
Фитопрепарат изготовлен в виде фиточая в
фильтр-пакетах и имеет следующий состав:

- экстракт черники - 7500 мг (содержание элементарного железа 15 мг);
- диспергированная мякоть шиповника - 1000
мг (содержание аскорбиновой кислоты 15 мг).
Фиточай исследовали методом инфракрасной
спектроскопии. Анализ показал, что компоненты
препарата и входящие в них биологически активные вещества взаимоустойчивы и химических реакций между ними не наблюдается. Было также установлено, что эти вещества устойчивы при воздействий кипящей воды.

Рис. 3. Спектрограмма фиточая на основе экстракта черники
Фитопрепарат неоднократно исследовали методом инфракрасной спектроскопии в течение нескольких месяцев после изготовления. Во всех случаях спектрограммы были одинаковыми, что указывает на устойчивость препарата.
Фиточай на основе черники может использоваться для профилактики дефицита железа у пожи-

лых людей. При 2-х разовом приеме, с учетом процентного показателя абсорбций железа, 15 мг элементарного железа полностью заполнит недостаток
этого жизненно важного макроэлемента. Фиточай
имеет приятный вкус, цвет и запах, изготовлен на
основе лекарственных и съедобных растений, соответственно не имеет токсических эффектов и
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можно не опасаться передозировки [5]. Существо3. Кизим И.Е. Технология получения и
вание в лекарственном составе уникальной комби- применения
экстрактов
из
субтропического
нации растительного элементарного железа, аскор- растительного сырья. Автореф. канд. дисс. Краснодар,
биновой кислоты и биологически активных ве- 1999.
ществ позволит проведение длительной превенций
4. Минина С.А., Каухова И.Е. Химия и технология
дефицита железа в гериатрической популяций.
фитопрепаратов. Учебное пособие для ВУЗов. Москва,
ГЭОТАР-МЕД. 2004.
5. Татвидзе М.Л., Каландия А.Г. Разработка
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Abstract
In this paper, we propose the modification of Moore method based on mathematics of the functional intervals
[7, 8]. The width of the functional interval is defined, which guaranteed contains the solution of Cauchy problem
(1)-(2). It's proved that the width of the so-built functional interval is substantially smaller than the corresponding
width, which is obtained using the interval Moore method [2, 6]. Numerical experiments confirm the theoretical
conclusions obtained in this paper.
Keywords: the Cauchy problem, interval, the width of interval, spline, differential equation, functional interval, bound, Moore method
1. INTRODUCTION
The effectiveness of each two-sided method of
solving the formulated problem essentially depends on
the type and accuracy of the approximations of the
function and (or) their derivatives that are included in
the corresponding mathematical model [3]. The methods of interval analysis solve the most of these problems [1]. However, their effectiveness depends significantly on the method of finding as narrowly as possible
the necessary two-sided approximations and the interval extensions of the functions. This problem has been
solved by a number of authors. At present, S. M. Markov [5] obtained the good results using the arithmetic
of the directed intervals.
In [7, 8] there are the new research objects were
introduced – the functional intervals, arithmetic and the
set-theoretic operations on them.
Such obtained two-sided approximation of a function 𝑓(𝑥) in the form of a functional interval
{𝑋, 𝑓(𝑥), 𝑓(𝑥)} defines a two-sided approximation of
all functions for which the functions 𝑓(𝑥), 𝑓(𝑥) are a
minorant and a majorant, respectively.
Methods of solving the Cauchy problem have
many significant imperfections [9]. Therefore, the results obtained by them often significantly differ from
the exact solution of the problem [9].
Methods built on the basis of the mathematics of
functional intervals [8, 9] do not contain a significant
part of the above-mentioned imperfections. In addition,
they have the inherent advantages of methods of interval mathematics and two-sided methods.
In [2, 3] it was proved that the width 𝜔 of the interval 𝑌 bounded by the Moore method, which contains
the solution 𝑦(𝑥) of the Cauchy problem on the interval
[𝑎, 𝑏] under the corresponding conditions satisfies the
inequality

𝜔 (𝑌𝑝 (𝑥)) ≤ 𝑙1 (1/𝑝),
where 𝑙1 , 𝑝 are defined in theorem 1 [4].
It is shown below that the functional interval
{𝑋, 𝑝(𝑥), 𝑝(𝑥)} constructed using the modified Moore
method [9], where 𝑝(𝑥), 𝑝(𝑥) are the lower and upper
quadratic splines, respectively, in the case of performing much weaker constraints, guaranteed contains the
solution 𝑦(𝑥) of the Cauchy problem and has a substantially smaller width
𝜔 (𝑌 (𝑋, 𝑔(𝑥), 𝑔(𝑥))) ≤ 𝑐𝑙ℎ2 ((1 + ℎ)𝑛−1 − 1)(1 + ℎ)𝑛−1 ,

where 𝑔(𝑥), 𝑔(𝑥), 𝑐, 𝑙, ℎ are defined below.
2. PRECONDITIONS OF CONSTRUCTION
AND STUDY OF MODIFICATION OF MOORE
METHOD BASED ON MATHEMATICS OF THE
FUNCTIONAL INTERVALS
Let’s solve the next Cauchy problem
𝑦 ′ = 𝑓(𝑥, 𝑦(𝑥)),
𝑦(𝑥0 ) = 𝑦0 ,

(1)
(2)

on the interval 𝑋 = [𝑎, 𝑏],where 𝑎 ≝ 𝑥0 .
Build for the unknown function 𝑦(𝑥) – solution of
Cauchy problem (1)-(2) the functional interval
𝑌̃([𝑎, 𝑏]) = {𝑋, 𝑙(𝑥), 𝑙(𝑥)},

(3)

using the basic principle – the development of
functional dependence at each point in the region of the
definition of any differentiable function occurs along
its tangent at this point.

14
𝑙(𝑥) = 𝑘𝑥 + 𝑚, 𝑙(𝑥) = 𝑘𝑥 + 𝑚,
𝑘 = 𝑦 ′ (𝑎) − ∆, 𝑘 = 𝑦 ′ (𝑎) + ∆, 𝑚 =
𝑦(𝑎) − 𝑘𝑎, 𝑚 = 𝑦(𝑎) − 𝑘𝑎,
𝑘 ≤ 𝑦 ′ (𝑎) ≤ 𝑘,

Slovak international scientific journal # 9 (9), 2017 | MATHEMATICS
′
′
(4)
where 𝑘 ′ , 𝑚′ , 𝑘 , 𝑚 - some constants.
Using mean value theorem
𝑦(𝑥) = 𝑦(𝑎) + (𝑥 − 𝑎)𝑦′(𝜉), 𝜉 ∈ [𝑎, 𝑏]

(5)

Then,
𝑦(𝑥) = 𝑦(𝑎) + (𝑥 − 𝑎)𝐹 (𝜉, 𝑔(𝜉), 𝑔(𝜉)),

(6)

where
𝑘1′ 𝑥 + 𝑚1′ , 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥1
𝑔(𝑥) =

𝑘2′ 𝑥

+

𝑘1′ 𝑥 + 𝑚1′ , 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥1

𝑚2′ , 𝑥1

≤ 𝑥 ≤ 𝑥2
𝑘2′ 𝑥 + 𝑚2′ , 𝑥1 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥2
, 𝑔(𝑥) =
…
…
𝑘𝑛′ 𝑥 + 𝑚𝑛′ , 𝑥𝑛−1 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥𝑛
′ 𝑥 + 𝑚′ , 𝑥
𝑘
{
{ 𝑛
𝑛 𝑛−1 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥𝑛

The points𝑥1 , … , 𝑥𝑛 is obtained as a result of construction the functional intervals of the function
𝑓(𝑥, 𝑦(𝑥)),
where
ℎ1 = 𝑥1 − 𝑎, ℎ2 = 𝑥2 −
𝑥1 , … , ℎ𝑛 = 𝑥𝑛 − 𝑥𝑛−1 .
The next theorem 1 is proved in [9], the conclusions of which is the basis for construction and studying

the modification of Moore method based on mathematics of the functional intervals.
Theorem 1. Let function 𝑦(𝑥) is once continuously differentiated at the every point 𝑥 of the interval
[𝑎, 𝑏]; the functions 𝑔(𝑥), 𝑔(𝑥) are monotone and so
that the double inequality is performed on this interval

𝑔(𝑥) ≤ 𝑦 ′ (𝑥) ≤ 𝑔(𝑥),
𝑦𝑎 = 𝑦(𝑎), 𝑦𝑏 = 𝑦(𝑏),
Then at the every point 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏] we obtain the next inequalities:
1) if both functions 𝑔(𝑥), 𝑔(𝑥) are not falling, then
𝑔(𝑎)(𝑥 − 𝑎) + 𝑦𝑎 ≤ 𝑦(𝑥) ≤ 𝑔(𝑥)(𝑥 − 𝑎) + 𝑦𝑎 ,
𝑔(𝑥)(𝑥 − 𝑏) + 𝑦𝑏 ≤ 𝑦(𝑥) ≤ 𝑔(𝑏)(𝑥 − 𝑏) + 𝑦𝑏 ,
2) if both functions 𝑔(𝑥), 𝑔(𝑥) are not increasing, then
𝑔(𝑥)(𝑥 − 𝑎) + 𝑦𝑎 ≤ 𝑦(𝑥) ≤ 𝑔(𝑎)(𝑥 − 𝑎) + 𝑦𝑎 ,
𝑔(𝑏)(𝑥 − 𝑏) + 𝑦𝑏 ≤ 𝑦(𝑥) ≤ 𝑔(𝑥)(𝑥 − 𝑏) + 𝑦𝑏 ,
3) if the function 𝑔(𝑥) is not falling and the function 𝑔(𝑥) is not increasing, then
𝑔(𝑥)(𝑥 − 𝑎) + 𝑦𝑎 ≤ 𝑦(𝑥) ≤ 𝑔(𝑥)(𝑥 − 𝑎) + 𝑦𝑎 ,
𝑔(𝑥)(𝑥 − 𝑏) + 𝑦𝑏 ≤ 𝑦(𝑥) ≤ 𝑔(𝑥)(𝑥 − 𝑏) + 𝑦𝑏 ,
4) if the function 𝑔(𝑥) is not increasing and the function 𝑔(𝑥) is not falling, then
𝑔(𝑎)(𝑥 − 𝑎) + 𝑦𝑎 ≤ 𝑦(𝑥) ≤ 𝑔(𝑎)(𝑥 − 𝑎) + 𝑦𝑎 ,
𝑔(𝑏)(𝑥 − 𝑏) + 𝑦𝑏 ≤ 𝑦(𝑥) ≤ 𝑔(𝑏)(𝑥 − 𝑏) + 𝑦𝑏 .
According to the remark 1 from [9], if on the interval [𝑎, 𝑏] the functions 𝑔(𝑥), 𝑔(𝑥) are not monotone,
then having found the intervals of their monotonicity
and constructed a combined list of such intervals, on the
basis of each common interval of monotony of these
functions, we can apply the conclusions of Theorem 1.
3. THE ALGORITHM OF MODIFIED
MOORE METHOD BASED ON MATHEMATICS
OF THE FUNCTIONAL INTERVALS
Assume that the conditions of the theorem 1 are
performed. Then using this theorem we will get the next
algorithm of solving Cauchy problem (1)-(2).
1. Create the primary source lists
𝑛0 +1
 of points {𝑥𝑖 }𝑖=1
−breakdown the interval[𝑎, 𝑏]on subintervals [𝑥𝑖 , 𝑥𝑖+1 ], where 𝑥𝑖 – are the
ends of the intervals (points𝑎, 𝑏) and characteristic
points (points of extremums, outrances, non-differentiation, ruptures) of all elementary and special functions

(7)
(8)

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

𝜑𝑖 (𝑥), (𝑖 = 1, … , 𝑁), which are included in the analytic
expression of a function 𝑓(𝑥, 𝑦(𝑥)) of the right side of
the equation (1).
 {𝑦𝑎 } −list of values of the lower limiting function of the functional interval 𝑌([𝑎, 𝑏]) – solution of the
problem (1)-(2).
 {𝑦𝑎 } −list of values of the upper limiting function of the functional interval 𝑌([𝑎, 𝑏]) – solution of the
problem (1)-(2).
 empty lists{} of coefficients and displacements of straight lines of upper and lower limiting functions of functional intervals 𝑌([𝑎, 𝑏]).
2. Calculate 𝑦𝑎′ = 𝑓(𝑎, 𝑦𝑎 ) and choose the primary functional interval 𝑌̃([𝑎, 𝑏]) of solution 𝑦(𝑥) according (4). To do this, choose the maximum allowable
width 𝜔 for the entire interval [𝑎, 𝑏] of future functional
interval – solution (1)-(2). ∆> 0is defined by
𝜔
∆=
.
(17)
2(𝑏 − 𝑎)
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3. Build the functional interval 𝐹([𝑎, 𝑏]) =
𝑦𝑝 ≤ 𝑦̃𝑝 , but 𝑦𝑝+1 > 𝑦̃𝑝+1
(18)
𝐹{[𝑎, 𝑏], 𝑙 ′ (𝑥), 𝑙′(𝑥)} of the right side of the equation
or
(1) using the formulas from (4). The bound functions of
𝑦𝑝 ≥ 𝑦̃𝑝 , but 𝑦𝑝+1 < 𝑦̃𝑝+1 ,
(19)
this functional interval are piecewise linear. As a result
we will get the next lists:
or (18) and (19) are performed.
 of points {𝑥𝑖 }𝑛+1
𝑖=1 −breakdown the inter6. Functional interval 𝑆𝑎 ([𝑎, 𝑏̃]) on the interval
val [𝑎, 𝑏] on subintervals [𝑥𝑖 , 𝑥𝑖+1 ];
̃
[𝑎, 𝑏] guaranteed contains the unknown solution of the
𝑛
 the slope {𝑘𝑖′ } −of the lines of upper bound Cauchy problem (1)-(2). Therefore, if desired, it can be
𝑖=1
function of the functional interval of the derivative already considered as a solution of Cauchy problem
(1)-(2) on the interval [𝑎, 𝑏̃] as the functional interval.
𝑦 ′ (𝑥);
𝑛
Since the limiting functions of the functional in′
 the slope {𝑚𝑖 } −of the lines of lower bound
𝑖=1
terval 𝑆𝑎 ([𝑎, 𝑏̃]) usually consist of the quadratic splines
function of the functional interval of the derivative than it’s difficult to use it directly for searching on the
𝑦 ′ (𝑥);
interval [𝑎, 𝑏̃] the solution – functional interval
𝑛
 the displacement {𝑚𝑖′ } −of the lines of up- 𝑌̃([𝑎, 𝑏̃]) with the smallest width. Therefore we build
𝑖=1
per bound function of the functional interval of the de- the
linear
functional
interval
𝐿([𝑎, 𝑏̃]) =
rivative 𝑦 ′ (𝑥);
̃
𝐿{[𝑎, 𝑏], 𝑙(𝑥), 𝑙(𝑥)} that guaranteed contains the un𝑛
 the displacement {𝑘𝑖′ } −of the lines of known solution of the problem (1)-(2). The upper 𝑙(𝑥)
𝑖=1
lower bound function of the functional interval of the and lower 𝑙(𝑥) limiting functions we build as the piecewise linear functions using the convexity of the quadderivative 𝑦 ′ (𝑥);
𝑛+1
ratic parabolas. If the according parabola is the part of
 the values {𝑓𝑖′ }
− of the upper bound func- the upper limiting function of the functional interval
𝑖=1
𝑆𝑎 ([𝑎, 𝑏̃]) and is convex up then to the piecewise linear
tion on the points {𝑥𝑖 }𝑛+1
𝑖=1 of the functional interval of
′ (𝑥);
the derivative 𝑦
function 𝑙(𝑥) we will include the according tangents,
𝑛+1
′
 the values {𝑓𝑖 }
− of the lower bound func- otherwise the according secants. If the according parab𝑖=1
ola is the part of the lower limiting function of the function on the points {𝑥𝑖 }𝑛+1
𝑖=1 of the functional interval of
tional interval 𝑆𝑎 ([𝑎, 𝑏̃]) and is convex down then to
the derivative 𝑦 ′ (𝑥);
the piecewise linear function 𝑙(𝑥) we will include the
4. Build the functional interval 𝑆𝑎 ([𝑎, 𝑏]), the
according tangents, otherwise the according secants.
limiting functions of which we find by the analytical
7. Build the functional interval 𝐹([𝑎, 𝑏]) =
expressions of the right and left parts of the formulas
𝐹{[𝑎,
𝑏], 𝐿([𝑎, 𝑏̃])} of the right side of the equation (2)
(9)-(16), accordingly. It contains a part of the solution
using (4).
values 𝑦(𝑥) from the start value 𝑦𝑎 .
8. Build the functional interval 𝑌([𝑎, 𝑏̃]), the
̃
5. Find the maximum value 𝑏 ≤ 𝑏, so that
𝑆𝑎 ([𝑎, 𝑏̃]) ⊂ 𝑌̃([𝑎, 𝑏̃])і
𝑦(𝑥) ∈ 𝑆𝑎 ([𝑎, 𝑏̃]).
Then limiting functions of which we find using (9)-(16). It
guaranteed contains the solution 𝑦(𝑥) of problem (1)𝑆𝑎 ([𝑎, 𝑏̃]) on the interval [𝑎, 𝑏̃ ] guaranteed contains an
(2) on the interval [𝑎, 𝑏̃] and has a small width.
unknown solution to the problem (1)-(2). For this con9. Accumulate the relevant information in the
sistently computing the values of the upper and lower
main
lists from paragraph 1 of this algorithm.
limiting functions of the functional interval 𝑆𝑎 ([𝑎, 𝑏̃]),
10. Form a new Cauchy problem with interval inthe values of the upper and lower limiting functions of itial condition. For this we clear the working lists that
the functional interval 𝑌̃([𝑎, 𝑏̃ ]), create the next lists:
are formed in the paragraph 1 of this algorithm and
 {𝑝𝑖 }𝑛+1
again form them in the previous primary form. Then we
𝑖=1 − of the values of the upper limiting
functions of the functional interval 𝑆𝑎 ([𝑎, 𝑏̃]) on the solve the next two Cauchy problems
11.
points {𝑥̃𝑖 }𝑛+1
𝑖=1 ;
𝑛+1
(20)
𝑦 ′ = 𝑓(𝑥, 𝑦(𝑥)),
 {𝑝𝑖 }
− of the values of the lower limiting
̃
𝑖=1
(21)
𝑦(𝑏) = 𝑦1 ,
functions of the functional interval 𝑆𝑎 ([𝑎, 𝑏̃]) on the
and
points {𝑥̃𝑖 }𝑛+1
(22)
𝑦 ′ = 𝑓(𝑥, 𝑦(𝑥)),
𝑖=1 ;
𝑛+1
̃ ) = 𝑦2 ,
(23)
𝑦(𝑏
 {𝑦̃}
−
of
the
values
of
the
upper
limiting
𝑖 𝑖=1
where
functions of the functional interval 𝑌̃([𝑎, 𝑏̃]) on the
𝑦1 = 𝑦𝑝 , 𝑦2 = 𝑦𝑝 .
(24)
points {𝑥̃𝑖 }𝑛+1
𝑖=1 ;
𝑛+1
12. Solve these Cauchy problems on the interval
 {𝑦̃𝑖 }
− of the values of the lower limiting [𝑏̃, 𝑏]consistently implementing paragraphs 2-10. In
𝑖=1
functions of the functional interval 𝑌̃([𝑎, 𝑏̃]) on the this case, the upper limiting function of the functional
points {𝑥̃𝑖 }𝑛+1
interval 𝑌 ([𝑏̃, 𝑏̃ ]), where the point 𝑏̃ (𝑏̃ ≤ 𝑏̃ ≤ 𝑏) is
𝑖=1 ;
The value 𝑏̃ is that first point 𝑥𝑝 of the interval determined by (18)-(19) is the upper limiting function
breakdown {𝑥̃𝑖 }𝑛+1
𝑖=1 where
of the functional interval 𝑌 ([𝑏̃, 𝑏̃ ]) – the solution of
1
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the problem (20)-(21), and the lower limiting function
Remark 2. If the highest width of the intervals
[𝑥
̃
,
𝑥
̃
̃
̃
𝑖
𝑖+1 ] is quite big then it is expedient to take the
of the functional interval 𝑌 ([𝑏, 𝑏]) is the lower limitlowest value between the abscissa points of the intering function of the functional interval 𝑌2 ([𝑏̃, 𝑏̃ ]) – the sections the upper limiting functions of the functional
solution of the problem (22)-(23).
intervals 𝑌([𝑎, 𝑏̃]) and 𝑆𝑎 ([𝑎, 𝑏̃]) for the value 𝑏̃; and
13. We repeat paragraphs 2-10 of the algorithm the lower limiting functions of the functional intervals.
Remark 3. If we will repeat the paragraphs 3 – 8
until the equality 𝑏̃ = 𝑏 is performed.
After implementation of the algorithm we will get of the algorithm using the same value 𝑏̃ on the interval
the next lists of:
then after several repeating the width of the functional
 {𝑥𝑖 }𝑀+1
interval 𝑌([𝑎, 𝑏̃]) will be smaller than any predefined
𝑖=1 − points of the interval breakdown
[𝑎, 𝑏];
width. But the number of the points of the interval [𝑎, 𝑏̃]
𝑀
𝑀
𝑀
{𝑎
}
{𝑐
}

the coefficients breakdown is rapidly increasing and, accordingly, the
𝑖 𝑖=1 , {𝑏𝑖 }𝑖=1 , 𝑖 𝑖=1 −
count of the elements of the resulting lists.
𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 , 𝑐𝑖 , accordingly, of the parabolas of the upper limRemark 4. If the highest width of the intervals
iting function of the functional interval 𝑌([𝑎, 𝑏]) – the
[𝑥̃𝑖 , 𝑥̃𝑖+1 ] is quite big then it is expedient to take in the
solution of the Cauchy problem (1)-(2);
paragraph 5 of the algorithm the smallest solution of the
𝑀
𝑀
𝑀
 {𝑎𝑖 } , {𝑏𝑖 } , {𝑐𝑖 } − the coefficients two equations for the point 𝑏̃ that we will get by equat𝑖=1
𝑖=1
𝑖=1
𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 , 𝑐𝑖 , accordingly, of the parabolas of the lower lim- ing the upper and lower limiting functions of the functional intervals 𝑌([𝑎, 𝑏̃]) and 𝑆𝑎 ([𝑎, 𝑏̃]) accordingly.
iting function of the functional interval 𝑌([𝑎, 𝑏]) – the
solution of the Cauchy problem (1)-(2);
4. THE EVALUATION OF THE MAXIMUM
 {𝑦𝑖 }𝑀+1
𝑖=1 – values of the upper limiting function
WIDTH OF BILATERAL APROXIMATION OF
of the functional interval 𝑌([𝑎, 𝑏]) – the solution of the
THE SOLUTION OF CAUCHY PROBLEM
Cauchy problem (1)-(2);


𝑀+1

{𝑦𝑖 }

𝑖=1

– values of the lower limiting func-

tion of the functional interval 𝑌([𝑎, 𝑏]) – the solution
of the Cauchy problem (1)-(2);
Remark 1. To determine the coefficients 𝑘, 𝑘 the
formula (4) can be changed to 𝑘 = 𝑦 ′ (𝑎) − ∆1 , 𝑘 =
𝑦 ′ (𝑎) + ∆2 , where ∆1 ≥ 0, ∆2 ≥ 0. Then in formula (17)
∆= (∆1 + ∆2 )/2.

