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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ЭПИФИТНЫЕ ВОДОРОСЛИ Р. АРГИЧИ, АРМЕНИЯ
Хачикян Термине Гагиковна,
Канд. биол. наук, научный сотрудник ГНКО
“Научный центр Зоологии и Гидроэкологии НАН РА”,
Армения, 0014, г. Ереван, ул. Паруйра Севака, 7,
Овсепян Анаит Альбертовна
Канд. биол. наук, научный сотрудник ГНКО
“Научный центр Зоологии и Гидроэкологии НАН РА”,
Армения, 0014, г. Ереван, ул. Паруйра Севака, 7,
Аннотация: Были проведены работы по исследованию качественных характеристик эпифитных водорослей р. Аргичи – одного из основных притоков впадающих в
оз.Севан (Армения). Зарегистрировано 130 видов водорослей рангом ниже рода. Выявлено, что наиболее разнообразной была группа диатомовых водорослей, значимой была
также доля зеленых и сине-зеленых водорослей. Проведена также оценка общности водорослевых сообществ собранных из отдельных форофитов и реки Аргичи по коэффициенту сходства Серенсена.
Ключевые слова: Водные растительные сообщества, эпифитные водоросли, видовой состав
Abstract: Investigation of qualitative characteristics of epiphytic algae of river Argichi
— one of the main tributaries inflowing into Lake Sevan (Armenia) was done. 130 algal species below the rank of genus were registered. It revealed that diatoms were the most diverse
group, also green and blue-green algae had a significant contribution to species diversity. Assessment of similarity of algal communities collected from individual forophytes and from
river Argitchi by Sorensen similarity index was implemented.
Key words: Aquatic plant community, epiphytic algae, species composition
Озеро Севан является крупнейшим водоемом Закавказья и одним из крупных высокогорных озер мира. В озеро впадает около 30 водотоков. Река Аргичи считается самой полноводной рекой водосборного бассейна, ее длина составляет 51 км, площадь
водосбора около 384 км2, среднегодовой расход воды - 5.18 м3/с. Питание в основном
талыми водами и подземное, воды реки используются для целей энергетики и орошения [11].
Водные растительные сообщества широко используются как показатель состояния речных систем и качества вод в них [1]. Нужно отметить, что достаточно хорошо
изучено фитопланктонное сообщество р. Аргичи, а также видовой состав и количественные показатели макрофитов, однако исследование эпифитных водорослей проводится впервые. Значимость такого исследования с одной стороны сводится к тому, что
качественные показатели эпифитных сообществ бассейна оз. Севан могут использоваться в качестве дополнительного звена для оценки экологического состояния данного
биотопа, с другой стороны результаты исследований дополнят базу данных видового
состава фитопланктонных сообществ бассейна оз. Севан в целом, сделают возможным
сравнить и выявить возможное влияние водорослевых сообществ отдельных биотопов
на фитопланктонное сообщество озера.
Голлербах рассматривал эпифитизм водорослей как примитивную форму симбиоза, при которой между участниками устанавливаются очень непрочные и кратковременные взаимосвязи [6]. Виноградова предлагает под термином «эпифит» понимать
растение, растущее на других растениях независимо от их пространственной связи, и
рассматривает отношения между водорослями и партнерами, на которых они поселя5

ются, как индифферентные, коменсальные, в той или иной мере симбиотические [3].
При этом важно отметить, что эпифиты не паразитируют «хозяина» — форофиты им
нужны лишь в качестве опоры. Наряду с высшей водной растительностью, эпифитные
водоросли служат естественным биофильтром между водосбором и водоемами [10].
Материал для исследования был собран осенью 2015 г. в верхнем и среднем течениях реки с поверхности макрофитов родов Myriophyllum, Potamogeton, Fontinalis и Batrachium. Сбор и обработка альгологического материала проводились по
общепринятым в гидроэкологии методам [5]. Для выяснения видовой принадлежности
водорослей использовались различные определители [2, 7, 9, 15,18, 21, 22].
В ходе исследования была выявлена богатая в таксономическом отношении водорослевая флора водных эпифитов, в основном представленная водорослями 5 отделов:
Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta, Euglenophyta и Xanthophyta (табл. 1, 2).
Наибольшим видовым богаством характеризуются диатомовые водоросли – 85 видов,
составяющие 65% от общего количества видов. На втором месте была группа зеленых
водорослей, доля которых в общем количестве видов составила ~15%. Сине-зеленые
водоросли лишь немного уступали зеленым водорослям, составив 13% общего числа
видов. Из 130 видов лишь 16 встречались на всех макрофитах-субстратах. Наибольшим
видовым разнообразием отличался “биотоп” Fontinalis – 85 видов, наименьшим – Batrachium (32 видов). Следует отметить, что подавляющее большинство зарегистрированных нами видов в тот или иной период встречалось в глубоководных частях озера
Севан (4, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20). Высокой степенью встречаемости отличились виды
Amphora ovalis, Ceratoneis arcus, Cocconeis placentula, Cyclotella kuetzingiana, Fragilaria
capucina, Cymbella prostrata, Gomphonema olivaceum, G. angustatum, Navicula
crypthocephala, Rhoicosphenia curvata, Nitzschia linearis, N. dissipata, N. palea, Stauroneis
anceps, Achnanthes minutissima из диатомовых водорослей, Microcystis aeruginosa,
Aphanothece clathrata из группы сине-зеленых водорослей, Ulothrix zonata из зеленых и
Trachelomonas sp. из эвгленовых водорослей.
Таблица 1.
Видовой состав эпифитных водорослей р. Аргичи
N
Отдел водорослей /
Растения-субстраты
вид
(форофиты)*
I
Bacillariophyta
1
2
3
4
1.
Achnanthes lanceolata (Breb.) Grun.
+
2.
A. minutissima Kütz.
+
+
+
3.
A. microcephala Kütz.
+
+
4.
A. taeniata Grun.
+
+
+
5.
A.clevei Grun.
+
6.
A. biasoettiana Grun.
+
+
7.
A. sp
+
+
8.
Amphora ovalis Kutz.
+
+
+
+
9.
Ceratoneis arcus Kutz.
+
+
+
+
10.
Cocconeis placentula Ehr.
+
+
+
+
11.
Cyclotella comta (Ehr.) Kutz.
+
12.
C. kuetzingiana Thw.
+
+
+
+
13.
Cymatopleura solea (Breb.) W. Sm.
+
14.
Cymbella prostrata (Berk.) Cl.
+
+
+
15.
C. ventricosa Kutz.
+
+
16.
C. helvetica Kutz.
+
17.
C. ehrenbergii Kutz.
+
18.
C. lanceolata (Ehr) V.H.
6

