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Аннотация
Показана возможность увеличения реакционной способности при совместной механоактивации (в
процессе сверхтонкого измельчения) халькопиритного и оксидного марганцевого концентратов. Этот эффект достигается за счет образования свежих реагирующих поверхностей и кристаллических дефектов.
Abstract
The possibility of increasing the reactivity during the joint mechanical activation (in the process of ultrafine
grinding) of chalcopyrite and manganese oxide concentrates is shown. This effect is achieved by the formation of
fresh reacting surfaces and crystal defects.
Ключевые слова: Халькопиритный концентрат, марганцевый концентрат, механохимическое активирование, рентгенографические исследования, дифрактограмма, фазовый состав.
Keywords: Chalcopyritе concentrate, manganese concentrate, mechanical activation, x-ray studies, diffractogram, the phase composition.
Запасы минерально-сырьевых ресурсов не безграничны и практически невозобновляемы. Происходит их истощение, ухудшается качество и в эксплуатацию вовлекаются месторождения с более
сложными горно-геологическими условиями.
При переработке трудновскрываемых и труднообогатимых сульфидных руд цветных металлов
возникает ряд технологических затруднений, а
многие полезные компоненты, содержащиеся в
руде, либо теряются, либо извлекаются с большими
потерями.
За последнее время значительно возрос интерес к применению процесса сверхтонкого измельчения руд с целью увеличения их реакционной способности [1]. Преимущества механоактивации в переработке сульфидного сырья, в том числе
халькопиритных концентратов, показаны в ряде работ [2,3]. К таким работам относятся и наши работы

по применению совместной механохимической активации на первой стадии переработки сульфидных
и оксидных марганцевых концентратов с последующей гидрометаллургической переработкой серной кислотой [4,5].
Объектами исследований являются медносульфидный концентрат Маднеульского местодождения и Чиатурский марганцевый флотоконцентрат.
Главным минералом испытанного медносульфидного концентрата является халькопирит
(CuFeS2 ) и пирит ( FeS2 ). В малых количествах в
нем присутствуют также ковеллин (CuS ) и халькозин (Cu2S ).
Марганцевый концентрат имеет следующий
химический состав, в %: MnO2 - 29,84; MnCO3 29,2; SiO2 - 19; CaO – 5,75; Fe2O3 - 1,96; Al2O3 – 1,64;
MgO – 1,58; H2O – 1,85; P2O5 - 0,55.
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Марганцевые концентраты, аналогично халькопиритным, трудновскрываемые материалы. В результате их совмевтной механической активации
достигается практически полное вскрытие этих
концентратов в разбавленной серной кислоте при
температуре 90-100 0С. Были получены хорошие
результаты по переходу меди (99,7%) и марганца (
99,8% ) в раствор. Железо же переходит в раствор в
количестве, не превыщающем 50 % от его общего
содержания. Указанное обстоятельство наводило
на мысль о возможности образования новых промежуточных фаз в исследуемых материалах в процессе их совместного сверхтонкого измельчения.
Именно, с целью получения некоторых представлений о механизме механоактивирования смесей халькопиритного и марганцевого концентратов
проводились некоторые физико-химические исследования, такие как, рентгенографические, термодинамические , термогравиметрические и т.п.
В данной статье излогаются результаты изучения структурного состояния и элементного состава
исходной и активированной смеси халькопиритного и марганцевого концентратов рентгенографическим методом.
Процесс механической активации смесей халькопиритного и марганцевого концентратов проводились в вибромельнице.
Для анализа были отобраны следующие образцы:
1. Смесь халькопиритных и марганцевых
концентратов без помола и после 0,5 - 3-часового
помола ;
2. Халькопиритный концентрат ( исходный и
после помола)
3. Марганцевый конценртат (исходный)
4. Осадок, полученный после выщелачивания
образца 1.
Элементный состав образца 1 изображен на
рис.1. Как видно из соответствующей ему дифрак-

№№

2Ө

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

26,7
28,8
29,5
31,3
33,2
36,7
37,2
39,6
40,8
47,5
49,4
50,2
51,4
55,0
56,5
60,1
61,8
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тограммы ( диапазон углов 2Ө=25-58), приведенной на рис. 2 а, кристаллическое строение имеют
пирит, халькопирит, кварц, а также марганецсодержащие компоненты (MnO2 и MnCO3).
Для уточнения фазового состава образца 1 отдельно исследовали образец 3, представляющий
марганцевый концентрат. Полученные данные свидетельствуют, что основными составляющими марганцевого концентрата являются MnO2 и MnCO3 ,
другие оксиды марганца отсутствуют. Высокая интенсивность линии кварца 2Ө обусловлена тем, что
из-за крупных зерен кварц дает почти монокристаллическое отражение.
Наличие марганецсодержащих компонентов в
образце 1 снижает интенсивность дифракционных
линий. Это заметно при сравнении дифрактограмм
образцов 1 и 2 ( рис.1 и 3 ). Что же касается отсутствия в дифракционной картине соединений алюминия и кальция (эти элементы обнаружены рентгеноспектрально) ( рис.1), то этот факт объясняется, по-видимому, тем, что либо они присутствуют
в аморфной фазе, либо растворены в тех соединениях, которые были идентифицированы.
Далее наше внимание было удалено сравнению структурных состояний исходной и молотой
(механоактивированной) смесей в образцах 1 и 2.
В результате сравнительного анализа дифрактограмм можно сделать следующие выводы: фазовый состав смеси как в образце 1, так и в образце 2,
после помола не меняется. Замечается наличие одних и тех же дифракционных рефлексов на дифрактограммах (рис.2 (а, б, в, г)) и рис. 4 (а, б ). Следовательно, механоактивирование в данном случае не
приводит к образованию новых фаз. Однако, структурное состояние имеющихся фаз в смесях все же
меняется. Эти изменения выявляются, если обратить внимание на профили дифракционных кривых. В таблице 1 в третьей колонке приведены полуширины рефлексов до и после помола (соответственно левая и правая часть этой колонки).
Таблица 1
Дифракционные данные образца 1
2Ө
фазовый соI/Io
d(A)0
после постав
до помола
мола
0,2
0,3
80
3,34
SiO2
0,2
0,2
10
3,11
FeS2
0,15
0,5
100
3,02
MnO2,CuFeS2
0,35
0,5
20
2,85
MnCO3
0,3
0,3
30
2,69
FeS2
0,2
0,25
10
2,45
SiO2
0,35
0,5
40
2,41
MnO2 , FeS2
0,2
0,3
35
2,27
SiO2
0,2
0,2
15
2,209
FeS2
0,2
0,2
15
1,912
FeS2
0,3
0,8
20
1,843
CuFeS2
0,2
0,25
5
1,815
SiO2
0,35
0,5
10
1,775
MnCO3
0,3
0,3
10
1,667
SiO2
0,3
0,3
40
1,627
FeS2
0,2
0,4
20
1,538
SiO2
0,4
0,4
15
1,500
FeS2
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Как видно из сравнения полученных результа- разделение вклада от каждого из этих эфектов в шитов, полуширина линий, относящихся к FeS2 и ча- рину линии затруднено, условно можно считать,
стично, к SiO2, практически не меняется, в то время, что в результате активирования оба эффекта – и
как линии халькопирита и марганецсодержащих со- уменьшение размеров и микронапряжения – имеют
единений значительно уширяются: слабые линии место.
становятся близкими к уровню фона, а достаточно
Если наши предположения верны, то в резульинтенсивные размываются примерно в 3 раза. При тате механоактивирования халькопирит и маргаэтом следует отметить, что интегральная интенсив- нецсодержащие компоненты должны стать более
ность этих линий сохраняется.
реакционноспособными по сравнению с пиритом.
Как известно из кинематической теории рассе- Действительно, при рассмотрении результатов исяния рентгеновских лучей кристаллами [6] ширина следования осадка, полученного после сернокисдифракционной линии определяется микрострук- лотного выщелачивания механоактивированного
турой рассеивающего объекта: размером частиц и образца 1 ( рис.5 и 6) видно, что здесь почти полноналичием в ней всевозможных дефектов ( дислока- стью ( в пределах чувствительности метода) отсутции, точечные дефекты, дефекты упаковки и т.д.). ствует медь и марганец ( перешедшие в раствор), в
Уменьшение размеров ниже 1 мк и образование образце остается только железо, кремний и сера. Из
микронапряжений (скопление дефектов) приводит анализа дифракционных данных (рис.6 и табл. 2)
к уширению линий. Поскольку в многофазовых си- следует, что в осадке содержатся FeS2 , SiO2 и сера
стемах, каковыми являются испытываемые смеси, и лишь следы халькопирита и марганецсодержащих соединений.
Таблица 2
Дифракционные данные, полученные для образца 4 (Осадок после выщелачивания)
№№
2Ө
Iотн
d(A)0
фаза
20.8
10
4,26
SiO2
23,2
8
3,83
S
25,9
4
3,43
S
26,7
100
3,34
SiO2
27,7
8
3,21
S
28,6
15
3,12
FeS2, S
31,5
4
2,81
S
33,1
75
2,70
FeS2
36,7
10
2,45
SiO2
37,2
40
2,41
FeS2
39,5
10
2,28
SiO2
40,7
40
2,21
FeS2
42,7
8
2,11
S
47,6
40
1,908
FeS2
50,3
10
1,812
SiO2
55
4
1,668
SiO2
56,4
80
1,630
FeS2
59
12
1,564
FeS2
Из вышеизложенных рассуждений можно
предположить, что во время выщелачивания превращению подвергается в основном халькопирит.
Механоактивирование смеси халькопиритных
и оксидных марганцевых концентратов является
эффективным средством извлечения меди и марганца из трудновскрываемых соответствующих
концентратов. В основе действия этого способа лежит значительное измельчение частиц этих веществ, а также введение в них большого количества
кристаллических дефектов.

Итак, на основе проведенных рентгеноструктурных исследований, которые ставили своей целью получение некоторых представлений о механизме механоактивирования смесей халькопиритного и оксидного марганцевого концентратов,
можно заключить, что при измельчении вибропомол приводит к значительному увеличению развитой поверхности, к разрыхлению кристаллической
решетки, вызывающих изменение технологических
свойств обрабатываемых материалов. Этот эффект
выражается в повышении их реакционной способности, позволяющий ускорить процесс выщелачивани и повысить извлечение металлов.
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Рис. 1. Рентгеновский спектр образца 1

Рис.2. Дифрактограмма образца 1:
а – до измельчения,
б – после измельчения в течение 1 ч,
в - после измельчения в течение 2 ч,
г – после измельчения в течение 3 ч
( + - халькопирит, . – пирит)
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Рис.3. Дифрактограмма образца 3.

Рис.4. Дифрактограмма образца 2:
а – до измельчения,
б – после измельчения
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Рис.5. Рентгеновский спектр осадка после выщелачивания активированной смеси (образца 4) в серной
кислоте

Рис.6. Дифрактограмма осадка полученного после сернокислотного выщелачивания молотой смеси халькопиритного и марганцевого концентратов
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ПРИМЕНЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПОИСКОВЫХ
ЛИТОХИМИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ МЕДНО-ПОРФИРОВОГО ОРУДЕНЕНИЯ
Морозова Т.П.
к. г-м. наук, доцент,
Московский политехнический университет
THE USE OF CORRELATION ANALYSIS TO STUDY SEARCH LITHOCHEMICAL SIGNS OF
COPPER-PORPHYRITIC MINERALIZATION
Morozova T.P.
PhD. Sciences, Associate Professor
Moscow Polytechnic University
Аннотация
В статье описывается применение корреляционного анализа для изучения поисковых литохимических признаков медно-порфирового оруденения. По результатам геохимического опробования были построены цифровая и графическая корреляционные матрицы и выявлены группы элементов, содержание
которых взаимосвязано, что можно рассматривать как один из поисковых признаков.
Наглядность и эффективность корреляционного анализа может широко использоваться при выявлении поисковых признаков в геологических исследованиях.
Abstract
The article describes the use of correlation analysis to study the search lithochemical signs of copper-porphyritic mineralization. According to the results of geochemical testing, digital and graphical correlation matrices
were constructed and groups of elements were identified whose content is interconnected, which can be considered
as one of the search features. The visibility and effectiveness of correlation analysis can be widely used in identifying search features in geological studies.
Ключевые слова: корреляционный анализ, изучение, элементы, группы, матрица, оценка, признаки,
медно-порфировое оруденение.
Keywords: correlation analysis, study, elements, groups, matrix, assessment, signs, porphyry copper mineralization.
При изучении поисковых признаков оруденения нередки ситуации, в которых оценку одного из
свойств объекта необходимо осуществлять с учетом оценки второго свойства. В этом случае возникает необходимость учета взаимного влияния
свойств. В подобной ситуации удобно использовать корреляционную оценку показателей, устанавливая элемент качественной, экспертной
оценки влияния одного показателя на другой.
Цель исследователя при решении указанной задачи - получение качественной (экспертной)
оценки связи между различными свойствами изучаемого объекта. [3, 3]

Корреляционный анализ был применен при
исследовании поисковых литохимических признаков медно-порфирового оруденения Актогайского
рудного поля. Ему были подвергнуты данные геохимического опробования на медно-порфировых
объектах (1500 проб). При этом были составлены
корреляционные матрицы двух типов: цифровые и
графические. Первый тип дает четкие цифровые
оценки коэффициентов корреляции между содержаниями элементов (табл. 1). Второй представляет
собой наглядную графическую иллюстрацию корреляционных
взаимоотношений
элементов
(рис.1).

Slovak international scientific journal # 28, (2019)

11
Таблица 1
Цифровая корреляционная матрица Актогайского ореола по содержаниям элементов

Рис. 1. Графическая корреляционная матрица Актогайского ореола
по содержаниям элементов
Проанализировав полученные матрицы можно
сделать выводы о том, что для ассоциации гранитоидов медно-порфировой специализации Актогайского рудного поля выделяются группы химических элементов, с относительно устойчивыми положительными
коррелляциями
содержаний
элементов внутри них. [4, 23]
Наиболее устойчива и с высоким уровнем корреляции между содержаниями группа элементов Ni, Со (сидерофильные), Сг, V (литофильные).

Вторая группа представлена литофильными
элементами со средним уровнем коррелируемости
средних содержаний - К, Rb, Cs.
В основе третьей группы халькофилы РЬ, Sn,
Zn. Четвертая группа - Си, Ag, Аu.
Таким образом, при помощи корреляционного
анализа могут быть выявлены поисковые литохимические признаки медно-порфирового оруденения, а также он может быть эффективно использо-
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ван для решения других задач геологического исследования.
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Анотація
У статті розглянуто процес децентралізації в Україні, досліджено вплив процесу децентралізації на
розвиток туристичної галузі, проаналізовано реформу децентралізації та зміни в туристичній галузі в регіонах України.
Abstract
The article considers the process of decentralization in Ukraine, examines the impact of decentralization on
the development of the tourism industry, analyzes the reform of decentralization and changes in the tourism
industry in the regions of Ukraine.
Ключові слова: децентралізація, туризм, регіональний розвиток, туристична галузь, процес децентралізації, реформування.
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Постановка проблеми. Туризм є ефективною
та перспективною галуззю економіки багатьох
країн світу. Він сприяє диверсифікації економіки,
стимулює приплив інвестицій, прискорює розвиток
експортного потенціалу, залучення до міжнародної
діяльності суміжних галузей економіки, також відіграє важливу роль у створенні додаткових робочих
місць і забезпеченні зайнятості населення, зростанні доходів населення і підвищенні добробуту нації. В сучасних умовах реформування національної
економіки і суспільства України очікується пожвавлення сфери туризму на місцевому рівні. Поштовхом до активізації ділової активності має стати
принцип децентралізації. Завдяки участі територіальних громад і розширенню їх повноважень в результаті децентралізації, туризм може стати одним
з локомотивів підйому місцевої економіки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Стан та системні проблеми формування й впровадження децентралізації в Україні періодично висвітлюються у працях українських науковців: Білої С.
О, Касич А. О, Каховської О. І., Бандури Д. Ю., Ткачука А.Ф. тощо.
Мета роботи полягає у дослідженні впливу
процесу децентралізації на розвиток туристичної
галузі в Україні.

Виклад основного матеріалу. В економіці
України, спрямованої на активну інтеграцію у світове господарство, туристична галузь поступово
перетворюється на детермінанту соціально-економічного розвитку, однак темпи цих перетворень залишаються незадовільними, про що свідчать найнижчі позиції у світових рейтингах туристичного
ринку. Поліпшити ситуацію можна шляхом реформування системи макроекономічного регулювання
туристичної галузі України [6, c. 11-15].
Світовий досвід господарювання свідчить, що
найкраще економічний, соціальний, політичний
стан розвитку на місцях усвідомлює та може реформувати місцева влада. Поряд з цим, саме місцева
влада може (і повинна) створювати сприятливі
умови для економічного зростання на місцях, задіяти всі важелі для залучення інвестицій, розвитку
підприємництва, малого та середнього бізнесу,
сприяти створенню нових робочих місць та зростанню самозайнятості населення [5]. У статті 132
Конституції України визначено, що територіальний
устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації в здійснені державної влади,
та збалансованості соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, географічних і демографічних особливостей, а також культурних традицій.
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Згідно із загальним визначенням, децентралізація – це процес розширення і зміцнення прав та
повноважень адміністративно-територіальних одиниць або нижчих органів та організацій при одночасному звуженні прав і повноважень відповідного
центру з метою оптимізації та підвищення ефективності управління суспільно важливими справами,
найповнішої реалізації регіональних і місцевих інтересів. Децентралізація – це специфічний метод
управління, який є важливим для місцевої демократії та розвитку [1]. Метою децентралізації є «відхід
від централізованої моделі управління в державі,
забезпечення спроможності місцевого самоврядування та побудова ефективної системи територіальної організації влади в Україні, реалізація повною
мірою положень Європейської хартії місцевого самоврядування, принципів субсидіарності, повсюдності й фінансової самодостатності місцевого самоврядування» [4, с. 71].
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Процес передачі повноважень на місця, підвищення дієздатності місцевого самоврядування та
розширення його повноважень, що передаються з
“центру на низовий рівень територіальних громад”
на принципах субсидіарності – це об’єктивна основа децентралізації, і водночас – невід’ємна складова процесів реформування територіальної організації влади. Цей принцип означає, що система державного управління будується таким чином, коли
будь-який вище стоячий рівень може приймати рішення тільки з тих питань, які не можуть бути вирішені на регіональному рівні. При такому підході
система вертикальної субординації трансформується в ринково-партнерську модель взаємовідносин, в умовах яких економічні зв‘язки між центром
і регіонами з приводу тієї чи іншої управлінської
послуги стають дійсно економічними [8, с. 17] .
Процес децентралізації наведено на рис. 1.

Рис 1. Процес децентралізації (складено за [2])
На вище наведеній схемі більші трикутники
представляють централізовану систему, а трикутники меншого розміру вказують на позицію органів
місцевого самоврядування в такій системі управління. Рух від центру вказує на цілі децентралізації.
Крайнє положення малого трикутника вказує на кінцеву мету реформи децентралізації в Україні та інших країнах.
Таким чином, децентралізація в галузі туризму
передбачає передачу від органів виконавчої влади
органам місцевого самоврядування значної частини
повноважень, ресурсів та відповідальності. В основу цієї політики закладено положення Європейської хартії місцевого самоврядування та найкращі
світові стандарти суспільних відносин у цій сфері.
В умовах сучасного господарювання регіони відіграють провідну роль в управлінні регіональними
програмами та в реалізації регіональної стратегії [7,
с. 40; 8, с. 123]. Серед важливих причин, що зумовлюють тенденцію передачі більшого обсягу повноважень та відповідальності органам місцевого самоврядування, можна виділити такі:
– краща ефективність та підзвітність органів
місцевого самоврядування;
– ефективніший місцевий розвиток;
– впровадження демократії та захист прав громадян.