Theorem 2. Let function 𝑦(𝑥) is once continuous
differentiated at the every point𝑥of interval [𝑎, 𝑏] and
its derivative satisfies the double inequality
𝑔(𝑥) ≤ 𝑦 ′ (𝑥) ≤ 𝑔(𝑥)
(25)
Then the Cauchy problem (1)-(2) has a solution
𝑦(𝑥) and the constants 𝑐 > 0, 𝑙 > 0 exist so that

𝜔 (𝑌 (𝑋, 𝑔𝑌 (𝑥), 𝑔𝑌 (𝑥))) ≤ 𝑐𝑙ℎ2 ((1 + ℎ)𝑛−1 − 1)(1 + ℎ)𝑛−1 ,

(26)

where ℎ = max(ℎ1 , … , ℎ𝑛 ).
Proof. According to the algorithm of the modified Moore method we obtain the next inequality
𝜔 (𝑌 (𝑋𝑖 , 𝑔𝑌 (𝑥), 𝑔𝑌 (𝑥))) ≤ 𝜔 (𝑌 (𝑋𝑖 , 𝑔𝑌 (𝑥), 𝑔𝑌 (𝑥))) + (𝑥 − 𝑥𝑖−1 )𝜔 (𝐹 (𝑋𝑖−1 , 𝑆 (𝑋𝑖 , 𝑔𝑆 (𝑥), 𝑔𝑆 (𝑥)))) ,

For proving the theorem we need prove that inequality at first
(1 + ℎ)𝑛−1 − 1
𝜔 (𝑆 (𝑋𝑖 , 𝑔𝑆 (𝑥), 𝑔𝑆 (𝑥))) ≤ 𝑐ℎ2 (
).
ℎ
Using (4) and (25) we obtain
𝑦(𝑎) + 𝑔(𝜉)(𝑥 − 𝑎) ≤ 𝑦(𝑥) ≤ 𝑦(𝑎) + 𝑔(𝜉)(𝑥 − 𝑎)
Consider 4 cases:
1. 𝑘𝑖′ > 0, 𝑘𝑖′ > 0. 𝜔(𝐹(𝑋)) = (𝑔(𝑥𝑖 ) − 𝑔(𝑥𝑖−1 )) , 𝑖 = 1, … , 𝑛.
2. 𝑘𝑖′ < 0, 𝑘𝑖′ > 0. 𝜔(𝐹(𝑋)) = (𝑔(𝑥𝑖 ) − 𝑔(𝑥𝑖 )) , 𝑖 = 1, … , 𝑛.
3. 𝑘𝑖′ < 0, 𝑘𝑖′ < 0. 𝜔(𝐹(𝑋)) = (𝑔(𝑥𝑖−1 ) − 𝑔(𝑥𝑖 )) , 𝑖 = 1, … , 𝑛.
4. 𝑘𝑖′ > 0, 𝑘𝑖′ < 0. 𝜔(𝐹(𝑋)) = (𝑔(𝑥𝑖−1 ) − 𝑔(𝑥𝑖−1 )) , 𝑖 = 1, … , 𝑛.
Consider the first case. Let 𝑘𝑖′ < 0, 𝑘𝑖′ > 0.
Further, we prove the inequality (28) using the method of mathematical induction. Let 𝑛 = 1:
Obviously, that 𝜔(𝑦0 (𝑥)) = 0. Then,

(27)

(28)
(29)
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𝜔(𝑦1 (𝑥)) ≤ 𝜔(𝑦0 (𝑥)) + (𝑥 − 𝑎) (𝑔(𝑥1 ) − 𝑔(𝑥1 )) ≤ 0 + (𝑎 + ℎ − 𝑎) (𝑔(𝑎 + ℎ) − 𝑔(𝑎 + ℎ)) ≤
ℎ (𝑘1′ (𝑎 + ℎ) + 𝑚1′ − 𝑘1′ (𝑎 + ℎ) − 𝑚1′ ) ≤ ℎ2 (𝑘1′ − 𝑘1′ ) + ℎ (𝑘1′ 𝑎 + 𝑚1′ − 𝑘1′ 𝑎 − 𝑚1′ ) ≤ ℎ2 (𝑘1′ − 𝑘1′ )=𝑐1 ℎ2 , де
𝑐1 = 𝑘1′ − 𝑘1′ .
Suppose that for 𝑛 = 𝑝 inequality (28) is satisfied. Then
𝜔 (𝑦𝑝 (𝑥)) ≤ ℎ2 (𝑐1 (1 + ℎ)𝑝−1 + 𝑐2 (1 + ℎ)𝑝−2 + ⋯ + 𝑐𝑝−2 (1 + ℎ)2 + 𝑐𝑝−1 (1 + ℎ) + 𝑐𝑝 ),
where 𝑐1 = 𝑘1′ − 𝑘1′ , … , 𝑐𝑝 = 𝑘𝑝′ − 𝑘𝑝′ .
Then we will show that the inequality (28) is performed for 𝑛 = 𝑝 + 1. Obviously, that
𝜔 (𝑦𝑝+1 (𝑥)) ≤ 𝜔 (𝑦𝑝 (𝑥)) + (𝑥 − 𝑎) (𝑔(𝑥𝑝+1 ) − 𝑔(𝑥𝑝+1 )) ≤ ⋯ ≤ ℎ2 (𝑐1 (1 + ℎ)𝑝 + 𝑐2 (1 + ℎ)𝑝−1 +
′
′
⋯ + 𝑐𝑝−1 (1 + ℎ)2 + 𝑐𝑝 (1 + ℎ) + 𝑐𝑝+1 ), де 𝑐1 = 𝑘1′ − 𝑘1′ , … , 𝑐𝑝+1 = 𝑘𝑝+1
− 𝑘𝑝+1
.

Let 𝑐 = max(𝑐1 , … , 𝑐𝑛 ), then
𝜔(𝑦𝑛 (𝑥)) ≤ 𝑐ℎ2 ((1 + ℎ)𝑛−1 + (1 + ℎ)𝑛−2 + ⋯ + (1 + ℎ)2 + (1 + ℎ) + 1) = 𝑐ℎ2 (
Consider the next case. Let

𝑘𝑖′

>

0, 𝑘𝑖′

(1+ℎ)𝑛−1 −1
ℎ

).

> 0, 𝑐 = max(𝑐1 , … , 𝑐𝑛 ). Similarly, we get

𝜔(𝑦𝑛 (𝑥)) ≤ 𝑐ℎ2 ((1 + ℎ)𝑛−1 + (1 + ℎ)𝑛−2 + ⋯ + (1 + ℎ)2 + (1 + ℎ) + 1) = 𝑐ℎ2 (

(1 + ℎ)𝑛−1 − 1
).
ℎ

Let 𝑘 ′ < 0, 𝑘 ′ < 0. Similarly, we get
𝜔(𝑦𝑛 (𝑥)) ≤ ℎ2 (𝑐1 (1 + ℎ)𝑛−1 + 𝑐2 (1 + ℎ)𝑛−2 + ⋯ + 𝑐𝑛−2 (1 + ℎ)2 + 𝑐𝑛−1 (1 + ℎ) + 𝑐𝑛 ),
′
де 𝑐1 = −𝑘1′ , 𝑐2 = 𝑘1′ − 𝑘2′ … , 𝑐𝑛 = 𝑘𝑛−1
− 𝑘𝑛′ .
Let 𝑐 = max(𝑐1 , … , 𝑐𝑛 ).

𝜔(𝑦𝑛 (𝑥)) ≤ 𝑐ℎ2 (𝑛 + (𝑛 − 1) + ⋯ + 3 + 2 + 1) =

1
𝑛(𝑛 + 1)𝑐ℎ2
2

𝜔(𝑦𝑛 (𝑥)) ≤ 𝑐ℎ2 ((1 + ℎ)𝑛−1 + (1 + ℎ)𝑛−2 + ⋯ + (1 + ℎ)2 + (1 + ℎ) + 1) = 𝑐ℎ2 (

(1 + ℎ)𝑛−1 − 1
).
ℎ

Inequality (29) is proved.
From (27) and (29), using the condition
𝜔(𝐹(𝑋)) ≤ 𝑙𝜔(𝑌(𝑋)), ∀𝑙 > 0
let’s prove the inequality (26) using the method of mathematical induction.
For 𝑘 = 1 we have:
𝜔(𝑌(𝑋1 )) ≤ 0 + 𝑙𝑐ℎ2 ((1 + ℎ)𝑛−1 − 1)
Assume that 𝑘 = 𝑝.
𝜔 (𝑌(𝑋𝑝 )) ≤ 𝑙𝑐ℎ2 ((1 + ℎ)𝑛−1 − 1)(1 + ℎ)𝑝−1

(30)

Then for 𝑘 = 𝑝 + 1:
𝜔 (𝑌(𝑋𝑝+1 )) ≤ 𝑙𝑐ℎ2 ((1 + ℎ)𝑛−1 − 1)(1 + ℎ)𝑝−1 + 𝑙𝑐ℎ3 ((1 + ℎ)𝑛−1 − 1)(1 + ℎ)𝑝−1
= 𝑙𝑐ℎ2 ((1 + ℎ)𝑛−1 − 1)(1 + ℎ)𝑝
Theorem is proved.
Remark 5. From theorem 2 follows that the width
of the functional interval that guaranteed contains the
solution of the Cauchy problem (1)-(2) can be reduced
with increasing the count of the points of interval breakdown [𝑎, 𝑏] while building the functional interval
𝐹([𝑎, 𝑏]).
4. RESULTS OF CALCULATING
EXPERIMENTS
Example 1. Construct two-sided approximations
in the form of quadratic splines to solve the next Cauchy problem:
𝑦 ′ = 𝑒 𝑥 𝑦 2 − 2𝑦,
𝑦(0) = 0.75.

The two-sided approximations to solution of the
Cauchy problem is found using the algorithm of modified Moore method based on mathematics of the functional intervals.
The exact solution of the problem has the next
form
3𝑒 −𝑥
𝑦(𝑥) = 𝑥
𝑒 +3
The picture 1 shows the exact solution and the
two-sided approximations to solution of the Cauchy
problem that is found using the algorithm of modified
Moore method based on mathematics of the functional
intervals. The picture 2 shows the exact solution (middle line), the functional interval of the solution built by
algorithm of the modified Moore method (upper and
lower lines) and the intervals built by Moore method
(the set of the line segments of the horizontal lines).
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Pic. 1. Exact solution and the two-sided approximations to solution of the Cauchy problem that is found using
the algorithm of modified Moore method based on mathematics of the functional intervals

Pic. 2. The exact solution, the functional interval of the solution built by algorithm of the modified Moore
method and the interval built by Moore method
Table 1 presents the results of the algorithm of
modified Moore method based on mathematics of the
functional intervals on the interval [0, 0.026393] – the
values of the lower and upper quadratic splines

(𝑝𝑖 (𝑥), 𝑝𝑖 (𝑥)), 𝑎𝑖 , 𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 , 𝑏𝑖 , 𝑐𝑖 and 𝑐𝑖 are the coefficients of the lower and upper quadratic splines on the
points 𝑥𝑖 :
𝑝𝑖 (𝑥) = 𝑎𝑖 𝑥 2 + 𝑏𝑖 𝑥 + 𝑐𝑖 ,
𝑝𝑖 (𝑥) = 𝑎𝑖 𝑥 2 + 𝑏𝑖 𝑥 + 𝑐𝑖 .
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Table 1.
The results of the modified Moore method based on mathematics of the functional intervals
{0, 0.003285, 0.006569, 0.009854, 0.013139, 0.016423, 0.019708, 0.022993,
{xi }10
i=1
0.026278, 0.026393}
{pi (xi )}9i=1 {0.75, 0.746932, 0.743887, 0.740866, 0.737867, 0.734895, 0.731946, 0.729022, 0.726121}
{pi (xi )}9i=1 {0.75, 0.746921, 0.743841, 0.740761, 0.737683, 0.734626, 0.731554, 0.728473, 0.725403}
{1.079746, 1.061568, 1.072613, 1.054582, 1.135909, 1.118946, 1.129008,
{ai }9i=1
1.112177, 1.181022}
{a i }9i=1
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}
{−0.9375, −0.93744, −0.937513, −0.937335, −0.938404, −0.938125,
{bi }9i=1
−0.938323, −0.937936, −0.939869}
{−0.9375, −0.93747, −0.937562, −0.937473, −0.93611, −0.935961,
9
{bi }i=1
−0.936247, −0.936042, −0.933668}
{0.75, 0.75, 0.75, 0.75, 0.75, 0.75, 0.75, 0.75, 0.75}
{ci }9i=1
{ci }9i=1
{0.75, 0.75, 0.75, 0.75, 0.75, 0.75, 0.75, 0.75, 0.75}

Table 2 presents the widths of the functional interval built by the algorithm of the modified Moore

method based on mathematics of the functional intervals and the widths of the interval by Moore method on
the interval [0, 0.026393].
Table 2.
The widths between the lower and upper quadratic splines built by the algorithm of the modified Moore
method based on mathematics of the functional intervals and the widths of the intervals got by Moore
method
̅p (x) − Yp (x)
xi
pi (xi ) − pi (xi )
Y
0
0.003285
0.006569
0.009854
0.013139
0.016423
0.019708
0.022993
0.026278
0.026393

0
1.164964 ∗ 10−5
4.600697 ∗ 10−5
1.046403 ∗ 10−4
1.838565 ∗ 10−4
2.687171 ∗ 10−4
3.919549 ∗ 10−4
5.491375 ∗ 10−4
7.181837 ∗ 10−4
6.589943 ∗ 10−4

The width of the functional interval of the solution
of Cauchy problem (1)-(2) build by the algorithm of
modified Moore method based on mathematics of the
functional intervals on the interval [0, 0.026393] is
7.181837 ∗ 10−4 , ℎ = 0.003285. The width of the interval found by Moore method on the interval
[0, 0.026393] is 4.963221 ∗ 10−3 .
CONCLUSIONS
The results of the investigations give reason to assert that the modified Moore method proposed in [9]
makes it possible to construct two-sided approximations of the solution of the Cauchy problem (1) - (2) in
the form of a corresponding functional interval whose
limiting functions are the quadratic splines. Such constructed functional interval is guaranteed containing a
solution of the Cauchy problem. The width [7] of this
functional interval satisfies the inequality (9). It is essentially smaller than the width of the interval expansion of the function 𝑦(𝑥), which is obtained using
Moore method [6]. The method of the conducted analysis can be extended to the other methods from [9] of
solving the Cauchy problem.

4.963221 ∗ 10−3
4.963221 ∗ 10−3
4.963221 ∗ 10−3
4.963221 ∗ 10−3
4.963221 ∗ 10−3
4.963221 ∗ 10−3
4.963221 ∗ 10−3
4.963221 ∗ 10−3
4.963221 ∗ 10−3
4.963221 ∗ 10−3
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DEVELOPMENT OF THE MATHEMATICAL MODEL FOR THE
INSTALLATION OF TWO-STAGE SEPARATING
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Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
Gumenyuk T.
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Анотація
Відповідно до закону збереження кількості речовини, отримана математична модель двостадійного
процесу сепарації. У просторі змінних стану з координатами – тиски та рівні в сепараторах першої і другої
ступені, які є функціями командних сигналів регуляторів рівня і тиску. Отримана математична модель
може служити основою для синтезу ефективних систем керування процесом двостадійної сепарації.
Abstract
According to the law of conservation of the amount of matter, a mathematical model is obtained for a twostage separation process. In the space of state variables with coordinates-pressures and levels in the separators of
the first and second degree, which are functions of the command signals of the level and pressure regulators. The
got mathematical model can serve as the basis for the synthesis of effective control systems for the two-stage
separation process.
Ключові слова: сепарація, стадії сепарації, математична модель, командні сигнали, змінні стану.
Keywords: separation, separation stages, mathematical model, command signals, state variables.
1. Вступ
Герметизовані системи збору і підготовки
нафти з подальшим транспортуванням до споживачів включають у себе сепараційні системи, які мають у своєму складі кілька ступенів сепарації.
Сепараційні системи здійснюють операції
щодо збору, підготовки і зберігання нафти. Однією
із основних функцій є транспортування продукції
свердловини під дією пластового тиску або за рахунок енергії насосів до пункту підготовки нафти [1].
А також відділення газу від нафти і подача його
споживачам та відділення вільної води від продукції свердловин (у випадку отримання заводненої
нафти).
Ефективність процесу сепарації в значній степені визначається методами і алгоритмами систем

автоматичного керування. З огляду на те, що процес сепарації протікає під дією численних завад та
притаманних йому складних внутрішніх зв’язків
[2]. Тому актуальним завданням буде розроблення
ефективних систем автоматичного керування повинна ґрунтуватись на адекватних математичних
моделях, які кількісно і якісно характеризують процес сепарації цілому. Розробка математичної моделі двостадійної сепараційної установки є актуальним завданням на сьогоднішній день, так як в системі поєднані горизонтальний сепаратор високого
тиску та вертикальний – низького. Двостадійна система сепарації дає змогу суттєво підвищувати загальний коефіцієнт сепарації нафти, що є важливим
показником для подальшої її перероблення.
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2. Аналіз літературних даних та постановка
3. Ціль та задачі дослідження
Метою роботи є обґрунтування доцільності ропроблеми
Переважна більшість робіт, в яких висвітлю- зроблення математичної моделі установки двоються питання математичного моделювання про- стадійної сепарації і в подальшому синтез ефективцесів сепарації, орієнтовані на вибір геометричних них систем автоматичного керування процесом серозмірів сепараторів, продуктивності і ефектив- парації та створення математичних моделей у
ності роботи сепараторів [3].
термінах «вхід-вихід».
Так у роботі проаналізовані фактори, які вплиДля досягнення поставленої мети були поставвають на ефективність роботи сепаратора [4]. Тут лені такі завдання:
наведені такі важливі показники як газовий фактор
1. Проаналізувати математичні моделі існуюі коефіцієнт розчинності газу. Для розрахунку про- чих сепараційних установок.
пускної здатності сепараторів використовують тео2. Розробити математичну модель установки
рію руху частинок газу в гравітаційному полі [5]. У двостадійної сепарації.
роботі зроблений детальний аналіз впливу техно3. Сформулювати висновки на основі проведелогічних факторів на ефективність процесу сепара- них досліджень.
ції.
4. Об’єкт та методи дослідження сепараОднією із перших математичних моделей, яка ційної установки
описує процес сепарації в термінах «вхід-вихід» і
Об’єктом дослідження являється технояка придатна для синтезу автоматичних систем ке- логічний процес сепарації нафти. В статті розглярування, була модель, що запропонована у роботі дається двостадійна сепараційна система [11] (рис.
[6]. Серед інших робіт слід відмітити роботу, де на 1), яка вміщає першу та другу ступінь сепарації. На
основі моделі низькотемпературної сепарації за- першій ступені відбувається часткове розгазування
пропонований підхід до побудови регулятора пластової нафти в горизонтальному сепараторові.
нелінійним об’єктом із затримкою [7]. У роботі за- Потік частково відсепаратованої нафти поступає на
пропоновані математичні моделі сепаратора, кожна другу ступень сепарації у вертикальний сепаратор.
із яких описує зміни тиску і рівня в сепараторі в за- Нафта після другої ступені сепарації поступає у
лежності від технологічних параметрів [8]. При вертикальний резервуар, який знаходиться під атцьому врахована взаємовплив рівня рідини і тиску мосферним тиском.
в сепараторі [9].
Фактичне збільшення виділення нафти для
У сепараційних установках процес сепарації двоступеневої системи у порівнянні з одноступенездійснюється у кілька стадій, начастіше у дві стадії вою може коливатись у межах від 3 % до 15 % (іноді
[10]. Режим роботи першої ступені суттєво впливає навіть і більше) [11].
на ефективність роботи наступної ступені. Тому акРобочий тиск на першій ступені сепарації, як
туальною науковою задачею є створення матема- правило, який створюється пластовим тиском на
тичної моделі двостадійної сепараційної установки виході із свердловини. Такі тиски коливаються в
як об’єкта автоматичного керування [11].
межах від 4,1 до 8,3 МПа [11].