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

C. sp.
Diatoma hiemale (Lyngb.) Heib.
D. vulgare Bory
Didymosphenia geminata (Lyngb.) M. Schmidt
Fragilaria capucina Desm.
F. construens (Ehr.) Grun.
F. crotonensis Kitt.
F. pinnata Ehr.
F. sp.
Gomphonema angustatum Grun.
G. olivaceum (Lyngb.) Kütz.
G. acuminatum Ehr.
G. parvulum (Kutz.) Grun.
G. quadripunctatum (Ǿstr.) Wisle
G.intricatum Kütz.
G.sp.
Gyrosigma acuminatum Rbh.
Licmophora sp.
Melosira varians Ag.
M. moniliformis (O. Mull) Ag.
Meridion circulare (Grev.) Ag.
Navicula anglica Ralfs.
N. gracilis Ehr.
N. radiosa Kutz.
N. dicephala (Ehr.) W.Sm.
N. cryptocephala Kutz.
N. menisculus Schum.
N. gastrum (Ehr) Kütz.
N. placentula (Ehr) Kütz.
N. pupula Kutz.
N. rhynchocephala Kutz.
N. directa W. Sm.
N. salinarum Grun.
N. bacilloformis Grun.
N.digitoradiata (Greg.) Ralfs
N. distans
N. sp.
Neidium productum (W.Smith) Cleve
Nitzschia acicularis (Kütz.) W.Smith
Nitzschia linearis W.Sm. var linearis
N. dissipata (Kutz.) Grun.
N. palea (Kutz.) W. Sm.var palea
N. hungarica Grun.
N. subtilis (Kutz.) Grun.
N. amphibia Grun
N. kuetzingiana Hilse
N. hantzschiana Rabenh
N. frustulum (Kutz.) Grun.
N. sp.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
III
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
8

Pinnularia viridis (Nitzsch.) Ehr.
P. microstauron (Ehr.) Cl.
P. major (Kutz.) Rbh.
P. sp.
Rhoicosphenia curvata (Kutz.) Grun.
Rhopalodia gibba (Ehr) O. Müller
Stauroneis anceps Ehr.
Stephanodiscus astraea (Ehr.) Grun.
S. hantzchii Grun.
Surirella ovata Kutz.
S. robusta Ehr.
S. biseriata Bréb.
Synedra acus Kutz.
S. ulna (Nitzsch.) Ehr.
S. tabulata (Ag.) Kutz.
S. capitata Ehr.
S. vaucheria Kutz.
Tabellaria flocculosa (Roth) Kütz.
Chlorophyta
Ankyra sp.
Coelastrum microporum Nageli
Closterium ehrenbergii Meneghini ex Ralfs
Cl. moniliferum (Bory) Ehr
Cl. siriolatum Ehr. ex Ralfs
Chlamydomonas sp.
Characium naegeli A. Braun
Cհlorella vulgaris Beijer
Dictyosphaerium ehrenbergianum Naegeli
D. pulchellum Wood. var pulchellum
Hyalotheca dissilus (Smith). Breb.
Kirchneriella sp.
Microspora sp.
Scenedesmus quadricuada (Turp.) Breb.
Spirogyra sp.
Tetraedron sp.
Ulothrix subtilissima Rabenhorst
U. zonata (Weber and Mohr) Kütz.
Zygnema sp.
Cyanophyta
Anabaena flos-aquae (Lingb.) Breb.
Aphanothece clathrata Wet. G.S. West
Chamaesiphon fuscus (Rost.) Hansg.
Gloetrichia sp.
Gloeothece linearis Nag.
Lyngbia limnetica Lemm.
Microcystis aeruginosa (Kutz.) Elenk.
M. pulverea (H.C.Wood) Forti
Merismopedia tenuissima Lemm.
Oscillatoria limnetica Lemm.

+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+

+
+
+
-

11.
Os. brevis (Kutz.) Gom.
12.
Os. sp.
+
13.
Phormidium foveolarum Gom.
+
14.
Ph. inundatum Kutz.
+
15.
Ph. tenue Gom.
+
16.
Rivularia sp.
17.
Spirulina sp.
+
IV
Xanthophyta
1.
Botrydiopsis arhiza Borzi
+
2.
Characiopsis sp.
+
3.
Sciadium arbuscula Braun ex Kütz.
4.
Ophiocytium sp.
V
Euglenophyta
1.
Trachelomonas hispida (Perty) Stein Emend Defl.
2.
T. oblonga Lemm.
3.
T. sp.
+
4.
Euglena sp.
+
5.
Phacus sp.
Всего
69
*1-Myriophyllum, 2-Potamogeton, 3-Fontinalis, 4-Batrachium