Децентралізація, реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в
Україні вже давно відноситься до нагальних проблем і вихідних умов формування дієвих стимулів
регіонального розвитку, успішного здійснення реформ на місцевому і регіональному рівнях [7, с. 43;
8,с.122].
Одним з реальних шляхів регіонального розвитку є зростання туристичної індустрії як інструменту, за допомогою якого може бути започаткований
новий етап комплексного розвитку регіону, міста,
громади. Спершу історичні споруди чи унікальні
об’єкти приваблюють туристів, далі, зростаючи, туристичний попит випереджає пропозицію й виникає нагальна потреба у інфраструктурному розвитку місцевості, що в результаті покращує імідж місцевості, збільшує зацікавленість інвесторів у її
розвитку як туристичної дестинації [8, с. 261].
На сьогоднішньому етапі розвитку Української держави питання організації здійснення місцевої публічної влади мають велике значення для досягнення євроінтеграційних цілей та виведення
держави з політичної та економічної кризи. Логіка,
закладена в процес децентралізації, який триває
нині в Україні, передбачає передачу значних повноважень і бюджетів від державних органів до органів
місцевого самоврядування. Так чи інакше мова про
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переведення влади з вертикальної площини в горизонтальну [9].
З метою впровадження ефективної політики в
напрямку децентралізації Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Деякі питання реалізації у
2018-2020 роках Державної стратегії регіонального
розвитку на період до 2020 року». Постанова передбачає низку заходів центральних органів виконавчої влади, що безпосередньо впливають на регіональний розвиток, та заходи місцевого значення, які
спрямовані на розвиток окремих адміністративнотериторіальних одиниць. Серед схвалених Урядом
семи програм Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України також є й програма розвитку туризму. Згідно із державною стратегією регіонального
розвитку Кабінет Міністрів України підтримує
принципові позиції підходу ЄС до реалізації регіональної політики, спрямованої на недопущення
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зростання регіональних диспропорцій, але обмежений на даний час у відповідних за обсягами ресурсах для здійснення ефективних заходів у рамках такого підходу [10, с. 31]. Очікується, що 2019 рік
стане ключовим у питанні формування базового рівня місцевого самоврядування: до кінця року більшість існуючих малочисельних місцевих рад можуть об’єднатися, а отже стати спроможними перебрати на себе більшість повноважень, належним
чином використовувати ресурси і нести відповідальність за свої дії чи бездіяльність перед людьми та
державою [11].
Українські громади мають великий туристичний потенціал, а реформа місцевого самоврядування спонукає використовувати його для залучення інвестицій і розвитку. Розвиваючи туризм,
громада має враховувати чотири основні складові
розвитку туристичної галузі в регіоні (Рис. 2).

Наявність
туристичних
ресурсів
Можливість
дістатися до
туристичних
ресурсів

Наявність
інфраструктури

Наявність людей для
управління, промоції,
маркетингу у сфері
туризму
Рис 2. Основні складові розвитку туристичної галузі
В умовах сучасного господарювання деякі міста України використовують перспективи, які відкриває туризм. З боку влади і громадян більшого розуміння набуває словосполучення “бренд міста”.
Прикладом вдалого використання особливостей міста є місто Тростянець у Сумській області – невеликий районний центр з населенням 21 тис. осіб,
який вже став місцем проведення всеукраїнських
фестивалів. На сьогоднішній день Тростянець цікавить туристів зі всієї України, незважаючи на складнощі розвитку туристичної сфери на початку та географічне положення міста. Після розробки стратегії розвитку міста та переведення будівлі на баланс
міста у 2007 році, спільними силами тростянчан відбулася реконструкція, не зважаючи на те, що на
початку жителі пропонували побудувати ринок замість даної споруди. На сьогоднішній день Круглий
Двір є візитівкою міста з відмінною акустикою, у
стінах якого щороку проходять кілька масштабних

фестивалів, таких як Чайковський Fest, Схід-Рок і
фестиваль історичної реконструкції “Стара фортеця. Подорож крізь століття”. Щорічно ці події
відвідують тисячі туристів з усієї України, вони вже
стали визначальними у туристичному розвитку
Тростянця. Музичні фестивалі набули такої популярності через відмінну акустику фортеці, а фестиваль історичної реконструкції виглядає гармонійно
в історичній будівлі.
Однак, туристична сфера у малих та великих
містах все ще зіштовхується з певними труднощами, незважаючи на різноманіття ресурсів України. Наприклад, у Кривому Розі вже давно існують
сприятливі умови розвитку індустріального туризму, чим скористалися представники Криворізької
міської ради під час розробки стратегії розвитку міста. Проблема, з якою зіштовхнулася влада свого
часу полягає в тому, що підприємства не завжди
йдуть на зустріч владі і відкривають свої двері для
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відвідувачів. Ключовим у вирішенні цієї проблеми
є налагодження діалогу між гравцями на ринку.
Між представниками громади, влади та бізнесу необхідно будувати якісну комунікацію, щоб показати, які переваги розвитку туризму відкриваються
для них самих через економіку галузі [12].
Порівняно з іншими регіонами, в Одеській області процес створення об'єднаних територіальних
громад проходить повільніше. Проте, зміни все ж
таки відбуваються. За інформацією Одеського Центру розвитку місцевого самоврядування, загальна
площа території громад в області становить 8,3 тис.
кв. км, або 25% території області. При цьому об'єдналися 126 місцевих громад, або 26% від існуючих.
У створених територіальних громадах замість сільради, сільського голови із заступниками і бухгалтером тепер працюють старости. Вони виконують адміністративні функції, ведуть прийом громадян і
займаються організаційними питаннями у своїх селах. В об'єднаних громадах переглянули штати в
установах бюджетної сфери і скоротили чисельність технічного персоналу. При цьому кільком
громадам вдалося закупити сучасну комунальну те-
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хніку. Але найбільші зміни торкнулися інфраструктури населених пунктів, які увійшли до громад:
вперше за довгий час почали ремонтувати школи,
дитячі садки та дороги. У Розквітівській, Маразліївській та Красносільській громадах прийняли стратегії розвитку. В Красносільській громаді також
відкрився сучасний Центр надання адміністративних послуг. Таким чином реалізується один з головних принципів децентралізації — органи влади і
послуги максимально наближаються до громадянина [13].
Реформу децентралізації можна оцінювати як
позитивно, так і негативно (Рис 3). Багато в чому її
успіх залежить від людей, членів громади, їх здібності прораховувати свої кроки і приймати зважені
рішення. За даними урядового порталу «Децентралізація», з початку проведення реформи до складу
об’єднаних територіальних громад увійшли 1,8 тис.
колишніх райрад. У квітні 2017 р. вперше пройшли
вибори в 47 громадах. Об’єднані територіальні громади охоплюють 5,8 млн людей. За час децентралізації державна підтримка регіонального розвитку
збільшилася в 30 разів – з 500 млн. грн. в 2014 р. до
14,9 млрд. грн. в 2019 році [11].
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Мінуси реформи
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становищі,
а
сільським
доводиться
складніше
через
слаборозвинену інфраструктуру.

Рис 3. Плюси та мінуси реформи децентралізації
Процеси децентралізації дають можливість
громаді самостійно вирішувати на що витрачати
кошти. Це сприятиме диверсифікованості зайнятості. Покращення інфраструктури в об’єднаних територіальних громадах дає можливість туристам
приїздити в села і є поштовхом розвитку сільського
туризму. Об’єднана територіальна громада в розвитку сільського туризму на рівні місцевого самоврядування може вирішувати питання різними способами: провести референдум, колективні та індивідуальні звернення жителів до органів і посадових
осіб міського самоврядування, загальні збори громадян за місцем проживання, місцеві ініціативи,
громадські слухання та інші заходи, не заборонені
законом. Розвиток сільського зеленого туризму має
велике значення як для туристів, так і для об’єднаних територіальних громад , що сприяє соціально-

економічному розвитку території. Сільський туризм дає можливість удосконалити інфраструктуру
території, отримати додатковий дохід, зберегти культурну спадщину села, особистий розвиток сільського населення [3, с. 145]. Представники влади зізнаються, що децентралізація дає змогу спрямовувати і розробляти власну стратегію, не чекаючи
вказівок вищого керівництва щодо напрямку руху і
впровадження реформ.
Після того як адміністративний устрій країни
буде змінено і замість областей на карті України
з'являться префектури, необхідність в районних та
обласних радах і адміністраціях зникне. Їх ліквідують, і кожна громада натомість "центральних органів" створить свій апарат, за чисельністю і цілям,
що відповідає її стратегії. Місце голів районних та
обласних голів займе префект, який виконуватиме
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функцію прокурора у сфері місцевого самоврядування. Він матиме право призупиняти акти місцевих органів, якщо вони не базуватимуться на законі
і нестимуть загрозу безпеці країни. Експерти вважають, що однією з головних змін на місцях стане
поява в регіонах сильних лідерів з реальними важелями управління ресурсами [13].
Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що процес децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування передбачає
створення ефективної системи регулювання регіональним розвитком туризму, спроможної забезпечити для населення кожної громади якісні та доступні публічні послуги як у сфері туризму, так і в інших сферах господарювання, гарантувати безпеку
життєдіяльності людини незалежно від місця її проживання. Оскільки децентралізація передбачає передачу відповідальності та ресурсів у регіони, саме
туристична галузь має всі шанси — і скористатись
ресурсами, і забезпечити регіонам їх поповнення.
Основною метою реформи децентралізації є створення сприятливих умов для розвитку громад і наближення послуги до людей шляхом формування
громад, передачі більшої частини повноважень на
базовий рівень управління і чіткого розмежування
функцій між рівнями управління, а також гарантування належного ресурсного забезпечення місцевого самоврядування.
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Анотація
Проведено дослідження особливостей прогресивного поводження (рециклінгу та компостування) з
відходами в європейських країнах. На основі порівняльного та факторного аналізу обчислено коефіцієнт
використання потенціалу прогресивного поводження з відходами; згруповано країни за цим показником у
чотири групи: Україна належить до першої групи з одним із найнижчих його значень, що свідчить про
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необхідність активізації інвестування рециклінгу та термінової організації процесу компостування в
країні.
Abstract
The research of the features of progressive (recycling and composting) waste management in European countries has been carried out. On the basis of comparative and factor analysis, the coefficient of using the potential of
progressive waste management is calculated; the countries are grouped by this indicator into four groups: Ukraine
belongs to the first group with one of its lowest values, which testifies to the need to intensify investment in
recycling and urgent organization of the process of composting in the country.
Ключові слова: відходи, рециклінг, компостування, прогресивне поводження, потенціал, Україна,
Європа.
Keywords: waste, recycling, composting, progressive management, potential, Ukraine, Europe.
Прогресивне поводження з відходами на відміну від екстенсивного поводження передбачає застосування екологічно спрямованих, як правило,
економічно ефективних інноваційних підходів до
управління побутовими та промисловими твердими
відходами. Основними процесами, що повністю відповідають такому визначенню є рециклінг, тобто
повторне використання відходів, і компостування
відходів аграрної галузі та харчової промисловості.
Якщо перший процес вимагає додаткових фінансових інвестицій, то другий – може потребувати
тільки мінімальних ресурсів, проте орієнтований на
усвідомлене поводження з відходами екологічно
вихованих громадян.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, присвячених темі інноваційних і прогресивних напрямів поводження з відходами, зокрема, роботи А. М.
Тайво (A. M. Taiwo) [1], А. Дігіакомо (A. DiGiacomo)
та ін. [2], І. Габалла (I. Gaballah), Н. Канарі (N.

Kanari) [3] та ін., зокрема, [4–7] дозволяє констатувати, що тема досить розроблена: такі напрями,
природно, більше притаманні економічно розвиненим економікам, які мають інвестиції в сферу відходів, а, з іншого боку, мають і більше відходів у
розрахунку на душу населення. Водночас питання
прогресивного поводження з відходами в економіках, що розвиваються, на наш погляд, потребують
додаткових досліджень.
З огляду на вищезазначене мета дослідження
полягає у проведенні аналізу використання порівняльного потенціалу прогресивного поводження з
відходами, на прикладі України та інших європейських країн.
Результати проведеного аналізу наведені в
табл. 1 і на рис. 1. Ідея дослідження полягає в тому,
що будь-яка країна, незалежно від рівня її економічного розвитку, володіє певним порівняльним потенціалом прогресивного поводження з відходами,
а також рівнем його використання.
Таблиця 1
Показники використання порівняльного потенціалу прогресивного поводження з відходами в країнах Європи, 2016 р.
Порівняльний поВідношення сумарКоефіцієнт викорисРецик- КомпоКраїни
тенціал прогресивного (рециклінг +
тання потенціалу пролінг,
стуЄвропи
ного поводження з
компост) значення до
гресив-ного пово%
вання, %
відходами
середньо-зваженого
дження з відходами
ПараCPprog
WR
WСо
WR+Coca
KprogU
метр
Австрія
0,963
25,66
31,24
1,694
1,759
Бельгія
1,222
34,30
19,14
1, 591
1,302
Білорусь
0,444
16,00
–
0,476
1,072
Болгарія
0,534
19,03
10,32
0,874
1,637
Велика
0,992
27,25
16,23
1,295
1,305
Брит.
Греція
0,610
19,00
–
0,566
0,928
Данія
0,662
27,27
18,99
1,377
2,080
Естонія
0,924
24,74
3,60
0,844
0,913
Ірландія
1,160
33,00
6,00
1,161
1,001
Ісландія
0,339
55,81
2,86
1,745
5,147
Іспанія
0,939
16,84
16,45
0,991
1,055
Італія
0,854
25,90
17,60
1,295
1,516
Латвія
0,672
21,23
5,48
0,795
1,183
Литва
0,747
22,92
10,15
0,985
1,319
Люксем1,827
28,37
19,66
1,430
0,783
бург
Македо0,432
0,18
0,10
0,008
0,019
нія
Молдова
0,054
15,32
–
0,456
8,444
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Нідерла1,100
24,61
27,10
1,540
нди
Німеч0,876
47,83
18,23
1,967
чина
Норвегія
1,876
26,12
16,69
1,275
Польща
1,075
26,39
16,11
1,265
Португа0,711
16,23
14,12
0,904
лія
Росія
0,712
4,50
–
0,134
Румунія
1,007
5,67
7,46
0,391
Сербія
0,622
0,76
–
0,023
Словач1,062
7,62
7,29
0,444
чина
Словенія
0,802
46,44
7,67
1,611
Туреч0,596
–
1,00
0,030
чина
Угор0,813
25,94
6,22
0,958
щина
Україна
0,260
3,20
–
0,095
Фінлян0,946
28,12
12,45
1,208
дія
Франція
0,955
22,26
17,26
1,177
Хорватія
0,642
16,32
1,69
0,536
Чехія
1,183
25,50
4,22
0,885
Чорного0,359
5,42
–
0,161
рія
Швейца0,928
32,00
21,00
1,578
рія
Швеція
1,271
32,37
15,63
1,429
Джерело: сформовано та обраховано автором, на основі [8–10]
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1,400
2,245
0,680
1,177
1,271
0,188
0,388
0,037
0,418
2,009
0,050
1,178
0,365
1,277
1,232
0,835
0,748
0,448
1,700
1,124

Рисунок 1. Використання порівняльного потенціалу прогресивного поводження з відходами в країнах Європи, 2016 р.
Джерело: сформовано та обраховано авторами, на основі [8–10]
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Як бачимо, при порівняльному аналізі європейських країн до групи з найнижчими показниками коефіцієнта використання потенціалу прогресивного поводження з відходами належить Росія,
Туреччина, деякі Балканські країни, Румунія, Словаччина, а також, на жаль, Україна.
Цей аналіз є додатковим інструментом для
з’ясування та обчислення невикористаних можливостей країни в сфері прогресивного поводження з
відходами незалежно від рівня її економічного розвитку. Так, наприклад, економічно розвинена Норвегія має порівняно гарні показники щодо рециклінгу та компостування, проте в порівнянні з її потенціалом вона недостатньо використовує свої
можливості в цій сфері. Литва та Латвія ж навпаки,
маючи не дуже значний потенціал, на практиці перевиконують свої можливості та характеризуються
як країни з інтенсивним розвитком рециклінгу. Іншим прикладом може бути Молдова, країна з одним із двох найгірших економічних станів у Європі
(поряд із Україною), яка, проте має станом на 2016
рік більше 15% рециклінгу відходів.
Отже, в результаті проведеного дослідження
можна зробити такі висновки: особливості прогресивного поводження з відходами в європейських
країнах полягають, передусім, у тому, що більшість
країн застосовують рециклінг на рівні від 25% і більше, а також у меншій мірі, проте також у більш
економічно розвинених країнах – компостування.
На основі порівняльного та факторного аналізу обчислено коефіцієнт використання потенціалу прогресивного поводження з відходами; згруповано
країни за цим показником у чотири групи: Україна
належить до першої групи з одним із найнижчих
його значень, що свідчить про необхідність активізації інвестування рециклінгу та термінової організації процесу компостування в країні. Проте значення вказаного коефіцієнту у порівнянні з наявним у країні потенціалом свідчить про здійснення
прогресивних заходів у сфері поводження з відходами, хоча й у межах мінімальних можливостей.
Подальші дослідження будуть присвячені розробці
комплексу рекомендацій щодо пошуку інвестицій
для розвитку рециклінгу в Україні та організації
процесу компостування як силами муніципальних
органів, так і громадянами сумісно та індивідуально.
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Анотація
Розглянуто питання теоретико-методологічного забезпечення розвитку агропромислової інтеграції в
Україні. Розкриті перспективні напрямки активізації внутрішніх потенціалів господарюючих суб’єктів за
рахунок впровадження інтеграційних механізмів. Визначено потенційні вигоди для країни в результаті
налагодження системи інтеграційної взаємодії в агропромисловому комплексі.
Abstract
The questions of theoretical and methodological support for the development of agro-industrial integration in
Ukraine are considered. The prospective directions of activation of internal potentials of economic entities are
revealed due to the introduction of integration mechanisms. The potential benefits for the country as a result of
establishing an integration cooperation system in the agro-industrial complex are determined.
Ключові слова: аграрний сектор, агропромислова інтеграція, розвиток, господарюючий суб’єкт, агропромисловий комплекс.
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На сьогоднішній день аграрний сектор економіки України виступає одним з найбільш пріоритетних напрямків розвитку, дослідження та підтримки. Саме завдяки сільськогосподарському виробництву можливе повноцінне забезпечення та стале
функціонування соціально-економічного середовища країни. Мова йдеться про продовольчу безпеку та стабільність в середині країни, що стимулює до пошуку новітніх механізмів розвитку та нарощення обсягів виробництва в сільському
господарстві. Одним із таких механізмів і є агропромислова інтеграція, яка позитивно вливає на розвиток господарюючих суб’єктів АПК.
У сучасних умовах під впливом внутрішніх та
зовнішніх факторів набули розвитку різні форми
аграрно-промислової інтеграції, які різняться за характером відносин власності та господарських
зв’язків, рівнем самостійності учасників, системою
управління[1]. Еволюційний розвиток інтеграційних процесів під впливом комплексу факторів вимагає їх класифікації. При цьому окремі автори обґрунтовують спонукальні мотиви для окремих видів інтеграції (горизонтальної, вертикальної,
диверсифікованої) [2], для її галузевих учасників
(сільськогосподарських, переробних підприємств)
[3] або для специфічних видів інтегрованих формувань (агрохолдинги) [4]. Проте інтенсивність інтеграційних процесів, їхній характер і напрям залежить від поєднання факторів на усіх рівнях – державному, регіональному, окремих підприємств [1].