Рис. 1. Двостадійна сепараційна система
Забезпечення необхідної ефективності процесу сепарації досягається шляхом стабілізації таких режимних параметрів як рівня рідини та тиску
в сепараторі. Тому матеріальні потоки в дво-

стадійній сепараційній системі описуються за допомогою рівнянь матеріального балансу відповідно
для горизонтального та вертикального сепаратора
окремо.
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5. Математична модель роботи двостадійної
(6)
G f  Gн  Gg .
сепараційної установки
У загальному випадку для n ступенів сепарації
Враховуючи значення Gg , яке обчислюється за
розподіл тисків між ступенями сепарації визнаформулою
(3), отримуємо: G f  Gн  0G f ,
чається за формулою:
0 ,5
звідси:
 P1 
(1)
R 
 Ps 
(7)
Gн  1  0  G f .
або

P2 

P1
 Ps R n1 ,
R

(2)

де R – коефіцієнт тиску; n – кількість ступенів
сепарації; P1 – тиск у сепараторі першої ступені; P2
– тиск у сепараторі другої ступені; Ps – тиск у резервуарі для зберігання нафти.
Сумарна кількість газу (вільного і розчиненого), що поступає на першу ступень сепарації [2]

Gg  0G f ,

(3)

де Г0 – газовий фактор; Gf – масова витрата
нафти разом з розчиненим в ній газом.
Степінь розгазування нафти у сепараторі характеризується такими двома показниками [12]:

rн 

rg 

Gн  Gн1 ,
Gн
Gg  Gg1

,

(4)

(5)

Gg

де Gn , Gg – маса нафти і газу в нафтогазовій
суміші віднесених до одиниці часу; Gн1 , Gg1 – масові витрати нафти і газу після сепарації.
Очевидно, що

Підставляючи

Gн в

Gн1  1  0 1  rн  G f .

(4),

знаходимо,

що

Якщо ввести позначення:

То

н  1  0 1  rн  ,

(8)

Gн1  нG f ,

(9)

де εн – коефіцієнт сепарації нафти [8].
Якщо врахувати формулу (3), то для газової
фази буде мати місце таке співвідношення

rg 
Звідси знаходимо

0G f  Gg1
 0G f

.

Gg1  0 1  rg  G f

або

Gg1   g G f ,
де

 g  0 1  rg  .

(10)

Величину εg назвемо коефіцієнтом сепарації
газу. При постійній температурі газовий фактор є

функцію тиску в сепараторі 0  f  P1  . На рис.
2 показаний графік такої залежності, який запозичений з [4].

Рис. 2. Залежність газового фактору від тиску в сепараторі
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Між газовим фактором Г0 , який має розСхема матеріальних потоків для першої ступені сепарації показана на рис. 3.
Qg
мірність кг/кг і газовим фактором  
, роз0
Дослідження сепараційної установки як
Qf
об’єкта
автоматичного керування [8, 10, 13] покамірність якого м3/м3 існує очевидний взаємозв’язок зали, що забезпечити необхідну ефективність про
цесу сепарації можна шляхом стабілізації таких ре0  0 g .
жимних параметрів як рівня рідини та тиску в сепаf
раторі.

Рис. 3. Схема матеріальних потоків першої ступені сепарації
Розглянемо сепаратор горизонтального типу,
схема якого показана на рис. 1. Рівняння матеріального балансу для газової фази буде таким [8]:
[Швидкість накопичення газу] = [Прихід газу]
- [Відбір газу] (11)
Нехай маса газу, який виділився у процесі сепарації, буде Mg . Тоді
dM g
[Швидкість накопичення газу] =
. (12)
dt
Масу газу Mg визначимо із рівняння стану газу
з врахуванням того, що на першій ступені розгазування тиск в сепараторі може значно перевищувати
атмосферний. Отже [14],

PV
1 g  zM g RgT1 ,

(13)

де Vg – об’єм газу в сепараторі; z – коефіцієнт
сти
сливості; Rg – газова стала; T1 – температура
газу.
Коефіцієнт стисливості газу z обчислюють за
модифікованим рівнянням стану Бенедикта-ВеббаРабіна (BWR-рівняння) [15]. Із рівняння (13) знаходимо

Mg 

PV
1 g

.

(14)

zRgT1

Коефіцієнт стисливості газу z є функцією температури T1 і тиску P1 газу в сепараторі, тобто

z  z  P1 ,T1  .

(15)

Прихід газу, який разом з нафтогазовою
сумішшю поступає в сепаратор, визначиться за такою формулою:
[Прихід газу] =  g G f .

(16)

На лінії виходу газу із сепаратора встановлений виконавчий пристрій (ВП), за допомогою якого
здійснюється стабілізація тиску в сепараторі. ВП
структурно складається із двох блоків – виконавчого механізму (ВМ) і регулюючого органу
(РО). Входом ВМ є командний сигнал регулятора
U1, а виходом – переміщення затвору L1, яке спричиняє зміну витрати газу Gg на виході РО (рис. 4).
Усталений режим руху потоку речовини через регулюючий орган підпорядковується рівнянню [16].

P1  Pg 2
g

p

w2
 0,
2

(17)

де P1, Pg2 – тиски до і після затвору РО; w – середня швидкість потоку через РО; ρg – густина газу;
εp – безрозмірний коефіцієнт, характерний для даного гідравлічного опору.
Значення εp у формулі (17) залежить [16] від
суми опорів, що викликані втратам на тертя в регульованих і не регульованих проходах корпуса, а також втратами через зміну напрямку потоку в РО.

Рис. 4. Структурна схема ВП
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Замінюючи у рівнянні (17) середню швидкість
РО характеризується витратною характеристиw на Qg / Fm де Fm – площа прохідного перерізу РО,
кою, якою встановлюється залежність між витратою газу Gg через РО і переміщенням затвору L1 РО
P  Pg 2
Q2
отримуємо 1
  p g2  0
при незмінних параметрах потоку. Для конкретного
g
2 Fm
ВП витратна характеристика є функцією пара2
метрів середовища і пропускною здатністю Kv (L1).
Gg1
або P1  Pg 2   p
.

0
Якщо допустити, що переміщення затвору
2 g Fm2
пропорційне командному сигналу регулятора U1, то
Із останнього рівняння знаходимо
Kv (L1) = KL1 Kv (U1). З врахуванням зробленого допущення формулу (21) подамо у такому вигляді:

Fm
g  P1  Pg 2  .
p 2

Gg1 

(18)

Gg1   g

Fm
носить назву пропускної
p 2

Величина

здатності РО [16]. Після введення позначення

Fm
, формула (18) набуде такого виKv 
p 2
гляду:

Gg1  K v  g  P1  Pg 2  .

(19)

При проходженні газу через РО відбувається
його дроселювання, що супроводжується складним
характером розподілом тисків по тракту потоку і,
як наслідок, відбувається зміна ρg, яка має досить
складну залежність від тиску і температури. Тому у
формулі (19) дійсне значення ρg замінюють на його
середнє значення ρg, яке може обчислюватись різними способами [16, 17]. Як показує практика, задовільні результати можна отримати, якщо густину
газу обчислювати при тискові

P1  Pg 2

Pg 

2

і тем-

пературі T1. У такому випадку обчислене значення
Gg буде відрізнятись від дійсного свого значення на
величину, що не перевищує 5 % [16].
Запишемо рівняння стану для нормальних
умов (Tпс = 273ºК і Pпс = 01,013 МПа) і для умов, що
визначаються значеннями ρg і T1 відповідно

Pnc  nc RTnc і Pg  zg RT1 , де z  z  Pg ,T1  .

де

z  z  Pg ,T1  .
Оскільки

Pg
Pnc



zgT1
ncTnc

P  T
g  g  nc nc .
zT1 Pnc

(20)

З врахуванням формули (20) вираз (19) набуде
такого вигляду:

Gg1  Kv nc
де nc 

ncTnc
.
Pnc

zT1

2
1

2
g2

(22)

1

1

де  g U1   K L1 K v U1  nc . Таким чином,
[Відбір газу] = Gg1,
(23)
де значення Gg1,обчислюється за формулою (22)
Якщо врахувати формули (12), (14), (16), (22) і
(23), то рівняння матеріального балансу (11) набуду
такого вигляду:


1 d  PV
  1 g    g G f   g U1 
Rg dt  zT1 

P

2
1

 Pg22 

. (24)

zT1

При вході нафтогазової суміші в сепаратор під
тиском P0 відбувається втрата тиску, яка обчислюється за формулою Дарсі-Вейсбаха [18]

P  

lf
Df



 f w2f
2

, де Df – діаметр вхідного тру-

бопроводу; lf – сумарна довжина ділянки, яка включає еквівалентні довжини місцевих опорів; pf – густина нафтогазової суміші; wf – швидкість потоку
нафтогазової суміші.
Враховуючи те, що w f 

Gf
 f Ff

і P  P0  P1 ,

знаходимо:

G f   f  f  P0  P1  ,
де  f 

(25)

l
1
1 ,
Af   f  2 ; Ff – площа
D f 2 Ff
Af

поперечного перерізу трубопроводу.
З врахуванням (25), рівняння (24) набуде такого вигляду:

, то:

 P12  Pg22 

P  P  ,
U 
zT

,

(21)


1 d  PV
  1 g    g  f  f  P0  P1    g U1 
Rg dt  zT1 

P

2
1

 Pg22  . (26)
zT1

Густину нафтогазової суміші ρf обчислимо за
такою формулою [19]:

f 

 g н

g x  1  x  н

, де ρн – густина нафти;

x – частка газу в нафтогазовій суміші.
По аналогії з формулою (20) можемо записати

g 

P0 ncTnc ,

z0T0 Pnc

(27)
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де z0,T0 – коефіцієнт стисливості і температура
газу в нафтогазовій суміші.
З врахуванням формули (27) значення ρf буде
таким:

f 
де  nc 

P0  ncн
,
xP0  nc  z0T0 1  x  н

(28)

ncTnc .
Pnc

Рівняння матеріального для рідкої фази буде
аналогічним рівнянню (11).
[Швидкість накопичення рідини] = [Прихід
рідини] - [Відбір рідини] (29)
Знайдемо складові рівняння (28).
[Швидкість накопичення рідини] =

dM p
dt

Vp  S p Ls .

Оскільки сепаратор розміщений горизонтально, то площа Sp буде залежати від рівня нафти
h у сепараторі. Обчислимо Sp (рис. 5а) для випадку
коли h ≥ rp.
Маємо:
(32)
S p  S1  S2 .
Переходячи до полярної системи координат
x  rs cos , отримаємо:

S2  2r

Mp – маса рідини (нафти) в сепараторі.
Перший сепаратор розміщений горизонтально
(рис. 1), який має форму циліндру. Допускаємо, що
його геометричні розміри залишаються вздовж
його довжини. Обчислимо Mp = Vp ρн, де Vp – об’єм
нафти у сепараторі.
Якщо Ls довжина сепаратора, а Sp площа, яку
займає рідина у поперечному перерізі сепаратора,
то:

2

2
s

 sin d  ,
2

(33)

1

де 1 
, (30)

(31)


h 
, 2  acos   1 .
2
 rs


Обчислення інтегралу у виразі (33) дає:
2

h   h 
h  
S2  rs2  acos   1     1 1    1  .

 rs  2  rs 
 rs  

Очевидно (рис. 5, а), що S1 
радіус сепаратора, а S2  2

h  rs



1 2
rs , де rs –
2

rs2  x 2 dx .

0

аб
Рис. 5. До обчислення площі Sp як функції рівня h : а – h ≥ rs ; б – h ≤ rs
Переходячи до полярної системи координат

2

h  h 
 h   . (34)
S p  rs2    acos   1    1 1    1 

 rs   rs 
 rs  


x  rs cos , отримаємо

2

S2  2rs2  sin 2d  ,

Для випадку, коли h ≤ rs (рис. 5б), маємо:
(35)
S p  S1  S2 .

(33)

1

де 1 


h 
, 2  acos   1 . Обчислення
2
 rs 

інтегралу у виразі (33) дає:
2

h   h 
h  
S2  rs2  acos   1     1 1    1  .

 rs  2  rs 
 rs  

З врахуванням значень S1 і S2, вираз (32) буде
таким:

Площа
якій 1 

S 2 обчислюється за формулою (33), у

 h

і 2  acos 1   . Отже,
2
 rs 

2

 h   h
 h 
S2  rs2  acos 1     1   1  1   

 rs  2  rs 
 rs  


.
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Підставляючи значення S1 і S2 у формулу (35),
де Sp (h) – обчислюється за формулою (34).
отримуємо такий результат:
Кількість нафти, яка поступає в сепаратор разом з нафтогазовою сумішшю, визначається формулою (9). Тому
2

 h  h
 h 
[Прихід рідини] = нG f . (38)
S p  rs2  acos 1    1   1  1    . (36)






rs  

rs 

rs  




Значення Gf обчислюється за формулою (25).
На лінії відбору нафти із сепаратора встановлений ВМ. Тому втрату нафти через РО будемо обчислювати за формулою, яка аналогічна формулі
(19) і в якій тиск перед виконавчим механізмом
P1+ρнgh, а після виконавчого механізму – P2. Крім
того ρg замінимо на ρн. Тоді
[Відбір рідини] = Kv н  P1  н gh  P2  . (39)

Формули (34) і (36) тотожні. Дійсно

 h
h 
 1       1 і
 rs 
 rs 
  h 
h 
acos     1     acos   1 . Два останніх
 rs 
  rs  

З врахуванням співвідношень (37) – (39)
рівняння матеріального балансу за рідинним компонентом (29) набуде такого вигляду:

співвідношення дають можливість стверджувати
про тотожність виразів (34) і (36).

н Ls

Отже,
[Швидкість накопичення рідини] =

н Ls

dS p  h 
dt

н Ls

,

(37)

dS p  h 
dt

dS p  h 
dt

 н  f  f  P0  P1   K v н  P1  н gh  P2  . (40)

За аналогією з рівняння (22) допускаємо, що
αн(U2) = KL2 Kv(U2), де U2 – командний сигнал регулятора; KL2 – коефіцієнт пропорціональності між
переміщенням штоку L2 РО і командним сигналом
U2.
Отже, рівняння (40) набуде такого вигляду:

  н  f  f  P0  P1    н U 2  н  P1  н gh  P2  .

Рівняння (26) і (41) утворюють математичну
модель першої ступені процесу сепарації. Аналіз
цих рівнянь показує, що вони малопридатні для
практичного використання. З метою їх спрощення
зробимо ряд допущень.
По-перше, величини z і z будемо вважати
постійними, а їх значення будемо обчислювати при

усталених значеннях відповідних тисків і температурю.
По-друге, температуру газу T2 в сепараторі
вважаємо незмінною. З врахуванням прийнятих допущень, рівняння (26) буде таким:

1 d  PV
1 g

  g  f  f  P0  P1    g U1 
zRgT1
dt
1
Введемо позначення –  g 
. Тоді
zRgT1
d  PV
1 g
dt
Очевидно, що


1
   g  f  f  P0  P1    g U1 
g 


d  PV
1 g
dt

(41)

 Vg

P

2
1

 Pg22 
zT1

P

2
1

.

 Pg22  
.

zT1


dV
dP1
 P1 g .
dt
dt

(42)

(43)

Об’єм газу в сепараторі знайдемо як різницю між повним об’ємом V0 і об’ємом V2 рідини в сепараторі
Vg = V0 – Vp. З врахуванням значення Vg рівняння (43) буде таким:

d  PV
1 g
dt

Із рівняння (41) знаходимо

dVp
dt





 V0  V p 

dV
dP1
 P1 p .
dt
dt

(44)



1
 н  f  f  P0  P1    н U 2  н  P1  н gh  P2  .
н
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Значення

dV p

підставимо у рівняння (44). У результаті отримаємо

dt
d  PV
1 g

dt

 V0  Vp 





dP1 P1

н f  f  P0  P1    н U 2  н  P1  н gh  P2  (45)
dt н

Спільний розв’язок рівнянь (42) і (45) дає:

  g P 
dP1
1

   1  н   f  f  P0  P1  
dt V0  Vp     g н 

P

 Pg22 


P1
(46)

 н U 2  н  P1  н gh  P2   .

g
zT1
н

dS p  h  S p  h  dh

 . З врахуванням останнього
У рівнянні (40) змінна h є функцією часу. Тому
dt
h
dt
 g U1 

2
1

співвідношення рівняння (41) прийме такий вигляд:





dh
1

 н  f  f  P0  P1    н U 2  н  P1  н gh  P2  ,
dt н Ls Lh

(47)

2

h 
2
де Lh 
1    1 .
rs
 rs 
Таким чином, математична модель сепаратора першої ступені включає в себе такі співвідношення:

  g P 
dP1
1

   1  н   f  f  P0  P1  
dt V0  Vp     g н 



 g U1 

P

2
1

g

 Pg22 
zT1




P1
 н U 2  н  P1  н gh  P2   ,

н


(48)



dh
1

 н  f  f  P0  P1    н U 2  н  P1  н gh  P2  ,
dt н Ls Lh

(49)

2 







h
h
h
Vp  L r    acos   1    1 1    1  ,

 rs   rs 
 rs  


(50)

2
s s

 g  0 1  rg  ,

(51)

н  1  0 1  rн  ,

(52)

2

h 
2
Lh 
1    1 .
rs
 rs 
Розглянемо другу ступень сепарації (рис. 1), де
розміщений горизонтальний сепаратор. Величинами, які визначають процес сепарації на другій
ступені, будуть тиск P1 і рівень h. Ці величини
зумовлюють величину потоку збідненої нафтогазової суміші в сепаратор другої ступені. Сепаратор
другої ступені має циліндричну форму. Допускаємо, що діаметр сепаратора за його висотою є сталою величиною. Складемо рівняння матеріального
балансу для другої ступені сепаратора, яке аналогічне рівнянню (29).
Отже, знаходимо:

[Швидкість накопичення рідини] =

(53)

dM p1
dt

, (54)

де Mp1 – маса рідини (нафти) в сепараторі другої ступені.
Очевидно, що Mp1 = ρнVp1.
Будемо вважати, що після другої ступені сепарації доля розчиненого газу у нафті є незначною.
Тому допускаємо ρн = const. Крім того Vp1 = S2h1, де
S2 – площа поперечного січення сепаратора другої
ступені; h1 - рівень нафти у другій ступені сепаратора.
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Отже,
буде описуватись формулою, яка подібна до (56) з
тією лише різницею, що перетік нафти з сепаратора
(55) другої ступені відбувається під дією тиску P2 і
M p1  н S2 h1 .
гідростатичного тиску ρнgh. Таким чином,
[Відбір рідини] = н U s 2  н  P2  н gh1  P3  , (57)
Масова витрата на виході сепаратора першої
ступені буде рівна масовій витраті нафтогазової
суміші на входу в друг ступень сепарації, тобто
[Прихід рідини] = н U 2  н  P1  н gh  P2  . (56)
На лінії відбору нафти із другої ступені встановлений ВМ. Тому масова витрата нафти через РО

н S2

де P3 – тиск в ємності накопичення нафти (рис. 1);
Us2 – командний сигнал регулятора витрати на
виході із другого сепаратора.
З врахуванням рівнянь (54) – (57) рівняння матеріального балансу (29) прийме такий вигляд:

dh1
 н U 2  н  P1  н gh  P2   н1 U s 2  н  P2  н gh1  P3  .
dt

З останнього рівняння знаходимо, що





dh1
1

 н U 2  н  P1  н gh  P2    н1 U s 2  н  P2  н gh1  P3  .
dt н S2
Рівняння матеріального по газу для другої ступені сепарації буде аналогічне рівнянню (11).
Знайдемо [Швидкість накопичення газу] =

dM g1
dt

.

Як і раніше, масу газу в сепараторі Mg1 другої
ступені визначимо із рівняння стану. Оскільки розгазування нафти на другій ступені сепарації відбувається при тисках, які близькі до атмосферного
[19], то

M g1 

PV
2 g1
RgT2

, де P2, T2 – тиск і температура

в сепараторі другої ступені.
Допускаємо, що температура газу T2 на протязі
інтервалу часу спостережень залишається незмінною. Тоді:
d PV
[Швидкість накопичення газу] = 1   2 g1  . (59)
RgT2
dt
Ефективність другої ступені сепарації можна
характеризувати показником, який аналогічний (5)

rg1 

Ggf  Gg 2
Ggf

,

(60)

де Ggf – маса газу в нафтогазовій суміші після
першої ступені сепарації віднесених до одиниці
часу; Gg2 – масова витрата газу після сепарації.
Якщо через Г1 позначити газовий фактор другої
ступені сепарації Г1 = Ggf / Gнf, то Ggf = Г1 Gнf.