+
-

+
+
+
+

+
+

+

-

-

+
+
+
66

+
+
+
+
85

+
32

Качественный анализ показал, что отдел диатомовых водорослей был представлен
двумя классами — Centrophyceae и Pennatophyceae, среди которых наибольшим
видовым богатством отличился второй класс (79 видов). Данные виды входили в 2
порядка — Araphinales и Raphinales, при этом на долю второго выпало около 76%
видового разнообразия диатомовых водорослей. Наиболее богатым было видовое
разнообразие родов Navicula (16 видов), Nitzschia (11), Gomphonema (7), Achnanthes (7),
Cymbella (6), Fragilaria (5) и Pinnularia (4). Группа диатомовых имела также самые
высокие флористические пропорции.
Таблица 2.
Качественная структура эпифитных водорослей р. Аргичи
Пропорции
Число
флоры*
Отдел
КласПорядСеВиРодов
р/с
в/с
в/р
сов
ков
мейств
дов
Bacillariophy
2
4
11
26
85
2,4
7,7
3,3
ta
Chlorophyta
2
6
12
15
19
1,2
1,6
1,3
Cyanophyta
2
4
7
12
17
1,7
2,4
1,4
Euglenophyta
1
1
2
3
5
1,5
2,5
1,7
Xanthophyta
1
1
3
4
4
1,3
1,3
1
8
16
35
60
130
1,7
3,7
2,2
Всего
* Пропорции флоры — отношение числа родов (р/с) и таксонов (в/с), приходящихся на одно семейство; родовая насыщенность — число таксонов, приходящихся на
один род (в/р).
В группе сине-зеленых водорослей найденные нами виды также принадлежали
двум классам — Chroococcophyceae и Hormogonophyceae. Сравнительно разнообразнее
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были роды Oscillatoria (3) и Phormidium (3). Виды зеленых водорослей принадлежали
классам Chlorophyceae и Conjugatophyceae. Значительную долю разнообразия сформировали представители порядка Chlorococcales отдела Chlorophyceae. Группам эвгленовых и разножгутиковых водорослей было свойственно сравнительно бедная
качественная структура – соответственно 5 и 4 видов (табл. 2).
Сравнение эпифитных сообществ по индексу Серенсена [11] показало, что наиболее схожими были эпифитные сообщества у Myriophyllum и Potamogeton — 58%. В то
же время степень общности у сообществ Fontinalis и Batrachium было всего 44% (табл.
3).
Таблица 3.
Общность сообществ эпифитных водорослей по коэффициенту сходства Серенсена
Биотопы*
Коэффициент сходства
(форофиты)
1-2
0,58
1-3
0,54
1-4
0,49
2-3
0,55
2-4
0,47
3-4
0,44
*1-Myriophyllum, 2-Potamogeton, 3-Fontinalis, 4-Batrachium
Оценка общности сообществ эпифитных и планктонных водорослей р.Аргичи выявила невысокую степень схожести — 38-40 %, при этом наибольшую долю в схожести
сообществ имели виды диатомовых водорослей.
Данная работа является предварительным изучением эпифитных водорослей речных бассейнов оз. Севан. Для получения более полной картины планируется регулярно
проводить аналогичные исследования и на других реках озера.
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Аннотация: Проведен анализ акушерско-гинекологических болезней у коров
голштинской породы в условиях современного молочного комплекса. Уровень заболеваемости коров устанавливался по данным отчетной ветеринарной документации.
Ключевые слова: коровы, голштинская порода, эндометрит, молочный комплекс, содержание, биохимия, гипофункция яичников.
Abstract: the analysis of obstetric-Gynecologic diseases in Holstein breed cows in conditions of modern dairy complex. The incidence of cows was installed according to reporting
veterinary documentation.
Key words: cows, Holstein breed, endometritis, dairy complex, contents, biochemistry,
ovarian hypofunction.
В настоящее время в агропромышленный комплекс Российской Федерации на современных молочных комплексах внедряются новые технологии содержания и кормления высокопродуктивных животных. Отличительными характеристиками современных
молочных комплексов является большая концентрация поголовья, высокая степень автоматизации всех технологических процессов, поточность производственных циклов и
узкая специализация труда работников.
При внедрении современных технологий ведения молочного животноводства, которые направлены на получении максимальных удоев от животных, необходимо соблюдение комплекса мероприятий по обеспечению полноценного воспроизводства
коров с целью получения от них приплода [1].
Воспроизводство стада - один из наиболее трудоемких процессов в животноводстве, что, по мнению А. И. Краєвського требует особого внимания ветеринарных специалистов. На послеродовую инфекцию у коров приходится от 15 до 40 % от общего
числа внутренних незаразных болезней. Послеродовый эндометрит также способствует
развитию других заболеваний, которые нередко приводят к бесплодию и выбраковки
высокопродуктивных коров [2-4].
Высокая концентрация поголовья способствует возникновению инфекции массового характера, что, по мнению Нежданова А. Г. диктует необходимость комплексного
подхода к решению проблемы сохранности и восстановления репродуктивной функции
животных, разработки и внедрения новых диагностических, лечебных и профилактических технологий с учетом этиологии и патогенеза гнойно-воспалительных заболеваний
[5].
В связи с этим, акушерско-гинекологическая диспансеризация играет большую
роль в борьбе с бесплодием маточного поголовья скота, и является необходимым практическим этапом, которое нацелено, прежде всего, на борьбу с бесплодием и акушерскими заболеваниями коров.
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Целью нашего исследования явилось: изучение структуры акушерскогинекологических болезней у коров голштинской породы в условиях молочного комплекса.
Для разрешения цели были определены следующие задачи: 1) определить уровень
заболеваемости коров акушерско-гинекологическими заболеваниями; 2) установить
структуру акушерско-гинекологических болезней.
Материалы и методы исследования:
Исследования были проведены в условиях молочно-товарного комплекса Западно-Сибирского региона и на кафедре диагностики, внутренних незаразных болезней,
фармакологии, хирургии и акушерства ФГБОУ ВО Омский ГАУ.
Биохимические исследования крови были проведены в лаборатории резистентности с.-х. животных ИВМиБ ОмГАУ им. П.А. Столыпина на биохимическом анализаторе “Screen Master” производства фирмы “Hospitex“ (Швейцария, Италия) с
использованием реактивов “Hospitex“ (Швейцария, Италия), “Human” (Германия) и др.
Объектом исследования служили импортированные коровы, а также коровы полученные от них.
Распространение и структуру акушерско-гинекологических патологий у коров
голштинской породы определяли на основании анализа данных отчетной ветеринарной
документации и результатов акушерско-гинекологической диспансеризации животных.
Было обследовано 494 коров голштинской породы ввезенных из разных стран Европы,
а также коров полученных уже на территории России.
Все животные были подвергнуты гинекологическому обследованию, трансректальное обследование проводилось с использованием УЗИ-сканера "ANIMAL
DRAMINSKI".
Результаты собственных исследований: На современном молочном комплексе
была проведена акушерско-гинекологическая диспансеризация коров голштинской породы, со среднегодовой молочной продуктивностью 8200 кг.
Новотельные коровы содержатся на беспривязной системе содержания (Фото 1),
кормление коров производится по следующим рационам: силос кукурузный - 35 кг, сенаж травяной (многолетние травы) - 5 кг, комбикорм-1 - 7 кг.