Основою об’єднання підприємств у АПК є
процес виробництва і збуту сільськогосподарської
сировини та продукції виготовленої з неї. Це обумовлює необхідність врахування в процесі управління діяльністю підприємствами АПК специфіки
сільськогосподарського виробництва, а саме:
- земля є одночасно предметом праці та засобом виробництва;
- територіальна розосередженість виробництва;
- економічне відтворення має прив’язку до відтворення біологічних процесів;
- відносна простота процесу виробництва та
культурно-традиційні особливості [2].
Розвиток інтеграційних процесів в АПК базується на широкому використанні договірних відносин між виробниками аграрної продукції, постачальниками матеріально-технічних ресурсів і переробниками сировини, завдяки чому виконувані
різними суб’єктами господарювання функції виробництва засобів виробництва для сільського господарства, власне сільськогосподарського виробництва і реалізації переробленої сировини поєднуються
в єдине ціле. Широко розповсюдженим та взаємовигідним, як свідчить вітчизняна та зарубіжна практика, є використання договорів контрактації, згідно
з якими м’ясокомбінати, комбікормові заводи й
інші підприємства, що переробляють сільгосппродукцію, організовують сільгоспвиробництво, коор-
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динуючи його від початкової стадії до реалізації готового продукту, надаючи селянам молодняк, корми, ветеринарну допомогу в обмін на зобов’язання
останніх постачати готову продукцію в обумовлених договором обсягах, із визначеною якістю та у
погоджені терміни і за взаємовигідного рівня оплати [5] (як зазначає Б. Черняков, у Нідерландах за
такими договорами виробляється 90-95 % бройлерів, 40-45% свинини, 20-30% яєць; при цьому лише
фірма «Агріко» скуповує і переробляє 40% виробленої в країні картоплі [6, с. 10]). Завдяки цьому,
попри відносне обмеження правоздатності сільськогосподарських підприємств внаслідок достатньо
жорстких умов постачання аграрної продукції, загалом досягаються фундаментальні вимоги щодо
забезпечення якості всіх складових матеріального
потоку в створюваному ланцюжку постачань в межах єдиного виробничо-збутового циклу, а також є
можливість узгодження зусиль із забезпечення максимального результату [5].
Сучасні світові тенденції спонукають вітчизняних аграріїв до пошуку альтернативних шляхів
забезпечення масового виробництва сільськогосподарської продукції, якість якої відповідала б вимогам міжнародних ринків. Один з таких шляхів полягає у створенні великих агропромислових угрупувань, які дозволяють сконцентрувати фінансові
ресурси, спрямувати їх на запровадження новітніх
технологій та суттєво посилити конкурентні позиції України у виробництві окремих видів сільськогосподарської продукції [7]. Саме важливість міжнародного позиціювання на зовнішніх ринках та
політичному просторі може стати стимулюючим
фактором направлення держаних інвестицій для
підтримки агропромислової інтеграції.
Глибинні причини й об’єктивні закономірності
інтеграційних процесів в аграрній сфері економіки
розкрито в багатьох роботах. Проте інтенсивність
їх прояву, напрями й характер зв’язків на кожному
етапі історичного розвитку визначаються системою
взаємодії та взаємовідносин різних рівнів, які формують передумови посилення або стримування інтеграційних процесів та їх еволюцію [8]. Це говорить про перспективність подальших досліджень з
питань становлення та розвитку агропромислової
інтеграції в аграрному секторі економіки України.
В процесі дослідження було встановлено основні теоретико-методологічні положення щодо налагодження дієвих механізмів розвитку агропромислової інтеграції в аграрному секторі економіки України. Встановлено, що інтеграція здатна: вивести
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господарюючий суб’єкт на новий рівень розвитку;
забезпечити максимізацію використання внутрішніх потенціалів та ресурсів; підвищити рівень конкурентоспроможності та ефективності; сприяти нарощенню обсягів виробництва та реалізації; прискорення процесів відтворення та посилення
економічних взаємозв’язків в середині агропромислового комплексу взагалі.
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Анотація
У статті розкрито роль пріоритетності туристичної індустрії як ключової детермінанти, передусім через забезпечення ефективних механізмів взаємодії державного і приватного секторів. Розглянуто та проаналізовано основні принципи впровадження державно-приватного партнерства у функціонування туристичної сфери України. На основі проведеного дослідження запропоновано напрямки реалізації проектів в
туризмі та запропоновано імплементування механізму державно-приватного партнерства (ДПП) у туристичний сектор.
Abstract
The article reveals the role of the priority of the tourism industry as a key determinant, notably by ensuring
of interaction between the public and private sectors. The main principles of the implementation of public-private
partnership in the functioning of the tourism sector of Ukraine are considered and analyzed. Outlined the obstacles
that checking the development of tourism in Ukraine and suggested the implementation of public-private partnership (PPP) in the tourism sector.
Ключові слова: державно-приватне партнерство, інвестиції, механізм ДПП, туристична сфера.
Keywords: public-private partnership, investment, PPP mechanism, tourism sphere.
Вступ.
Державно-приватне
партнерство
(ДПП) є порівняно новою інноваційною моделлю
здійснення господарської діяльності в національній
економіці і в сфері туризму, зокрема. Зараз в Україні існує низка об’єктивних передумов для застосування форм державно-приватного партнерства, які
сприятимуть залученню приватних інвестицій у
сферу туризму на рівні країни й регіону, створенню
нових туристичних дестинацій в регіонах і рекреаційних зонах; реконструкції існуючої туристичнорекреаційної інфраструктури, доведенню її рівня до
відповідності світовим стандартам; утворенню інтеграційних мереж малого та середнього бізнесу
кластерного типу як інноваційного механізму забезпечення всебічної розбудови індустрії туризму
[1,с.174-179;3,с.7-15;8,с.202-205].
Постановка проблеми у загальному вигляді.
Сучасний стан національної економіки потребує
переходу на нову інноваційну модель розвитку,
ефективним механізмом реалізації якої є пошук і
створення дієвих форм здійснення господарської
діяльності, одними з яких можуть виступати такі
структури бізнесу, що поєднують у собі різноманітні форми партнерства та співробітництва. На сьогодні є велика кількість таких утворень, які існують
у вигляді асоціацій, корпорацій, концернів, фінансово-промислових груп та відрізняються певними

особливостями, а саме: типом управління, юридичним статусом, типом організаційної побудови
тощо[1,с.174-179;3,с.7-15;8,с.202].
Саме таке сучасне економічне становище країни диктує умови для підвищення ефективності її
діяльності, які, перш за все, пов’язані з активізацією
взаємовигідного співробітництва бізнесу і держави,
де значущим фактором впливу буде державна підтримка в рамках розвитку державно-приватного партнерства (ДПП) для більшості сфер життєдіяльності суспільства. Не виключенням є й розвиток туристичної галузі, яка в умовах нестачі фінансових
ресурсів прагне до впровадження нових сучасних
форм співробітництва, здатних забезпечити синергетичний ефект.
Застосування ДПП в регіональному і місцевому туризмі актуальне й тим, що туристичний
комплекс на рівні відповідної території являє собою синтез безлічі різноманітних і різноякісних
суб’єктів, орієнтованих на виконання різних цільових функцій. Між цими суб’єктами формуються і
розвиваються господарські зв’язки, в рамках яких
протікають соціальні та економічні процеси. При
цьому важливе значення відіграють інновації, інтелектуальні ресурси і все, що пов’язано з їх моделюванням і нарощуванням, а також моніторинг, аналіз
і прогнозування змін елементів внутрішнього і зов-
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нішнього середовища суб’єктів функціонування туризму і пов’язаних з ним галузей на регіональному
й місцевому рівнях.
З огляду на актуальність проблеми, спроба авторів дослідити процес державно-приватного партнерства як інноваційної моделі взаємодії суспільства, бізнесу і держави, спрямованих на координацію зусиль усіх сторін, забезпечення врахування
інтересів різних соціальних груп суспільства і бізнесу в розвитку туризму і є метою представленої
роботи.
Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Підходи до розуміння економічної сутності
державно-приватного партнерства детально розглянуті в роботах іноземних та вітчизняних вчених,
таких як О. А. Баталов, О. М. Бородіна, Г. А.Борщевський, І. В. Валюшко, Л. Дж. Гітман, М. Клейн,
К. Кернагам, К.В. Павлюк, О. В. Степанова та інші.
У цих роботах розглядаються різні підходи до визначення поняття «державно-приватне партнерство», досліджується закордонний досвід, але комплексного дослідження механізму державно-приватного партнерства в сфері туристичної діяльності
майже не міститься.
У широкому смислі термін «державно-приватне партнерство» включає в себе всі форми кооперації між державою і приватним сектором, які знаходяться в полі між вирішенням завдань, що традиційно відносяться до компетенції держави, самою
державою, з одного боку, приватизацією, з іншого
[2, с. 186].
Також у широкому смислі державно-приватне
партнерство трактується як взаємовигідне середньо- і довгострокове співробітництво Мережних
партнерів, тобто суб’єктів держави і бізнесу, що реалізується в різних формах (починаючи від контрактів на виконання робіт, акціонування і закінчуючи
консультаціями держави і бізнес асоціацій) і яке
ставить за мету вирішення політичних і суспільно
значимих завдань на національному, регіональному
і місцевому рівнях [3, с. 14,15].
На наш погляд, у наведених вище визначеннях
державно-приватного партнерства мають місце як
дискусійні положення, так і помилкові його трактування. Власне, це підтверджується і в літературних
джерелах [1;2;3;4]. Так, помилково вважати, що
державно-приватне партнерство – це будь-яка взаємодія держави та бізнесу, яка не потребує спеціального нормативного і організаційного забезпечення,
що державно-приватне партнерство – це удосконалення управління виключно матеріальними активами і об’єктами.
Помилковим є і такий підхід, що держава у
державно-приватному партнерстві може отримати
соціально-значимі об’єкти і за їх допомогою надавати суспільству послуги, при цьому не витрачаючи кошти і нічим не ризикуючи. Також побутує
думка, що розвиток державно-приватного партнерства не потребує спеціальних компетенцій державних і муніципальних службовців, відтак вкладення
в їхню підготовку не потрібні. У більшості визначень відсутні конкретні критерії, відповідно до

Slovak international scientific journal # 28, (2019)
яких реальний проект за участю держави і приватного сектора може, чи напроти не може бути віднесений до державно-приватного партнерства.
Поза увагою дослідників, за деякими виключеннями, як свідчать наведені вище визначення, залишається така форма взаємодії влади та бізнесу, як
їхня конструктивна взаємодія у політичній сфері.
Багато проблем у сфері реалізації взаємних інтересів держави і бізнесу, зокрема питання низької інвестиційної привабливості того чи іншого сектору
економіки, чи окремого інвестиційного проекту
знаходяться не в економічній чи правовій площині,
а у політичній. Найпершим кроком має бути проголошення принципів партнерства на політичному рівні. Держава, на вищому політичному рівні має оголосити необхідність, можливість і готовність розвитку такого партнерства. Держава має визнати, що
державно-приватне партнерство є ефективною формою взаємовідносин влади і бізнесу в економічній
та інших сферах суспільної діяльності, спрямованих на забезпечення поступального розвитку суспільства. При цьому повинні бути чітко визначені
мета такого співробітництва, сфера його дії, а також
принципи, на яких воно здійснюватиметься.
[1,с.174; 3,с.14-18; 8,с.203]
На нашу думку, державно-приватне партнерство можна розглядати як «вищу форму мережної
моделі»[3,с.18-19], як конструктивне співробітництво держави, і суб’єктів підприємницької діяльності в усіх сферах суспільної діяльності для реалізації суспільно значимих проектів на засадах пріоритетності інтересів держави, її політичної
підтримки, консолідації ресурсів сторін, ефективного розподілу ризиків між ними, рівноправності і
прозорості відносин для забезпечення поступального розвитку суспільства.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Згідно з Законом України «Про державно-приватне
партнерство», ДПП – «це співробітництво між державою, територіальними громадами в особі відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування та юридичними особами, крім державних та комунальних підприємств, або
фізичними особами-підприємцями, що здійснюється на основі договору в порядку, встановленому
цим Законом та іншими законодавчими актами, та
відповідає ознакам ДПП» [4]. Інститути, створені
завдяки ДПП, можна розглядати як соціальне надбання, що являє собою вид ресурсу, розподіленого
між позиціями учасників партнерства поряд з матеріальними й іншими ресурсами, та ґрунтується на
довірі й упевненості у тому, що всі члени мережі
добровільно виконають свої обов’язки. ДПП в туризмі – це арена взаємодії диверсифікованих міжгалузевими та між секторальними зв’язками учасників, де утворюються й відтворюються сукупності
формальних й неформальних правил, що забезпечують раціональний розподіл праці, поділ ринку,зменшують транспортні витрати. регулюють повсякденну діяльність.
Суб’єктами ДПП є публічний і приватний партнери. Під публічним партнером слід розуміти орган державної або місцевої влади, територіальні
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громади у власності яких знаходяться об’єкти ДПП
– об’єкти інфраструктури територіально-галузевих
соціально значимих комплексів. При цьому для
держави подібна політика партнерства – це «зниження податків, спрощення норми регулювання
при створенні підприємств на базі ДПП, стимулювання інвестицій, страхування можливих ризиків.
сприяння розвитку інновацій,надання незначних
субсидій, залучення інвесторів тощо». [3, с. 93].
Таким чином, основними характеристиками
державно-приватного партнерства є:
 юридичне закріплення домовленості між
державою і приватним сектором, що супроводжується створенням особливих правових інститутів;
 залучення публічної стороною приватних
інвесторів. Механізм ДПП передбачає, що замовником послуг або ж ініціатором проекту є саме держава, яке і визначає умови подібної співпраці;
 спрямованість на розвиток інфраструктури
(соціальної або виробничої) і надання публічних
(громадських) послуг;
 довгостроковий (не менше трьох років) і
взаємовигідний характер співробітництва;
 партнерські відносини бізнесу і держави,
які передбачають не тільки спільне фінансування
проекту, а й управління ним, справедливий розподіл ризиків за проектом, а також прав і обов’язків
сторін, які повинні бути закріплені законодавчо.
Розподіл ризиків, як правило, відбувається за наступним принципом: кожен ризик за проектом несе
та сторона, яка здатна найкращим чином їм управляти. Таким чином, при даному механізмі на державу найчастіше лягають ризики, пов’язані з плануванням, а також правові та політичні ризики.
Приватний же сектор краще справляється з управлінням операційними ризиками, тому доцільно перекласти їх на приватних інвесторів;
 повне або часткове фінансування створення об’єкта громадської інфраструктури приватним партнером. При цьому публічний партнер має
право компенсувати частину витрат, понесених на
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створення об’єкта угоди, а також здійснювати повне або часткове фінансування витрат, пов’язаних з
експлуатацією або технічним обслуговуванням
об’єкта угоди;
 балансування інтересів держави, метою
якого є виконання своїх соціальних обов’язків, і
приватного бізнесу, який, в свою чергу, націлений
на отримання прибутку. При цьому публічні інтереси, що будуються на базі загальнодержавних суспільно корисних цілей, повинні переважати над
приватними, що передбачає ініціювання таких проектів з боку держави;
 підвищення ефективності використання
бюджетних засобів. [2; 3,с. 93; 4; 6; 7].
Взаємодія приватної та публічної сторін відбувається в зоні правового поля, що створюється на
основі договору про ДПП і визначає права і
обов’язки сторін (Рис. 1). При цьому, сторони беруть участь в реалізації проекту не тільки в частині
фінансування. Так, приватний партнер, крім інвестицій, може привнести в проект свій управлінський
досвід, технології, наукові розробки, тощо. Держава ж, зі свого боку, може запропонувати не
тільки пряме бюджетне фінансування, але також
консультаційні послуги , науково-технічну базу, різні види пільг та субсидій (наприклад, податкові канікули). Обов’язковою умовою угоди також є розподіл ризиків і результатів проекту.
Крім прямих фінансових вигод виділяють наступні позитивні наслідки реалізації проектів ДПП
[5, с.43].
Залучення приватних інвесторів, здійснюване
на конкурентних засадах (велика частина угод укладається шляхом проведення конкурсних процедур), створює стимули до впровадження в проект
інновацій, підвищує підприємницьку мотивацію,
що, в свою чергу, призводить до більш ефективного
використання об’єктів державної (муніципальної)
власності (в тому числі за рахунок впровадження
нових методів управління) і покращення якості суспільних послуг;

Об’єкт

Прибуток

Держава

Інноваційні та інвестиційні проекти
Прибуток

Державна підтримка
Податкові надходження
Розподіл ризиків
Договір ДПП
Рис. 1. Механізм державно-приватного партнерства

Приватний
партнер
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Механізм ДПП дозволяє реалізовувати ресурсо- і капіталомісткі інфраструктурні проекти,
які мають мультиплікативний ефект, обумовлені
наступним: в ході здійснення подібних проектів не
тільки відбувається оновлення і розвиток суспільної інфраструктури, а й залучаються суміжні галузі
економіки (наприклад, будівельна, машинобудування , металургія, тощо). Все це створює умови
для динамічного соціально-економічного розвитку
як окремих регіонів, так і всієї країни в цілому. Зокрема, виділяються наступні ефекти: розвиток місцевих ринків капіталу, товарів і послуг; підвищення
рівня життя і зайнятості населення; поліпшення інвестиційного клімату, що дозволяє залучати іноземні інвестиції в реальний сектор економіки і полегшує доступ до світових ринків капіталу; зростання
попиту на висококваліфіковані кадри; створення
нових підприємств і форм організації виробництва[6].
Отже, сьогодні « ... у пр а к т и ці Д П П реалізуються різні форми державно-приватного партнерства, з яких можна виділити: концесійна угода;
угода про ДПП; договір оренди державної й суспільної (муніципальної власності з інвестиційними
зобов’язаннями орендатора; контракт життєвого
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циклу відповідно до законодавства по закупівлі;
довгостроковий договір про постачання товарів, робіт, послуг з інвестиційними зобов’язаннями виконавця в інтересах юридичної особи з участю держави; створення спеціальної проектної компанії з
державним і приватним капіталом для створення і
управління об’єктами соціальної інфраструктури»
[7].
Механізм ДПП охоплює виробничу інфраструктуру туризму та інфраструктуру сфери послуг, що
підвищує інвестиційну привабливість проектів,
створюючи можливість вибору для потенційного
інвестора найбільш прийнятного об’єкта фінансових вкладень(Рис. 2).
Аналіз існуючих методологічних підходів до
дослідження сучасних форм організації підприємництва з залученням державних інституцій вказує
на існування чотирьох методологічних підходів, які
можуть бути використані для розробки концептуальних основ організації господарчої діяльності підприємств у вигляді ДПП, а саме: інституціональний, мережний, когнітивний та ресурсний підходи.
Зазначені підходи до дослідження подібних мереж
в регіонах включають як кількісні, так і якісні методи.

Основні проекти ДПП в туристичній сфері
Проекти в сфері виробничої
інфраструктури

Проекти в сфері послуг

Транспортна
інфраструктура

Модернізація
об’єктів культури

Інформаційнокомунікаційна
інфраструктура

Засоби розміщення

Підприємства
харчування

Підприємницька
діяльність в туризмі

Будівництво
аеропортів,
автотрас,
шляхів ж/д
сполучення

Реставрація
пам’яток архітектури,музеїв

Підвищення
привабливості
регіонів та позиціонуван-ня

Будівництво
та експлуатація готелів

Організація
харчування,
будівництво
ресторанів,
тощо

Нарощення кількості малих
туристичних
підприємств в
територіальних
громадах

Рис. 2. Основні напрямки реалізації проектів державно-приватного партнерства в туризмі
На нашу думку, найбільш ефективними для дослідження механізмів є експертне опитування, глибинне інтерв’ю та метод моделювання, за результатами яких стає можливим виділення цілей створення мереж кластерного типу на основі ДПП у
регіональній туристичній діяльності:
 удосконалення ресурсної бази сфери туризму для зниження витрат;
 покращення освітньої бази й нових знань;
 розподіл ризиків між учасниками ДПП;
 максимізація доходів мережі ДПП і туризмі за рахунок виникнення синергії і пов’язаного з
нею ефекту. Партнери, завдяки мережам, одержують максимальний ефект від доступу і спільного
використання ресурсів (з найменшими витратами),
створюють якіснішу споживчу цінність, а також перерозподіляють зростаючі в умовах невизначеності
ризики.[3,с.58-61;8,с.202-205]

Чинниками забезпечення стійкості мереж,
створених завдяки ДПП, є: наявність загального
стійкого мережного інформаційного ресурсу; погодженість дій учасників мережі; наявність і виконання внутрішньо мережних стандартів; довіра між
учасниками мережі або внутрішньо мережна корпоративна культура. Мережі дозволяють спільно
розглядати соціальні й економічні зв’язки та їхній
взаємний вплив на розвиток організацій.
Висновки. Для стимулювання успішного застосування ДПП, в першу чергу, необхідно скорочувати суттєві перешкоди, пов’язані з поточними
особливостями країни і кон’юнктурою, що сформувалася. В сучасній ситуації, в умовах гострої нестачі інвестицій, слід застосовувати не фінансові
заходи підтримки ДПП в регіоні й прагнути до системності й прозорості в роботі відповідних органів.
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Для розвитку державно-приватного партнерства необхідно: закріплення принципів ДПП у державних і регіональних стратегіях соціально-економічного розвитку держави та регіонів; створення
сприятливого інституційного середовища ДПП; розробка і удосконалення його нормативно-правової
бази; забезпечення державної підтримки і гарантій
держави партнерам з приватного сектору; створення державного органу з питань ДПП, а також інститутів громадянського суспільства, необхідних
для його діяльності (об’єднань, асоціацій, союзів,
експертних і консультативних комітетів); запровадження публічного контролю за виконанням договірних зобов’язань всіма учасниками-партнерами.
У стратегії реалізації державно-приватного
партнерства повинні бути відображені загальні напрями і сфери ДПП, види і обсяги послуг, які будуть надаватися у вигляді ДПП, передбачувані форми партнерств; основоположні принципи функціонування ДПП; пріоритетність інтересів держави,
ефективний розподіл ризиків між сторонами, політична підтримка держави, партнерський, рівноправний і транспарентний характер відносин; економічна (соціальна) ефективність реалізації проектів
ДПП.
Головним спрямуванням нормативно-правового забезпечення має бути незмінність форми власності та цільового призначення об’єкта, який споруджується, модернізується чи управляється за допомогою механізмів ДПП, протягом усього строку
партнерства; справедливий розподіл ризиків,
пов’язаних з виконанням договорів ДПП; справедливий розподіл прибутку між державою та приватним сектором.
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Аннотация
Мировой рынок грузоперевозок водным транспортом имеет тенденцию к росту так, как морские грузоперевозки экономичнее, чем железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортами. Меняющиеся виды грузов, интенсивность их перевалки ведет к развитию перегрузочных комплексов морских
портов. Протяженность кабельных сетей, значительные пусковые токи, наличие однофазных электропотребителей приводит к снижению качества электроэнергии, ниже норм установленных ГОСТ 13109-97,
что является причиной ненормальной режимам работы электродвигателей, аварийными простоям и снижению производительности угольно-перегружающего комплекса. в целом. Уменьшения вращающего момента приводит к замедлению движения конвейерной линии. При коэффициенте несимметрии равном 2%
производительность перегружающего комплекса снижается на 5,8 %.
Abstract
The global market for water transport has a tendency to grow, as sea freight is more economical than rail,
road and air transport. The changing types of cargo, the intensity of their transshipment leads to the development
of transshipment complexes of seaports. The length of cable networks, significant starting currents, the presence
of single-phase power consumers leads to a decrease in the quality of electricity, below the standards established
by GOST 13109-97, which causes abnormal operation of electric motors, emergency downtime and reduced performance of the coal-overloading complex. generally. Reducing torque results in a slower movement of the conveyor line. With an asymmetry factor of 2%, the capacity of the overloading complex is reduced by 5.8%.
Ключевые слова: показатели качества электроэнергии, конвейерная линия, вращающий момент,
симметрирующие устройства.
Keywords: power quality indicators, conveyor line, torque, balancing devices.
Постановка проблемы
Мировой рынок грузоперевозок водным транспортом имеет тенденцию к росту так, как морские
грузоперевозки экономичнее, чем железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортами.
Меняющиеся виды грузов, интенсивность их перевалки ведет к развитию перегрузочных комплексов
морских портов.
Государственное предприятие «Мариупольский морской торговый порт» (ГП ММТП) один из
ведущих портов в Украине, который работает с различными грузами, как с сыпучими (зерно, шрот,
удобрения, уголь, глина, пек, сера), жидкими
(масло), твердыми (металозаготовки: трубы, рулон,
листы, слябы и др.), контейнерными, так и разнообразными видами габаритного и негабаритного оборудования. Под перевалку каждого из вида груза