Підставляючи значення Ggf у формулу (60),
знайдемо, що Gg2 =(1 – rg1)Г1Gнf. По аналогії з (10)
величину εg1=(1–rg1) назвемо коефіцієнтом сепарації газу другої ступені. Отримаємо, Gg2 = εg1Gнf.
Оскільки Gнf це потік нафтогазової суміші,
який поступає на другу ступень сепарації, то у
відповідності
з
(56)

Gнf  н U 2  н  P1  н gh  P2  . Тоді

Gg 2   g1н U 2  н  P1  н gh  P2  . (61)
Формула (61) визначає ту кількість газу (за
одиницю часу), яка заповнює об’єм Vg1. Тому
[Прихід газу] =

 g1н U2  н  P1  н gh  P2  . (62)
Кількість газу (за одиницю часу), яка покидає
другу ступінь сепарації, обчислюється за формулою, що аналогічна формулі (22)
[Відбір газу] =  g1 U s1 

P

2
2

 Pg23 

. (63)

T2

де Us1 – командний сигнал регулятора тиску
другої ступені сепаратора; P3 – тиск після РО другої
ступені сепарації; T2 – температура газу другої ступені сепарації. З врахуванням співвідношень (59),
(62) і (63) рівняння матеріального балансу другої
ступені сепарації набуде такого вигляду:

1 d  PV
2 g1 

  g1 н U 2  н  P1  н gh  P2    g1 U s1 
RgT2
dt
Об’єм газу Vg1 в сепараторі другої ступені
визначимо як різницю між повним об’ємом V01 сепаратора і об’ємом нафти Vp1 в сепараторі Vg1 = V01
– Vp1.
Враховуючи значення Vp1, будемо мати

(58)

P

2
2

 Pg23 
T2

Vg1  V01  S2h1

.

(64)

(65)

З рахуванням (65) рівняння (64) набуде такого
вигляду:
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V01  S2h1 


dP2
dh
 S2 P2 1  RgT2   g1н U 2  н  P1  н gh  P2    g1 U s1 

dt
dt


P

2
2

 Pg23  
 . (66)

T2


Швидкість зміни рівня в часі dh/dt обчислюється за формулою (58). Відповідне значення
dh1/dt підставляємо в (66). У результаті отримаємо

  P2

dP2
1

   RgT2 g1   н U 2  н  P1  н gh  P2  
dt V01  S2 h1   н


S2 P2н1 U s 2  н  P2  н gh1  P3   RgT2 g1

P P  

.
U 

T
2
2

2
g3

s1

2

Відповідно отримані рівняння (58) і (67) утворюють математичну модель другої ступені процесу
сепарації як об’єкта автоматичного керування.
6. Результати досліджень двостадійної сепараційної установки

(67)



Отримані рівняння (48-53) описують динаміку
процесу першої ступені сепарації у просторі станів
з координатами P1 і h. Аналіз системи рівнянь (48)
– (53) дає змогу виявити вхідні і вихідні величини
сепаратора як об’єкта керування, а також збурення,
які діють на об’єкт (рис. 6).

Рис. 6. Структурна схема процесу сепарації як об’єкта керування
Таким чином, вхідні дії на об’єкт – командні
сигнали U1 і U2 ; вихідні величини – тиск газу в сепараторі P1 і рівень нафти у сепараторі h; збурення,
що діють на об’єкт – тиск P0 , під яким нафтогазова
суміш подається в сепаратор; тиск Pg2 за РО, який

встановлений на лінії відбору газу із першої ступені
сепаратора; температури T0 нафтогазової суміші і
температури T1 у сепараторі; частка газу x, що
міститься у нафтогазовій суміші.

Рис. 7. Структурна схема двостадійного процесу сепарації як об’єкта керування
В результаті отримана структурна схема дво- командні сигнали Us1 і Us2; вихідні величини –
стадійного процесу сепарації (рис. 7). Аналіз си- рівень нафти h1 і тиск у сепараторі другої ступені
стеми диференціальних рівнянь (58) і (67) дає змогу P2. Інші величини такі як тиски P1, P3 і Pg3, рівень
встановити, що вхідними величинами процесу се- нафти h в сепараторі першої ступені, командний
парації другої ступені, як об’єкта керування, будуть
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сигнал U2 та температура газу T2 другої ступені се8. 8Numerical investigation of the effects of the
парації (рис. 7) слід розглядати як збурення.
central channel on the flow field in an oil–gas cyclone
separator / Xiang Gao, Jinfeng Chen, Jianmei Feng,
7. Висновки
1. Здійснено аналізу різних типів сепараційних Xueyuan Peng : Computers & Fluids, Volume 92, 20
установок з урахуванням всіх недоліків попередніх March 2014, Pages (45-55)p.
досліджень, на основі яких сформовано задачу для
9. A mathematical model to calculate the separaподальшого дослідження та розроблення власної tion efficiency of streamlined plate gas-liquid separator
математичної моделі установки двостадійної сепа- / Jianfei Song, Xuefei Hu : Separation and Purification
рації.
Technology, Volume 178, 7 May 2017, (242-252)p.
2. Розроблено унікальну математичну модель
10. Flow field of continuous phase in a vane-type
установки двостадійної сепарації, що відбувається pipe oil – water separator / Shi-ying Shi, Jing-yu Xu :
у дві стадії і яка враховує взаємодію та взаємовплив Experimental Thermal and Fluid Science, Volume
першої і другої ступені сепарації.
60, January 2015, (208-212)p.
3. Згідно отриманих результатів досліджень
11. Devold H. Oil and gas production handbook.
двостадійної сепараційної установки можна зро- An introduction to oil and gas production / H. Devold бити висновок що дана математична модель може ABB ATPA Oil and Gas, 2006. – 84 p.
служити основою для синтезу ефективних систем
12. Тугов В. В. Разработка математического
керування процесом двостадійної сепарації.
обеспечения оптимального проектирования и автоматического управления технологического процесса дегазации нефти: дис. … канд. техн. наук:
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
1. Лазута И. В. Технологические процессы, 05.13.06 / Тугов Виталий Валерьевич. – Оренбург,
оборудование и автоматизация нефтегазодобычи: 2002. – 208 с.
уч. пособие / И. В. Лазута, Р. Ю. Сухарев. – Омск:
13. Джарагян М. А. Робастная стабилизация в
СибАДИ, 2015. – 160 с.
локальных системах управления процессом подго2. Каспарьянц К. С. Процессы и аппараты для товки товарной нефти: дис. … канд. техн. наук:
объектов промысловой подготовки нефти и газа: 05.13.06 / Джарагян Максим Александрович. –
монография / К. С. Каспарьянц, В. И. Кузин, Л. Г. СПб, 2005. – 168 с.
Григорян. – М.: Недра, 1977. – 254 с.
14. (7) Трубопровідний транспорт газу / [М. П.
3. Theoretical and numerical analysis on pres- Ковалко, В. Я. Грудз, В. Б. Михалків та ін.]; за ред.
sure recovery of supersonic separators for natural gas / М. П. Ковалка. – К.: Арена Еко, 2002. – 600 с.
Yan Yang, Chuang Wen, Shuli Wang, Yuqing Feng :
15. СОУ 60.3-30019801-011:2004. КомпреApplied Energy, Volume 132, 1 November 2014, (248- сорні станції. Контроль теплотехнічних та еко253)p.
логічних характеристик газоперекачувальних агре4. Simulation of multiphase flow of the oil-water гатів. – К.: ДК „Укртрансгаз”, 2004 – 117 с.
separation in a rotating packed bed for oil purification /
16. Казинер Ю. Я. Пневматические исполниXiaojun Zhang, Yun Cheng, Songlin Nie, Hui Ji, тельные устройства в системах автоматического
Laiguo Liu / Mathematical Problems in Engineering управления / Ю. Я. Казинер, М. С. Слободкин. – М,:
2013.
Энергия, 1972. – 72 с.
5. Intelligent system for diagnosis of a three17. Горбійчук М. І. Моделювання об’єктів і сиphase separator / Irina Ioniţă, Liviu Ioniţă / Brain : стем керування в нафтогазовій промисловості: навBroad Research in Artificial Intelligence and Neurosci- чальний посібник / М. І. Горбійчук. – Іваноence / 2016; 7(1) : 18 - 28p.
Франківськ: Факел, 1999.Ч. ІІI. – 1999. – 235 с.
6. MRFT-based design of robust and adaptive
18. Иткина Д. М. Исполнительные устройства
controllers for gas loop of oil–gas separator / Hamdati систем управления в химической и нефтехимичеAl Shehhi, Igor Boiko / Cogent Engineering : 2015; ской промышленности / Д. М. Иткина. – М.: Химия,
2(1)
1984. – 232 с.
7. Structural optimization of downhole oil-wa19. Мильштейн Л. М. Нефтегазопромысловая
ter separator / Chuanwei Zhao, Haoyu Sun, Zengliang сепарационная техника: справочное пособие / Л. М.
Li / Journal of Petroleum Science and Engineer- Мильштейн, С. И. Бойко, Е. П. Запорожец; под ред.
ing, Volume 148, January 2017, 115-126p.
Л. М. Мильштейна. – М.: Недра, 1992. – 236 с.

32

Slovak international scientific journal # 9 (9), 2017 | MOLECULAR BIOLOGY

MOLECULAR BIOLOGY
УДК 616.71+615.322

ЛЕКТИНОСОДЕРЖАЩИЕ РАСТЕНИЯ В ЛЕЧЕНИИ
ОСТЕОПОРОЗА
Корсун В.Ф.
доктор медицинских наук, акад. РАЕН, профессор кафедры фитотерапии
Института восточной медицины Российского университета дружбы народов
Корсун Е.В.
доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой фитотерапии
Института восточной медицины Российского университета дружбы народов
Лахтин В.М.
доктор биологических наук, главный научный сотрудник
Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии
имени Г. Н. Габричевского

LECTINCONTAINING PLANTS IN THE TREATMENT OF
OSTEOPOROSIS
Korsun V.
doctor of medical Sciences, acad. the Academy of natural Sciences, professor of the Department of herbal
medicine Institute of Oriental medicine of the Russian University of friendship of peoples
Korsun E.
doctor of medical Sciences, professor, head of Department of herbal medicine Institute of Oriental medicine
of the Russian University of friendship of peoples
Lakhtin V.
doctor of biological Sciences, senior researcher of Moscow research Institute of epidemiology and
Microbiology named after G. N. Gabrichevskogo
Аннотация
Фитолектины - биологически активные вещества лекарственных растений, обладающих разнообразной биологической активностью. Авторами впервые создана и обоснована концепция по широкому использованию лектиносодержащих лекарственных растений отечественной флоры в профилактике и лечении различных вариантов остеопороза. Создан чайный напиток "Здоровые кости" для оптимизации их использования в терапии и реабилитации больных остеопорозом. Получены разрешительные документы.
Abstract
Phytolectins - biologically active substances of medicinal plants with diverse biological activity. The authors
first developed and proved the concept by extensive use of lectin containing medicinal plants of the local flora in
the prevention and treatment of different variants of osteoporosis. Created tea Healthy bones to optimize their use
in the treatment and rehabilitation of patients with osteoporosis. Obtained permits.
Ключевые слова: остеопороз, лекарственные растения, лектины, терапия, реабилитация.
Keywords: osteoporosis, medicinal plants, lectins, therapy, rehabilitation.
В настоящее время остеопороз (разрежение,
хрупкость костной ткани, приводящая к переломам) - довольно распространенное заболевание
костной системы. Оно чаще возникает на фоне приема кортикостероидов, развития климакса, патологии щитовидной железы, печени, почек и пр. Длительное течение остеопороза диктует необходимость постоянного приема химиопрепаратов
(оксидевит, альфа-БЗ-тева, остеогенон, миакальцик, Са-сандоз-форте, кальцид, кальций- ОЗникомед, натекаль ДЗ, моноклональные антитела и
др.) для их лечения, которые часто приводят к развитию нежелательных, явлений (замедление абсорбции лекарств, содержащих железо, а также ан-

тибиотиков тетрациклиновой группы; гиперчувствительности, функциональной диспепсии и др.).
Некоторые из них, в частности, содержащие моноклональные антитела - деносумаб и др., имеют
высокую стоимость и не используются среднестатистическими жителями России.
В то же время имеются сведения и практические наблюдения об использовании лекарственных
растений и препаратов из них в лечении данной патологии. Это направление в медицине все больше
завоевывает сторонников среди пациентов и практикующих врачей. Прогресс и достижения в этой
области науки тесно связаны с развитием новых методов исследований. Одним из них являются определение фитолектинов — белков, обладающих

Slovak international scientific journal # 9 (9), 2017 | MOLECULAR BIOLOGY
33
свойством обратимо и избирательно связывать уг- вого, репешка обыкновенного, эхинацеи пурпурлеводы, не вызывая их химического превращения. ной, астрагала шерстицветкового или перепончаПрименение лектинов для решения основных про- того, хвоща полевого, донника лекарственного,
блем иммунологии, онкологии, вирусологии, диа- горца птичьего, цветки таволги вязолистной, а
бетологии, клеточной биологии является одним из также полифракционный хитозан из дальневосточперспективных методологических подходов. Бла- ного краба [2].
годаря своим уникальным свойствам лектины
Данная композиция в виде чайного напитка
стали объектом интенсивного изучения и широкого "Здоровые кости" назначается по 2 таблетке 3 раза
внедрения в различных областях биологических и в день на 100 мл теплой воды 2 месяца (с месячным
медицинских исследований [1].
последующим перерывом) больным с остеопороОсновной эффект, получаемый при использо- зом и остеоартрозом [3].
вании лектиносодержащих растений - это удержать
Одновременно авторами разработана методокальций в организме, получаемый за счет продук- логия использования трав при остеопорозе, которая
тов питания и некоторых растений. При этом улуч- включает применение:
шается функциональное состояние щитовидной
> Хитозорa по 2 таблетке 3 раза в день перед
железы, печени и почек; уменьшается частота по- едой в течение 2 месяцев.
бочных явлений при жизненно необходимом при> Тонизид, климатон, корфит или таблетки для
еме гормональных препаратов (трансплантация ор- ума - по инструкции в утреннее время.
ганов, некоторые формы рака мужчин и женщин и
> Аргозид, чай успокоительный или защита пепр.).
чени - по инструкции в вечернее время.
Исходя из сказанного, желательно лицам после
> Проведение фитопаросауны циклами по 7 60 лет включать в состав оздоравливающей терапии 10 процедур (при отсутствии противопоказаний) - 4
средства, содержащие фитоэкдистероиды (препа- цикла в год.
раты левзеи, серпухи, подорожника, смолевки и
> Сеансы кинезиотерапии по 2 мин утром и ведр.). Получены результаты о положительном влия- чером (месяц проводят, месяц делают перерыв).
нии экдистероидов на продукцию остеокальцина и
Всем пациентам с остеопорозом рекомендудифференциацию мезенхимальных стволовых кле- ется шире использовать растительные лектиносоток в костной ткани, что позволяет рассматривать дердащие продукты с повышенным содержанием
экдистероиды в качестве средств для лечения осте- элементов кальция, магния и кремния. Так, конценопороза.
траторами магния служат алоэ, боярышник, белый
Согласно эпидемиологическим данным харак- виноград, все горцы, кресс-салат, крапива, мелисса,
тер питания женщин после 45 - 50 лет включает мо- петрушка, рябина черноплодная, шпинат, хлорелла,
лочные, хлебобулочные и крупяные продукты, овощи, шлемник, какао, орехи, тыква, подсолнух,
овощи и фрукты. Все они содержат достаточное ко- соя, отруби, злаки, бобовые, овес, ржаной хлеб, ябличество кальция и других макро- и микроэлемен- локи, инжир, тропические фрукты, шиповник, честов, влияющих на состояние остеобластов/остео- нок.
кластов. Однако, сериновые и кальций-чувствиМного кремния и кальция содержат: овес,
тельные рецепторы остеобластов не удерживают просо, пшеница (цельное зерно), пшеничные отданные физиологически активные соединения в руби, зародыши пшеницы, рис шелушеный, рис, ячсилу снижения их активности. Кальций чувстви- мень, отруби, пророщенные семена злаков, абрительный рецептор (КЧР), относящийся к семейству косы, бананы, бурая водоросль, ботва репы, ботва
рецепторов, сопряженных с О-белком, имеет боль- свеклы, вишня, горчица листовая, изюм, инжир (сушое значение для метаболических процессов, играя шеный), капуста белокочанная и цветная, земляключевую роль в регуляции кальциевого гомео- ника садовая и лесная, кольраби, кукуруза, лук, люстаза.
церна, майоран, морковь, огурцы, одуванчик, паАктивность указанных рецепторов можно стернак, салат-латук, свекла, сельдерей, семечки
определить используя так называемый лектино- подсолнуха, сливы, томаты зрелые, тыква, фасоль,
тест. Для активизации рецепторов остеобластов финики, хрен, шпинат, яблоки.
необходимы ионы кальция, магния, кремния, восВыводы: Фитолектины - перспективная группа
становления андроген/эстрогенового баланса и пр. соединений, обладающих высокой и разносторонВ значительной степени дефицит указанных ве- ней биологической активностью. Создана методоществ и нормализовать их дисбаланс, по нашему логия и композиция (фитохитодез) лектиносодермнению, возможно при использовании лектиносо- жащих трав, включающая: корни пырея ползучего,
держащих лекарственных растений.
одуванчика лекарственного траву и корни сабельНа основании проведенного литературного ника болотного, траву клевера лугового, репешка
анализа данных отечественной и зарубежной лите- обыкновенного, эхинацеи пурпурной, астрагала
ратуры (Германия, Израиль, Индия, Китай), а также шерстицветкового или перепончатого, хвоща полесобственных экспериментальных и клинических вого, донника лекарственного, горца птичьего,
данных нами создана композиция (фитохитодез) цветки таволги вязолистной, а также полифракцилектиносодержащих трав, включающая: корни пы- онный хитозан из дальневосточного краба. Дальрея ползучего, одуванчика лекарственного траву и нейшее исследование фитолектинов позволит сокорни сабельника болотного, траву клевера луго-
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здать на их основе новые эффективные лекарствен2. Корсун В.Ф., Волков Е.Е., Ферубко Е.В.,
ные препараты и оптимизировать их использование Корсун Е.В., Волков А.Е., Ивашкевич М.В. Лекарв терапии остеопороза.
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BEAUTIFUL LADY AS AN OBJECT OF DESIRE: THE ROLE
OF A KURTUAL CULT IN THE EUROPEAN CULTURE
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Анотація
В статті проаналізовано образ Прекрасної Дами, як феномен європейської середньовічної культури.
Розглянуто філософські та культурні передумови виникнення куртуазного культу та його значення у формуванні становища жінки. На основі структурного психоаналізу Ж. Лакана досліджено роль Дами як Іншого в конструюванні світоглядної Моделі Се6редньовіччя.
Abstract
The article analyzes the image of the Beautiful Lady as a phenomenon of European medieval culture. The philosophical and cultural preconditions of the emergence of the kurtual cult and its importance in shaping the position
of the woman are considered. On the basis of structural psychoanalysis by J. Lacan, the role of Dame as the other
in the design of the ideological model of the Middle Ages was researched.
Ключові слова: Прекрасна Дама, куртуазне кохання, сублімація, Інший, Бажання, Об’єкт.
Keywords: Beautiful Lady, Kurtual love, Sublimation, Other, Wish, Object.
Місце
жінки
в
світовому
історикокультурному процесі ніколи не було однозначним:
варіювалися соціальний статус, відношення та
можливість репрезентації в межах суспільства,
вимоги до зовнішньої та внутрішньої краси.
Постійно перебуваючи в процесі трансформації,
ідеал жінки, досить часто розходився із земною
реальністю, слугуючи зразком для наслідування та
ідейною основою мистецьких та соціальних змін.
Так, образ Прекрасної Дами, сформований в
просторі середньовічної куртуазної культури,
поєднуючи в собі релігійно-міфологічну складову і,
альтернативну їй, унормовану світську систему
взаємовідносин, поступово перетворився на певний
культурно-символічний конструкт, котрий завдяки
своїй багатофункціональності та глибиннопсихологічній основі, продовжив своє існування в
майбутньому.
Виникнувши в середньовіччі, культ Прекрасної Дами, досить швидко із опозиційних та маргінальних міжособистісних стосунків, перетворився на
зразок для побудови нових систем внутрішньо-суспільних взаємин, породивши образ, котрий перетворився на конструюючий елемент етично-моральної сфери, через призму якого, можливо простежити трансформативні процеси в образі та
становищі жінки.
Важливу роль в уявленні про статус та сутність
жінки відігравала релігійна складова, а саме головні сакральні жіночі образи. Так, образи Великої