Фото 1. Корова с послеродовым эндометритом.
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Результаты проведенной акушерско-гинекологической диспансеризации свидетельствуют, что наибольшая заболеваемость эндометритом регистрировалась у коров,
привезенных из Голландии - процент заболеваемости коров составил 26,52%, что выше
по сравнению с местным скотом на 5,19%. Также, у этих коров отмечалась гипофункция яичников на уровне 22%, а кисты яичников регистрировались на уровне 23,48%
(табл. 1).
У коров, привезенных из Германии и Словакии отмечалось, что процент заболеваемости эндометритом был на 7,82% ниже, чем у коров, привезенных из Голландии и
на 2,63% ниже, чем у местного скота. Гипофункция яичников у коров отмечалась на
6,56% ниже, чем у коров из Голландии, выше на 0,8% чем у местного. Кистозное поражение яичников у коров на 11,29% меньше, чем у голландок и выше на 5,49%, чем у
местного скота.
Таблица 1
Анализ акушерско-гинекологических болезней коров
Гипофункция
Эндометрит
Кисты яичников
Без патологии
яичников
Коровы
гол.
%
гол.
%
гол.
%
гол.
%
Голландки
35
26,52
29
22,0
31
23,48
37
28,0
Немки и
23
18,7
19
15,44
15
12,19
66
53,65
словачки
Местный
51
21,33
35
14,64
16
6,7
137
57,32
скот
Итого
109
22,19
83
17,37
62
14,12
240
46,32
Структура болезней органов репродуктивной системы коров показала, что в хозяйстве с беспривязной технологией содержания на современном молочном комплексе
чаще всего регистрируются эндометриты - 22,19%. Второе место по распространенности занимает гипофункция яичников - 17,37%, кисты яичников в структурном весе занимают – 14,12%. Без выявленной патологии репродуктивного тракта было
установлено - 46,32% (табл. 2).
Таблица 2
Структура акушерско-гинекологических болезней