разрабатываются технологические карты, соответствующие индивидуальным технологическим процессам, согласно нормативным документам [1].
Разновидности груза и его транспортные технологические карты перевалки требуют использования
электроприемников различной мощности, оказывающим взаимное влиянием на сеть электроснабжения, особенностью которой является протяженность линий питающего напряжения до 1000 В.
Для организации перевалки угольных грузов в
Мариупольском торговом порту создано два грузовых района, в составе которых задействованы углеперегрузочные машины (УПМ), вагоноопрокидыватели (ВО), «Стаккеры», «Реклаймеры», конвейеры, портальные краны.
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В таблице 1 приведены показатели установленной мощности и режимы работы оборудования
угольного комплекса
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2
3

Таблица1
Установленная мощность и режимы работы оборудования угольного комплекса
Наименование оборуУстановленная мощКоличество двигаРежим работы
дования
ность кВт
телей щт.
УПМ-1
233
14
Повторно-кратковременный
УКПМ-3,4
484,4
24
ПВК
Реклаймер1,4,3,6
935,6
56
ПВК

4
5
6
7
8
9
10

Реклаймер 2,5
Стайкер 1,2
ВО-1
ВО-2
Сокол- порт.кран
Кондор – порт.кран
Марк –порт.кран

№
п\п
1

112,2
273
381,5
385,515
473
452
412

10
18
18
15
12
16
15

ПВК
ПВК
ПВК
ПВК
ПВК
ПВК
ПВК

Для обеспечения электроснабжения угольноперегружающего комплекса (УПК) модернизированы и введены в эксплуатацию подстанция 6/0,4
кВ, 10 распределительных подстанций 0,4 кВ, кабельных линий 6 кВ протяженностью 4,1 км, кабельных линий напряжением 0,4 кВ-протяженностью 80 км.

№
п/п
1
2
3
4
5

Протяженность кабельных сетей, значительные пусковые токи, наличие однофазных электропотребителей приводит к снижению качества электроэнергии, ниже норм установленных ГОСТ
13109-97, что является причиной ненормальной режимам работы электродвигателей, аварийными
простоям и снижению производительности УПК в
целом. В таблице 2 приведен анализ причин количества аварийных простоев оборудования.
Таблица 2
Причины аварийных простоев оборудования порта.
Механическое обоПериодичность неАварийность ПМ в пеЭлектродвигатели,
рудование в % отисправности в году,
риод эксплуатации
мощность кВт
ношении
едн.
порывы
ленты
конвейера
1-2 в полугодие
10%,
320 кВт
25 ед.
мех. части 48%.
ВО 2 ед.
38 %
230 кВт .
3 раз в год
стаккеры 2 ед.
27 %
130 кВт .
ежемесячно
реклаймеры 6 ед.
35%
193 кВт.
ежемесячно
УПМ 4 ед.
41%
511,5 Квт
ежемесячно

Показатели аварийности и причин простоя
технологического оборудования, приведенные в
таб.2, позволили сделать вывод, что повышение
экономической эффективности работы угольного
комплекса стало основной задачей проведения исследования качества электроэнергии, выявление
перегрузки электродвигателей связанных с отклонением качества электроэнергии и разработки мероприятий по нормализации работы технологического оборудования.
Анализ последних исследований и публикаций
Во многих исследованиях, проведен анализ
влияния некачественной электроэнергии на работу
асинхронного
электродвигателя
[2,3,4,].
В
частности , в работе [5] проведены исследования
влияния нессимметрии питающего напряжения на
электромеханические характеристики асинхронного электродвигателя в статических и динамиче-

ских режимах, с использованием методов математического моделирования. На основе паспортных
данных асинхронного двигателя построена математическая модель в пакете программ MATLAB
Simulink SimPowerSystems. Исследовано влияние
нессимметрии питающей сети на электромеханические характеристики асинхронного двигателя. Полученные графики позволяют сделать вывод, что в
динамических режимах нессимметричные режимы
работы сети влияют как на амплитудное значение
токов, так и на их угол сдвига фаз. Влияние нессимметрии питающего напряжения на динамические и
механические характеристики асинхронного электродвигателя отражаются в первую очередь увеличением амплитуды колебаний динамического электромагнитного момента, что негативно влияет на
работу, как электродвигателя, так и механической
части электропривода.
Проведенные библиографические исследования показали, что недостаточно изучены вопросы
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изменения качества электроэнергии и их влияние
на пусковые характеристики асинхронных электродвигателей и производительность оборудования,
работающего в морских портах.
Цель работы
Исследование показателей качества электроэнергии в сетях электроснабжения портовых сооружений, на примере Мариупольского морского торгового порта. Оценить влияние показателей качества
электроэнергии
на
снижения
производительности конвейерных линий и вагоноопрокидывателей угольно-перегружающего комплекса (УПК).
Изложение материала
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Динамика изменения уровней показателей качества электроэнергии, продемонстрирована с помощью прибора «Флюк 438» соответствующего
требованиям ISO 9001, на подстанции ПС-1 питающей вагоноопрокидыватели и конвейерные линии.
Одновременно с измерением показателей, характеризующих напряжение на данной секции шин,
производилось измерение токов нагрузки подстанции.
На рис. 3 приведены графики изменения усредненных на интервале в одну минуту действующих
значений фазных напряжений на шинах 0,4 кВ подстанции ПС-1.
На рис. 4 приведены гистограммы распределений величин фазных напряжений для шин 0,4 кВ
подстанции ПС-1.

а)

б)

в)
Рисунок 3 – Графики действующих значений фазных напряжений шин 0,4 кВ подстанции ПС-1 в период
времени с 11:56:50 до 12:26:50 (а – фаза А, б – фаза В, в – фаза С)

а)
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б)

в)
Рисунок 4 – Гистограмма распределения фазных напряжений шин 0,4 кВ подстанции ПС-1 в период времени с 15:30 до 9:45 (а – фаза А, б – фаза В, в – фаза С)
На рис. 5 приведены графики изменения действующих значений фазных токов конвейерных линий, получающих питание от подстанции ПС-1.

а)

б)

в)
Рисунок 6 – Графики действующих значений фазных токов присоединения ПС-5 (две конвейерные линии,
получающие питание от подстанции ПС-1), в период времени с 13:30 до 9:00 . (а – фаза А, б – фаза В, в
– фаза С).
На рис.7, приведены графики изменений частоты и коэффициента нессимметрии напряжений

по обратной последовательности шин 0,4 кВ подстанции ПС-1 в период времени с 11:56:50
03.10.2013 г. по 12:26:50 03.10.2013 г.
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Рисунок 7 - Графики изменений частоты и коэффициента нессимметрии напряжений по обратной последовательности шин 0,4 кВ подстанции ПС-1 в период времени с 11:56:50 03.10.2013 г. по 12:26:50
03.10.2013 г.
Полученные результаты замеров ПКЭ сети, осциллограммы рис. 3- рис. 6, показывают, что коэффициент несимметрии напряжений колеблется от
(0,3- 3,8) % и находится в пределах величин, установленных ГОСТ13109-97. Отклонения фазных
напряжений составляет до +10%.
Режимы работы АД при условии питания от
нессимметричной сети приводят к возникновению
в статорных обмотках АД токов обратной последовательности, которые создают магнитное поле обратной последовательности. Сопротивление обратной последовательности электродвигателей примерно равно сопротивлению заторможенного
двигателя и, следовательно, в 5 — 8 раз меньше сопротивления прямой последовательности. Токи обратной последовательности накладываются на токи
прямой последовательности и вызывают дополнительный нагрев статора и ротора (особенно массивных частей ротора), что приводит к ускоренному
старению изоляции и уменьшению располагаемой
мощности двигателя (уменьшению к.п.д. двигателя) [6 ]. При несимметрии напряжения 5% располагаемая мощность двигателя уменьшается на 5 —
10% Таким образом, на ротор двигателя действует
результирующий вращающий момент:

где: M1 - вращающий момент прямой последовательности;

М2 - вращающий момент обратной последовательности;
m1 - число фаз;
I' 21 - ток прямой последовательности во вторичной
обмотке;
I'22 - ток обратной последовательности во вторичной
обмотке;
r' - приведённое активное сопротивление фазы обмотки ротора;
p - число пар полюсов;
ω1 - угловая скорость;
s – скольжение.
Уменьшения вращающего момента приводит к
замедлению движения конвейерной линии. При коэффициенте несимметрии равном 2% производительность перегружающего комплекса снижается
на 5,8 %.
Для оценки процессов, происходящих в двигателе при его работе в условиях нессимметрии
напряжений, использовалась имитационная модель
в системе MATLAB с расширением Simulink (рис.
8). Были получены и проанализированы рабочие
характеристики АД при симметричной и нессимметричной системах напряжения. В качестве примера на рисунке 8 представлена динамическая механическая характеристика АД при симметричной
(а) и нессимметричной (б) системе напряжений питающей сети.

Рисунок 8 – Математическая модель АД в системе MATLAB.
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а)
б)
Рисунок 9 –Динамическая механическая характеристики АД а) при симметричном питающее напряжении; б) при несимметричном питающем напряжении питания сети 2%

Рисунок 10. - Моменты прямой (М1) и обратной (М2) последовательности и результирующий момент
(М) асинхронной машины в функции скольжения при коэффициенте несимметрии напряжения питающей сети 2%.
Для работы электрооборудования в условиях несимметрии напряжения сети эффективно использовать симметрирующие устройство [7].
Наиболее эффективными симметрирующими устройствами являются устройства совмещающее в
себе функции симметрирующего и защитно-отключающего. На рис. 10, приведена блок схема такого
устройства.
U
V
W

М

Блок защиты и управления

Симметрирующее
устройство

Рисунок 11
Блок-схема устройства защиты и компенсации несимметричных режимов работы двигателя.
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При включении двигателя в сеть, информация
о напряжении через понижающие трансформаторы
поступает в блок защиты и управления, отстроенного таким образом, что при возникновении "нормально допустимых" отклонений питающего
напряжения подключает СУ; при возникновении
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"критичных" значений или обрыве фазы производит разрыв цепи питания АД. При симметричном
напряжении СУ находится в отключенном состоянии. Предложенное устройство было смоделировано в имитационной модели в системе MATLAB
схема которого приведена на рис. 12.

Рисунок 12 – Схема имитационной модели асинхронного электродвигателя с устройством защиты и
компенсации нессимметрии в системе MATLAB.
Апробация опытного образца устройства, в УПК позволило снизить коэффициент несимметрии на
клеммах АД, напряжением 380 В, мощностью 165 кВт, с 2,2% до 0,3 %. и повысить производительность
конвейерной линии УПК на 4,1%.
Выводы
1. Работа асинхронного двигателя (АД) при
коэффициенте несимметрии напряжения питающей сети более 2% не может быть отнесена к номинальному режиму.
2. Несимметрия напряжений питающей сети
2,1% снижает производительность УПК на %.5,8%.
3. Для симметрирования режимов работы
сети 0,38 кВ и повышения эффективности функционирования трехфазного электропривода, предлагается использовать специальное симметрирующего устройство (СУ), обеспечивающее минимизацию составляющих обратной последовательностей
тока и напряжения. Также предлагается оборудовать устройство блоком защитного отключения при
критичных параметрах несимметрии или обрыве
фаз.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема демографической адаптации переселенцев на Дальнем Востоке о
второй половине XIX – начале XX века. Автор обосновывает актуальность данного исследования современным положением дальневосточного региона, столкнувшегося с резким оттоком населения. В статье
отражено мнение автора о том, что обращение к историческому опыту по адаптации новоселов на Дальнем
Востоке в дореволюционный период может быть полезен современным органам власти в решении этой
проблемы. Автор делает обоснованный вывод, что исключительное влияние на демографию Дальнего Востока оказывала проблема нехватки женского населения. Выводы автора в статье сопровождаются обширными статистическими данными по соотношению полов, брачности и рождаемости дальневосточников в
рассматриваемый исторический период.
Abstract
The article deals with the problem of demographic adaptation of migrants in the Far East about the second
half of the XIX - early XX century. The author justifies the relevance of this study to the current situation of the
Far Eastern region, faced with a sharp outflow of population. The article reflects the author's opinion that an appeal
to the historical experience on the adaptation of new settlers in the Far East in the pre-revolutionary period may
be useful to modern authorities in solving this problem. The author makes a reasonable conclusion that the problem
of the shortage of the female population had an exceptional influence on the demography of the Far East. The
findings of the author in the article are accompanied by extensive statistical data on the ratio of sex, marriage and
fertility of the Far East in the considered historical period.
Ключевые слова: заселение; адаптация; Дальний Восток; брачность; рождаемость; демография.
Keywords: population; adaptation; Far East; nuptiality; fertility; demography.
В настоящее время вновь стало актуальным
обустройство Дальнего Востока России. Некомфортные социально-экономические условия жизни
толкают людей к переезду в более комфортные места проживания. Вновь возникают проблемы организации новых миграционных потоков в этот регион, а также сокращения оттока населения с обжитых земель. Деятельность органов власти в этом
направлении будет более эффективной, если они
учтут исторический опыт переселений на разных
этапах, поймут преемственность этого процесса.
Исключительное влияние на демографическое
положение Дальнего Востока в рассматриваемый
исторический период имел постоянный дефицит
женщин, который способствовал нарушению не
только межэтнических, но и сословных перегородок. Первичное освоение территорий имело свою
закономерность, которая проявлялась в численном
превосходстве мужского населения над женским в

местах поселения. Это происходило даже в тех случаях, когда в населении страны количество мужчин
было меньше, чем женская составляющая.
Эта особенность объяснялась определенными
причинами. Во-первых, крестьяне обладали низкой
миграционной подвижностью, особенно женщиныкрестьянки. Многие из них за всю жизнь дальше соседнего населенного пункта не выезжали. В результате среди решившихся на переселение большинство составляло семьи крестьян, в которых преобладали мужчины. Во-вторых, в местах поселения
основными направлениями трудовой деятельности
являлись корчевание тайги, заготовка леса, обработка целинных земель и строительство, что было
сферой труда мужчин. Для этой работы требовалась большая физическая сила. В-третьих, по законодательству наделялись земельными наделами
только мужчины-переселенцы. Это приводило к
получению материальных преимуществ теми семьями, где преобладали мужчины.
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По данным переписи населения 1897 года,
например, в Южно-Уссурийском крае женщины
среди крестьян составляли 34,5 %, среди казаков 44,2 %, причем больше женщин приходилось на
возраст от 20 до 59 лет. В соотношении полов это
выглядело так: на 100 мужчин - 98 женщин. В европейской части России более всего женщин было в
возрасте от 60 до 70 лет (на 100 мужчин - 135 женщин) [1, с. 96.].
Дефицит женщин следующим образом отразился на демографическом состоянии региона.
1. Крестьяне стремились женить сыновей и выдать замуж дочерей как можно раньше, так как промедление могло закончиться потерей шансов на создание молодых семей. Поэтому, например, в Приморье почти четверть крестьянских девушек
выходили замуж по достижению 16 лет. Пятая
часть молодых крестьянских парней обзаводилась
семьями, едва достигнув 18 лет [3, с. 108].
2. При недостатке женщин замуж выходили не
только все девушки от 16 лет и старше. Не засиживались в одиночестве все вдовы с детьми и даже
старухи. Нехватка женского населения обусловила
высокую брачность населения. Ее дальневосточный показатель намного превосходил аналогичный
в европейской части России и в Западной Европе.
Например, в 1907 году в Южно-Уссурийском крае
на 1000 человек приходилось 12 браков, в Амурской области - 10, в то время, как в европейской
России - 8,5, в Западной Европе – 7 [5, с. 180].
3. Под влиянием фактора недостатка женщин
начинали размываться сословные различия. Казаки, не находя жен в своей среде, женились на крестьянках (русских, украинках, белорусках). Постепенно в процесс ассимиляции включались представители коренных народов. Таким образом
распространялись смешанные браки.
4. Чрезвычайно сильными были конфессиональные устои старообрядцев, но и здесь произошли изменения под влиянием недостатка женщин.
Старообрядцы, ранее стремившиеся вступать в
брак только с представителями своей веры, создавали семьи не только со славянами, но и с аборигенами.
Смешанные браки между старообрядцами и
православными приводили к тому, что один из супругов переходил в веру другого. Чаще всего это
был представитель православной веры. В 1906 году
закон о свободе вероисповедания снял проблемы
создания смешанных семей [7, д. 673, л. 2-5].
5. Недостаток женщин и, как его результат, высокая брачность привели к усиленной половой
жизни дальневосточниц, среди которых наблюдалась чрезвычайно высокая плодовитость. В правильности этого вывода убеждает сравнение показателей рождаемости в 1907 году в Западной Европе, европейской части Российской империи и в ее
дальневосточном регионе. На 1000 женщин в репродуктивном возрасте от 15 до 50 лет родилось детей в европейских странах около 130, в западной
части России - около 200, в Дальневосточном крае
- более 250 [5, с. 181].
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Высокую детородность дальневосточниц отметил А.П. Чехов, побывавший на острове Сахалин
в 1890 году. По его свидетельству здесь рожали старухи и даже те, которые в России были бесплодны
[8, С. 259].
6. Недостаток женщин вынуждал царские власти учитывать этот фактор при заселении региона.
Например, материально поощрялись старожилы,
дочери которых выходили замуж за ссыльных. Так,
сибирскому крестьянину, выдавшему дочь или племянницу за ссыльного поселенца, власти платили
150 руб, а вышедшей замуж - 50 руб [2, с. 59].
Министерство государственных имуществ
скорректировало правила для переселенцев, предоставив денежные льготы для проезда женщин. Билеты для них оплачивало государство. Например, в
1892 - 1898 годах для этих целей органами власти
было израсходовано 54,3 тыс. руб [4, с. 61]. Так, в
апреле 1896 года казна оплатила перевозку 62 женщин, следовавших из Одессы во Владивосток на пароходе «Кострома». Затраты составили 5175 руб. В
мае того же года перевозка 40 женщин на пароходе
«Владимир» во Владивосток обошлась государству
в 3420 руб. В марте1897 года корабль «Нижний
Новгород» перевез за счет казны в дальневосточный регион 153 киевских и полтавских переселенки. Затраты составили 11970 руб. В апреле пароход «Владимир» доставил в регион за государственный счет 70 женщин. Это обошлось в 6030
руб., Тем же маршрутом в июле на корабле «Саратов» прибыло 58 переселенок, что обошлось казне
в 4635 руб. В 1898 году власти оплатили морскую
доставку на Дальний Восток 357 женщинам из
украинских губерний [6, д. 486, л. 21].
Следует отметить, что царское правительство
выполнило свою задачу – сделать Дальний Восток
российским регионом, заселить необжитые территории своим населением и дать обезземелившим
крестьянам землю. При этом государство выделило
значительные средства на поддержку переселенцев
в местах выхода, в пути следования, в местах заселения. Финансовая помощь и различные преференции для дальневосточного населения стали залогом
в решении обозначенной государственной задачи.
В настоящее время государство пытается обеспечить дальнейшее эффективное развитие Дальнего Востока. Наращивание сырьевой специализации снижает демографический потенциал и качество человеческого капитала в регионе. Главная
причина этих тенденций – повышенная затратность
жизнедеятельности на Дальнем Востоке, которая
зависит от объективных факторов – северность,
окраинность, удаленность от рынков страны.
В этих условиях целесообразно принять федеральный закон об особом статусе Дальнего Востока. Он должен учитывать исторических опыт демографического развития этих территорий, определять векторы развития региона и его историческую
миссию в жизни России.
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Аннотация
На протяжении долгого времени наполнители в пластмассах применялись только для снижения себестоимости материала. Сейчас они используются и в других целях: для улучшения физико-механических
свойств, теплостабильности, светостабильности, теплопроводности и электропроводности, снижения
усадки и горючести материалов. Это позволяет использовать композиционные полимерные материалы в
новых отраслях промышленности.
Abstract
For a long time, fillers in plastics were used only to reduce the cost of material. Now they are used for other
purposes: to improve the physico-mechanical properties, thermal stability, light stability, thermal conductivity and
electrical conductivity, reduce shrinkage and flammability of materials. This allows the use of composite polymeric materials in new industries.
Ключевые слова: электропроводные полимеры, композиты, полимер, Таунит, угленаполненные полимерные композиции.
Keywords: electrically conductive polymers, composites, polymer, Taunit, carbon-filled polymer compositions.
1. Введение
Электропроводящие полимерные материалы
за последнее время получили широкое распространение в различных областях промышленности.
Это произошло благодаря сочетанию нужного
комплекса их свойств, доступности и сравнительно
низкой стоимости. В настоящее время возрастает
спрос на электропроводящие материалы, применяемые в качестве различного рода нагревательных
элементов, антистатических покрытий, электродных схем. Постоянно увеличивающийся ассортимент изделий придает проблеме, создания новых
принципов получения таких материалов, особое
значение.
Целью настоящей работы является: разработка
технологии и исследования электропроводящих