Матері, що уособлювала в собі первозданну жіночності і «темну сторону» людської психіки та Діви
Марії, як найбільш ідеалізований образ, що мало
співвідносився зі звичайною земною жінкою, стали
важливими елементами у формуванні образу Дами
[7, с. 163]. Таким чином, Прекрасна Дама, поєднавши в собі святість Марії і земну чуттєвість, жінка,
в сфері куртуазних відносин, могла уникнути осуду
Церкви. Важливу роль тут відіграло і те, що початок ХІІ століття охарактеризувався пошуками людиною власного «Я», намаганнями відновити рівновагу між земними і чуттєвими радощами і спасінням душі, появою нових духовних цінностей. За
таких умов. культ Дами, в якому максимально повно проявився християнський містицизм, реалізуючись через включення в культ ірреальної та ідеальної складової, став конче необхідним. Разом з тим,
цей культ, піднімаючи жінку на новий рівень суспільних відносин, слугував для надання чоловікові та
його життю спрямованості, змісту і цінності.
В лицарському культі Прекрасної Дами, в любові до Діви Марії зароджується культ жіночності,
незвичний для Середньовічної реальності, в котрому переплітаються, на думку М. Бердяєва, особисте з всесвітнім, перемагаючи, таким чином, родове
начало й інакше репрезентуючи сутність християнських вчень [1].
Сукупність факторів вказують на формальність та умовність переваги жінки над чоловіком в
межах куртуазної культури. Звісно ж, чоловікам
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було властиво приписувати жінкам таємну і небез- не маючи змоги вистояти за умов щоденної фізичпечну владу, яка водночас і приваблювала і відшто- ної близькості, буденності, адже інтимна близьвхувала [3], проте це зумовлювалось скоріше не со- кість, змінюючи дистанцію і знімаючи бар’єри, поціально-політичними умовами та процесами, а гли- рушували всю складну систему, руйнуючи куртуабинною, внутрішньою потребою, викликаною зність стосунків [8].
низкою факторів. Так, наприклад, К. Г. Юнг, вваСвідченням цього, є одне з непорушних правил
жає, що як близькість так і відсутність жінки ство- куртуазних стосунків, котре вимагало, тримати корюють в чоловічій свідомості специфічні компле- хання в певних жорстких рамках. Те, що Прекрасна
кси. У випадках, коли жінка відсутня або непристу- Дама в творчості окситанських трубадурів зазвичай
пна, підсвідомість породжує в чоловіках певну зображувалась заміжньою, слугувало однією з пержіночність, що проявляється в різних формах і при- ших «нездоланних» перешкод, котра гарантувала
зводить до чисельних конфліктів. Не усвідомлю- виключно дистанційне спілкування з Об’єктом заючи цього, чоловіки приховують свою грубість за коханості. З одного боку, це покликано було підкмаскою сентиментальності [9], «витонченості» та реслити дотримання закону про рицарську вірність,
чуттєвості, що можна спостерігати у відносинах що передбачала максимальну ідеалізацію почуттів
між Дамою та Лицарем, адже в ХІІ ст., з появою ку- і відмову від плотських втіх [4], а з іншого - тим, що
ртуазного роману оспівування жінки, як втілення об’єкт поезії, будучи об’єктом Бажання, вимагав
краси та найцінніших якостей. відбувається в кон- цих символічних перешкод, не маючи можливості
тексті поняття галантності, яке, на думку Мон- існувати поз їхніми межами [54]. Парадоксальність
теск’є, розуміється як ніжна, витончена та постійна боротьби за Даму Серця полягала ще в тому, що
видимість кохання.
чим більше лицар прикладав зусиль, тим більшою
Важко не погодитись, з тим, що куртуазна сти- ставала відстань між ним, суб’єктом і Дамою.
лістика відносин між чоловіком і жінкою була до- Тобто, вся схема ритуального поклоніння було посить крихкою, залишаючись для Середньовічної будована таким чином, щоб не притягувати Бажане,
епохи скоріше регулятивним ідеалом, далеким від а, навпаки, його відштовхувати. Служіння, як шлях
реалій життя, ніж відтворенням і відображенням до Бажання стало процесом, спрямованим на отриреальності. Це досить явно проявляється у згадках мання визнання Іншим.
насильства над жінкою, у відсутності індивідуаліНа думку Ж.Лакана, існує ціла серія мотивів,
зації рис як зовнішності, так і характеру, другоряд- які представляють собою органічні складові куртуності жінки як такої, відстороненої від свого соціа- азного кохання. До них належить те, що об’єкт не
льного та символічного статусу. Але, все ж таки, просто недосяжний, але і чітко відокремлений від
ідеал Прекрасної Дами, остаточно сформувавшись того, хто прагне його досягнути, різноманітними
на межі ХІ – ХІІ століть у середовищі південно- перешкодами, ворожими, які формуються для того,
французького лицарства, згодом поширився й на щоб викликати своєрідну трансгресію бажання.
інші європейські країни. Важливу роль зіграло Сам процес подолання безлічі перешкод лише підутворення специфічного соціального стану – фео- силює це бажання. Виникають напружені взаємини
дальної еліти, з притаманними їй егалітарними між суб’єктом, який не міг би, мабуть, так бажати,
установками свідомості і поведінки, що зробили якби не вимушена розлука з Дамою, і його Его. До
можливим «визнання» жінки, хоча і досить умовно того ж, прагнучи отримати перемогу в коханні і дота у чітких рамках. Саме тому, ідеал Прекрасної сягнути задоволення бажання, суб’єкт підсвідомо
Дами виявився значущим культурним орієнтиром відтягує цей момент, боячись справдження, мождля європейського світу не тільки в середньовіччі, ливо чекаючи розчарування або тимчасової втрати
але й у Новий час, і, як це не парадоксально, в еман- цілі [5; 6].
сипованій сучасності [4].
Можна простежити конструюючи властивість
На думку Ж. Ліповецького, жоден поетичний «бажання на відстані»: дистанція, в тому числі, і
напрям не мав настільки сильного впливу на куль- просторова, робила неможливим (або ж малоймовітуру, манеру поведінки між чоловіком та жінкою, рним), тілесний контакт. Тому, комунікація між
як винайдена в середньовіччі куртуазна культура, з суб’єктом і Об’єктом бажання могла здійснюватись
її ідеалізацією та «обожненням» Дами. З появою лише на символічному рівні. Або ж, тут варто згариторики кохання-пристрасті виникло і нове відно- дати про поняття погляду Іншого, котре розглядашення до жінки, і якщо раніше кохання не визнава- лося в концепціях Ж. Лакана, Е. Левінаса, Ф. Немлося серйозною темою для осмислення, то відтепер бріні. Згідно з ним, лицар-суб’єкт постійно перебувоно отримало статус виключно індивідуалізова- ває в полі зору Дами, як Іншого, котра водночас
ного спілкування, котре повністю поглинає особис- притягує його і відштовхує, задаючи, таким чином,
тість. Відтепер, кохання відходило від кодексу, суб’єкту конфігурацію його Я.
прийнятого аристократією, до кодексу, що був спіКеруючись необхідністю розподілу ролей, інільним для всіх, повертаючись до визнання можли- ціативу у завоюванні кохання куртуазна культура
вості еротичності почуттів [7, с. 21], котрі, як було повністю покладає на чоловіка, тоді як жінці налевже загадано раніше, засуджувались церквою.
жить спонукати лицаря до терплячого очікування,
Варто зазначити, що позиція офіційної церкви, вселяючи йому прагнення до поклоніння. Статева
стосовно куртуазного кохання була досить пасив- мораль же продовжувала керуватися подвійними
ною, що зумовлювалося тим, що куртуазне кохання стандартами, за якими чоловіку було дозволена легіснувало лише у символічно-ідеалістичній формі, коважна поведінка, а жінка суворо засуджувалась
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за кожен свій проступок. Як зазначає з цього при- утворення іще однієї перешкоди на шляху до реаліводу С. де Бовуар, для чоловіка кохання є другоря- зації бажання: куртуазне кохання має насамперед
дною метою, а не метою всього буття, як це найча- бути таємним коханням. Можна, звісно, припусстіше трапляється у випадку із жінками [2]. В кур- тити, що уникання називати ім’я Дами було наматуазних відносинах така відмінність є очевидною, гання не скомпрометувати її в очах спільноти. В біадже для лицарів і трубадурів, основним було стра- льшості випадків це пояснюється тим, що Прекраждання і процес досягання Бажаного. Кохання до сна Дама за правилами була заміжньою і ревниві
жінки було досить формалізованим, умовним і за- чоловіки жорстоко помщалися за порушення пранадто унормованим, не допускаючи жодної спон- вил поведінки, про що писав трубадур Сордель.
танності.
Проте, як перша, так і друга, є лише очевидними
Разом з тим, культ Прекрасної Дами співвідно- причинами. Можна припустити, що тут постає важситься із ідеєю служіння. Дане твердження викли- лива і специфічна для куртуазії тема секрету. Про
кало чимало дискусій: Р. Н. Фрідман критикує Е. Ве- жінку не говориться відкрито можливо і тому, що
кслера за порівняння куртуазного культу з феодаль- ідеалу не можна дати конкретне «земне» ім'я. Це
ними відносинами. Проте, аналізуючи творчість принизить його до повсякденності. По імені можна
«співців кохання» стає очевидним цілеспрямоване називати лише тих жінок, щодо безгрішності і досвикористання та оперування термінами васальних коналості яких ні в кого не виникне жодних сумнівідносин. Ж.Лакан, в свою чергу, приєднується до вів: королев, героїнь чисельних лицарських легенд,
думки більшості дослідників і, на одній зі своїх ле- Діву Марію. Тому ім'я дається знову ж таки симвокцій, говорить, що куртуазне кохання це не що лічне – Прекрасна Дама, або інші синоніми, епітети,
інше, як поетична вправа, в якій обіграється вузьке займенники, які не вказують на конкретну особу. За
коло тем ідеалізуючого характеру, яка не відпові- теорією Ж. Лакана, ім'я – це час об’єкта, а процес
дала тогочасним історичним та повсякденним реа- називання – не що інше, як договір між суб’єктами,
ліям. Ідеали, створені ними, зокрема ідеал Прекра- що одночасно погодились визнати один і той же
сної Дами, простежується і в подальших епохах [5]. об’єкт.
Практика fine amour, куртуазний ідеал якого
Важливу роль тут відіграє поняття «любовного
можна сприймати як бунт проти панівної реально- потягу», яке, вписане в контекст куртуазних стосусті, який поступово витісняє її, створюючи на її мі- нків, може розумітися як лаканівський термін
сці простір гармонійної вигадки, де почесне місце Triebe (місце прагнень) – який не передбачає поміпосідає любовне спілкування і взаємний, проте не рності, покликаної врегульовувати взаємовіднообов’язків, сексуальний дар [4, с. 484], підвищувала сини між близькими людьми і не сприятиме ствопрестиж виключно «чоловічих» якостей, до яких ренню родини чи тривалих гармонійних стосунків.
належали: сміливість та розвиток властивих даному Що і є однією з основних характерних рис куртуалицарю чеснот. Від жінок теж вимагалась сміли- зії, яка не передбачала руйнування шлюбних відновість та обачність, адже за правилами гри, згада- син в ім’я кохання. Як відомо, ці стосунки мали цінними вище, її «моральне падіння» повинне було ність і значення лише «на відстані», і про укладання
проходити та розвиватися відповідно до законів ку- шлюбу мова не йшла. Тобто, ми маємо справу з відртуазного кохання [ 3, с. 94] . В вищих прошарках хиленням, відволіканням від Цілі, як її розуміє спосуспільства любовна гра такого типу слугувала для чатку З.Фрейд, а за ним і Ж.Лакан. Сублімація, що
виховання жінки, яка після завершення ігрової си- приносить потягу задоволення, яке відрізняється
туації, повинна була повертатись до буденності та від його цілі, і є тим, що віднаходить істинну призалежності від чоловіка [3]. Тут ми знаходимо під- роду Triebe, яка не є інстинктом в чистому вигляді,
твердження тому, що куртуазні відносини виникла а пов’язана з Річчю як такою [6]. Любовний потяг,
як нормоутворююча система етики та моралі.
на думку Лакана, не потребує остаточного задовоДистанція є цінністю для лицаря, тому і стосу- лення, адже будучи лише частиною бажання, як танки із Дамою будуються саме за принципом дотри- кого, він реалізує задоволення в процесі подолання
мання феодальної субординації. Саме тому, можна шляху до мети-Іншого
говорити про те, що простір куртуазного кохання
Тепер, варто більш конкретно зупинитися на
не є автономним картині буття лицаря, а є гомоген- осмисленні значення феномену Дами, та міри знаною складовою його служіння, його особистісного чущості її ролі в культурному просторі. Сприймасамовдосконалення. Це підтверджує і М. Бердяєв, ючи її як об’єкт Бажання, потрібно б було насампестверджуючи, що Чоловік завжди творить в ім’я ред переконатися, наскільки достойною є Дама-Річ,
Прекрасної Дами, вона надихає його на подвиг і по- бути бажаною [5]. Займаючи місце Іншого, зазвиєднує з душею Світу. Але Прекрасна Дама, вічна чай не властивого жінці, котра шукає іншого в чожіночність, не може залишатись абстрактною ловікові, вона є тим, хто може визнавати суб’єкта
ідеєю, вона повинна приймати конкретну і чуттєву (лицаря), конструювати його ідентичність та
форму [1]. Тому і знадобилося ідеалізувати земну суб’єктивність. Це стає можливим пояснити за дожінку, котра знаходилась ближче до бога та до вер- помогою концепції «стадії дзеркала», через яку
хівки аристократичної драбини.
більш очевидним є значення зорового контакту між
Характерною рисою куртуазних стосунків є те, Лицарем і Дамою. Через погляд і споглядання,
що об’єкт ніколи не називається прямо, прихову- суб’єкт має можливість захоплюватись образом
ючи свою істину сутність під загальними ввічли- Дами, прагнути його досягти і відчуваючи залежвими формами звертання. Цей факт є свідченням
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ність від цього погляду. Через цей погляд транслю- рицар, відповідати вимогам символічної гри. Крім
ється голос культури, унормовуючи і заповнюючи того, будучи втіленням не лише морального ідеалу,
порожнечу всередині суб’єкта, тому Дама, як Ін- але й ідеалу краси, вона покликана була створювати
ший, на якийсь момент і досить символічно, займає ефект засліплення, мотиви та згадки якого, зустрімісце тотальної інстанції конституювання як са- чаються в багатьох поетичних творах того часу. По
мого суб’єкта, так і його взаємодії з навколишнім той бік засліплення від краси, знаходиться таємсвітом.
ниця, щось, що недосяжне людському погляду.
Важливу роль у функціонуванні культу ПрекОтже, можна зробити висновок, що поява Прерасної Дами відіграє поняття сублімації, як психо- красної Дами стала певною альтернативою, опологічного процесу перетворення і переключання зицією існуючій середньовічній реальності. Не
енергії афективних бажань на цілі соціальної діяль- відкидаючи економічно-соціальні чинники, котрі
ності і культурної творчості. Вона визначається безсумнівно теж мали місце, варто сказати, що
тією складовою прагнення, яка може бути викорис- увібравши в себе як світську так і релігійну симтана в цілях «Я», що ми можемо спостерігати на- воліку середньовічного суспільства, вона утвовколо ідеалу куртуазного кохання, що, в тісному рювалась із самого початку, як Великий Інший,
колі, ліг в основу моралі, вчинків, оцінок, вірного і символічний конструкт що усвідомлювався як
відданого служіння, певних моделей поведінки. За- недосяжний об’єкт Бажання, постійне прагнення до
вдяки процесу сублімації, на думку Ж. Лакана, ку- якого сублімувало творчий потенціал того кола люртуазна поезія створила Об’єкт, що зводить з ро- дей, що залучались до процесу «поклоніння» саме
зуму, захоплює і привертає всю увагу, ідеального, цьому образу. Тобто, Прекрасна Дама займала
нелюдського партнера. Хоча, все одно центром да- місце і конструюючого реальність Іншого, диного Об’єкта, тобто Дами, залишається Порожнеча, станційність, відмежованість якого покликана була
про яку згадувалось вище. Порожнеча, навколо якої змінювати ідентичність та символічну набудується мозаїка моральних і етичних якостей, яка повненість навколишнього світу.
так старанно заповнювалась, завдяки ідеальному
Іншому, символічній Прекрасній Дамі [5].
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Введение. Культура: ракурсная формулировка
философского понятия. Формулировка любого
объекта предполагает четкое обозначения «принципа формулирования», несколько похожего на
«принцип деления» (по какому признаку мы будем
делить целое на отдельные группы). Аналогом введения принципа деления и принципа формулирования в философии является введение «принципа дополнительности» в физике Бором Н. в 1927 г. ради
наиболее полного описания объекта микромира во
взаимоисключающих (Гегель Г.) дополнительных
системах (например, описание фотона в качестве и
волны, и частицы). [3] В подобном смысле и культуре как философскому понятию можно дать ряд
«ракурсных формулировок» (т. е. данных с разных
точек зрения), которые зависят не только от того,
что именно сейчас формулируется, но также и от
того, по какому признаку понятие формулируется.
При этом в результате формулируемый объект может показаться своей противоположностью («кот
Шредингера»). Описание же такого сложного понятия как культура даже по мысли физика Бора требует применения принципа дополнительности.
Лотман Ю. М. также пишет о необходимости применения принципа дополнительности в семиотике
культуры. Действительно, как полагает Бахтин М.
М., принцип дополнительности насущно необходим, т. к. любой конкретный человек никогда не обладает полнотой информации, поэтому ему и нужен
Другой (который и дает другую проекцию взгляда
на один и тот же объект), чтобы компенсировать недостаток информации «антропологической стереоскопичностью» (так Налимов В. В. полагает, что