При проведении биохимических исследований крови высокопродуктивных коров
мы отмечали, что в динамике болезни (послеродовые эндометриты) происходит существенное изменение количества общего белка, углеводов, синтеза каротинов, кислотнощелочного равновесия; отмечают снижение количества общего белка, альбуминов,
увеличение количества β-глобулинов. Белки плазмы крови, находясь в тесной связи с
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белками различных тканей, тонко реагируют на изменение химических и физикохимических процессов в органах животного. Нарушение белкового обмена в тканях
оказывает существенное влияние на состав белков крови. Минимальное его количество
отмечают в июне, максимальное в декабре. Это связано с тем, что в летний период коровы получают корма, содержащие много углеводов, а в зимнее время - значительное
количество концентратов, что приводит к белковому перекорму. Следовательно, содержание γ-глобулинов в крови будет больше в июне и в декабре. Увеличение уровня
γ-глобулинов в крови зимой и весной свидетельствует об усилении защитной функции
организма и его приспособлении к неблагоприятным условиям окружающей среды.
Высокий уровень сахара, в это время, характеризует высокий уровень биоэнергетических процессов в органах и тканях, что является хорошим показателем защитных
сил организма. Отмечают снижение количества каротина, продолжение накопления
кислых продуктов обмена, нарастающим ацидозом, что объясняется компенсаторной
реакцией организма на воспалительный процесс.
Заключение:
У высокопродуктивных коров регистрируется достаточно высокий уровень гинекологических заболеваний: при этом, больше воспалительных заболеваний матки 22,1%.
У клинически здоровых животных показатели находятся на уровне средней и
нижней границ нормы, а кислотной ёмкости - ниже средней физиологической границы.
Снижение качества кормов, а также резкие климатические перепады температуры в
помещениях, где содержатся животные, являются одним из предрасполагающих факторов заболевания коров эндометритом в зимне-весенний период.
Полученный скот от ранее ввезенного импортного на территорию России был более адаптирован к местным климатическим условиям, а также, по нашему мнению, был
менее подвержен к кормовому стрессу. В результате чего, у них отмечали низкий процент акушерско-гинекологических болезней.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
ВЛИЯНИЕ ЦВЕТОТЕРАПИИ В СОЧЕТАНИИ С АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ
ТЕРАПИЕЙ НА КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ И МОЗГОВОЙ КРОВОТОК У
ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ.
Гадиева Виктория Александровна
к.м.н, доцент кафедры патологической физиологии, ФГБОУ ВО СОГМА,
Россия,г.Владикавказ,362019 Пушкинская 40.
Аннотация: Обследовано 55 женщин в постменопаузе, из них 25 пациенток с верифицированным диагнозом АГ(ЭАГ) и 30 практически здоровых женщин. При сравнении результатов виртуального сканирования двух групп - здоровых и больных –
женщин видно, что более остальных отклонены от условной средней показатели памяти у женщин с АГ, что свидетельствует о ее снижении. При анализе результатов первичного исследования церебральной гемодинамики у большинства больных (24 чел.)
выявлены умеренные нарушения церебрального кровотока в виде повышения тонуса
артерий, у 12 из них в сочетании с затруднением венозного оттока, у 18 больных
наблюдались признаки межполушарной асимметрии кровотока. Коррекция функций
мозга посредством виртуальной реальности приводит к выраженному улучшению самочувствия, адекватной реакции на окружающую среду, исчезновению тревожных
ощущений. Описанные изменения сопровождались тенденцией к улучшению мозгового кровообращения по данным РЭГ.
Ключевые слова: Артериальная гипертензия, женщины в постменопаузе, виртуальная цветокоррекция.
Abstract: we еxamined 55 postmenopausal women, of whom 25 patients with a verified diagnosis of hypertension(EAH) and 30 healthy women. When comparing the results of
the virtual scanning of two groups of healthy and sick women shows that more than the others
deviated from the conditional mean parameters of memory in women with hypertension, evidence of its decline. When analyzing the results of the initial investigation of cerebral hemodynamics in most patients (24 people) revealed moderate cerebral blood flow in the form of
increased tone of arteries, 12 of them in combination with difficulty of venous outflow in 18
patients showed signs of interhemispheric asymmetry of blood flow. Correction functions of
the brain through virtual reality leads to a strong improvement of health and an adequate response to the environment, disappearance of the disturbing sensations. Described changes
were accompanied by the tendency to improvement of cerebral circulation according to REG.
Key words: Arterial hypertension, postmenopausal women, virtual color correction
Эссенциальная Артериальная гипертензия является постоянно прогрессирующим
синдромом. Помимо хорошо известного влияния АГ на развитие клинически манифестного инсульта, она также сопровождается риском поражения головного мозга, особенно у лиц пожилого и старческого возраста. Цереброваскулярная патология
обуславливает нарушения высших мозговых функций – сосудистые когнитивные расстройства. Метод цветотерапии моделирует формирование матрицы долгосрочной памяти,
постепенно
улучшая
компенсаторные
возможности
и
качество
функционирования мозга. Психофизиологическое воздействие цветом на состояние пациента или здорового человека осуществляется через оптические и нервные пути зрительного анализатора, через органные проекции вегетативной нервной системы на
рецепторные зоны радужной оболочки глаза с вовлечением в процесс ретикулярной
формации стволовых структур мозга, энергетических центров основных функциональных систем организма, включая гуморальную среду органов и тканей. Организм воспринимает цвет как на органном, так и на гипоталамо-гипофизарном и ментальном
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уровнях, в том числе через систему меланостимулирующего гормона, обладающего,
как известно, опосредованным нормализующим влиянием на секрецию ФСГ и ЛГ
Цель исследования-изучение функционального состояния мозга и церебрального
кровотока до и после цветотерапии.
Обследовано 55 женщин в постменопаузе, из них 25 пациенток с верифицированным диагнозом АГ(ЭАГ) и 30 практически здоровых женщин. Группы были сопоставимы по возрасту и уровню образования. О степени изменения мозгового кровотока