свойств, наполненных электропроводными материалами полимеров и возможность получения их методом экструзии.
Интерес к полимерным материалам, способным проводить электрический ток, возник в связи с
бурным развитием синтетических полимеров и потребностям главным образом таких отраслей промышленности, как электроника, радиотехника, машиностроение и производство упаковочных материалов.
Такие
материалы
обладают
электропроводностью, характерной для металлов, и
такими достоинствами пластмасс, как коррозионная стойкость, эластичность, легкая перерабатываемость в изделия сложной формы.
По типу носителей зарядов электропроводящие полимерные материалы (ЭПМ) можно разделить на ионные и электронные. Электронные де-
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лятся на две группы: самопроводящие (электропро- ответствии с конкретными практическими задаводность является внутренним свойством) и напол- чами. Варьирование эксплуатационных свойств
ненные (электропроводность создается путем вне- ЭПМ возможно за счет рационального выбора посения в материал электропроводящих добавок).
лимерного связующего и высокодисперсного токоСамопроводящие полимеры - это вещества из проводящего наполнителя, а также выбора оптиклассов полиацетилена, полианилина, политиофена мального соотношения полимер- наполнитель.
и др., которые обладают способностью к допирова- Кроме того, возможно принудительное формированию (принятию избыточного заряда). Недостат- ние электропроводящих путей путем принудительками таких материалов являются низкая стабиль- ного образования электропроводящих структур, соность их свойств, при повышенной температуре и стоящих из частиц электропроводящего наполнивлажности, что снижает их проводимость и ухуд- теля.
шает механические свойства.
2. Экспериментальная часть
В наполненных ЭПМ электропроводность со2.1. Выбор объекта исследования и приготовздается путем введения в материал электропрово- ление образцов
дящих добавок в виде мелкодисперсных порошков.
Предлагается исследовать эффекты одновреТакие ЭПМ обладают электропроводностью на 7- менного влияния механических и электрических
10 порядков выше, чем полимер, в котором они дис- сил на результат и кинетику взаимодействия полипергированы.
мерной матрицы с электропроводящим нанодисЭлектропроводность, технологические, фи- персным наполнителем типа «Таунитом».
зико-химические свойства наполненных композиВ качестве полимерной матрицы использоций могут регулироваться в широких пределах в со- вался полиэтилен низкого давления (ПНД).
ФИЗИКО—ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПНД)
ГОСТ
16338-85
Плотность, г/см3

0,931-0,970

Температура для плавления, °С

125-132

Температура для размягчения в воздушной среде по Вика, °С

120-125

Плотность насыпания гранул, г/см

0,5-0,6

3

Плотность насыпания порошка, г/см

3

0,20-0,25

Разрушающее напряжение при изгибе, МПа

19,0-35,0

Предел прочности при срезе, МПа

19,0-35,0

Твердость по вдавливанию под заданной нагрузкой шарика, МПа

48,0-54,0

Удельное электрическое поверхностное сопротивление, Ом

1014

Удельное электрическое объемное сопротивление, Ом·см

1016-1017

Водопоглощение за 30 суток, %

0,03-0,04

Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 1010 Гц

0,0002-0,0005

Диэлектрическая проницаемость при частоте 1010 Гц

2,32-2,36

Удельная теплоемкость при 20-25 °С, Дж/кг·°С

1680-1880

Теплопроводность, В/(м·°С)

(41,8-44)·10-2

Линейный коэффициент термического расширения

(1,7-2,0)·10-41

Углеродный наноматериал «Таунит» представляет собой одномерные наномасштабные нитевидные образования поликристаллического графита в виде сыпучего порошка черного цвета. Гранулы наноматериала микрометрических размеров
имеют структуру спутанных пучков многостенных
трубок.
ФИЗИКО—МЕХАНИЧЕКИЕ СВОЙСТВА
«ТАУНИТА»
Наружный диаметр: 15-40 нм
Внутренний диаметр: 3-8 нм
Длина: 2 и более мкм
Общий объем примесей: до 1,5 % (в т.ч. аморфный углерод 0,3-0,5 %)
Насыпная плотность: 0,4-0,5 г/см3
Удельная геометрическая поверхность: 120 и
более м2/г

Термостабильность: до 700 С
Средний объем пор: 0,22 см3/г
Средний размер пор: 70 А
Т.к. «Таунит» представляет собой одномерные
наномасштабные нитевидные образования поликристаллического графита в виде сыпучего легколетучего порошка, введения его в полимерную матрицу, в обычных условиях, значительно затруднено. Поэтому, перед смешением наполнителя и
полимера, необходимо приготовить гелеобразную
структуру «Таунита».
Для создания гель фракции, «Таунит» (30% по
массе) помещали в емкость содержащую спирт
(70% по массе), и перемешивали магнитной мешалкой.
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Образцы приобретали гелеобразную структуру.
Количество наполнителя (в г) рассчитывали по
следующей формуле:
𝑉
𝐺𝐻 =
𝐾
1
+
𝜌П 𝜌Н
где V - объем камеры пластографа, равный 70
см3; К - массовое отношение полимера к наполнителю; 𝜌П и 𝜌Н соответственно плотности полимера
и наполнителя. Количество полимера рассчитывали из заданного соотношения компонентов.
2.2. Определение порядка загрузки компонентов ЭПК в смеситель
В качестве смесителя был выбран пластограф
«Барабендер» с объемом смесительной камеры равный 70 см3. При получении полимерных композиционных материалов, представляющих собой многокомпонентные системы, особое внимание уделяется сведению процесса дисперигирующего
смешения, так как большинство используемых для
полимеров наполнителей обладают высокой степенью агрегатирования исходных частиц. Это приводит к образованию агломератов и агрегатов наполнителей в полимерной матрице, являются источниками образования дефектов и вызывающих
ухудшение ряда свойств композиций. Проведение
процесса диспергирующего смешения обеспечивает однородное распределение диспергированных
определенным образом частиц наполнителя. Как
показала практика работы смесительного оборудования, экструдеры, а особенно, двухшнековые обладают высокой диспергирующей способностью
при получении различных композиционных материалов.
Пластограф "Барабендер", обладающий высокой смешивающей и диспергирующей способностью, которую можно рассматривать как модельную установку смесителя периодического действия.
При получении наполненных композиций,
большое значение может иметь порядок загрузки
компонентов в смеситель. От порядка введения
наполнителей в полимер зависят механические и

реологические характеристики смеси, изменяются
энергозатраты при переработке.
Для получения ЭПК использовали двухроторный смеситель-пластикатор «Барабендер».
В качестве смесительных элементов использовали «каплеобразную» форму лопастей, которые
рекомендуются для переработки материалов с высокой вязкостью. Своеобразие конструкции роторов обеспечивает при заданной скорости их вращения множество значений локальных скоростей
сдвига в осевом направлении в зазорах между лопастями и стенкой смесительной камеры.
В процессе работы на пластографе можно фиксировать:
Температуру стенки смесительной камеры. Измерение температуры стенок смесительной камеры
производится по термометру, установленному в отверстие в стенке смесительной камеры.
Среднюю по объему температуру перерабатываемого материала. Измерение осуществляется термопарой, непосредственно контактирующей с материалов и подключенной к измерительному прибору.
Крутящий момент (Мкр ) на валу смесительных
роторов. Изменением скоростей вращения роторов
от 20 до 180 об/мин или от 2,09 до 20,9 с -1 можно
создавать различные условия деформирования материала.
В смесительной камере получали смесь ПНД и
гель фракцию «Таунита», затем материал извлекался из смесительной камеры, часть которого
прессовали по средствам шарового пресса, для получения образцов круглого сечения, а часть, после
остывания и дробления, перерабатывали на экструдере в жгут, необходимый для исследования электропроводящих свойств.
Электропроводящие свойства исследовали с
помощью мультиметра.
Исследования для жгута представлены в таблице 1 и графике 1.
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Исследование для образцов круглого сечения
представлены в таблице 2 и графике 2.
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Сопротивление, Ом

Таблица 1.
Сопротивление, Ом

Длина, м

0,1

0,01

0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
1,1
1,2

0,02
0,03
0,036
0,045
0,055
0,07
0,075
0,08
0,085
0,09
0,1

0,12
0,1
0,08

0,0850,09
0,08
0,070,075

0,06

0,055
0,045
0,02
0,030,036
0,02
0
0,01
0
0,2
0,4
0,6
0,8
Длинна, м

0,1

0,04

1

1,2

1,4

Сопротивление, Ом

График 1. Зависимость сопротивления от длинны жгута.
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График 2. Зависимость сопротивления от длинны, по диаметру, образцов круглого сечения.
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3. Выводы.
В результате проведенных исследований, были
получены следующие результаты: в образцах круглого сечения наблюдается скачкообразное изменение сопротивления материала, которое обусловлено тем, что перемешивание в смесительной камере 2-х компонентов, образуются короткие
электропроводящие цепи.
При переработке материала на экструдере, и
получения длинномерного изделия типа жгут, сопротивление растет пропорционально длине, что
обусловлено выстраиванием длинномерных электропроводящих цепей.
На основании изложенного, было отмечено,
что электрическая проводимость играет важную
роль во многих полимерных композициях для антистатиков, оболочек проводов и кабелей и многих
других изделий специального назначения.
Как отмечалось ранее, эластомеры и пластмассы в чистом виде - изоляторы (диэлектрики), которые начинают обладать электропроводностью
после добавления в них тонкоизмельченного
наполнителя, например технического углерода. В
результате этого возможно получить полимерные
композиции трех типов, обладающими различными
(антистатическими, полупроводниковыми или
электропроводящими) свойствами в зависимости
от количества и свойств вводимого наполнителя.
Однако в последнее время появился нанодисперсный вид материалов, обладающих электропро-
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Таблица 2.
Сопротивление, Ом
63
48
50
60
65
80
62
66
64
78
водностью, значительно превосходящим по свойствам технический углерод. К таким материалам
относится, например «Таунит», получаемый на заводе «Комсомолец» в городе Тамбове. Таким образом, наполнение этим материалом полимеров, с целью придания электропроводности, является актуальным. К тому же, с производственной точки
зрения, применение «Таунита» следует рассматривать как импортозамещающий компонент.
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Аннотация
В работе приведены исследования для решения различных технических задач, как в области конструирования оборудования для переработки полимерных композиций, так и для оценки технологических параметров в реализуемых процессах их переработки. Сравнивая показатели текучести для различных полимерных композиций легко сделать вывод об их реологических свойствах.
Abstract
The paper presents studies for solving various technical problems, both in the field of designing equipment
for processing polymer compositions, and for evaluating technological parameters in the processes of their processing. Comparing the flow rates for various polymer compositions it is easy to conclude about their rheological
properties
Ключевые слова: реология, композиты, смешение. показатель текучести расплава, наполнители.
Keywords: rheology, composites, mixing, melt flow rate, fillers.
Введение
Целью данной работы является исследование
реологических характеристик композиционного
материала с разной степенью наполнения.
Исследованию подвергся полимерный композиционный материал, в котором в качестве связующего взят полипропилен марки PP4445S, а в качестве наполнителя базальтовый песок. Основной исследуемой характеристикой является показатель
текучести расплава композита.
Современное развитие науки и ускорение технического прогресса уже немыслимо без применения полимерных материалов. Они получают все
больше распространения в различных отраслях
промышленности, вытесняют традиционные материалы (древесину, металлы, другие природные ресурсы) в промышленности, в быту становятся незаменимыми в научных исследованиях. Перед учеными – полимерщиками стоит важная задача:
всестороннего развития научных исследований разработки и внедрения прогрессивных технологических процессов и оборудования, которые позволяют получать новые высококачественные полимерные материалы, развивать перспективные
направления пластмасс. Реализация этих решений
обеспечит, прежде всего:

- экономию природных ресурсов;
- повышение экологической безопасности химических производств и бытовой сферы;
Оборудование, применяемое для получения и
переработки наполненных полимерных композиций
Для получения полимерных композитов используют смесительное, литьевое, валковое, экструзионное оборудование, пресса. Обычно при высоком наполнении смешение проводят в две стадии: сначала получают смеси в смесителях
периодического действия, гранулируют, а затем перерабатывают экструзией или литьем под давлением.
Только получение однородных смесей обеспечивает высокое качество композиций и изделий из
них. Применение дополнительного смесителя на
подготовительной стадии усложняет технологический процесс, повышает его энергоемкость. Более
рациональным можно считать раздельное введение
компонентов в загрузочные воронки экструдера,
расположенные вдоль его длины. При этом необходимо увеличивать степень смесительного воздействия, для чего проводят усовершенствование рабочих органов экструдера: применяют шнеки с двумя
нарезками различного шага и различной высоты,
шнеки с разорванной нарезкой, осциллирующие
шнеки, а также устройства различной конструкции,
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фильтрующие расплав через малый зазор (смесительно-диспергирующие устройства различных
конструкций).
Особо следует подчеркнуть, что при переработке полимерных композитов наблюдается повышенный износ рабочих органов, приводящий к
уменьшению производительности оборудования,
преждевременному выходу его из строя и снижению качества смешения. При увеличении концентрации наполнителей и размера частицы в случае
применения металла изнашиваемость оборудования значительно увеличивается.
Для увеличения срока службы оборудования в
настоящее время наиболее уязвимые места покрываются специальными износозащитными слоями.
Исследование реологических характеристик полимерных композитов
Показатель текучести расплава (ПТР) можно
использовать для оценки текучести полимера в рабочих органах перерабатывающих машин; он дает
представление о среднемассовой молекулярной
массе полимеров. Изменение ПТР в различных
условиях дает возможность косвенно оценивать
№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование материала
Полиэтилен высокой плотности
Полиэтилен низкой плотности
Полипропилен ─ I метод
Полипропилен ─ II метод
Полистирол ─ I метод
Полистирол ─ II метод
Сополимеры стирола с акрилонитрилом
Нейлон
Фторопласт ─ 4
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превращения, происходящие в полимере при этих
условиях.
Вязкость расплавов полимеров зависит от
условий ее измерения. Так как ПТР того или иного
термопласта всегда измеряют при одном значении
напряжения сдвига, то этот показатель характеризует только одну точку на кривой течения в области
относительно низких напряжений сдвига.
Несмотря на это, в последнее время по ПТР для
целого ряда термопластов устанавливают границы
рекомендуемых технологических параметров переработки. Значительное распространение этого метода объясняется быстротой и доступностью определения ПТР.
Расчет ведется по формуле:
М=

,

(1)

где m - масса выдавленного через капилляр полимера, г;
t - время истечения полимера, мин.
Условия определения ПТР для различных термопластов приведены в табл. 1.1.
Таблица 1.1.
Температура, К˚
Нагрузка, Н
463
50
463
21.6
503
21.6
503
50
473
50
503
21.6
463
21.6
548
3.25
538
125
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В настоящей работе используется прибор измерения показателя текучести расплава термопластов типа ИИРТ. Основными частями этого прибора являются: испытательная головка, выдавливающее устройство и регулятор температуры.
Испытательная головка прибора ИИРТ представлена на рис. 1.
Порядок проведения работы.
Приборы ИИРТ подключаются к электросети
за I ч до начала работ.
В зависимости от вида полученного термопласта на основной шкале прибора необходимую становить рабочую температуру и проверяют наличие
в рабочем канале капилляра. Если капилляр установлен и закреплен, в испытательный канал опускается ртутный термометр.
Контроль температуры производится по ртутному термометру. Если показания термометра отличаются от заданной температуры более чем на ±
0,5°С, то температуру необходимо скорректировать
о помощью корректора. Начинать испытание
можно лишь тогда, когда заданная рабочая температура в испытательном канале будет сохраняться
в течении 15 мин. с точностью ± 0,5 °С.
После этого следует подобрать необходимое
для испытания данного термопласта количество
грузов. Освободить держатель, приподнять втулку,
вставить держатель сферой в цангу и опустить
втулку вниз до упора. Проверить надежность подвески грузов.
Затем вынуть ртутный термометр и через фторопластовую воронку засыпать в испытательный
канал гранулы термопласта так, чтобы верхние гранулы были видны в верхней части канала, но не ка-

Материал
PP 4445S
PP 4445S+10% Базальтового песка
PP 4445S+20% Базальтового песка
PP 4445S+30% Базальтового песка

45
сались бы фторопластовой воронки. По мере заполнения канала необходимо уплотнять материал латунным стержнем с целью удаления пузырьков воздуха.
После заполнения ввести в канал конец
поршня, для чего перевезти кронштейн в положение над испытательной головкой и вращением
штурвала против часовой стрелки опустить поршень так, чтобы он вошел в канал до уровня первого направляющего кольца.
Через 10 мин (время прогрева термопласта),
вращая штурвал выдавливающего устройства, вытеснить из канала примерно 1/3 часть термопласта.
Вытекший отрезок удалить, подняв втулку цанги и
поворачивая штурвал по часовой стрелке, освободить груз.
Под действием груза материал начнет вытекать из капилляра. Для проведения опыта необходимо установить поворотное зеркало так, чтобы
было удобно наблюдать истечение термопласта из
капилляра. После этого вытекший отрезок отсекается латунным ножом, с помощью секундомера засекается время. По истечении назначенного промежутка времени термопласт вновь отсекается ножом, полученный отрезок кладется на лист бумаги,
на котором предварительно нанесено время истечения. Это время подбирается таким образом, чтобы
вытесняемый отрезок термопласта имел массу 3-5г.
На одной загрузке испытательного канала
опыт повторяется два-три раза. После этого канал
загружается вновь и в то время, пока новая доза термопласта прогревается, производится взвешивание
на аналитических весах полученных образцов термопласта.
Таблица 1.2.
Результаты эксперимента
Время истечеВес отрезка терПоказатель текуСреднее значения(сек).
мопласта (г).
чести расплава
ние ПТР
50,89
3,585
42,3
48,87
3,460
41,6
41,7
52,49
3,598
41,1
65,11
3,681
33,9
69,32
3,895
33,7
33,6
67,92
3,766
33,2
91,54
3,872
25,3
94,66
3,935
24,9
25,7
90,43
4,054
26,9
140.1
3,995
15,8
158.1
4,108
15,6
16
144.5
4,014
16,7

Показатель текучести расплава Полипропилена PP4445S (при 2.16 кг/230˚C) 35 – 45 г/10мин.
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График 1.
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Выводы
С повышением процентного содержания базальтового песка, уменьшается показатель текучести расплава, при этом кривая изменения ПТР носит линейных характер и ПТР уменьшается до 40%.
Практически неисчерпаемые возможности, которые предоставляет материаловедам и технологам
смешение полимеров с различными добавками.
Знание закономерностей влияния добавок позволяет создавать композиции с заданными свойствами, которых не имеет исходный полимер.
Таким образом, современная наука о полимерах позволяет конструировать на их основе материалы с заданными свойствами, отличающимися на

несколько порядков. Достигается это путем создания композиционных материалов с использованием
различных ингредиентов.
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Аннотация
Работа посвяшена к получению фундаментального решения для двумерного эллиптического

1
. Для этого проводится метод факторизация в урaвнения эллиптического типа Коши3
1
Римана первого порядка. Тогда фундаментальные решения урaвнения эллиптического типа порядка
3
уровнения порядка

получается от фундаментального решения уровнение Коши-Римана.
Abstract
The work is devoted to obtaining the fundamental solution for the two-dimensional elliptic equation of order

1
. For this purpose, the factorization method is applied to the first-order elliptic type Cauchy-Riemann equation.
3
1
Then the fundamental solutions of the equation of elliptic type of order
are derived from the fundamental
3
solution of the Cauchy-Riemann equation.
Ключевые слова: урaвнения эллиптического типа первого порядка, урaвнения эллиптического типа
порядка

1
, фундаментальные решения, урaвнения Коши-Римана.
3

Keywords: first order elliptic type equations, elliptic type equations of order

1
, fundamental solutions,
3

Cauchy-Riemann equation.
Введение: Как известно фундаментальные решения уровнения Коши-Римана даётся в работе [1], где
целая глава этой работы [1] посвящена к получению фундаментальных решений различных уровнений.
Далее в сайте [2] приводится работа посвящённой к фредгольмовости граничных задач для уровнения
эллиптического, параболического, гиперболического, смещанного, составного и т.д типов с граничными
условиями соединяющиеся как нелокальные так и глобальные (интервалы как по границам, так и по
области) слогаемые, отметим что в сайте [2] содержится более 200 работ. Что касается к граничным
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задачам с локальными граничными условиями, то таким задачам посвяшены многочисленные работы, из
которых отметим [3]- [4].
Излогаемая работа посвяшена к методу факторизации. Оператор Коши-Римана факторизуется к

1 2
2
и . Оператор порядок применяется к фундаментальному решению уровнения
3
3 3
1
Коши-Римана и получается фундаментальное решение уровнения эллиптического типа порядок .
3
оператору порядок

Постановка задачи:
Как известно, фундаментальное решение уравнения Коши Римана
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 0,
x2
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(1)

имеет вид [1]:
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(2)
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где
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( D2  iD1 )U ( x)   ( x) ,
d
, k  1, 2.
 ( x)  функция Дирака, Dk 
dxk

(3)

Оператор эллиптического типа первого порядка Коши- Римана факторизуем следующим образом:
1

1

2

1

1
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( D23  D13 )( D23  D13 D23  D13 )U ( x)   ( x).