линейная классическая логика вовсе не достаточна
для описания многомерного окружающего мира).
[1, С. 9-226] Об антропологической стереоскопичности пишет и Пастернак Б. Л. («Гамлет», 1946 г.):
«Я вышел на подмостки... / Я ловлю в далеком оголоске, / Что случится на моем веку. / На меня
наставлен сумрак ночи / Тысячью биноклей на
оси». [6] При этом Другой является трансцендентным относительно имманентного «внутриличностного пространства» Я Конкретного как «антропологического наблюдателя». Поэтому и «Теорема о неполноте дедуктивных систем» (требующая выхода
из имманентности в трансцендентность: («Я ловлю
в далеком оголоске»), созданная Геделем К. в 1931
г., применима также и к философской антропологии. [8]
1. Антропологизация онтологии на базе антропологизации физики. В истории философии нет
проблемы более непреходящей, но в то же время
более актуальной сегодня, чем проблема самоидентичности личности. Во все времена и во всех
культурах отличительной чертой человека как такового (Бахтин о Я Вообще) являлось именно осознание каждым конкретным человеком (Бахтин о Я
Конкретном) само-идентичности собственной личности. Когда в ХХ веке в Европе произошел антропологический переворот в науке (например, в физике), то стало ясно, что именно в человеке как таковом (сильный антропный принцип) и в
уникальности каждого конкретного человека (теория относительности, квантовая механика) кроется
ответ на загадки мира. [5, С. 70] В подобном смысле
физика увязана с антропологией. [4] Так Франк
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С. Л. полагает, что центральное место в западной
4. Культура как фигурная антропологическая
философии занимает понятие Я как главный аргу- мембрана и гносеологическая онтологизация внутмент всего прочего, а также как самоуправляюща- риличностного пространства. В известном смысле
яся и самодостаточная, внутренне заключенная в познание Вселенной конкретным человеком есть
самой себе и от всего другого независимая сущ- втягивание (через «фигурные отверстия» «кокона
ность. [9] В подобном смысле онтология увязана с культуры», который извне обволакивает человека)
антропологией (как повторение на более высоком трансцендентной онтологической субстанции во
уровне принципа тождества макромира и микро- внутриличностное пространство конкретного челомира).
века и превращение этой трансцендентной онтоло2. Зеркала Вселенной: две суперпозиции. Бах- гической субстанции в имманентную антропологитин полагает, что «человек вообще» коренным об- ческую субстанцию («гносеологическая онтологиразом отличается от «человека конкретного». В по- зация»). А самопознание конкретным человеком
добном смысле «мозг культуры» (артефакты куль- самого себя происходит для создания само-идентуры являются материальными объектами, тичности собственной личности. При этом внутрисоставляющими в сумме «мозг человека вообще») личностным пространством конкретного человека
есть зеркало Вселенной, а отражение в этом зеркале является его «пространство кругозора» в понимаесть внутриличностное пространство человека во- нии Бахтина как антропологическая субстанция, в
обще (как сама культура без ее артефактов). Мозг которой и бытийствует Конкретное Я. А индивидуже конкретного человека также есть зеркало Все- альной «личностью конкретного человека» являленной, а отражение в этом зеркале есть внутрилич- ется система «само-свойств конкретного челоностное пространство конкретного человека (кото- века», осознаваемых Я этого человека (само-иденрый обладает само-идентичностью собственной тичность личности) в процессе самоосознания «Я
личности). Отсюда и два гносеологических направ- есть Я» изнутри внутриличностного пространства
ления: познание человеком Вселенной как «онтоло- этого человека на стыке с информацией собственгического аналога» человеческой личности («ан- ного кругозора, гносеологически выстраиваемого
трополого-онтологическая суперпозиция», где ан- данным человеком (из сугубо индивидуальной антропологический слой довлеет над онтологическим тропологической точки зрения в рамках общего
слоем) и познание человеком человеческой лично- хронотопа) в процессе проживания им собственной
сти (антрополого-онтологическая суперпозиция, биографии. Теперь мы можем дать культуре втогде онтологический слой довлеет над антропологи- рую ракурсную формулировку: культура — это фическим слоем) как «антропологического аналога» гурная «антропологическая мембрана», которая поВселенной (как самопознание человеком вообще могает формировать внутриличностную онтологисамого себя для создания философского мировоз- ческую субстанцию конкретного человека.
зрения). При этом мы имеем два различных виде5. Я Конкретное как эстетический образ. Синия одного и того же объекта (культуры): с точки стема «само-свойств человека вообще» (как фикзрения конкретного человека и с точки зрения че- тивного наблюдателя сразу из всех антропологичеловека вообще (познание культурой самой себя в ских точек зрения в хронотопе) увязана с гносеолорамках науки культурологии).
гической
деятельностью
человека
вообще,
3. Антропологизация культуры: культура как обеспечивающей «гносеологическое становление»
внутриличностное пространство человека вообще культуры в истории. Система само-свойств кони как антрополого-онтологическая суперпозиция. кретного человека у Бахтина складывается в цельТеперь мы можем дать культуре (учитывая также ную «Самость» (хотя этот термин и не употребляпринцип дополнительности) первую ракурсную ется Бахтиным) как «гносеологическую машину»,
формулировку: культура (вместе с ее материаль- заполняющую кругозор информацией в процессе
ными артефактами) — это человек вообще именно гносеологического становления биографии (при
в понимании Бахтина (как волна противоположна этом кругозор конкретного человека заполняется
частице, так же и человек вообще противоположен информацией из сугубо индивидуальной антропоконкретному человеку, потому что человека во- логической точки зрения наблюдателя в рамках обобще как человека вовсе не существует). Внутри- щего хронотопа, что и определяет Конкретное Я).
личностным пространством человека вообще явля- Пиаже Ж. полагает, что самоощущение «Я есть Я»
ется именно «пространство культуры» как самосто- происходит на стыке Я и культуры, т. е. на стыке
ятельная
обобщенная
«антропологическая конкретного человека и человека вообще в понимасубстанция» (а культура в чистом виде является нии Бахтина, а это есть возникновение образа (в
внутриличностным пространством человека во- рамках философской эстетики) как суперпозиции
обще). При этом культура с ее артефактами явля- идеальной метафизической формы Платона («челоется также и «онтологической субстанцией пятого вечность») и материального диалектического земуровня развития материи» (о котором говорят, что ного объекта («человек»). [7] Об антропологичеэтот уровень, якобы, вовсе не имеет носителя), по- ском возникновении эстетического образа пишет и
тому что сама культура является антрополого-онто- Пастернак Б. Л. («Ночь», 1956 г.): «Не спи, не спи,
логической суперпозицией, оба слоя которой урав- художник, / Не придавайся сну. / Ты вечности зановешены между собою.
ложник / У времени в плену». [6] В подобном
смысле мы можем дать первую ракурсную форму-
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лировку Я Конкретному: Я Конкретное — это «ре- кает самоощущение «Я есть Я» как душа) — это возонансный контур» суперпозиции человека вообще площение Адама как подателя душ каждому конкак культуры и конкретного человека как личности кретному человеку.
в понимании Пиаже, а также и вторую ракурсную
формулировку: Я Конкретное — это эстетический
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Аннотация
Эта статья отвергает обоснованность связи комбинаций фундаментальных констант и оценки фундаментальной длины, размеров электрона и других реальных объектов. Показано отсутствие оснований для
связи «рассчитанных» таким образом размеров с реальными размерами физических объектов. Обсуждаются не корректность оценок размеров кванта пространства (фундаментальной длины) и размеров электронов, «рассчитанных» таким образом.
Abstract
This article rejects validity of connection combinations of fundamental constants and estimation of fundamental length, sizes of an electron and other real objects The absence of the basis for connection of such "designed"
sizes with actual sizes of physical objects is shown. Are discussed not correct of evaluations sizes for quantum of
space (fundamental length) and for sizes of electrons "calculated" thus.
Ключевые слова: квантовые размеры, фундаментальные постоянные, пространство.
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1. Введение
В последнее время значительно возрос интерес
физиков к исследованию предельно малых размеров реального пространства и физических свойств
материи на столь малых масштабах. В значительной мере такой интерес связан с появлением уникальных ускорителей и с развитием теории струн,
пересматривающей концепцию трехмерного пространства, а также с теорией петлевой квантовой
гравитации и другими современными теориями.
Некоторые из существующих в этой области науки
проблем и противоречий обсуждаются в данной
статье.
2. Квантовая структура пространства и
планковская длина
Начнем с концепции квантового (дискретного)
пространства.
Сама концепция дискретности пространства,
как чего-то материального противоречит стандартным представлениям о «пустом» пространстве, а
также общей теории относительности (ОТО) и специальной теории относительности (СТО). Например, специальная теория относительности неявно
постулировала отсутствие структуры у пространства. Дело в том, что когда постулируется, что скорость света максимальна, то возникает законный
вопрос – «Для какой длине волны света?» В формулировке СТО подразумевается, что скорость света
максимальна и не зависит от длины волны (отсутствует дисперсия света), а это эквивалентно отсутствию структуры у пространства, как оптической
среды.

Отметим, что в последние годы базовые следствия из ОТО и СТО подвергаются все большей
критике. Так в работах [1] и [2] указаны слабые места в концепции «черных дыр», а в работе [3] обоснована оптическая дисперсия вакуума (пустого
пространства), что признает и теория петлевой
квантовой гравитации.
Согласно современным представлениям, дисперсия любой оптической среды (пространства или
вакуума в том числе, поскольку это тоже оптическая среда) определяется размером осциллятора в
формуле (1) Зельмейера [4] и отсутствие дисперсии
соответствует нулевому размеру осциллятора, а
следовательно и отсутствию структуры у пространства.

n2  1+

const
1  x2 

(1)

где х = λ0/λ, λ0 –длина некоторого осциллятора
и λ – длина волны фотонов (в том числе гаммакванта).
Конечно, для дискретного пространства формула для показателя преломления видоизменяется
и (1) лишь некоторое приближение, поскольку дисперсия в дискретном пространстве имеет свои особенности, которые не отражает формула (1). Но
пока ограничимся выше приведенной формулой,
что не повлияет на дальнейшие выводы.
Отметим также, что концепция бесструктурного пространства противоречит и основным представлениям квантовой механики (*где квантуется
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«все»), а также ряду других базовых принципов фи- ной методом размерностей с добавлением постоянзики [5]. Может быть поэтому в последнее время ной гравитационного взаимодействия G к перечисконцепция квантового пространства находит все ленным ранее фундаментальным константам:
больше сторонников, например, в теории петлевой
квантовой гравитации [6].
LPlanck = (ℏG/c3)1/2 = 1,616 229(38)·10−33 см(5)
Конечно, существуют работы, отрицающие
любую дискретность (квантование) пространства
В этом не было ничего «запретного», пока
до размеров порядка и даже меньше планковской планковскую длину не отождествили с фундамендлины (см. далее) и даже ссылающиеся на экспери- тальной длинной, т.е. с квантом пространства. Томенты [7], но в большинстве таких работах есть не- гда сразу же возникли очень серьезные противореточности либо не обоснованные допущения.
чия и проблемы.
Прежде чем перейти к обсуждению проблем с
Дело в том, что созданная аналогично из тех же
планковской длиной, напомним, как был определен фундаментальных констант планковская масса
классический (лоренцевский) радиус электрона [8]. равна 2,176470 (51)·10−5 грамм и соответствует чуДля определения использовалась формула (2), где довищной энергии ~ 109 Дж. Но ядерная физика ниэнергия электростатического поля приравнивалась чего подобного не регистрирует, а значит планковрелятивистской энергии, определяемой массой ских частиц в природе не существует.
электрона.
Более того, можно доказать, что таблица элементов Менделеева обрывается на элементах менее
e2/r = mc2
(2) 137 [2, 5], поскольку на первой боровской орбите
иона с зарядом 137 скорость электрона достигает
где e, m и r – соответственно, заряд, масса и скорости света. Поэтому даже теоретически сущерадиус электрона, а с – скорость света
ствование планковских частиц не возможно.
Откуда следует, что
И даже не это главное противоречие. Как было
показано на примере электрона, набор фундаменr = e2/mc2 = 2,8179403267(27) ·10-13 cм (3) тальных констант и метод их сочетаний позволяет
существенно варьировать величину длины (соотСтрого говоря, соотношение (2) постулируется ветственно времени, энергии и т.д.).
и ниоткуда не следует и это лишь некоторое предТак в работе [11] без указания конкретных
положение. Например, полевая теория элементар- формул и метода расчета, дана оценка для фунданых частиц определяет радиус (R) любой частицы ментальной длины Lmo и соответствующей ей
как расстояние от центра до точки в которой дости- энергии E, исходя из инварианта:
гается максимум плотности массы, что для электрона соответствует комптоновской длине:
Gh/c2 = 4,9205 ·10-55 см3/с
Lmo = 4, 8975 ·10−19 см, E = 253,1776 TэВ (6)
−10
R = h/ mc = 2,4263102367(11)·10 см(4)
Если же добавить к фундаментальным конЗдесь помимо ранее определенных перемен- стантам, например, постоянную Хаббла H, можно
ных, используется ℏ - постоянная Дирака и посто- получить Lmin с размерностью длины:
янная Планка h (ℏ = h/2π).
По сути, обе формулы и (3), и (4) получены за- Lmin = (ℏG/Hc2)1/3 = (L2PlanckRu)1/3 = 3,24·10−13 см(7)
камуфлированным «методом размерностей», поскольку изначальные постулаты лишь некие предгде новая переменная Ru – радиус Вселенной
положения, призванные придать большую «науч- 13,72 миллиардов световых лет.
ность» дальнейшим выводам. Но, для метода
Отметим, что значения (6) снимают отмеченразмерностей оценки всегда точны с точностью до ные для планковских энергий противоречия (элеконстанты, например, 2π или даже до постоянной ментарные частицы в этом диапазоне энергий регитонкой структуры или ее квадрата.
стрируются в космических лучах) и даже неплохо
То есть, при «расчете» размера электрона ис- соответствуют оценкам фундаментальной длины,
ходя из фундаментальных констант, речь идет о не- сделанным на основе экспериментальных данных котором лукавстве, не имеющем под собой ника- примерно ~ 10−20 см [5].
кого экспериментального подтверждения. Вот поПриведенное новое значение длины (7) иллючему для разных наборов фундаментальных стрирует выше сказанное о том, как легко изменив
констант и получают столь разные результаты, по- набор фундаментальных констант перейти от планэтому «рассчитанные» выше радиусы электрона ковских размеров к размеру электрона или размеразличаются на 3 порядка.
рам других частиц.
В настоящее время точный размер электрона
Поэтому, никакие формулы не могут служить
экспериментально не определен, но эксперименты основанием для оценки величины кванта пространвсе же дают оценку его размера - менее ~ 10-20 см ства (фундаментальной длины) или других физиче[9], что радикально противоречит формуле (2).
ских величин и познание природы требует прямых
Все выше сказанное в полной мере относится экспериментов.
и к планковской длине LPlanck [10], тоже определенВ настоящее время для определения размеров
элементарных частиц, наиболее перспективным
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выглядит исследования распределения по энергиям
4. Сивухин Д.В. Оптика, том 4 //М: Физматгамма квантов в области 100 Тэв – 1 РэВ, экспери- лит, 2005 - С. 551
менты по рассеянию элементарных частиц на ядрах
5. Миланич А.И. Дискретная Вселенная без
атомов и анализ космического излучения.
Большого Взрыва // М.: ОнтоПринт, 2017 – 114 с. ISBN 978-5-906886-36-1
3. Заключение
Таким образом, с большой долей вероятности
6. Фейгин О. Парадоксы квантового мира //
можно утверждать, что планковские длина, энергия М.: Эксмо, 2012 — 288 с. - ISBN 9785699530168
и время не имеют никакого отношения ни к физи7. Nemiroff R. J., Connolly R., Holmes J.,
ческой реальности, ни к фундаментальной длине. В Kostinski A.B. Bounds on Spectral Dispersion from
настоящее время современные ускорители пока не Fermi-detected
Gamma
Ray
Bursts,
могут служить инструментом для исследований arXiv:1109.5191v2 [astro-ph.CO] 18 Apr 2012
масштабов порядка квантовых размеров простран8. Классический радиус электрона, Wikipeства, поэтому источником информации в ближай- dia// in: URL - https://ru.wikipedia.org/wiki/
шие годы будет анализ космического излучения. В
9. Демельт Х. Эксперименты с покоящейся
частности, квантовая природа пространства запре- изолированной субатомной частицей // УФН, 1990
щает существование фотонов с энергией выше не- - т. 160 (12) - С. 136
которой предельной, величина которой напрямую
10. Планковская длина, Wikipedia //in: URL связана с размером кванта пространства [12].
https://ru.wikipedia.org/wiki/
Никакие «расчеты» и любые теории не могут
11. Rafael Javier Маrtinez Оlmo. Quantum Geзаменить эксперимент!
ometry of the Space-time // in: URL - www.gravityquantum.com
12. Миланич А.И. Вселенная и кризис физики
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Abstract
The research states that reality of demassification processes constructs new format of relations between media
and audiences: maximum freedom in the choice of information, content profiling “for oneself”, participation in
content’s creation, ability to become co-author of information and co-creator of content etc. Main modern
communicational changes are marked out: increase in communication’s importance, free nature of communities’
formation, ability to participate in the mass-communicative space, communicational overload etc.
Keywords: demassification, convergent journalism, civic journalism, media content.
Nowadays Ukrainian experts and analysts of
global media-space construct personal work based on
the reality of demassification processes: segmentation
and fragmentation of the audience, personalization of
content, creation of “niche” media, functioning of
“video-culture” etc. N. Zrazhevska connects
demassification process with the development of
“alternative methods and forms of media usage” [1,
p. 69]; according to L. Horodenko, demassification
tendency “is rooted… in the mass consciousness… On
the one hand, mass consciousness is an integrative
demonstration of interaction between individual and
group levels of public consciousness. On the other
hand, it is an element of consciousness demassification
through individualization”[2, p. 63]. No matter how
massive the influence of mass media is, it will always
face “demassificated” individual perception, diversity
of which would increase along with the rise in social
differentiation. Along with transformational changes in
subjects of media-consumption culture, there will be
significant changes in object – “informational products
are becoming more and more personalized, directed at
even narrower and specific targeted audiences, while
adapting to the demands of media-consumer –
demassification
communication
takes
place”
[3, p. 216]. The most discussed issues in the era of mass
information demassification are the ones e.g. which
thematic sections should personalized content consist
of, how should the needs of mobile audience be
identified, which informational services are the most
in-demand: “Informational resources can become indemand only then, when they are able to meet the
informational needs of people. Therefore, personalized
content has to fully match not only spiritual inquiries of
the audience but also the culture of informational
consumption”[4, p. 182].
K. Horska insists on direct participation of audience in
certain media culture formation, on marking the
tendency of future content fragmentation based on
social features, although “excessive content
demassification leads to misbalance in content area, in

which due to the activity of certain social groups, there
is an evident ignorance of others” [5, p. 133]. N.
Zrazhevska emphasizes the ambiguous nature of
demassification process: “Demassification from the
positive point of view can be a counterbalance for
massification as a negative aspect of media culture. At
the same time demassification can be an aspect of
clustering, separation of individuals, their deprivation
of common socially-active position”[1, p. 70]. These
ideas explain the relevance of the suggested scientific
research. Purpose of the research is to highlight and
analyse the most prominent communicational changes
and social transformations that are common for the
modern society. Realization of the purpose requires
solving the following research tasks: to characterise the
main transformational changes in the new media
audiences; to figure out the humanitarian component of
the term “convergent journalism” as a scenario for
demassification concept realization in modern media
culture.
New means of mass information include
segmented, differentiated audience that, while being
large in numbers, is not unified in terms of its choices,
perception and understanding of the information. By
thinking about the problem of audience formation and
experience, D. McQuail highlights the desire of people
to create new, different audiences, “based on similar
interests and identity” [6, p. 402]. This desire is
increased by new forms of media usage that destroy a
“definite separation between recipient and sender…
features that begin to get spread among mass audience”
[6, p. 402]. These processes result into
diversification of “actual” audiences through “the
increase in number and specialization of channels.
More audiences get created, but they are smaller and
more homogeneous” [6, p. 402]. Diversification,
segmentation and fragmentation of the audience as the
actual consequences of demassification enable content
personalisation, and please the individualized
informational needs and consumption priorities.
One of the possible scenarios for the demassification concept to get realized in modern media practice is
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“convergent journalism”. Based on the technical side of
The phenomenon of media prosumers, which beconvergence, Ukrainian analysts have been highlight- came the result of demassification process, caused noing recently the more important tendency, according to ticeable communicational changes and transformations
humanitarian point of view – “unification of editing and of social interactions:
audience”. The most prominent strategy of most small
1) The rise of communication’s importance in remedia types is to fully correspond with the expectations lation to other spheres of social activities throughout
of the formed and attracted audience: they have at least life time – economics, politics, culture. Today the most
to follow the comments to their publications, but in or- informed person is considered to be not the one, who
der to reach the audience to its most, they need to build possesses the biggest amount of knowledge, but the one
a special media space, a platform for participation, who has the largest number of contacts. The symbol
where the target audience would create the content it- and the integral part of this epoch became the Wold
self. Therefore, by making a point that while going Wide Web as the main and the most perfect information
through the process of convergence, mass media re- transponder;
quires changes in editors’ competence, training of edi2) Free nature of communities’ formation. An
tors with new functional duties,
example for this statement could be blogging phenomM. Zhenchenko gives a list of professional skills enon – unification of users around an Internet-diary
that are required for “the editor of content that is formed with a narrow topic. Moreover, some blogs can have a
by the reader” (moderator of readers’ content) – “edit- high level of authority and become competitors with
ing of information that goes to the publication’s Inter- larger mass informatively-communicative platforms.
net resource from website users (feedback, audio and Narrowly specialized informational products in modern
video files, civic journalism materials written by inter- world may be more relevant than universal ones, while
ested readers)” [7, p. 144] and “communities editor” – separate individuals may create around themselves
“formation of communities, establishment and help broader communicative fields than professional groups.
with leading a discussion, answering the questions, ex- According to L. Horodenko “aspirations of individuals
planation and help to the Internet-resource users with to connect into social groups independently from geocertain projects, encouragement of readers to create graphical or demographical characteristics, without decontent for electronic and printed publications” [7, termination of certain features that are common for trap. 145]. K. Afanasieva (Horska), while researching the ditional society, oriented only the general group interest
role of content convergence in media-content transfor- are the main formational element of Internet communimation, puts exchange of content with the user into a ties’ creation, in which inner philosophy of virtual
separate level of convergent interaction of mass media world perception is generated. This world is often quite
(UGC media-platforms on the websites of new media far from the real world and therefore, it is often not acetc.) [8, p. 41]. Therefore, the idea of the new format of cepted by the non-virtual part of the society” [9,
relations between new media and the potential audience p. 190];
lies, on the one hand, in the desire of new media to be3) Ability to participate in mass-communicative
come the fullest and the most important channel of in- space. The main feature of social networks is the fact
formation about community life, considering the fea- that collection, interpretation and expansion of infortures of changes in media consumption and use of the mation are taken on by many actors – each user of the
whole mass media potential. On the other hand, it gives social network. Technology of Web 2.0 ideology enauser the utmost freedom of choosing the information, bled users to independently create content, manipulate
profiling of content “for one’s needs” as well as in- over it and take control over the link between personal
creases a chance to express one’s opinion and take part and outer materials on the web: “Conceptual “core” of
in creation of mass media content.
Web 2.0 are people… ability to express oneself and inThese tendencies make it possible to confirm the tensify social interaction. In this sense Web 2.0 became
reasons and possibility of mass media functioning not a much more social innovative phenomenon than a peras a system of mass informing and manipulation, but as sonal technological innovation” [10, p. 223]. Activity
a space for non-hierarchical communication between of social networks’ users in terms of making publicamass media and audience: a common user activates tions about general information on their personal and
their functioning, becomes a creator of their content and group pages received an unofficial title “civic journalcommunication, which leads to renewal of the commu- ism”. The aim of these activities, according to S. Bownicative model that changes the template “information man and С. Willis, is “to offer independent, trustworcreator – information consumer”, because information thy, exact, wide-spread and relevant information in acconsumer may become both information and content cordance with democratic demands” [11, p. 9]. Among
co-author at the same time. It leads to a more educated, characteristics of “civic journalism” the most important
independent and all-sufficient consumer, who feels free ones are: amateur nature, mass character, high speed of
in the domain of informational resources and can pro- publication, links between users of one network, public
ductively analyse media content. This concept of com- feedback etc. It needs to be highlighted that social netpetent media consumption that “includes mastering in- works are built based on the principle of interaction of
formational technologies and independent creation of users with each other, as well as on the idea of informamessages by consumers, ability to analytically estimate tional content creation and transformation, which inand choose media products, support a dialogue with cludes discussion of information, formation of collecmedia publishers and to influence their concepts etc.”, tive thoughts and social norms, development of civic
was called media prosumerism [3, p. 212].
dialogue. “Spread of internal conceptual data, as well
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as external content” is “a unique feature of network researching the processes named above, which would
communication” [9, p. 52]. Technical and communica- let us better understand our idea about media space, its
tive features of social networks activated the audience, structure and functioning nature, enhance solving the
which switched from passive informational consump- most relevant informational needs of a mobile audience
tion to content creation in any form and within unre- and determine thematic sections of personalized constricted capacity. However, an ability of individuals to tent.
participate in mass-communicative process on any
stage creates, from one point of view, immediate and
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THE PROBLEMATIC ASPECTS OF INTERACTION
BETWEEN LAW ENFORCEMENT OFFICERS IN THE
INVESTIGATION OF SMUGGLING
Zavershovky O.
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Анотація
Досліджено питання взаємодії правоохоронців при розслідуванні контрабандних злочинів, міститься
аналіз чинного законодавства; проаналізовано форми взаємодії слідчого і оперативного працівника; запропоновано найефективніші шляхи оптимізації взаємодії правоохоронців при розслідуванні контрабанди.
Abstract
The issue of interaction of law enforcement officers in the investigation of smuggling crimes is examined,
the analysis of the current legislation is included; The forms of interaction between the investigator and the operative worker are analyzed; The most effective ways of optimizing the interaction of law enforcement officers in
the investigation of smuggling were suggested.
Ключові слова: взаємодія, форма взаємодії, слідчий, оперативний працівник, правоохоронний орган.
Keywords: interaction, form of interaction, investigator, operational officer, law enforcement agency.
Вступ. Взаємодія правоохоронних органів при
розслідуванні контрабандних злочинів базується на
існуючому зв’язку між проведеними оперативними
заходами і слідчими діями. Пов’язано це з тим, що
інформація, отримана оперативними підрозділами
правоохоронних органів, згодом викликає необхідність проведення різних слідчих (розшукових)
дій.
Контрабанда як злочин характеризується
своєю латентністю, прихованістю й неочевидністю.
Поки не буде виявлено предмета, забороненого до
ввезення в Україну або вивезення з неї, можна лише
припускати можливість скоєння злочину. Таким
чином, через існуючі ознаки контрабанди у
слідчого, який працює відокремлено, немає шансів
не лише розкрити, а й виявити даний злочин. Як показує практика, у більшості випадків слідчий розпочинає досудове розслідування контрабанди при отриманні ним інформації про дане кримінальне правопорушення, яка надійшла від співробітників
Національної поліції, Державної фіскальної служби
України, Державної прикордонної служби України
та ін. В цих умовах одним із основних факторів
успішного розкриття контрабандних злочинів є
об’єднання сил слідчих і оперативних підрозділів.
При цьому ми говоримо про об’єднання зусиль не
тільки слідчих та оперативних співробітників одного правоохоронного органу, а й про об’єднання
працівників різних відомств.
Беручи до уваги важливість взаємодії між правоохоронними органами України та їхніми