судили по данным биполярной РЭГ с расчетом следующих параметров: реографический мндекс, время восходящей части волны, дикротический индекс. Показатель сосудистого тонуса. Коэффицент ассиметрии и систоло-диастолический коэффицент.
Функциональное состояние мозга исследовали методом виртуального сканирования на медицинской информационно-консультативной системе «Странник» (определение степени отклонения восприятия, воображения, ассоциативного мышления, памяти
и функции принятия решений).
Медицинская информационно-консультативнаясистема «Странник» реализована
на базе оригинальной технологии виртуального сканирования функциональных полей
коры головного мозга и снабжена специальной программой, трансформирующей результаты сканирования в биоматематическую модель организма обследуемого. Что
позволяет оценить функциональное состояние головного мозга, дизрегуляторные изменения. Для получения исходных данных использовался компьютерный анализ восстановленной пациентом цветовой палитры предлагаемых программой изображений
реальных объектов, помогающий определить индивидуальные особенности функций
мозга женщин в постменопаузе.
При сравнении результатов виртуального сканирования двух групп - здоровых и
больных – женщин видно, что более остальных отклонены от условной средней показатели памяти у женщин с АГ, что свидетельствует о ее снижении (рис.1).
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*Примечание: Чем больше величина отклонения показателя от 0 значения, тем
более искажен информационный сигнал.
Рис.1. Показатели функционального состояния мозга по результатам виртуальной
диагностики у здоровых и больных АГ женщин в постменопаузе
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При анализе результатов первичного исследования церебральной гемодинамики у
большинства больных (24 чел.) выявлены умеренные нарушения церебрального кровотока в виде повышения тонуса артерий, у 12 из них в сочетании с затруднением венозного оттока, у 18 больных наблюдались признаки межполушарной асимметрии
кровотока.
Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о снижении РИ у больных
АГ по сравнению с группой контроля.
Время распространения волны (интервал Q- РЭГ) у них укорачивается до 0,15´´,
что может говорить о спазме артериальных сосудов. Увеличение продолжительности
восходящей части волны (α =0,20 в правом полушарии и 0,22- в левом полушарии)
отражает уменьшение скорости кровенаполнения сосудов за счет их плохой
растяжимости.
Увеличение длительности нисходящей части свидетельствует о замедлении
скорости опорожнения церебральных артерий по сравнению со здоровыми лицами.
Таблица 1
Результаты реоэнцефалографического исследования у здоровых и больных АГ
женщин в постменопаузе
показатель
здоровые
больные
Правое полушарие
РИ
1,22±0,03
1,07±0,02***
Q- РЭГ
0,17 ±0,004
0,15±0,0034*
α
0,18± 0,013
0,20±0,006
αı
0,03 ±0,002
0,03±0,001
α2
0,14 ±0,01
0,17±0,006
Vб
1,554± 0,087
1,33 ±0,043*
Vм
0,72 ± 0,06
0,42±0,024*
Левое полушарие
РИ
1,22±0,029
1,08±0,023*
Q- РЭГ
0,174±0,004
0,15 ±0,0029*
α
0,17±0,01
0,22±0,0057*
αı
0,03±0,0009
0,02±0,0021*
α2
0,14±0,015
0,19±0,0057*
Vб
1,45±0,1
1,05±0,048*
Vм
0,71±0,11
0,23±0,022*
Примечание: ** -р<0,05, ***- р<0,01- значения показателей у здоровых и больных
в постменопаузе достоверны.
Больным АГ женщинам наряду с антигипертензивной терапией была проведена
квантовая информационная цветотерапия. Режимные параметры индивидуального
лечения были установлены программой «Странника» в соответствии с результатами
обследования.
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Рис.2 Показатели функций мозга до и после лечения
Эффект проведенной цветокоррекции проявился положительной динамикой показателей интеллектуального функционирования женщин с АГ в постменопаузе, таких
как восприятие (7,6%) и воображение (1,23%). Функция памяти улучшилось на 16,9%
(рис.2).
Коррекция функций мозга посредством виртуальной реальности приводит к выраженному улучшению самочувствия, адекватной реакции на окружающую среду, исчезновению тревожных ощущений. Описанные изменения сопровождались тенденцией
к улучшению мозгового кровообращения по данным РЭГ. Все пациенты основной
группы с нарушениями сна отмечали субъективное улучшение качества сна, особенно
трудностей засыпания и глубины сна.
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УДК 616-002.36
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫХ
МИКРООРГАНИЗМОВ В ОДОНТОГЕННОЙ ИНФЕКЦИИ.
Гильц Ирина Робертовна
Магистрант. Карагандинский Государственный Медицинский Университет.
Кафедра стоматологии детского возраста и хирургической стоматологии,
100000, Республика Казахстан, г. Караганда.
АКТУАЛЬНОСТЬ: В структуре челюстно-лицевой хирургии одонтогенные абсцессы и флегмоны занимают ведущие место 25-30 % среди гнойно-воспалительных
процессов, по частоте госпитализации и осложнений. Основную роль в этиологии
одонтогенных абсцессов и флегмон играют инфекционные агенты: анаэробы и аэробы[1]. Однако сегодня, так же увеличилась частота встречаемости и условнопатогенных микроорганизмов при одонтогенных флегмонах. Которые активизируют
свои патогенные свойства при иммунодефиците полости рта[2].
Основными представителями условно-патогенных микроорганизмов (УПМ) в полости рта являются: простейшие, грибы, спирохеты, бактерии и вирусы. Так же, некоторые виды УПМ, обитающие в толстом кишечнике могут обнаружиться в полости рта
[3]. Обилие влаги, оптимальная температура, почти нейтральная pH среда - все это исключительно благоприятные условия для длительной задержки и размножения условно-патогенных микроорганизмов в полости рта[4].
ЦЕЛЬ: изучить особенности условно-патогенных микроорганизмов в развитии
одонтогенной инфекции.
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:
1) Определить доминантную условно-патогенную микробиоту
2) Изучить тип течения одонтогенной инфекции.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ:
Нами было обследовано 165 больных находящихся на лечение в КГП «ОЧЛБ», в
период с сентября 2015 по декабрь 2016 года. Средний возраст, которых составил от 18
до 62 лет. Из них, 114 больных мужского и 51 женского пола. Все больные были разделены на пять группы при наличии или отсутствие сопутствующей патологи. Первая
группа (25 человек) - группа больных с одонтогенными абсцессами и флегмонами и сопутствующим заболеванием органов верхних дыхательных путей (пневмонии, бронхиты). Вторая группа (30 человек) – группа больных с одонтогенными абсцессами и