(4)

Сравнивая после раскрытовая левую часть (4) с выражением (3) получим:
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  i,

из которого, мы находим:
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(8)

Исходя из определения дробной производной Римана-Лиувиля [5], c правую часть (8) вычислим
следующим образом:
2
3
2

1
3
2

1
3
1

2
3
1

2

1

1

1 3
1
i 3 3
1
W ( x   )  ( D  iD D  D )U ( x   ) 
D2

D2 D1

2
x2  2  i( x1  1 ) 2
x2  2  i( x1  1 )

1 23
1

D1
,
2
x2   2  i( x1  1 )

(9)

здесь:
1
3
1

D

1


x2  2  i( x1  1 ) x1

x1


0



1
3

( x1   )
d


1
x1
( )! x2  2  i(  1 )
3

x1

d ( x1   )
2
!
3

 d
0

2
3

d

x2  2  i(  1 )

Slovak international scientific journal # 28, (2019)

49

x1


2
2

2
x1


3
3
 ( x1   )
1
( x1   )
 id
  x1 3
1







2
2
x1  2 ! x2   2  i(  1 )
x1  2 ! x2   2  i1
0
! x2   2  i(  1 ) 
 3

3
 3
 0


1
2


1
3
x1
x1

3

( x1   )
d
x1 3
1
( x1   )
d
i

i 
, (10)
2
2
2
1
1
x



i





x



i
(



)
x



i
(



)
1
0
2
2
1
0
2
2
1
 ( )! 2 2
!
( )!
3
3
3
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Тепер рассмотрим оставшиееся двоих слогаемые из (9)
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В этих интегралов подинтегральные функции в (14) , (15) разлогая на простейщие дроби, далее вычисляя
интегралы об этих простейщих дробей, находим:
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Точно также для второго слогаемого имеем:
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Таким образом для функции W ( x   ) из (9) имеем:
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Которая совместно с (15), (16) и (17) дает нам следующие утверждения:
Теорем: Для фундаментального решения уравнения эллиптического типа порядка
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Abstract
The article describes the result of the performance improving and structure of the prostate gland, as well as
the result of the restoration of the urination process, elimination of uncomfortable symptoms due to the properties
of the peptide IPH PRO. Based on the data obtained, it was found that the peptide IPH PRO stimulates proliferation
and transformation of undifferentiated stem cells into prostate tissue.
Keywords: peptide, testes, protective effects, biological effects, restoration of urination, chronic prostatitis,
hyperplasia.
The study has been devoted to identifying the
characteristics of the peptide IPH PRO and determining
the possibilities of its practical application to men with
weakened prostate function.
The study of peptides is extremely relevant and
make an interest in various fields of the medicine
[Dudgeon W. D. et al., 2016]. These are compounds
that are forming during natural biochemical reactions
in the human body. They are similar in their structure
to proteins, but with a smaller chain length and molecule size. Direct observation of peptides in the human
body is difficult, as these compounds are not detected
in the blood. Herewith their properties can be studied
only on selected cell cultures. The peptide IPH PRO is

a low molecular weight compound that has been studied for its ability to normalize prostate function.
The results of the clinical properties study
Disorders of the prostate are observed in majority
part of men over 50 years old. The relevance of the
search for effective prevention and treatment regimens
explains the importance of the study of short-chain IPH
PRO. The widespread problems are hyperplasia, inflammation of the gland or the appearance of cancer.
57 men have been involved in the study who were
diagnosed with chronic prostatitis and Benign prostatic
hyperplasia. Characteristics of patients are given below.
Table 1

Nosological form
chronic prostatitis
Benign prostatic hyperplasia
Total

38-53 years old
14
7
21

The effectiveness of peptide has been examined in
several doses: 50, 100 and 150 mcg.
The studied peptide was given to patients orally.
The General course of treatment with its intervals takes
6 months. The effectiveness was evaluated after 3 and
6 months. The evaluation criteria were several indicators:
dynamics of men’s complaints;
fluorometric index;
quality of life;
the force of the urine stream.
During the study of dosages of 100 and 150 mcg,
no significant improvements in the results of treatment
has been noted. In the analysis of the patient's parameters and the dosage of 50 mcg, no significant changes
were also revealed. Effective dosage has been considered of IPH PRO 100 mcg.

Number of patients
54-70 years old
23
13
36

The results were evaluated in two stages. The first
of them included the assessment of quality of life,
which was conducted on a scale of EuroQol.
Herein 5 components characterizing the quality of
life were taken into consideration:
mobility;
daily activity;
presence of pain or discomfort;
self-service ability;
level of anxiety.
For the accuracy of the assessment, three degrees
of severity of each component were distinguished.
The second stage consisted of subjective assessment of the patient's health by himself and state of
health. For that the patient gave an assessment on a 100
points scale.
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As a result of the study, complaints of frequent urination has been lost in 73.2% of patients, and more than
88% of patients stopped going to the toilet at night. A

55
significant number of men noted that the emptying process became easier due to the increased pressure of the
jet. The results for patients with chronic inflammation
in the organ are given below.
Table 2
after 3 months
after 6 months
dosage of peptide receiving
dosage of peptide receiving
50 mcg
100mcg 150 mcg 50 mcg
100mcg
150 mcg

before
study

Indication
average urination
rate, ml/sec
maximum urination rate, ml/sec
time to reach the
maximum urination rate, sec

16,9±1,2

16,8±1,2

24,3±1,7

24,2±1,7

16,6±1,2

28,1±1,6*#

28,3±1,6*

19,6±1,1

19,3±1,1

25,2±1,7

25,2±1,7

19,9±1,1

28,4±1,7*#

28,4±1,7*

16,1±1,2

15,9±1,2

10,2±0,8

10,2±0,8

16,6±1,2

5,3±0,1*,**,#

5,2±0,1*,**

P<0,05 difference between obtained data from the beginning data
** p < 0,05 difference between obtained data after 3 and 6 months
# p<0,05 difference between receiving 50 mcg and 100 mcg.

Indication
time
of
urination
delay
number of urinations at day
time at night
time
degree of abdominal pressure, score
character of
the
urine
stream, score
average urination
rate,
ml/sec
maximum urination
rate,
ml/sec
time to reach
the maximum
urination rate,
sec

before
study

Illustration 3.
Effect peptide on Benign prostatic hyperplasia
after 3 months
after 6 months
dosage of peptide receiving
dosage of peptide receiving
50 mcg
100mcg
150 mcg
50 mcg
100mcg
150 mcg

4,4±0,5

4,4±0,5

2,7±0,3*#

2,8±0,3*

4,7±0,5

2,3±0,3*

2,2±0,3*

9,1±0,7
4,1±0,6

9,2±0,7
4,2±0,6

6,1±0,4*#
2,7+0,1

6,0±0,4*
2,9+0,1

9,6±0,7
4,5±0,6

5,1±0,4*#
1,8+0,1

5,2±0,4*
1,90,1

3,1

3,2

2,5

2,6

3

2,1*#

2,0*

3,6

3,3

2,3*#

2,3*

3,3

2,0*#

2,0*

13,5±1,3

13,4±1,3

15,0±1,6

15,3±1,6

13,6±1,3

19,4±1,4*

19,3±1,4*

16,9±1,3

16,7±1,3

21,3±1,7

21,4±1,7

16,8±1,3

22,2±1,7

22,1±1,7

15,1±1,2

15,8±1,2

9,0±0,3

9,2±0,3

15,3±1,2

6,2±0,1*,**,#

6,1±0,1*,**

The visible result has been a noticeable decrease
in the frequency of urination. In the treatment of patients with 1 and 2 degree of prostatic hyperplasia was
able to restore the main indicators of urination. In the
treatment of more advanced conditions, sclerotic pathologies of the gland tissues still took place, but it was
possible to increase the pressure of the jet. Thus, after
the use of the peptide IPH PRO, the patient improved

not only subjective sensations, but also objective data
of urodynamics.
As a result of the clinical study it has been revealed
the ability of the peptide IPH PRO to improve the quality of life of any man for each of the studied factor almost in two times higher, as it was indicated in the table
4.
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Indication
mobility
self-service
habitual daily activities
pain, discomfort
anxienty, depression
VASH, mm

Before study
3
4
2
2
2
40
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Table 4
after 3 months
after 6 months
dosage of peptide receiving
dosage of peptide receiving
50 mcg 100mcg 150 mcg 50 mcg 100mcg 150 mcg
3
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
2
3
3
2
3
3
1
4
4
2
4
4
2
4
4
2
4
4
40
70
70
40
70
70

Thus, during the analysis, the peptide IPH PRO
showed the ability to regulate the performance and
structure of the prostate gland, which led to the restoration of the urination process, elimination of uncomfortable symptoms and improvement of the quality of
men’s life. During the experiment, it has been found
that IPH PRO has a positive effect on prostate tissue
metabolism, increasing the hidden capabilities of cells.
This suggests a possible important role of the compound in the future practical application for the treatment of prostatic hyperplasia and prostatitis. The positive effect has been found in men of all ages with different etiology diseases. Now the peptide IPH PRO is
recommended to be taken as a preventive Supplement
for patients with Benign prostatic hyperplasia or prostate inflammation.
Experimental study of IPH PRO
Any short amino-acid compounds are not detected
in the human bloodstream, which makes it necessary to

study their properties on isolated cultures. According to
pharmacokinetic charachteristics, rats are most close to
the human body [Mironov A. N., Bunatyan N. D. et al.,
2012]. To conduct the experiment, these animals artificially created a stress model, resulting in inflammation
of the prostate gland.
40 animals have been involved in the study that
have been fed and kept in accordance with all standards.
The animals were divided into control and main
groups, and the first group the solution of the peptide
IPH PRO has been injected orally. Animals were killed
in 26 days and allocated at them prostate tissue for studying. The cut was stained and examined under a microscope. Rats, which did not taking the studied peptide,
revealed significant areas of leukocyte infiltration, indicating an incomplete inflammatory process. In the
main group, the distribution area was in two times twice
smaller (Illustration 1).

Illustration 1
The study proved the ability of IPH PRO to stop
the inflammatory process. The control group also
showed reduced reparative ability due to the appearance of necrotic areas and swelling. In the main group,
reparative functions were carried out more fully, which
reduced the need to include compensatory reactions.
Thus, the peptide not only restores the structure of
tissues, but also effects cytostatically and enhances the
adaptive properties.
The analysis revealed that IPH PRO is able to regulate the work of prostate cells, reducing inflammation
and acting cytostatically.
Analysis of the properties of IPH PRO in cell cultures
The analysis has been performed on embryonic
stem cells. At the first stage, the factors has been taking

into consideration that influenced on the male phenotype development and the further formation of prostate
tissue, for example:
genes affecting the formation of the genitourinary
system – SRY, SOX9, WT1;
genes necessary for the synthesis of sexual proteins.
The study evaluated the expression of genes
needed for ontogenesis of reproductive organs.
At the second stage, biologically active molecules
were evaluated:
SSEA-4. The concentration of this antigen is significantly increased in Oncology and the progression of
pathological processes.
p53. Increased protein activity leads to cell aging,
and the presence of mutations in it contributes to resist
the development of tumors [Donekover et al., 2002].
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Embryonic stem cells were used as cell cultures.
Gene expression was measured in the source material,
and then the study was started. To obtain the control
material, a nutrient medium was added. Then, a solution of the peptide powder has been added to one group,
and to the other has been added Glu-Trp dipeptide, the
properties of which has already been described in the
literature [Morozov V. G., Havinson V. H., Malinin V.
V., 2000; Havinson V. H., Morozov V. G., 2001; Havinson V. H., Kuznik B. I., Linkova N. S., Pronyaeva V.
E., 2013]. Both compounds has been taken at a concen-
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tration of 100 mcg, which was found to be the most effective [Linkova N. C. et al., 2016; Khavinson V. et al.,
2017].
The results were studied under a microscope with
different extention. Significant markers were stained in
blue, which gave the opportunity to calculate the relative area of expression, which has been expressed in
percent.
Illustration 2 and 3 show that IPH PRO stimulated
the expression of genes that affect the quality of male
genital formation and development.

Group
Before Control Glu-Trp IPH LGA
the study
Illustration 2. The study of genes that influence on the ontogeny.

Group
Before Control Glu-Trp IPH LGA
the study
Illustration 3. The expression of genes that affect the production of germ proteins.
Summary
The clinical study has shown that regular use of
the peptide increases the expression of genes that affect
the normal development of the men’s genitals and the
stability of the hormonal background. The peptide stimulates proliferation and transformation of undifferentiated stem cells into prostate tissue.
The analysis confirmed the beneficial biological
activity of the peptide and its importance for practical

application in the future. The Oncological protector activity, anti-inflammatory and reparative properties were
also significant.
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Abstract
The purpose and the objectives of the research: to study the nature of the course of varicose veins disease
(VVD) and comorbid diabetes, to assess the clinical and pathogenetic significance of the changes in carbohydrate
metabolism. Under the survey there were 162 patients with VVD among whom the ratio of classes II, III, IV, V
and VI of venous insufficiency was 1:1:3:1:2. Type 2 diabetes mellitus (DM) occurred in 14% of the cases while
the distribution of mild. VVD and DM mutually aggravate the course of both diseases, and local changes in carbohydrate metabolism are involved in pathogenetic constructions of venous pathology.
Keywords: varicose veins, diabetes mellitus, carbohydrates, metabolism.
Relevance. In some regions up to ¼ of the adult
population suffer from varicose veins disease (VVD)
[1-3] of the lower limbs and the incidence of it increases every year [3-5]. A risk factor for the prevalence and severe course of VVD is type 2 diabetes
mellitus (DM). It is believed that every fifth patient
with trophic ulcers of the skin of the lower legs suffers
from DM to VVD [6-8]. Such comorbid pathology
causes significant medical, social and economic damage to sick people and the society as a whole [9-10].
The purpose and the objectives of the research:
1) to study the nature of the course of VVD and comorbid DM, to assess the clinical and pathogenetic significance of the changes in carbohydrate metabolism; 2) to
study the clinical and pathogenetic significance of the
changes in the indicators of microelements involved in
carbohydrate metabolism in the body of patients with
VVD and comorbid DM; 3) is to assess the effectiveness of endovascular laser and chemical ablation in
VVD with DM, develop the most optimal technology
of therapeutic measures in this category of patients.
Material and methods. Under the survey there
were 162 patients with VVD (19% of men and 81% of
women with the average age of 50 years) among whom
the ratio of classes II, III, IV, V and VI of venous insufficiency was 1:1:3:1:2. DM occurred in 14% of the
cases while the distribution of mild, moderate and severe forms of the disease was 1:2:4 and the distribution
of the phases of compensation, subcompensation and
decompensation – 1:4:6. In the blood from the cubital
vein (cv) and the affected vein of the lower extremities

(av) the indicators of glucose (Gluc), glycosylated hemoglobuin (HbA1/c), insulin (INS), C-peptide (CP),
fructosamine (FA) were studied by biochemical and enzyme immunoassays (devices Olympus-AU-640, Japan, SF46, Russia, PR2100-Sanofi diagnostic Pasteur,
France, BIO-RAD-D10, USA). The content of the indicators of chromium (Cr), manganese (Mn), selenium
(Se) and zinc (Zn) was studied in the blood from the
cubital vein and the affected vein of the lower extremities using atomic absorption spectrometry (SolAArMk2-MOZe, United Kingdom).
Laser vein ablation was performed using the device Photonika-Lika-Surgeon (Ukraine) and performing the paravasal “pillow” with Klein’s solution using
a pump for tuminascent anesthesia under ultrasound
guidance and chemical (sclerotherapy) with a scleraine
or fibrovascular solution. The first method was performed under 63 (39%) patients, the second – 99 (61%).
Statistical processing of the obtained results of the
research was carried out with the help of computer variational, correlation, nonparametric, ANOVA and multivariate ANOVA / MANOVA variance analysis (Microsoft Excel and Statistica-Stat-Soft, USA). The mean
values, their standard deviations and errors, the Pearson
correlation parametric coefficients and the nonparametric Kendall coefficients, the Brown-Forsythe and Wilcoxon-Rao dispersion criteria, the Student-McNamaraFisher differences, and the reliability of the statistical
indices were estimated. The critical level of significance in this study when testing statistical hypotheses
was assumed to be 0.05.
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Indicators
INS-cv, U / ml
INS-av, U / ml
INS-av / INS-cv, %
Gluc, mmol / l
HOMA, r.u.
HbA1/c, %
CP-cv, ng / ml
CP-av, ng / ml
CP-av / CP-cv, %
FA-cv, mol / l
FA-av, mol / l
FA-av / FA-cv, %
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Table 1.
Changes in carbohydrate metabolismat VVD ( M ± SD ± SE )
Groups
Differences
of patients
of groups
without DM
with DM
t
p
(comparison), n=139
(main), n=23
12.2 ± 4,54 ± 0.39
21.9 ± 26.95 ± 5.62
3.95
<0.001
11.1 ± 5.04 ± 0.43
14.2 ± 17.17 ± 3.58
1.76
0.081
86.8 ± 18.29 ± 1.55
76.8 ± 24.43 ± 5.10
2.32
0.022
5.4 ± 0.39 ± 0.03
9.8 ± 1.88 ± 0.39
25.10
<0.001
2.9 ± 1.13 ± 0.10
9.4 ± 12.38 ±2.58
6.10
<0.001
5.1 ± 0.44 ± 0.04
10.4 ± 1.96 ± 0.41
28.06
<0.001
1.8 ± 1.16 ±0.10
3.7 ± 0.61 ±0.13
7.82
<0.001
1.9 ± 1.20 ± 0.10
4.0 ± 0.63 ± 0.13
8.31
<0.001
108.7 ± 28.49 ± 2.42
108.6 ± 16.79 ± 3.50
0.03
0.980
255.8 ± 25.65 ± 2.18
296.4 ± 21.86 ± 4.56
7.17
<0.001
262.4 ± 29.05 ± 2.46
322.6 ± 40.24 ± 8.39
8.67
<0.001
102.7 ± 6.69 ± 0.57
109.3 ± 14.85 ± 3.10
3.53
0.001