співробітниками, в цій статті ми розглянемо специфіку взаємодії правоохоронців при розслідуванні
контрабанди.
Результати та їх обговорення. В юридичній
науці «взаємодія» у процесі розкриття та розслідування злочину трактується по-різному, при цьому
ми можемо виділити два визначення взаємодії: в
широкому й вузькому сенсі. У широкому сенсі під
взаємодією слід розуміти будь-яку (усвідомлену й
неусвідомлену) співпрацю правоохоронних органів
при здійсненні їх діяльності. Під вузьким – спільну
і узгоджену діяльність правоохоронних органів,
спрямовану на розслідування та розкриття злочинів, в нашому випадку – контрабандних.
Взаємодія при розслідуванні контрабандних
злочинів може здійснюватися на двох рівнях. Перший – національний, це рівень внутрішньодержавної взаємодії. На цьому рівні може відбуватися взаємодія між слідчим та оперативними працівниками
одного відомства і взаємодія слідчого й оперативних працівників, які належать до різних відомств.
На другому – міжнародному рівні, контрабандні злочини розслідуються різними правоохоронними структурами та відомствами двох і більше
держав. Також на цьому рівні можлива участь у розслідуванні злочину міжнародних організацій (Інтерпол, Європол та ін.).
Зазначимо, що взаємодія широко застосовується у практичній діяльності правоохоронних органів, спрямованій на розкриття й розслідування
злочинів. Термін «взаємодія» використовується у
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Законах України, що регулюють правоохоронну ді- при аналізі норм КПК України. Згідно ч. 2 ст. 40
яльність: «Про оперативно-розшукову діяльність» КПК України [1], слідчий уповноважений: почивід 18.02.1992 р. № 2135-ХІІ, «Про організаційно- нати досудове розслідування за наявності підстав,
правові основи боротьби з організованою злочинні- передбачених в КПК; доручати проведення слідчих
стю» від 30.06.1993 р. № 3341-ХІІ тощо та Кодек- (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукосах. Наприклад, у Митному кодексі України від вих) дій відповідним оперативним підрозділам та
13.03.2012 р. № 4495-VI [2] ст. 558 передбачено, що ін. Отже, ця стаття закріплює можливість процесуправоохоронні органи повідомляють органи дохо- альної форми взаємодії слідчого з оперативними
дів і зборів про виявлені ними порушення митних підрозділами правоохоронних органів, серед різноправил або про контрабанду. В загальному плані видів якої можна виокремити наступні:
статтями 319 та 558 МК України регламентовано
 передавання слідчому матеріалів про виявзагальні засади співпраці органів доходів і зборів з лені шляхом оперативно-розшукових заходів
правоохоронними та контролюючими органами в ознаки кримінального правопорушення;
цілому і, зокрема, при протидії контрабандним зло проведення оперативно-розшукових захочинам.
дів у провадженні, у якому не встановлено особу,
Одночасно із Законами та Кодексами право- котра вчинила кримінальне правопорушення;
вою основою взаємодії є й підзаконна нормативно виконання доручень слідчого щодо провеправова база. Одним із перших підзаконних актів, дення слідчих (розшукових) і негласних слідчих
який визначив основні напрями взаємодії право- (розшукових) дій;
охоронних органів, була Інструкція про взаємодію
 здійснення заходів щодо встановлення
правоохоронних та інших державних органів Укра- особи підозрюваного (розшуку) після зупинення
їни у боротьбі із злочинністю, затверджена спіль- досудового розслідування;
ним Наказом від 10.08.1994 р. № 4348/138/151/11 привід підозрюваного, обвинуваченого,
2-2870/172/148-407/2-90-442. На сьогодні дана ін- свідка [6, с.115].
струкція втратила чинність. У сфері взаємодії чинВідзначимо, що доручення слідчого: по-пеною й однією з основних залишається Інструкція рше, є обов’язковим для виконання оперативним
про взаємодію правоохоронних органів у сфері бо- працівником; по-друге, є процесуальним рішенням,
ротьби з організованою злочинністю, затверджена на основі якого ініціюється взаємодія.
спільним Наказом МВС України та СБУ від
КПК України встановлює перелік оперативних
10.06.2011 р. № 317/235.
підрозділів, які взаємодіють зі слідчим, виконуючи
Очевидно, законодавець в Україні розуміє, що його письмове доручення. Згідно ст. 41 КПК Укранайбільш ефективне співробітництво під час розс- їни, ними є оперативні підрозділи органів Націоналідування контрабандних злочинів полягає у спів- льної поліції, органів безпеки, Національного антиробітництві слідчих підрозділів з оперативними. корупційного бюро України, Державного бюро роДане співробітництво може здійснюватися на кіль- зслідувань, органів, що здійснюють контроль за
кох рівнях: тактичному і стратегічному. На тактич- дотриманням податкового і митного законодавства,
ному рівні взаємодія полягає у виборі найбільш органів Державної кримінально-виконавчої служби
ефективних тактичних прийомів при зборі та фікса- України та органів Державної прикордонної слуції доказової бази. Стратегічний рівень більш гло- жби України. Крім того, під час виконання дорубальний, на ньому відбувається аналіз та вироб- чень слідчого, співробітник оперативного підрозлення стратегії проведення різних слідчих дій, ділу користується повноваженнями слідчого. Співспрямованих на розшук усіх осіб причетних до ко- робітники
оперативних
підрозділів
(крім
нтрабанди, розкриття супутніх злочинів, які пере- підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього кодували контрабанді та ін. Наприклад, в листопаді нтролю Національного антикорупційного бюро Ук2016 року військова прокуратура Київського гарні- раїни) не мають права здійснювати процесуальні дії
зону спільно з оперативними працівниками СБУ у кримінальному провадженні за власної ініціативи
виявила та вилучила в одному з покинутих примі- або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи
щень с. Іванки Дніпропетровської області 8 автома- прокурора.
тів АКМ-7.62, частини до стрілецької зброї та 2 граНа відміну від КПК України, ч. 2 ст. 6 Закону
натомети ГП-25. За інформацією слідчих, зброю України «Про оперативно-розшукову діяльність»
планувалося збути на території Київської області, встановлено, що підставами для проведення операміста Києва або вивезти за кордон. На даний час тивно-розшукової діяльності, на рівні з письмоздійснюються першочергові слідчі дії, спрямовані вими дорученнями слідчого, можуть бути і його пона з’ясування походження зброї, її можливого ви- станови. Більшість слідчих, зважаючи на Закон Уккрадення з військових підрозділів та встановлення раїни «Про оперативно-розшукову діяльність» та ч.
всіх осіб, причетних до її незаконного переміщення 3 ст. 110 КПК України вважають, що доручення нета збуту [5]. Як бачимо, слідчими після виявлення обхідно складати у вигляді постанови. Але є і слізброї на стратегічному рівні було прийнято рі- дчі, які складають доручення довільно, спираючись
шення щодо визначення супутніх злочинів, а саме – лише на ст. 41 КПК України.
встановлення факту крадіжки зброї зі складів, які
У зв’язку з вищевикладеним, ми погоджуємося
знаходяться в зоні проведення АТО.
з думкою А.М. Юрченко, яка вірно приходить до
Необхідність взаємодії слідчого з оперативними підрозділами також може бути встановлена
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висновку, що у випадку, звернення слідчого до опе скорочення термінів виконання доручень
ративного підрозділу з дорученням про проведення слідчого і т.п.
розшукових заходів з метою встановлення особи,
Теоретики і практики, які опрацьовують прояка вчинила кримінальне правопорушення, роз- блемні аспекти процедури розслідування злочинів
шуку матеріальних цінностей, які належать підоз- підкреслюють, що збір доказової бази і притягрюваному з метою забезпечення виконання майбу- нення винних до відповідальності без організації
тнього вироку, отримання інформації про контакти взаємодії між слідчими та оперативно-розшукопідозрюваного з іншими особами тощо, в таких ви- вими підрозділами не може бути ефективним. Розпадках це звернення повинно оформлятися дору- криваючи сутність подібної взаємодії, О.М. Агиченням. А якщо виникла необхідність доручити шева, наприклад, характеризує взаємодію наступспівробітнику оперативного підрозділу провести ним чином:
слідчу (розшукову) дію за результатами якої проце здійснення спільних оперативно-розшукосуальні документи будуть долучені до матеріалів вих заходів або надання допомоги в їх проведенні;
кримінального провадження у цій ситуації доці обмін інформацією з питань, що становльно було б оформляти свої доручення лише поста- лять взаємний інтерес;
новами [7, с.163]. Таким чином, необхідно внести
 проведення спільних аналітичних дослізміни до КПК України та Закону України «Про опе- джень відносно проблем, які стосуються інтересів
ративно-розшукову діяльність» із зазначенням об- взаємодіючих сторін;
ставин, за яких слідчий має право оформляти свої
 здійснення, за наявності передбачених зазвернення дорученням, а також обставин, за яких коном підстав, спільних перевірок по облікам юрислід оформляти звернення постановою.
дичних та фізичних осіб;
Крім процесуальних форм взаємодії слідчого з
 обмін фахівцями за основними напрямоперативними підрозділами правоохоронних орга- ками оперативно-службової діяльності взаємодіюнів на практиці застосовуються і непроцесуальні. чих сторін для надання консультацій і методичної
Як вірно зазначає Л.І. Щербина, непроцесуальні допомоги;
(організаційні) форми взаємодії слідчого з операти спільна підготовка, перепідготовка та підвними підрозділами породжені процесуальними
вищення кваліфікації кадрів;
формами й за своїм призначенням сприяють більш
 підготовка спільних пропозицій з метою
раціональному та ефективному використанню
вдосконалення чинного законодавства;
останніх. Як і процесуальні, непроцесуальні форми
 забезпечення безпеки взаємодіючих сторін
можуть виявлятися на всіх етапах кримінального
у процесі здійснення своєї діяльності і т.п. [4, с.26].
провадження. Особливо часто вони використовуСам характер взаємодії не може бути предстаються при розслідуванні складних, багатоепізодних
влений у вигляді сталої моделі, він змінюється запроваджень, а також у випадках, коли його початку
лежно від ситуації, що виникла на початковому
передувало проведення оперативно-розшукової діетапі розслідування. Взаємодія також залежить від
яльності. У практиці взаємодії слідчих із оперативпрофесійних і особистісних якостей суб’єктів взаєними підрозділами застосовуються такі організамодії, їх сумісності, якщо вони працюють у слідчоційні (непроцесуальні) форми, як:
оперативних групах. На характер взаємодії вплива спільне планування роботи з розкриття й
ють і об’єктивні фактори: спосіб переміщення конрозслідування кримінальних правопорушень;
трабанди, предмет контрабанди, оперативна обста використання слідчим результатів операновка при виявленні контрабанди і т.п. Навіть внутивно-розшукової діяльності для побудови версій у
трішньополітична складова також впливає на
кримінальному провадженні;
характер взаємодії (здебільшого, це відноситься до
 інструктаж оперативних співробітників, міжнародного рівня взаємодії). У будь-якому випабезпосередньо задіяних у проведенні слідчих (роз- дку, ми дотримуємося тези, згідно з якою ні слідшукових) дій і негласних слідчих (розшукових) дій; чий, ні оперативний працівник, діючи автономно
 взаємний обмін інформацією між слідчими один від одного, не зможуть у повному обсязі розкта оперативно-розшуковими підрозділами;
рити та розслідувати всю схему контрабандного
 консультації, надання методичних рекоме- злочину.
ндацій щодо документування протиправних дій
Необхідно відзначити, що найбільш повно взатощо [6, с.115];
ємодія між слідчим та оперативними співробітни розробка плану оперативно-тактичної ком- ками реалізується при створенні слідчо-оперативбінації та ін.
них груп (СОГ). СОГ э особливою організаційною формою
Слід зазначити, що якість взаємодії залежить взаємодії, основною метою створення якої є усебічне,
від рівня налагодженого ділового контакту між повне та неупереджене досудове розслідування у
співробітниками правоохоронних органів (слід- складних та великих за обсягом кримінальних прочими й оперативниками). До переліку особливос- вадженнях, а також щодо злочинів, які набули сустей організації взаємодії можна віднести:
пільного резонансу, учинених на території декіль особисте знайомство співробітників один з кох адміністративно-територіальних одиниць Укодним, обмін між собою контактною інформацією;
раїни та інших держав [3]. Крім СОГ, на нашу
 надання в рамках закону допомоги шляхом думку, необхідно створювати мобільні групи Націвиконання усних прохань;
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ональної поліції, Служби безпеки України на стаці- реджувальну, добре організовану діяльність правоонарних постах, розташованих на основних транс- охоронних органів, слідчих та оперативних
портних магістралях контрабандного переміщення співробітників, причому в їх взаємодії не лише між
товарів. Особливо актуальним є створення даного собою, а й із їх закордонними колегами та українвиду груп для територій, які безпосередньо приля- ською громадськістю.
гають до зони проведення АТО, де розслідування
Підкреслимо, що боротьба з контрабандою,
контрабандних злочинів має свої специфічні особ- яка проводиться в рамках однієї держави, не дополивості.
може викорінити контрабанду як суспільне явище,
Ефективність взаємодії між слідчим та опера- оскільки від самого початку приречена на провал.
тивними підрозділами залежить від налагодженої Для цього необхідна співпраця з іншими країнами,
між ними системи з обміну інформацією. Що сто- особливо з тими, з якими Україна має спільні корсується контрабандних злочинів, то дана інфор- дони. В даному випадку можливі два види конмація може містити дані про можливості прояву тактів між співробітниками правоохоронних орконтрабандистів, підготовку ними окремих дій ганів різних держав: офіційний та неофіційний.
щодо здійснення контрабанди, ввезення контраПри офіційній взаємодії до іноземної держави
бандних товарів, можливе переміщення контра- спрямовується запит з проханням надання допобандних товарів по території України або за її межі, моги або окремої інформації, необхідної для розпро нові способи вчинення контрабандних зло- слідування контрабанди. На сьогодні міжнародне
чинів, про факти придбання, виготовлення, розкра- законодавство повністю регулює організаційні модання, переміщення, зберігання та збуту предметів менти даної взаємодії. У свою чергу, неофіційна
контрабанди та ін. В цілому обмін інформацією по- взаємодія будується на взаємній довірі українських
винен стосуватися всієї оперативної обстановки, правоохоронців зі співробітниками правоохороняка формується навколо контрабандних злочинів в них органів прикордонних держав. Будучи обізнаУкраїні.
ними про значні витрати часу при організації
Необхідно констатувати факт, що на практиці міжнародного розшуку контрабандистів та розслідчі часто з підозрою ставляться до оперативно- слідуванні такого виду злочинів, вітчизняні праворозшукової інформації при плануванні та про- охоронці у прикордонних областях виробили
вадженні розслідування, а оперативні співробіт- унікальну тактику взаємодії, яка дозволяє контроники не завжди точно виконують доручення слід- лювати перетин митного кордону особами, які їх зачих, що є одним із факторів неякісного та непов- цікавили. Для цього за допомогою засобів зв’язку
ного проведення розслідування.
(мобільних телефонів, Інтернету і т.п.) був налагоАналіз практики розслідування контрабандних джений своєчасний обмін інформацією про очікузлочинів показує, що значну кількість криміналь- ваний перетин кордону конкретною особою або
них проваджень було припинено у зв’язку з украй групою осіб, причетних до скоєння контрабандних
низьким рівнем проведення розслідування на по- злочинів. При цьому колеги та сусідні країни отричатковому етапі та відсутністю належного супро- мують інформацію про вантаж, схованки, суводу з боку оперативних підрозділів. Допущені при провідні документи і т.п.
розслідуванні злочинів процесуальні та орНезважаючи на ефективність даної практики, її
ганізаційні помилки не дозволили притягнути вин- мінусом є те, що вона ґрунтується на добросусідсьних до відповідальності, крім того, часто до ких відносинах, і у випадку їх погіршення даний кавідповідальності притягуються кур’єри – перевіз- нал інформації по боротьбі з контрабандою буде
ники контрабанди, а не організатори та їхні пособ- зруйнований. Як приклад наведемо погіршення, поники. З усієї кількості фактів виявлення контра- чинаючи з 2015 року, взаємин між Україною та
банди лише половина завершується успішним їх Російською Федерацією, що спричинило повне
розслідуванням, при цьому тільки 3 % (9 осіб з 283, припинення особистих контактів керівників та
що вчинили контрабанду в 2014 – 2015 роках) за- співробітників правоохоронних органів України та
суджених входили до складу організованої групи РФ. У зв’язку з важкою і нестабільною політичною
або злочинної організації. З роками зменшується й ситуацією в Україні, будь-який співробітник, який
кількість проваджень по контрабандних злочинах. намагається зв’язатися з колегою із РФ з метою отЯк свідчить статистика розгляду матеріалів кри- римання необхідної для розслідування злочину інмінальних проваджень за злочини, передбачені ст. формації, ґрунтуючись на «особистих контактах», а
201 КК України, в 2013 році до судових органів не на офіційному запиті, може бути звинувачений у
надійшло 111 таких проваджень, у 2014 році – 67 державній зраді, шпигунстві і т.п. У зв’язку з цим
проваджень, у 2015 році – 49 проваджень.
слід наголосити на необхідності створення ефекВиходячи з вищевикладеного, не викликає тивно функціонуючої системи обміну інфорсумнівів необхідність зміни ситуації, яка виникла у мацією, яка дозволить звести на шляху контрасфері боротьби з контрабандними злочинами. банди непереборні перешкоди. Дана система може
Необхідно розробити та впровадити у правоохо- бути створена у вигляді пошукової бази, яка дозворонних органах нові підходи, спрямовані на підви- лить скоординувати дії правоохоронних органів
щення якості боротьби з контрабандою. Зростанню суміжних країн щодо розшуку та затримання злорівня організованої злочинності, її згуртованості й чинців.
розгалуженості необхідно протиставити попе-