флегмонами и сопутствующим заболеванием желудочно-кишечного тракта (гастрит,
язва желудка и 12 перстной кишки). Третья группа (10 человек) – группа больных с
одонтогенными абсцессами и флегмонами и сахарным диабетом. Четвертая группа (2
человека) – группа больных с одонтогенными абсцессами и флегмонами и сопутствующим заболеванием мочевыделительной системы (гломерулонефрит). Пятая группа
(98 человек) группа больных с одонтогенными абсцессами и флегмонами, без сопутствующей патологии. У всех больных был взят гнойный экссудат пункцией, транспортировался в лабораторию в пробирках на питательной среде. Микробиологическое
исследование проводилось с помощью метода серийного разведения.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ:
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Таблица № 1
Клинико-лабораторные данные УПМ при одонтогенных абсцессах и флегмонах
челюстно-лицевой области:
УПМ
Человек
%
Сопутствующие заболевания
Enterococcus faeciem
12
7,2
Язва 12 перстной кишки, колит и гастрит
Enterococcus faecalis
5
3,03 Колит
E. coli
8
4.85 Язва желудка и гастрит
Klebsiella ornithinolytica
3
1,82 Пневмонии
Klebsiella oxytoca
11
6,67 Пневмонии и бронхиты
Klebsiella pneumoniae
13
7,88 Пневмонии
Klebsiella ozaenae
3
1,82 Пневмонии
Providencia alcalifaciens
2
1,21 Гломерулонефрит
Lactobacillus
10
6,06 Сахарный диабет
Candida
7
4,24 Сахарный диабет
Данные таблицы № 1 показывают, что среди УПМ доминируют Enterococcus faeciem у 12 человек, что составило 7,2 % и Klebsiella pneumoniae у 13 человек (7,88%).
При этом при доминировании Enterococcus faeciem, в основном наблюдалась сопутствующая патология ЖКТ. При заболеваниях верхних дыхательных путей доминировала Klebsiella pneumoniae. А при сахарном диабете в одонтогенной инфекции из УПМ
доминировали Lactobacillus (6,06 %) и Candida (4,24%) . Наличие сопутствующей патологии ведёт к гипоергическим и атипичным торпидным формам течения одонтогенной
инфекции. Они характеризуются мало выраженными общими симптомами гнойного
процесса, отсутствием четкого разграничения стадий воспаления, слабо выраженной
очаговой воспалительной реакцией. Местные симптомы одонтогенных абсцессах и
флегмонах челюстно-лицевой области нарастают постепенно, в течение нескольких
дней, причем выраженность общих реакций организма не соответствует вирулентности
инфекционного процесса, в частности его распространённости, объему поражения тканей. Так же фоновая патология является тем дестабилизирующим гомеостаз фактором,
которое негативно воздействовало на состояние адаптивно-компенсаторных реакций
организма.
У пятой группы (98 человек) УПМ не выявлено. И одонтогенные абсцессы и
флегмоны челюстно-лицевой области протекали по нормергическому или в основном
по гиперергическому типу: внезапное начало заболевания, быстрое развитие, ярко проявляющиеся местные признаки воспаления и резко выраженные общие реакции. Температура тела повышалась до 40 °С и более. Содержание лейкоцитов в периферической
крови 15,0 – 20,0х109/л, СОЭ 50-60 мм/ч, наблюдался резкий сдвиг нейтрофилов влево
с появлением юных нейтрофилов. О сильной интоксикации свидетельствовали жалобы
пациентов на общее недомогание, быструю утомляемость, потерю аппетита, нарушение
сна, а также появление в моче белка, цилиндров и эритроцитов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Таким образом, по нашим данным, из УПМ доминирует Enterococcus faeciem,
Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Lactobacillus и Candida и особое место среди
сопутствующей патологии занимали заболевания ЖКТ, органов верхних дыхательных
путей и сахарный диабет, которые привели к гипоергическому или атипическому торпидному течению одонтогенной инфекции.
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В работе проводилось микробиологическое обследование клинически здоровых
лиц с профилактической целью на сальмонеллез. Среди обследованных было изолировано 0,3 % штаммов сальмонелл. В ходе исследования была показана антибиотикочувствительность штаммов сальмонелл, выделенных от бактерионосителей.
Ключевые слова: бактерионосители, штаммы, сальмонелла, антибиотикочувствительность.
The work was carried out microbiological examination of clinically healthy persons for
prophylaxis to salmonellosis. Among examined were isolated 0,3% strains of Salmonella. The
study has shown antibiotic sensitivity of Salmonella strains isolated from bacteria carriers.
Key words: bacillicarriers, strains, Salmonella, antibiotic sensitivity.
Одной из форм сальмонеллезной инфекции является реконвалесцентное бактерионосительство. Этому фактору способствуют нарушение колонизационной резистентности кишечника, экспрессия генов, определяющих внутриклеточное выживание,
персистентные свойства сальмонелл, а также резистентность к антимикробным препаратам. Традиционные методы санации бактерионосителей (применение ферментов, витаминов, пробиотиков, бактериофагов) не всегда оказываются эффективными в
отношении уменьшения числа бактерионосителей [1]. Открытым остается вопрос о целесообразности применения антибактериальных препаратов, обладающих рядом побочных действий: аллергические реакции, токсическое влияние на печень, почки,
органы кроветворения, иммунную систему. Немалозначимым осложнением антибиотикотерапии является дисбактериоз кишечника. Использование антибиотиков без предварительного определения антибиотикочувствительности возбудителей инфекционных
заболеваний способствует распространению полирезистентных штаммов и неэффективности антибактериальной терапии [2]. Нерациональное применение антибиотиков
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приводит к возникновению стертой формы инфекции, т. е. бактерионосительству [3].
Все вышеперечисленное послужило необходимостью для формирования цели исследований.
Цель исследования: определение антибиотикочувствительности штаммов сальмонелл, выделенных от бактерионосителей.
Материал и методы исследования. Исследования проводились на базе микробиологической лаборатории Харьковского районного филиала ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МОЗ Украины». Для решения поставленной цели с
профилактической целью были обследованы 6652 человека. Материалом для исследования был фекалий. В работе были использованы микробиологические методы изоляции и идентификации микроорганизмов, выделенных от носителей, согласно