Results. Men were older age groups, they had a
larger diameter of the affected vein of the lower extremities, there was more often a history of phlebothrombosis and there was an uneven course of the venous
trunk only in women. If in the group of men the ratio of
class II, III, IV, V, and VІ venous insufficiency was
0:0:1:2:5, then for women it was 1:2:4:1:1. At the same
time, sexual dimorphism was distinguished by high levels in the group of men with mean arterial pressure and
vascular vegetative index, blood Gluc, HbA1/c, INS,
CP and FA levels, lower Zn concentrations and worse

results of treatment of VVD (laser and chemical ablation), more frequency of complications.
VVD is accompanied by the changes in carbohydrate metabolism (Table 1) that has gender characteristics and is associated with the severity and clinical manifestations of comorbid diabetes (angiopathy, neuropathy, arthropathy), local production of fructosamine by
the affected vein at the same time determining the severity of venous insufficiency, it depends on the state
of the varicose vein (trunk lumen, previous phlebothrombosis) and arterial vascular system.
Table 2.
Changes microelements associated with carbohydrate metabolism in at VVD (M ± SD ± SE)
Groups
Differences
of patients
of groups
Indicators
without DM
with DM
t
p
(comparison), n=139
(main), n=23
Cr-cv, g / l
1.4 ± 0.53 ± 0.05
1.3 ± 0.53 ± 0.11
0.72
0.476
Cr-av, g / l
1.1 ± 0.57 ± 0.05
0.7 ± 0.44 ± 0.09
3.14
0.002
19.1 ± 14.52 ± 1.23
18.0 ± 13.49 ± 2.81
0.34
0.732
Mn-cv, g / l
19.5 ± 14.04 ± 1.19
18.2 ± 13.69 ± 2.85
0.40
0.691
Mn-av, g / l
104.9
±
22.31
±
1.89
101.0
±
25.92
±
5.40
0.75
0.456
Se-cv, g / l
102.1
±
22.55
±
1.91
98.7
±
28.30
±
5.90
0.65
0.517
Se-ac, g / l
6.1 ± 0.44 ± 0.07
3.9 ± 1.85 ± 0.39
9.36
<0.001
Zn-cv, mg / l
5.8 ± 1.07 ± 0.09
3.5 ± 1.33 ± 0.28
9.40
<0.001
Zn-av, mg / l

Among the microelements associated with carbohydrate metabolism (Table 2), VVD is characterized by
hypozincaemia (mostly in men) that is accompanied by
lower blood levels of Cr, Se and Zn from varicose veins
correlating with the indicators of carbohydrate metabolism (INS, CP, FA), it depends on the severity of VVD,
the values of the vascular vegetative index and the presence of comorbid DM (Cr, Zn).
The effectiveness of laser ablation depends on the
class of venous insufficiency, previous phlebothrombosis, additional use of rivaroxaban and low-molecular-weight heparins in the complex of therapeutic
measures, laser coagulation techniques, the presence
and the severity of comorbid DM, the parameters of
carbohydrate metabolism in the target vein besides the
parameters of Se- and zincemia increase after the surgery, and the number of complications arising depends

on the phase of DM and the level of Cr in the blood
from a varicose vein. The results of sclerotherapy in
women were better, the number of complications was
less which depended on the level of venous insufficiency, previous phlebothrombosis and the lumen of
the target vein of the leg, the parameters INS, CP and
FA in the blood from it.
In a comparative assessment of various methods
of surgical treatment of VVD laser ablation (coagulation) was characterized by a greater severity of comorbid DM, more frequent additional use of rivaroxaban
and cyclo-3-fort, with the exception of patients with diabetic encephalopathy from the development, and sclerotherapy was not used in patients with nephropathy
while the effectiveness of the activities carried out in
both groups was about the same. In patients with VVD
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a therapeutic algorithm has been developed for applying the most optimal medical technology for laser and
chemical ablation taking into account the nature of the
flow of venous pathology and comorbid DM, systemic
and local changes in carbohydrate metabolism, and
background drug therapy.
Conclusion: 1) VVD and DM mutually aggravate
the course of both diseases, and local changes in carbohydrate metabolism are involved in pathogenetic constructions of venous pathology; 2) trace elements associated with carbohydrate metabolism are involved in
the pathogenetic constructs of both VVD and comorbid
DM; 3) the developed technology for treating patients
with VVD provided the opportunity to increase the effectiveness of therapeutic measures after the surgery by
3.6 times 1 month later, 6 months later - by 15%, to
achieve complete occlusion of the target vein in these
observation periods ¾ more often, to avoid postoperative complications completely.
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SOCIAL COMMUNICATION STUDIES
МОВНО–КОМУНІКАТИВНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЖАНРУ ТЕАТРАЛЬНОГО ІНТЕРВ’Ю УКРАЇНИ:
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Анотація
У статті виявляється специфіка презентації сучасного сценічного мистецтва в жанрі театрального інтерв’ю через гендерні принципи (стереотипи) на сторінках спеціалізованих друкованих видань України
(«Кіно–театр», «Український театр», «Просценіум»). Методологія. Поєднання загальнонаукових та спеціальних методів дослідження соціальних комунікацій дозволили окреслити особливості функціонування
гендерлекту в журналістській творчості, яка торкається проблем театрального мистецтва, розвитку й становлення артистичної особистості. Індуктивно–дедуктивний метод допоміг диференціювати мовно–стилістичні особливості текстів театральної тематики, схарактеризувати їх гендерну приналежність (жіночий
та чоловічий гендерлект). За допомогою контент– та дискурс–аналізу автором структуровано 350 театральних інтерв’ю в культурологічних вітчизняних виданнях, визначено їх комунікативний потенціал. Методологічною основою статті виступають праці видатних теоретиків та практиків театру Леся Курбаса,
К.Станіславського, Є.Гротовського, П.Паві, Р.Ліча, дослідників гендерної проблематики ЗМІ. Наукова
новизна полягає у доведенні гіпотези про те, що сучасне театральне мистецтво України позиціонується як
самодостатня мистецька медіа. Екстраполяція його концептів на жанр театрального інтерв’ю дозволяє
стверджувати ефективність відомого комунікаційного ланцюга: комунікатор – комунікант (журналіст –
читач), який функціонує в площині гендерлекту.
Abstract
The article reveals specific features of modern theatrical art presentation in the genre of theatrical interview
through gender principles (stereotypes) on the pages of specialized printed editions (periodicals "Kino Teatr
Magazine", "Ukrainian theatre", "Prostsenium").
Methodology. The combination of general scientific and special research methods of social communications
allows to outline the features of gender functioning in journalistic work which touches upon the problems of
theatrical art, development and formation of an artistic personality. Inductive and deductive method helps to
differentiate linguistic and stylistic peculiarities of the texts on theatrical subjects, to characterize their gender
identity (female and male). With the help of content and discourse analysis the author structures 348 theatrical
interviews in national cultural editions; their communicative potential is determined. The methodological basis of
the article is the works of outstanding theater theorists Les Kurbas, K. Stanislavsky, Y.Grotovsky, P.Pavi, R.Licha,
researchers of gender problems in mass media.
The scientific novelty is to prove the hypothesis that modern theatrical art of Ukraine is positioned as self–
sufficient artistic media. Extrapolation of its concepts to the genre of theatrical interview allows to assert the
effectiveness of a well–known communicative chain: communicator – communicant (journalist–reader), which
operates in the space of gender.
Ключові слова: інтерв’ю, гендер, декодування, авторська (публіцистична) свідомість, театральна публіцистика.
Keywords: Interview, Gender, Decoding, Author’s Consciousness, Theatrical Journalism.
Актуальність. Сучасне глобалізоване суспільство висуває специфічні вимоги до освоєння його реалій в мистецькій сфері. Театр як особлива «мистецька медіа», як уважає К.Бальме (2008), естетичний
перформанс транслює сьогодні специфічні художні
смисли (концепти творчих систем К. Станіславського, Леся Курбаса, Є. Гротовського, П. Брука). Він

являє собою самостійну модель соціальної комунікації, яка ґрунтується на сценічній умовності, потужному комунікативному контексті.
Театральна комунікація в сучасному соціокультурному ореолі України позиціонується як «інтеракція» з театральною публікою й органічно може
розглядатися в аспекті медійності. «Отже, театр
ґрунтується на двох протилежних інтенційних ігрових діях. І актор, і глядач виконують кожен свою
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роль: актор зображає (і презентує), глядач сприймає
(й уявляє)» [1,84].
Унікальність театрального мистецтва у наш
час полягає у творенні смислів людського буття, які
презентуються в інформаційній подачі через ЗМІ в
аналітично–художніх жанрах публіцистики. При
цьому жанр інтерв’ю уявляється, на нашу думку,
найбільш адекватним до специфіки театральної комунікації, уособлюючи собою комунікаційний ланцюг: комунікатор (журналіст) – комунікант (глядач). У цій взаємодії відбувається диференціація
подачі авторської думки журналіста через гендерну
свідомість, чоловічу чи жіночу рефлексію думки,
яка формує власний стиль.
Наукова новизна. Сучасне театральне мистецтво позиціонується як художня медіа. Його комунікативна природа сьогодні уявляється недостатньо
вивченою з позицій міждисциплінарного підходу, а
саме філософії культури, театрознавства, комунікативістики. Така рідкісна аналітично–образна проекція мистецтва Мельпомени, як театральна публіцистика, з гендерної точки зору не розглянута взагалі. Тому продуктивною уявляється спроба
окреслити особливості гендерлекту носіїв сучасної
театральної культури України. Дослідження жанру
театрального інтерв’ю в гендерному ракурсі дозволить зробити узагальнення щодо декодування засад
театральної системи К.Станіславського у вербальному тексті.
Стан досдідження проблеми. У новітній галузі
знань «соціальні комунікації» гендерна тема позиціонується соціальними ролями чоловіків та жінок,
«визначенням особливостей їх психіки та поведінки». Дослідник О.Maксимова [8,170] вказує на гендерну самоідентифікацію, яка пояснює сутність
індивіда й досліджує глибини людської підсвідомості.
Питання гендерних ролей в суспільстві торкається Н.Луман, виділяючи три типи селекції: селекція інформації, повідомлення інформації, селективного розуміння інформації [6, 243]. Це спостереження методологічно доречне, на наш погляд, для
дослідження чоловічого та жіночого гендерлекту в
сучасних театральних публікаціях України.
Відомий теоретик Н.Фурманкевич, досліджуючи проблему гендеру в журналістській творчості,
зауважує: «…Гендер включає в себе певний тип ментальності й тип соціальної поведінки, є соціальним конструктором, розвивається в процесі соціалізації суб’єкта» [13,81].
Наукова дефініція «гендер» в українському дослідницькому континуумі стала об’єктом міждисциплінарних наукових зацікавлень у сферах філософії, політології, соціології, економіки у працях
В.Близнюк, Т.Василевської, Т. Власової, І.Герасимової, І.Грабовської, І.Жеребкіної, Т.Купцової,
Ю.Макешиної, А.Мартинюк, Е.Скиби, О.Фоменко
та ін.
Сучасне театральне мистецтво України виступає унікальним видом художньої комунікації. Екстраполяція його мистецьких смислів на жанри театральної публіцистики, зокрема інтерв’ю, породжує комунікативну взаємодію між сценою і
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глядачем (у сфері мистецтва), між журналістом та
слухачем (у сфері соціальної комунікації). Основні
концепти театрального мистецтва набувають специфічного вираження крізь призму чоловічого чи
жіночого сприйняття, яке виявляється в риторичних фігурах, манері побудови авторської думки, її
друкованої презентації в жанрі інтерв’ю. Доцільно
зауважити, що на сторінках спеціалізованих друкованих видань України (часописи «Кіно–театр»,
«Український театр», «Просценіум», інформаційно–аналітичний тижневик «Дзеркало тижня»)
жанр інтерв’ю є провідним і презентованим на 90
відсотків журналістами–представницями жіночої
статі, що формують свою манеру думку, означену в
гендерлекті.
Мета роботи полягає в дослідженні мовно–комунікативної організації жанру сучасного театрального інтерв’ю України в аспекті гендерної специфіки, через декодування на вербальному рівні театральних концептів системи К.Станіславського.
Означений предмет дослідження вимагає застосування загальнонаукових методів аналізу наукового матеріалу: абстрагування, аналізу, синтезу,
індукції, дедукції. Серед спеціальних наукових методів нами застосовано контент– та дискурс–аналіз
при визначенні структурних особливостей 350 інтерв’ю на сторінках театральної періодики
України, а також метод структурованого спостереження. Актуальним у дослідженні цього виду художньої комунікації буде також міждисциплінарний підхід, у якому будуть застосовані дефініції
філософії культури, театрознавства, теорії та історії
журналістики.
Виклад основного матеріалу. Сучасне театральне буття України активно презентується в
жанрі театрального інтерв’ю, який здійснює
емоційний вплив на інтелектуального адресата (
В.Галацька, 2010). Цей жанр сьогодні трактується
як об’єкт–суб’єктний акт, синкретичний варіант
ментальнокультурного простору ( Н.Пелипенко,1998). Жанр лейтмотивного інтерв’ю у театральній пресі уособлює аналітичне–образне декодування таких концептів театральної сфери, як
«наскрізна дія», «надзавдання» (К.Станіславський,
1970). У кожному прикладі такого інтерв’ю простежується головна думка розмови, спрямована на
вияв унікальності співбесідника (режисера, актора,
художника). Вербальна партія головних героїв інтерв’ю позначається яскраво вираженим гендерним
змістом: активністю авторської оцінки, безкомпромісністю як виявом маскулінності. У часописі
«Український театр» в останні роки розвинений
жанр монологу–апарту, що означає звернення актора до глядача зі сцени, який представляє дифузний жанр лейтмотивного інтерв’ю. Інтерактивна,
національно свідома позиція інтерв’юера Н.Соколенко позначена в числі часопису (№3 за 2016 р.),
який присвячений колективу Київського академічного Молодого театру. Головний режисер Андрій
Білоус в інтерв’ю «Театр – справа молодих» залучає до творчої співпраці молодих митців на основі
гендерного паритету: «Адже кожен режисер посвоєму уявляє, що таке театр, він володіє своїм
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певним режисерським стилем і відповідно виховує
акторів» [2,5]. Цей мистецький девіз режисера як
представника чоловічого гендерлекту втілюється за
допомогою риторичної фігури ампліфікації й демонструє потужне культурно–просвітницьке призначення театру, презентує його громадянське звучання.
Видатні представники мистецтва Мельпомени
в культурологічній пресі формують національний
соціокультурний простір в координатах гендерної
свідомості (позиціонування особистості митця в
сценічному та публіцистичному вияві), демонструючи широку палітру виражальних засобів сценічного мистецтва, активність громадянської позиції.
Так народна артистка України Тамара Яценко, актриса Київського молодого театру, розповідаючи
про нещодавню прем’єру «Дівочий виноград» за
М.Колядою, в якій порушуються проблеми жінок
поважного віку, зауважує: «…в чому цінність нашого існування, заради чого варто жити і як прожити життя так, аби і нам самим не було так само
сумно, як героїням …на початку вистави» [4,15]. На
причетність до жіночого гендерлекту вказують риторичні запитання журналіста, пом’якшена експресивність думки, прийом паратаксису, медитативність манери викладу думки.
У сучасному медійному просторі України присутня така жанрова модифікація, як інтерв’ю–замальовка. Вона вбирає в себе елементи інтерв’ю–діалогу, які органічно втілюють основне завдання театральної комунікації. Вектор інформативності
матеріалів посилюється публіцистичністю викладу,
манерою суто жіночої (жіночий гендерлект) авторської аргументації. Вона полягає в деталізованій,
гармонійно забарвленій картині бачення відомої театральної особистості, народної артистки України
Ірини Кліщевської: «Мабуть, уже час нам окремо
зупинитись на особистості керівника «Колеса»…
мініатюрній граційній жінці виявилося до снаги
створення й утримання «на плаву» театрального корабля – у часи далеко не найкращі для подібного
подвигу» [7,63].
Творчу варіативність,діалектичність осмислення проблем театральної дійсності презентується
в жанрі інтерв’ю–діалогу, який передбачає професійний енергетично–смисловий зв’язок між комунікантами: інтерв’юером та героєм інтерв’ю. Цей
жанр поширений у спеціалізованому часописі
«Просценіум» (м.Львів). Полеміка зі співрозмовником, розлогий авторський коментар, широкий театрознавчий кругозір притаманний жіночому авторському колективу, який застосовує прийоми полеміки, уособлюючи реалізацію декодування поняття
«наскрізна дія» К.Станіславського. Це засвідчує,
наприклад, інтерв’ю театрознавця Мирослави Оверчук з художнім керівником Львівського академічного театру ім. М.Заньковецької Федором Стригуном: «Тобто творчі відрядження, огляди, конкурси,
конференції, фахове рецензування, підтримка ініціатив – усе це можна вважати прекрасним минулим?» [10,13]. Прийом градації, полемічність, підкреслена драматизованість подачі матеріалу автором
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М.Оверчук підкреслює адекватність втілення у вербальній манері концепту театральної системи
К.Станіславського «темпоритм», уважаючи його
основоположним для сценічної дії [12,240].
Жіночий гендерлект концептуально виявляється в такому рідкісному в сучасній театральній
пресі України різновиді, як інтерв’ю–монолог. На
сторінках часопису «Кіно–театр» воно презентується в рубриках «Обличчя», «Ювілеї». Героїні подібних інтерв’ю виявляють гендерну свідомість у
панорамно окреслених поняттях антропологічного
феномену – гендеру: психосоматичних візіях (як
творчі люди), сприйнятті стереотипів, ментальному
вимірі, культурних характеристиках. Драматургічний стрижень матеріалів цього жанру підтримується вербальним оформленням «потоку свідомості» творчої особистості. Наприклад, такої, як народна артистка України Любов Боровська: «Біда
нашої професії, що ми залежні від режисера, від
сценографа, навіть від погляду. Ти можеш бути талановитим. Але має бути хороша п’єса й у ній роль
для тебе…» [3,4].
Ознаки чоловічого гендерлекту, позначеного
маскулінністю ментального сприйняття сценічного
мистецтва, безапеляційністю вибору, присутні в інтерв’ю–монолозі народного артиста України Петра
Панчука. У монтажно вибудуваній сповіді митця
простежується велика внутрішня жертовність заради професії: «Я щиро вірив у вище призначення
театру і уявляв, що він є місцем священнодійства.
Коли ж почав працювати на сцені, побачив, що театр – не храм. І люди тут – не святі. [9,14]. Енциклопедична обізнаність актора в професії, чесність
натури, засвідчена в тексті інтерв’ю за допомогою
метафоричних виразів, окреслює непересічність
мистецької особистості, яка транслює соціуму концепт К.Станіславського «запропоновані обставини».
Висновки. Театральне мистецтво сучасної України являє собою потужний медійний потенціал,
який міститься в самій природі сценічної дії. У ній
актор чи режисер виступають комунікаторами, а
глядач cприймається як комунікант у класичному
комунікативному ланцюзі. Сучасна театральна публіцистика України як аналітично–образна проекція смислів театральної системи К.Станіславського
органічно функціонує в гендерному вияві, засвідчуючи в продуктивному та популярному жанрі інтерв’ю особливості чоловічої та жіночої манери викладу думки. Її презентативність залежить від ментального наповнення комунікантів, їх кругозору,
мистецької позиції (постаті відомих митців–режисерів А.Білоуса, Ф.Стригуна), мовно-виражальних
засобів (риторичні прийоми ампліфікації, паратаксису, експресивна манера подачі думки, яка провокує драматичність сприйняття). Ці особливості характеризують чоловічий гендерлект, позначений
безапеляційністю суджень, внутрішньою вимогливістю, яка позиціонує маскулінність.
Жіночий гендерлект на сторінках театральної
преси України знаходить вияв у пом’якшеній експресивності думки, використанні метафоричних
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утворень, які асоціативно доповнюють образи відомих діячок театрального мистецтва (І.Кліщевська,
Н.Сумська, Т.Яценко та ін.), позиціонують їх як духовно багатих натур.
Цікавою з позицій гендерлекту є авторська манера відомих журналістів та критиків (Л.Брюховецька, Н.Мазур, М.Оверчук), які втілюють фемінність в манері ведення інтерв’ю, у відборі запитань,
в мовному оформленні «потоку свідомості» героя
інтерв’ю, використовуючи багатий арсенал риторичних засобів: прийом градації, інверсії, парцеляції.
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Анотація
У статті досліджено питання сучасного правового регулювання банкрутства (неспроможності) та примусової ліквідації банківських установ у зарубіжних країнах. На підставі проведеного аналізу визначені
основні світові тенденції правового регулювання банкрутства (неспроможності). Встановлено особливості
правових конструкцій інституту банкрутства (неспроможності) та примусової ліквідації банківських установ різних країн. Доведено, що регулювання процедур банкрутства (неспроможності) та примусової ліквідації банківських установ – це найбільш динамічна галузь права в розвинених зарубіжних країнах, тож
важливо вчасно відстежувати новітні явища та невідкладно реагувати на них.
Abstract
The article investigates the issues of modern legal regulation of bankruptcy (insolvency) and forced liquidation of banking institutions in foreign countries. Based on the analysis, the main world tendencies of legal regulation of bankruptcy (insolvency) are determined. The peculiarities of the legal structures of the institute of bankruptcy (insolvency) and forced liquidation of banking institutions of different countries are established. It is proved
that regulation of bankruptcy (insolvency) and forced liquidation of banking institutions is the most dynamic
branch of law in developed foreign countries, and it is important to keep up-to-date and react immediately to new
developments.
Ключові слова: банкрутство (неспроможність), примусова ліквідація, банківські установи.
Keywords: bankruptcy (insolvency), forced liquidation, banking institutions.
Постановка проблеми. Розвиток будь-якої
держави, зростання її соціально-економічних показників значною мірою залежить від стабільності її
економічної системи. Перехід до ринкової економіки зумовив радикальні зміни у взаємовідносинах
держави і суб’єктів господарювання [1, с. 1]. Ефективне функціонування ринкової економіки неможливе без законодавства, яке чітко регулює весь комплекс економічних відносин. Повною мірою це стосується законодавчого захисту від наслідків
невиконання (неналежного виконання) взятих на
себе зобов’язань суб’єктами цих відносин. Законодавство України про банкрутство – галузь, яка нині
активно формується та удосконалюється по мірі накопичення правозастосовного досвіду. Тому чимало питань, пов’язаних із банкрутством взагалі та
банкрутством (неспроможністю) банківських установ зокрема, ще не здобули належної теоретичної
рефлексії. Відтак, щоб заповнити цю прогалину,
представляється перспективним, насамперед, вивчити досвід зарубіжних країн, набутий у питаннях
удосконалення процедур банкрутства (неспроможності) та примусової ліквідації банківських установ, а відтак імплементувати відповідні моделі у