52

Slovak international scientific journal # 9 (9), 2017 | STATE AND LAW
Висновки. Таким чином, підсумовуючи особСПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
ливості взаємодії слідчих та правоохоронних ор1. Кримінальний процесуальний кодекс Укганів при розслідуванні контрабанди можна з упев- раїни від 13.04.2012 р. № 4651-VI (Редакція від
неністю зазначити, що після прийняття нового Кри- 05.01.2017, підстава 1798-19) [Електронний ремінального процесуального кодексу України сурс]. – Режим доступу до ресурсу :
основним ініціатором такої взаємодії є слідчий, при http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
цьому здійснення взаємодії перебуває на дуже
2. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. №
низькому рівні. Проблеми неефективної взаємодії 4495-VI (Редакція від 01.01.2017, підстава 1771-19,
слідчого з оперативними співробітниками, пред- 1796-19) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до
ставників різних відомств між собою виникають не ресурсу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495лише в ході виконання оперативно-розшукових за- 17
ходів в умовах надзвичайної ситуації. Вони виника3. Інструкції про порядок створення та орють і в повсякденній діяльності правоохоронних ганізації діяльності слідчих груп та слідчо-операорганів. Незважаючи на те, що правова база щодо тивних груп, затверджено Наказом МВС України
взаємодії розвивається, вона відстає від вимог від 20.10.2014 р. № 1107 [Електронний ресурс]. –
сьогодення. У зв’язку з цим співробітники право- Режим
доступу
до
ресурсу
:
охоронних органів шукають більш пристосовані до http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1618-14
реальних умов розкриття контрабандних злочинів
4. Агишева Е. Н. Правовые и организационформи взаємодії.
ные аспекты административной деятельности тамоНа нашу думку, необхідність створення нової женных органов Российской Федерации : авторефесистеми обміну інформацією, яка буде відповідати рат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.14 / Елена Никореаліям боротьби з контрабандними злочинами, є лаевна Агишева ; Академия управления МВД
очевидною. Ця система повинна бути не лише России. – М.,2003. – 31 с.
міжвідомчою, але й давати можливість обміну ін5. СБУ перекрила канал постачання з зони
формацією з правоохоронними органами країн АТО
вогнепальної
зброї
ближнього й далекого зарубіжжя. В основі такої си- [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим доступу до
стеми повинні бути передові інформаційні техно- ресурсу : https://www.rbc.ua/ukr/news/sbu-perekrylaлогії, які дозволять акумулювати інформацію про kanal-postavki-zony-ato-ognestrelnogoввезення та вивезення через державний кордон за- 1480033056.html
боронених товарів, про осіб-контрабандистів, про
6. Щербина Л. І. Взаємодія органів досудоспособи контрабанди і т.п. Для контрабанди не вого слідства з оперативними підрозділами / Л. І.
існує кордонів, тим більше не існує їх для організо- Щербина // Науковий вісник Міжнародного гуманіваної злочинності, яка курирує контрабандні зло- тарного університету. Серія : Юриспруденція,
чини. А, як показує практика, відповідальність в 2015. – Вип. 14(2). – С. 114 – 116.
Україні несуть тільки контрабандисти нижньої
7. Юрченко А. М. Окремі аспекти взаємодії
ланки – кур’єри, перевізники тощо. По суті, саджа- слідчого з оперативними підрозділами під час розючи такого контрабандиста за ґрати, контрабандна шуку та затримання підозрюваного у вчиненні кримережа не припиняє свого існування, а навпаки, з мінального правопорушення / А. М. Юрченко //
урахуванням отриманого досвіду, модернізується і Економіко-правовий науково-практичний журнал,
вдосконалюється.
2015. – № 3-4 (62-63). – С. 160 – 165.
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Анотація
В статті здійснено дослідження правового регулювання адміністрування місцевих податків в Україні
та штаті Невада, США за допомогою методу порівняння. Запропоновано імплементувати норми законодавства США до національного законодавства України шляхом їх трансформації.
Abstract
The article analyzes the legal regulation of the administration of local taxes in Ukraine and the state of Nevada, USA using the method of comparison. It is proposed to implement the norms of US law in the national
legislation of Ukraine through their transformation.
Ключові слова: адміністрування, місцеві податки, видатки бюджету, мета податків, імплементація.
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Актуальність теми. З моменту проголошення
Україною незалежності до впровадження реформ
націлених на децентралізацію влади, результатом
яких повинен стати прогресивний розвиток регіонів, система місцевих податків зазнала змін. Зокрема, на момент проголошення Україною незалежност, Закон України «Про систему оподаткування»
від 01.11.1991 року [1] до місцевих податків відносив податок з реклами та комунальний податок, і
лише 08.07.2010 року цю статтю доповнено ще одним пунктом – податок на нерухоме майно (нерухомість) відмінне від земельної ділянки.
З прийняттям Податкового кодексу України
02.12.2010 року, місцеві податки зазнали суттєвих
змін. Так, статтею 10 Податкового кодексу України
до місцевих податків віднесено: податок на майно
та єдиний податок.
Стаття 265 Податкового кодексу України
роз’яснює, що податок на майно складається з:

-податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
-транспортного податку;
-плати за землю [2].
Главою 1 розділу XIV Податкового кодексу
встановлюються правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності,
а також справляння єдиного податку. Відповідно до
цієї глави визначено чотири категорії суб’єктів оподаткування, які можуть обрати та застосовувати
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.
Окрім вище зазначених податків стаття 10 Податкового кодексу містить два місцевих збори: збір
за місця для паркування транспортних засобів та
туристичний збір [2].
Стаття 64 Бюджетного кодексу України (зокрема, підпункти 19, 20, 20-1; 20-2 пункту 1) передбачає, що податок на майно, єдиний податок, збір
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за місця для паркування транспортних засобів, ту- для формування системи оподаткування, забезперистичний збір зараховуються до бюджетів місце- чення своєчасної і повної сплати податків і зборів з
вого самоврядування [3].
метою задоволення фінансових потреб суспільства
Отже, кількість об’єктів, що підлягають опода- в цілому, а також розвитку економіки країни шляткуванню в складі системи місцевих податків зро- хом перерозподілу фінансових ресурсів [5, 33].
сла в порівнянні з періодом запровадження податОсновною метою оподаткування в США є підкової системи України та надходження від місцевих вищення доходів (Raising revenue) фонду державподатків зараховуються до регіональних бюджетів, них витрат на суспільні блага та послуги. Це заякі фактично повинні забезпечувати сталий розви- вдання з підвищення доходів тісно пов’язане з друток того чи іншого регіону.
гою метою оподаткування – досягнення
З цього короткого аналізу складу місцевих по- прийнятного розподілу прибутків. Оподаткування
датків, та враховуючи постійне зростання бази опо- також застосовується для досягнення додаткових
даткування на протязі останніх років можна дійти цілей [6, 2].
висновку, що розмір грошових коштів від податкоСлід погодитись з відомими науковцями
вих надходжень до місцевих бюджетів має прогре- США, що підвищення податків, спричиняє безлад в
сивний характер, але фактичного прогресивного балансі бюджету, тому в довершення податкової
розвитку регіонів, як результату збільшення дохід- політики необхідно визначати як будуть витрачені
ної частини місцевих бюджетів не спостерігається.
ці кошти. Конкретні політичні інструменти такі як
Багато науковців з економіки та права дослі- форми оподаткування, повинні бути узгоджені з
джували та досліджують систему місцевих подат- найбільш відповідними цілями оподаткування [6,
ків в Україні, зокрема, маючи на меті розширити 3].
базу податкових надходжень до місцевих бюджетів
Отже, така мета оподаткування, як підвищення
або як пропонує Карлін М.І.: «Реформувати існу- доходу робить аналіз взаємовідносин між оподатючу структуру місцевих податків та зборів, сфор- куванням і суспільними благами основним у всебімувавши на їх базі нову (розширену) структуру мі- чному розумінні оподаткування. Аналіз оподаткусцевих платежів, яка не буде залежати від змін по- вання і суспільних благ також має важливе зналітичної ситуації в країні» [4].
чення у розумінні перерозподільної функції
Мета статті полягає у дослідженні правового оподаткування. Оподаткування доходів та надання
регулювання місцевих податків України та штату суспільних благ необхідно вивчати разом, щоб
Невада, США за допомогою методу порівняння та знати, як кожен з них повинен бути визначений тав результаті проведених досліджень надати рекоме- ким чином, щоб максимізувати соціальне забезпендації щодо вдосконалення правового регулювання чення (social welfare) [6, 43].
адміністрування місцевих податків в Україні.
Метою соціального планування є вибрати поВиклад основного матеріалу. Відомо, що ад- даткову систему, яка максимізує характерний добміністрування податків і зборів є однією з найваж- робут споживачів, розуміючи, що споживач реагуливіших ознак держави та необхідною умовою її іс- ватиме на впровадження будь-яких стимулів поданування.
Адміністрування
(від
англ. ткової системи [7, 3].
«Administration») означає управління, організація,
Система місцевих податків штату Невада, як і
виконання, здійснення, нагляд (контроль); у широ- загалом податкова система США є досить розгалукому розумінні це – організаційно-розпорядча дія- жена. Статутом штату Невада (Nevada Revised Statльність керівників і органів управління, що здійс- utes (NRS) [8] до місцевих податків штату віднесено
нюється шляхом наказів і розпоряджень. Адмініст- 28 податків на відміну від України, в якій їх фактирування процесів оподаткування об’єднує за чно 7 та 2 збори, але результат прогресивного роздопомогою однієї ідеї комплекс заходів, спрямова- витку штату Невада полягає не в великій кількості
них на забезпечення виконання законодавчих та но- податків, а в правовому регулюванні їх адмініструрмативно-правових актів. Об’єктом адміністру- вання.
вання є процес узгодження й погашення податкоНормативно-правовими актами, що регулювих зобов’язань платників шляхом оптимального ють адміністрування податків у штаті, чітко визнавтручання в їхню господарську діяльність через за- чено, яким чином податок надходить на рахунок кастосування законодавчо встановлених механізмів і значейства штату та його подальший розподіл між
процедур.
фондами, а також щодо більшості фондів фактично
Існують різні види адміністрування у фінансо- встановлено цільове призначення коштів від цих
вій та економічній сферах. На відміну від них пода- податкових надходжень.
ткове адміністрування являє собою комплекс праДля порівняння адміністрування податків Уквових, економічних і фінансових заходів держави раїни та податків штату Невада, США звернемо
увагу на мету задля якої вони стягуються.
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Таблиця 1

Місцеві податки України та їх мета:
Місцевий податок в Україні
Мета податку
Податок на нерухоме майно відмінне від земе- Наповнення місцевого бюджету
льної ділянки
Транспортний податок
Наповнення місцевого бюджету
Плата за землю
Наповнення місцевого бюджету
Єдиний податок І групи спрощеної системи
Наповнення місцевого бюджету
Єдиний податок ІІ групи спрощеної системи
Наповнення місцевого бюджету
Єдиний податок ІІІ групи спрощеної системи
Наповнення місцевого бюджету
Єдиний податок ІV групи спрощеної системи
Наповнення місцевого бюджету
Таблиця 2
Місцеві податки штату Невада, США та їх мета:
Місцевий податок
штату Невада, США
Податок на нерухомість
(Property Tax);
Податок на майно сільськогосподарського
призначення і відкритий простір (Taxes on
Agricultural real property
and open space)
Податок з продажів
(Sales tax); Податок на
користування (Use tax)
Податок на патент гірничо-рудної промисловості і доходи від корисних копалин (Taxes on
Patented Mines and Proceeds of Minerals)
Бізнес податок: фінансові інститути та гірничодобувна промисловість (Business Tax: Institutions and Mining)
Бізнес податок (Business Tax)
Комерційний податок
(Commerce Tax)
Ліцензійні податки (License Taxes)

Податки на окремі види
палива для транспортних засобів і повітряних
суден (Taxes on Certain
Fuels for Motor Vehicles
and Aircraft)

Податок на спеціальне
паливо (Tax on Special
Fuel)

Мета податку
8% від загальної суми, що надійшла від фізичних осіб з податку на нерухомість, становить комісійна винагорода окружного оцінщика чи казначейства
(NRS 361.530);
0,75% за $ 100 оціночної вартості, перераховуються до фонду для підтримки
громадських шкіл (NRS 387.195);
Інші кошти зібрані за цим податком направляються до загального фонду
округів (NRS 361.530)
Кошти стягнені за цими податками вносяться до загального фонду штату
(State General Fund) (NRS 372,780)
Окружний казначей (county treasurer) розподіляє на користь кожного місцевого уряду (Local Government) суму коштів, що надійшли до округів від податків, штрафів і відсотків від добувної діяльності в окрузі відповідно до NRS
362.170 та з цієї суми вираховує 5% комісії, з яких 3% повинні бути депоновані в загальний фонд округу і 2% на окремий рахунок на придбання та поліпшення технологій в офісі окружного оцінювача створеного відповідно до
NRS 250,085

Всі надходження від цього податку перераховуються до загального фонду
штату (NRS 363A.070 та NRS 363В.060)

Всі надходження від цього податку перераховуються до загального фонду
штату (NRS 363С.100)
Надходження грошей від продажу ліцензій спрямовуються до загального фонду округу (NRS 364,060)
Кошти зібрані від податку на паливо для транспортних засобів крім авіаційного палива спрямовуються до фонду автомобільних доріг у штаті Невада;
сума коштів зібрана, як частина податку у розмірі 5 центів за галон повинна
використовуватись виключно на будівництво, технічне обслуговування та
відновлювальні роботи доріг (NRS 365.540);
Доходи від податку на авіаційне паливо депонуються на рахунок загального
фонду штату для податків на паливо для реактивних або турбінних літаків, а
потім щомісяця виділяються Департаментом організаціям які є власниками
чи експлуатують аеропорт, або округу в якому знаходиться аеропорт у разі
якщо аеропорт не знаходиться ні у власності ні у господарському відданні, в
яких такий податок був зібраний, які в своїй більшості повинні бути використанні на транспортні проекти пов’язанні з аеропортом та для оплати процентів за різними облігаціями (NRS 365,545)
Всі кошти зібрані департаментом за цим податком здаються на зберігання до
казначейства штату у фонд автотранспортних засобів (Motor Vehicle Fund),
частина коштів витрачається на управління департаменту транспортних засобів, а частина виключно для будівництва і обслуговування громадських шосе
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Податок на розваги
(Tax on Live Entertainment)
Ліцензії та податки на
алкогольні
напої
(Intoxicating Liquor: Licenses and Taxes)
Ліцензії та податки на
тютюн (Tobacco: Licenses and Taxes)
Податок на державні
послуги (Governmental
Services Tax)
Податок на речовини,
що підлягають контролю (Tax on Controlled
Substances)
Податок на пасажирські
перевезення (Taxes on
Passenger carriers)
Окружні податки на паливо (County Taxes on
Fuel)
Місцевий (локальний)
податок на підтримку
школи (Local School
Support Tax)

Місцевий (локальний)
податок на надзвичайне
обслуговування,
ремонт або поліпшення
шкільних приміщень
(Local Tax for Extraordinary Maintenance, Repair
or
Improvement
of
School Facilities)

Податки на трансфер
(передачу) нерухомого
майна (Taxes on Transfers of Real Property;
Generation-Skipping
Transfer Tax)
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і не можуть бути використані для придбання обладнання, пов’язаного з ним
(NRS 366,700)
Всі кошти від цього податку депонуються до загального фонду штату (State
General Fund); Кожного року Департамент до 01 жовтня повинен внести $
150 000 від отриманих за цим податком коштів до Ради мистецтв Невади
(Nevada Arts Council) (NRS 368А.220)
Кошти, що надійшли до Департаменту за цим податком перераховуються до
загального фонду штату (State General Fund) (NRS 369,170)
Всі кошти за цим податком надходять до Департаменту, Законодавчий орган
(Legislature) визначає щомісяця суму, яка перераховується від цього податку
до казначейства штату в депозит департаменту, як компенсація штату за витрати по збору податків і ліцензійних платежів (NRS 370.260);
Грошові кошти зібрані Департаментом за державні послуги та штрафи повинні бути здані на зберігання в казначейство штату до фонду автотранспортних засобів (Motor Vehicle Fund) (NRS 371.230)
Всі кошти за цим податком здаються на зберігання до казначейства штату в
загальний фонд і обліковуються окремо; ці кошти може бути витрачено
тільки для грантів окружних і міських правоохоронних органів; Будь-який
цивільний штраф за порушення в оподаткуванні цим податком повинен бути
вкладений в казначейство округу для цілей правоохоронних органів і проведення кримінального переслідування (NRS 372А.110)
Казначейство штату депонує кошти які надходять з Департаменту від цього
податку: перші 5000000 від загальної суми надходжень в кожен дворічний
період до фонду автомагістральних доріг штату (State Highway Fund), будьякі додаткові надходження отриманні в кожному фінансовому році до загального фонду штату (State General Fund) (NRS 372В.170)
Створюється місцевий фонд як фонд підприємства. Департамент вносить всі
податки і збори за цим розділом до фонду і цей фонд управляється Департаментом. Кошти фонду інвестуються. У фонді створюється резерв не більше $
500 000 (NRS 373.087)
Всі податки, збори, штрафи та пені за цим податком сплачуються платниками
податків до департаменту. Департамент повинен внести ці платежі до казначейства штату в кредит рахунку по податках з продаж та використання загального фонду щтату (NRS 374.785);
0,75% від податкових надходжень контролер штату щомісячно перераховує
на відповідний рахунок у загальному фонді штату в якості компенсації витрат
штату на збір податку.
Усі збори, податки, відсотки та штрафи, що накладаються, та всі суми податку, що підлягають сплаті за главою, що регулює цей податок повинні бути
сплачені Департаменту у формі грошових переказів. Департамент разом з казначейством штату депонує ці суми на рахунку податків з продажу та податку
з використання у загальному фонді штату. Контролер штату (State Controller)
щомісяця, діючи на підставі даних наданих Департаментом перераховує з рахунку податків з продажу та податку з використання 1,75 % від всіх надходжень на цей рахунок за попередній місяць на відповідний рахунок у загальному фонді штату як компенсацію штату за адміністрування податку (NRS
374A.030). Контролер визначає суми зібраних податків з кожного округу та
за вирахуванням 1,75 % перераховує грошові кошти до міжурядового фонду
та до окружного шкільного фонду
В кінці кожного кварталу окружний реєстратор (county recorder) передає контролеру штату суму, що дорівнює сумі прибутку, яка еквівалентна 10 центів
з кожних $ 500 вартості нерухомого майна для розміщення на рахунку для
малозабезпеченого житла. Інші кошти, зібрані за цим податком передаються
контролеру для зарахування на розподільчий рахунок місцевого самоврядування кожного округу.
Округ чи місто можуть використовувати такі кошти для оплати витрат, пов'язаних із розробкою доступного житла для сімей, чий дохід не перевищує 80
відсотків від середнього доходу для сімей, які проживають у тому ж окрузі,
оскільки цей відсоток визначається Департаментом житлового та міського
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розвитку Сполучених Штатів. Округ або місто, яке використовує кошти таким чином, повинно надавати пріоритет розвитку доступного житла для людей, які є людьми похилого віку або інвалідами (NRS 375.070)
Департамент депонує всі кошти від цього податку в казначействі штату та
Податок на майно (май- після вирахування визначених відсотків за адміністрування даного податку,
нові права) (Tax on Es- 50 % суми що лишилася перераховується до благодійного фонду Невадської
tates)
системи вищої освіти, а 50 % суми до фонду вдосконалення шкіл (NRS
375А.700)
Контролер штату (State Controller) щомісяця, діючи на підставі даних наданих Департаментом перераховує 1,75 % від всіх надходжень за цим податком
Податки на розвиток зе- за попередній місяць на відповідний рахунок у загальному фонді штату як
мель відкритого прос- компенсацію штату за адміністрування податку. Контролер визначає суми зітору (Taxes for Develop- браних податків з кожного округу та за вирахуванням 1,75 % перераховує
ment of Open-Space грошові кошти до міжурядового фонду в казначейство округів. Гроші, отриLand)
мані від цього податку, повинні зберігатись округом або можуть перераховуватись до міського або районного округу загального благоустрою (NRS
376А.040)
Податки для різного
Відповідно до Статуту штату Невада округи можуть встановлювати спеціаспеціального признальні податки для задоволення тих чи інших соціальних потреб, формуючи
чення (Taxes for Miscelокремий фонд. Кошти зі спеціального фонду можуть бути використані тільки
laneous Special Purза призначенням фонду.
poses)
Як видно із Таблиці 1 та Таблиці 2 адміністрування місцевих податків в Україні та штаті Невада,
США суттєво різняться.
Загальновідомо, що метою будь-яких податків
у будь-якій країні є наповнення бюджету, це власне
джерело доходу будь-якої держави, але дані що відображено в Таблиці 1 та Таблиці 2 дають нам розуміння того, що в Україні це дохідна частина бюджету, яка надходить до загального фонду без цільового призначення та використання отриманих
коштів загалом здійснюється на утримання державних органів та органів місцевого самоврядування.
В штаті Невада, США Департамент депонує
кошти на рахунку казначейства штату, але це дохідна частина бюджету, яка з моменту надходження
коштів до казначейства має бути розподілена контролером, за даними Департаменту, між фондами та
фактично може використовуватися лише за цільовим призначенням тих чи інших фондів.
З вище наведеного порівняння також стає зрозумілим, чому податкова система штату Невада, як
власне і Сполучених Штатів Америки загалом, така
розгалужена адже таким чином майже кожна стаття
дохідної частини бюджету напряму кореспондується зі статтею видатків через визначене цільове
призначення як податку так і фонду на рахунок
якого перераховуються кошти від податкових надходжень.
Відповідно, така пряма кореспонденція між надходженнями та видатками бюджету дає можливість більш точно здійснювати кількісний вимір податкової системи, тобто прогнозна величина видатків бюджету за тим чи іншим цільовим фондом з
більшою вірогідністю відповідає плануванню бюджетних надходжень.
Висновки. На думку автора необхідно імплементувати норми Статуту штату Невада, США
щодо правового регулювання адміністрування міс-

цевих податків до національного законодавства України шляхом їх трансформації, що в результаті
дасть можливість досягти мети соціального планування, а саме максимізувати добробут споживачів,
завдяки чому з’явиться підґрунтя для підвищення
податкової культури громадян.
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