національне законодавство. Викладене, й обумовлює актуальність представленого наукового дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій з
даної теми. В основу написання даної статті першочергово покладено аналіз норм зарубіжного та
вітчизняного законодавства у сфері банкрутства
(неспроможності) та примусової ліквідації банківських установ. Серед вчених і практиків, які вивчали дану проблему, нами взяті до уваги творчі доробки Л. Жук, С. Кареліної, Ю. Чорної та інших науковців. Проте, критичний аналіз праць свідчить
про певну прогалину в науці господарського права
в рамках визначеної нами науково-практичної проблематики.
Таким чином, метою представленої статті є теоретичний аналіз нормативно-правового регулювання банкрутства (неспроможності) та примусової
ліквідації банківських установ зарубіжних країн.
Для досягнення поставленої мети передбачається
виконання таких дослідницьких завдань: 1) визначити основні світові тенденції правового регулювання банкрутства (неспроможності); 2) встановити особливості правових конструкцій інституту
банкрутства (неспроможності) та примусової ліквідації банківських установ різних країн.
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Виклад основного матеріалу. Останнім часом у різних країнах світу відбулися суттєві зміни в
режимах правового регулювання банкрутства (неспроможності) та примусової ліквідації банківських установ: спонукали до цього економічні кризи
та широкі законодавчі реформи. При цьому, окреслилося кілька основних тенденцій, які можливо узагальнити.
Синтез різних моделей світового законодавства про банкрутство (неспроможність) банківських установ. У різних країнах законодавство про
банкрутство традиційно розвивалося на базі двох
діаметрально протилежних моделей: британської
та американської. Якщо у британській моделі перевага надавалася ліквідації боржника, то американська модель відразу орієнтувалася на реабілітацію
та відновлення платоспроможності боржника. Нині
законодавство економічно розвинутих країн тяжіє
до органічного поєднання цих двох моделей [2, с.
285-288].
Посилення публічно-правового впливу держави
на процеси банкрутства (неспроможності) банківських установ для захисту економічних інтересів
суспільства загалом, забезпечення балансу приватних і публічних інтересів. Публічно-правовий вплив
здійснюється державою, переважно на певні особливі суб’єкти господарювання, серед яких основне
місце посідають банківські установи. Банкрутство
одного банку, і, насамперед, великої банківської установи, загрожує системною банківською кризою,
становить загрозу стабільному розвитку економіки
загалом, а також неминуче призводить до зростання
соціальної напруги у суспільстві. Все це обумовлює
необхідність забезпечення стабільного публічноправового впливу держави на процеси банкрутства
у банківській сфері.
Зміцнення тенденції до посилення ролі заходів
із запобігання банкрутству (неспроможності) та
фінансового оздоровлення банківських установ. З
урахуванням історичного досвіду, а також сучасних реалій, у тому числі циклічних економічних
криз, дана тенденція на сьогоднішній день набуває
особливого значення у всьому світі.
До початку XXI ст. у багатьох європейських
країнах стало очевидно, що чинна правова база банкрутства (неспроможності) банківських установ є
неадекватною новим викликам, адже за допомогою
збереження та оптимізації банку шляхом раціоналізації можна досягнути відчутніших економічних
результатів, ніж ті, до яких призводить його ліквідація [3, с. 157].
Згідно з матеріалами проектної конференції
Європейського інституту права (вересень 2014 р.,
м. Загреб, Хорватія), в цей період внесено істотні
зміни до законодавства про банкрутство (неспроможність) низки європейських країн. Зокрема, відзначено, що хоч у різних європейських юрисдикціях
досі застосовуються різноманітні підходи до регулювання питань банкрутства (неспроможності), виразна тенденція до проведення реабілітаційних
процедур щодо боржників – конструктивна альтернатива їх ліквідації – стає домінуючою [4].
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Звертаючись до вивчення особливостей правових конструкцій інституту банкрутства (неспроможності) та примусової ліквідації банківських установ різних країн, слід наголосити, що сучасним еталоном регулювання інституту банкрутства у світі є
міжнародний стандарт належної практики кредиторів і боржників щодо неспроможності, встановлений Світовим банком та Комісією Організації
Об’єднаних Націй із права міжнародної торгівлі
(ЮНСІТРАЛ). З огляду на це, дослідження особливостей згаданих правових конструкцій доцільно
проводити саме в контексті їх орієнтованості, насамперед, на імплементацію міжнародного стандарту належної практики кредиторів і боржників
щодо банкрутства (неспроможності).
Належна практика в багатьох країнах спрямована на покращення ефективності провадження
справ про неспроможність. Вона передбачає:
1) оптимізацію процедури банкрутства (неспроможності);
2) створення ефективних процедур реорганізації;
3) зміцнення прав кредиторів.
З огляду на актуальність цих рекомендацій для
реалій банківського сектора України, розглянемо їх
більш детально.
Оптимізація процедури банкрутства (неспроможності)
Тривалі судові розгляди зменшують шанси
кредиторів отримати заборгованість, призводять до
зайвої невизначеності для всіх залучених сторін.
Розглянемо, до прикладу, як розв’язуються такі питання у Німеччині та Франції. У Німеччині законодавство про банкрутство (неспроможність) банківської установи за своєю суттю можна назвати «прокредиторським». Положення про неспроможність
(Закон про регулювання порядку провадження у
справах про неспроможність) від 05 жовтня 1998 р.,
яке діє у Німеччині починаючи з 01 січня 1999 р.,
зобов’язує боржника впродовж 21 дня після виявлення хоча б однієї з двох ознак неспроможності
подати до суду заяву про банкрутство [5, с. 12]. У
Франції клопотання про оголошення боржника банкрутом і порушення процедури банкрутства має
бути подано до відповідного суду боржником упродовж 15 днів після настання ситуації, коли він не
спроможний погасити свої борги в строк [6]. При
цьому, порівнюючи відповідні практики у Німеччині, Великобританії та США, варто наголосити,
що зазначений відведений термін невиконання зобов’язань у Франції (15 днів) є найменшим серед
проаналізованих країн.
Реформування процедури банкрутства (неспроможності) у банківській сфері потягом останнього десятиліття здійснили близько 50 країн світу,
у тому числі країни і пострадянського простору.
Наприклад, з 2013 р. молдовським законодавством
про банкрутство скорочено терміни процедури ліквідації та реструктуризації, а також скорочено можливості щодо подання апеляції [7].
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Створення ефективних процедур реорганізації
Ліквідація (продаж банківської установи частинами) застосовується в розвинених країнах відносно рідко. Для фінансової сфери характерним є
взаємопроникнення капіталів, тож банкрутство однієї банківської установи загрожує стабільності інших банків та підприємств і може запускати «ланцюгову реакцію» банкрутств.
У Німеччині та Швейцарії наглядовий орган,
посилюючи контроль, а також заходи «морального
впливу», спонукає акціонерів і власників банківської установи надати додатковий капітал. У Скандинавських країнах у збільшенні капіталу традиційно
значну роль відіграє держава – або у формі прямих
«ін’єкцій», або у формі надання гарантій. Президент Банку Франції може запропонувати акціонерам банку, який потрапив у скрутне становище,
продовжувати виконувати їхні обов’язки або вдатися до підтримки інших банків, що може врештірешт означати злиття і поглинання. Найвищі темпи
відновлення фінансових установ-банкрутів спостерігаються в країнах, де реорганізація є найбільш поширеною процедурою у справі про банкрутство
(неспроможність). Однак, у третині економік світу
законодавством не передбачено процедури судової
реорганізації. За даними, оприлюдненими в рамках
проекту «Ведення бізнесу» (Doing Business) [7], що
реалізується Світовим банком та Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), лише в 12 країнах
світу реорганізація є найбільш поширеною процедурою.
Французький досвід роботи з проблемними банківськими установами. Законодавство Франції
тлумачиться в багатьох джерелах як «радикально
проборжниківське» [8, с. 117; 9, с. 32]. Французьке
законодавство передбачає реабілітаційні процедури: процедуру збереження та процедуру судового відновлення для всіх суб’єктів господарювання, які мають на меті: 1) забезпечити умови, щоб
суб’єкт господарювання продовжував функціонувати; 2) зберегти робочі місця; 3) реструктуризувати пасив. Процедура збереження застосовується
за умови, що ознак банкрутства суб’єкта господарювання – припинення ним платежів – немає. Це
надає підстави вважати її превентивною, адже вона
спрямована на те, щоб ці ознаки і не з’явилися. Ініціювати процедуру збереження може лише особисто керівник організації, зокрема банківської установи, який не усувається від подальшого управління банком. Процедура судового відновлення
призначена для суб’єктів господарювання, які вже
припиняють платежі. Це спонукає до більш широкого втручання суду і призначених ним фахівців в
управління боржником, так і до усунення керівника. Що стосується процедури ліквідації, то, загалом, у французькому праві процедура ліквідації
суб’єкта господарювання, як це не парадоксально,
розглядається як спосіб його відновлення. На відміну від процедур збереження і судового відновлення, які зазвичай спрямовані на фінансове оздоровлення банківської установи в межах уже існуючої юридичної особи (тобто, без зміни власника),
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процедура ліквідації покликана забезпечити продовження функціонування банку як майнового комплексу вже в руках третіх осіб – покупців установи.
Причому, у французькому законодавстві чітко простежується основна ідея: в тих випадках, коли це
можливо, необхідно створити умови для передачі
майнового комплексу боржника як єдиного цілого,
зберігаючи існуючі робочі місця і сформовані економічні зв’язки. Тож у процедурі ліквідації максимально обмежена можливість роздроблення банківської установи і розпродажу активів боржника частинами.
Отже, можна погодитися із висновком, що
французьке законодавство виразно демонструє, як
механізми конкурсного законодавства застосовуються як дієві засоби підтримання господарської діяльності банківської установи [10, c. 36].
Досвід США по роботі з проблемними банківськими установами. У США після кризи банківської системи 1980-х рр. розроблено комплекс заходів, спрямованих на захист вкладника, а процедуру
банкрутства банків поставлено під контроль державних органів. Основне навантаження на федеральному рівні та на рівні штату з вирішення питань
стосовно розорення і банкрутства банківських установ покладається на Федеральну корпорацію страхування вкладів.
Федеральна корпорація страхування вкладів
має у своєму розпорядженні низку передбачених
законом засобів для вирішення проблем банків, що
банкрутують. Закон про рівність конкуренції в банківській справі (Competitive Equality Banking Act),
який був ухвалений у 1987 р. з метою припинення
хвилі банкрутств комерційних банків, наділив розпорядчі органи з банківської діяльності правом дозволяти термінове міжштатне придбання установ,
що перебувають під «загрозою закриття» і мають
активи понад 500 млн. доларів США. Згідно з документом, «банк під загрозою закриття» – це установа, близька до неможливості задовольнити вимоги своїх вкладників або погасити свої зобов’язання без федеральної допомоги; яка зазнала
чи зазнає збитків, що виснажують її капітали настільки, що виникає потреба у федеральній допомозі
[11]. Попередній закон вимагав реального банкрутства до здійснення угоди про надзвичайний міжштатний продаж. Дозволяючи придбання банку до
дійсного банкрутства, закон надає більші можливості Федеральній корпорації страхування вкладів
знаходити ефективні рішення при найменших для
неї витратах. Водночас, коли Федеральна корпорація страхування вкладів проводить злиття неплатоспроможного банку із фінансово стійким, останній
(банк-донор) отримує при цьому великі пільги: позики, часткове відшкодування збитків для придбання тих кредитів банку-банкрута, ймовірність неповернення яких особливо висока тощо.
Отже, американська система регулювання неспроможності, де неплатоспроможність передбачає
ознаки неоплатності, побудована таким чином, що
очевидна перевага надається реорганізаційній процедурі. Нині законодавство про банкрутство (не-
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спроможність) США вважається однією з провідних правових систем у частині забезпечення захисту боржника. Законодавча модель регулювання фінансового оздоровлення, що передбачає збереження за загальним правилом повноважень органів
управління боржника, підпорядкована доктрині
нового старту (fresh start), в основі якої – віра в здатність боржника продовжувати самостійно управляти своїми справами. Ця доктрина відчутно вплинула на економіки європейських країн, спричинила
заходи щодо посилення та активізації економічних
процесів.
Досвід країн Східної Європи по роботі з проблемними банківськими установами. Найбільш успішним вважається реформування процесу реорганізації банківських установ, яке було реалізоване в
останні роки у Чехії. Реорганізація стала найбільш
поширеною процедурою банкрутства (неспроможності) в Чеській Республіці. Завдяки цьому протягом п’яти років час, необхідний для завершення
процедури банкрутства (неспроможності) у Чехії,
знизився майже на 4.5 роки, а рівень відновлення
для забезпечених кредиторів у Чеській Республіці
виріс більш ніж у 3 рази [12].
У Словенії застосовано інший спосіб фінансового оздоровлення банківської системи і підприємств за участю держави. У 1991-1992 рр. прийнято
низку законів про пререабілітацію, реабілітацію та
ліквідацію банків. Відповідно до цих законів, створено Агентство з реабілітації банків. Його засадниче завдання – управляти та наглядати за «проблемними» банками. Агентство з реабілітації банків
має широкі права впливати на підприємства-позичальники. Якщо підприємство не погашає борги банку, який узятий під управління Агентства з реабілітації банків, підприємство автоматично стає боржником агентства. Агентство з реабілітації банків
має право встановлювати свій контроль над таким
підприємством та ініціювати необхідні зміни,
включно із заходами з підвищення ефективності
виробництва. Активну роль відіграє держава через
механізм випуску довгострокових казначейських
зобов’язань. Унаслідок цих заходів незабаром близько 80% банківських активів Словенії зосереджуватимуться в чотирьох-шести великих банківських
установах.
У Польщі закон про фінансову реструктуризацію підприємств і банків прийнято ще на початку
1993 р. Банкам було надано право виділити «проблемні» кредити і передавати їх під нагляд спеціально утворених для цього підрозділів тих самих банків. Основні завдання таких підрозділів: вивчення
стану справ на підприємствах-боржниках; виявлення підприємств, які можуть бути реструктуризовані, і підприємств, реабілітація яких не має сенсу;
організація погоджувальних процедур задля розробки програм оздоровлення реструктуризації; оцінювання таких програм. У випадку, якщо банк
приймає програму, борг підприємства може бути
реструктуризований, а частина його списана. Держава підтримує банки, які беруть участь у відповідних процедурах, випускаючи та надаючи довго-
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строкові реструктуризаційні облігації, обслуговування яких здійснюється спеціальним Фондом приватизації Банку Польщі. Відносно «безнадійних»
підприємств банки мають право ініціювати процедуру банкрутства, конвертувати борги в акції підприємства, продавати зі знижкою борги іншим кредиторам протягом певного часу. Реструктуризація
виявилася досить ефективним інструментом: до початку 1994 р. понад 50% сумнівних боргів було охоплено відповідними процедурами; ті чи ті рішення
прийнято приблизно щодо 30% від обсягу боргів,
які розглядалися.
Зміцнення прав кредиторів
Як підтверджує світова практика, активність
кредиторів у банківському секторі прямо пов’язана
із забезпеченням їх належного захисту та участі у
провадженні у справі про банкрутство (неспроможність) банківської установи, вони матимуть менше
стимулів для кредитування в майбутньому. Це дозволяє значно покращити показники розвитку кредитного ринку. Так, завдяки внесенню поправок у
польське законодавство про банкрутство у 2011 р.
забезпечені кредитори отримали право брати на
себе вимоги, обтяжені фінансовими зобов’язаннями, у випадку ліквідації майна боржника, що
мало позитивний вплив на загальну динаміку розвитку банківського сектору економіки. У Словенії
того ж року також було покращене становище кредиторів шляхом внесення поправок до Закону «Про
фінансові операції, неплатоспроможність і примусову ліквідацію» . Зокрема, комітетам кредиторів
було доручено під час провадження у справі про неспроможність здійснювати аналіз бухгалтерських
документів, переданих адміністратору з неплатоспроможності [12].
Слід зазначити, що інститут комітету кредиторів достатньо широко застосовується у світовій
практиці з метою збільшення рівня участі кредиторів у процедурах банкрутства (неспроможності) банківської установи. Зокрема, йому надається право
участі у підготовці плану реорганізації або визначенні зборів у справі про банкрутство.
Показовим у цьому плані є німецьке Положення про неспроможність (Закон про регулювання
порядку провадження у справах про неспроможність) від 1998 р., яке встановлює чіткий розподіл
повноважень між двома органами, що представляють кредиторів: між зборами кредиторів
(Glaubigerversammlung) і комітетом кредиторів
(Glaubigerausschuss), хоч обидва органи представляють інтереси кредиторів в ході процедури банкрутства [5, с. 53]. Збори кредиторів – обов’язковий
орган, який створюється в ході процедури банкрутства. Комітет кредиторів не є обов’язковим органом і створюється за рішенням зборів кредиторів
або якщо суд виніс рішення про необхідність формування такого комітету до офіційного відкриття
процедур банкрутства. При цьому, згідно з Положенням про неспроможність від 1998 р., саме збори
кредиторів наділені всіма ключовими повноваженнями [5, с. 86]. Підсумовуючи зазначимо, що у
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ФРН, при регулюванні неспроможності не ставиться за мету захистити боржника від його кредиторів або досягнути згоди між кредиторами і боржником. Перехід до реабілітаційної процедури можливий тільки у разі, якщо є певна згода кредиторів.
Отож, права кредиторів захищені належним чином.
Натомість, у Франції захисні механізми, передбачені для кредиторів, є відносними, а їх застосування нерозривно пов’язане з оскарженням договірних зобов’язань [10, c. 36]. Понад те, у французькому праві, відповідно до Закону Французької
Республіки «Про оздоровлення і судову ліквідацію
підприємств» № 85-88 від 25 січня 1985 р., більше
не використовується поняття «генерального органу
кредиторів» (general body of creditors), який мав
правосуб’єктність відповідно до раніше чинного
права. Нова система націлена на сприяння реструктуризації компанії боржника – раніше генеральний
орган кредиторів володів такою владою, що міг перешкодити компанії реалізувати повноваження
щодо реструктуризації, надаючи перевагу кредиторам.
Висновки. Підсумовуючи викладене, на підставі проведеного аналізу представляється можливим сформулювати наступні висновки. З огляду на
зростання кількості порушених справ про банкрутство та високу ймовірність подальшого розгортання кризових явищ у банківському секторі України, засвоювати світовий досвід удосконалення
процедур банкрутства (неспроможності) та примусової ліквідації банківських установ слід не зволікаючи. Попри те, що правові конструкції інституту
банкрутства (неспроможності) та примусової ліквідації банківських установ різних країн мають суттєві відмінності, можна виділити дві ключові цілі,
які є загальними для більшості правових систем:
1) головна мета – розподіл ризиків серед учасників
банківського ринку у передбачуваному, справедливому та прозорому форматі; 2) відповідні правила
розподілу ризиків між учасниками банківського ринку повинні бути чітко визначені в законі, держава
зобов’язана забезпечувати неухильне дотримання
таких правил усіма учасниками. Водночас, імплементуючи в українське законодавство напрацьовані
в інших країнах процедури банкрутства (неспроможності) та примусової ліквідації банківських установ слід зважати на національну специфіку, традиції, особливості усталеної системи тощо.
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