действующим нормативным документам МОЗ Украины. Клинические штаммы сальмонелл идентифицировали соответственно рекомендациям «Определение бактерий Берджи» [4]. Определение чувствительности сальмонелл к антибактериальным препаратам
проводили на среде Мюллера-Хинтона методом стандартных дисков. Учет результатов
выполняли согласно приказу № 167 [5].
Результаты исследования и их обсуждения: Результат проведенных микробиологических обследований показал, что в (0,3 %) случаев были выделены штаммы Salmonella spp от клинически здоровых лиц.
В ходе дальнейшей работы приведены результаты антибиотикочувствительности
штаммов сальмонелл к 10 антибиотикам, которые имеют наибольшее практическое
значение для санации бактерионосителей (таб. 1).
Таблица 1
Чувствительность штаммов Salmonella spp
к антибактериальным препаратам
Salmonella spp
(n=20)
Препарати
абc.ч.
(М±m) %
ампициллин
2
10,0±6,7
цефтриаксон
18
90,0±6,7
цефотаксим
18
90,0±6,7
тетрациклин
2
10,0±6,7
доксициклин
8
40,0±3,5
норфлоксацин
19
95,0±4,9
ципрофлоксацин
20
100
офлоксацин
19
95,0±4,9
хлорамфеникол
18
90,0±6,7
Установлено, что наименее активными антибиотиками относительно выделенных
штаммов сальмонелл, были ампициллин и тетрациклин, количество чувствительных
штаммов к ним составило 10,0%. Следует отметить, что чувствительность к доксициклину была только в 40,0 % случаев. К антибиотикам цефалоспоринового и фторхинолонового ряда чувствительность штаммов сальмонелл была на достаточно высоком
уровне и составила (90,0 – 100 %).
Анализ полученных данных свидетельствует о том, что наиболее эффективными
антибиотиками для санации бактерионосителей являются антибиотики цефалоспоринового и фторхинолонового ряда.
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Выводы:
1. При профилактическом обследовании клинически здоровых лиц было выявлено сальмонеллезное бактерионосительство в 0,3 % случаев.
2. . Анализ чувствительности штаммов сальмонелл к антибиотикам показал, что
наименее эффективными антибиотиками для санации сальмонеллезных носителей являются ампициллин и тетрациклин.
3. Исследование антимикробной активности антибиотиков цефалоспоринового и
фторхинолонового ряда показал их существенное преимущество в сравнении с антибиотиками других групп.
4. Для выбора рациональной терапии бактерионосительства необходимо определять антибиотикочувствительность штаммов сальмонелл, что будет способствовать
уменьшению количества бактерионосителей.
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Аннотация:
Цель данной работы — изучить клинические особенности инфекционного эндокардита (ИЭ). Проведен анализ историй 78 пациентов.
В результате проведенного исследования было выявлено, что ИЭ поражает лиц
трудоспособного возраста в равной степени женский и мужской пол. Факторами, предрасполагающими к заболеванию, являются употребление внутривенных наркотиков,
гемодиализ, заболевания клапанного аппарата сердца, ревматические заболевания
сердца. В 11,5 % возбудителем ИЭ является S. aureus, в 2,5% случаев –S. haemolitics, S.
epidermididis, E. faecalis; в 1,2 % случаев – E. coli, P. acinetobacter. У 77% пациентов
возбудителя не удалось установить.
Изменения клапанов сердца, характерные для ИЭ, при доплер-Эхо-кардиографии
(допплер-ЭХО-КГ) были выявлены в 61% (48 пациентов). В 20,3% случаев была обнаружена неоднородная эхогенность эндокарда (16 пациентов), вегетации в 38% случаев (
30 человек), клапанная перфорация и зияние протеза клапана в 1,2% случаев (1 пациент). Чаще всего поражался трикуспидальный клапан (41%), что можно объяснить
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наличием у пациентов отягощенного парентерального анамнеза. Из-за позднего выявления возбудителя антибактериальная терапия была мало эффективна, вследствие чего
сохраняелся высокий уровень госпитальной смертности - 23%. Основным предиктором
неблагоприятного исхода было наличие в анамнезе ВИЧ-инфекции и наркотической
зависимости (13 человек — 72,2% пациентов от всех умерших).
Abstract:
The aim – studying of distinguished characteristics of clinical picture and state of the infective endocarditis.The study included 78 patients with infective endocarditis.It was detected
during the study that the infective endocarditis that infective endocarditis commonly strikes
an active and able-bodied population both sexes equally. The main risk factors which lead to
the disease were using intravenous drugs, hemodialysis, pathology of heart valves. In 11,5%
of cases infective agent was S. aureus. In 2,5% of cases it were S. haemolitics, S. epidermididis, E. faecalis. In 1,2 % of cases it were E. coli, P. acinetobacter. Etiology has not been
determines in 77% of cases. Changes of heart valves specific for the infective endocarditis
were detected in 61% of dopplercardiometry researches (48 patients). In 20,3% of dopplercardiometry researches it was seen as echogenicity patches of endocard (16 patients). Vegetations were detected in 30% of dopplercardiometry researches (30 patients). Heart valves
perforations and gaping of the valves were detected in 1,2% of dopplercardiometry researches
(1 patient). The most stroken heart valve was tricuspid valve – 41% which can be explained
by using intravenous drugs in anamnesis. Antibiotic therapy was not effective because of the
late detection of the infective agent. That is why the hospital lethality has such a high level –
23%.The most common predictors of death were HIV infection and drug addiction – 72% (13
patients).
Ключевые слова: инфекционный эндокардит, факторы развития ИЭ, критерии
Duke, антибактериальная терапия, локализация поражения эндокарда.
Key words: infective endocarditis, factors for infective endocarditis, Duke criteria,antibiotic therapy, localization of endocardial lesion.
Введение:
Инфекционный эндокардит – это медико-социальная проблема нашего времени,
т.к. за последние 30 лет, не смотря на достижения современной медицины заболеваемость инфекционным эндокардитом не снизилась, а наоборот имеет тенденцию к росту. В США и странах Западной Европы заболеваемость инфекционным эндокардитом
(ИЭ) колеблется от 25 до 93 человек на 1 млн. населения[14], а смертность – от 15% до
40%
[1,9,5]
Средний возраст пациентов с ИЭ варьирует между 36 и 69 годами, соотношение мужчин и женщин составляет 2:1[4,6], опираясь на вышеперечисленные данные можно сделать вывод, что ИЭ поражает преимущественно активное трудоспособное население
молодого и среднего возраста, что ведет к значительным финансовым затратам на лечение каждого отдельного пациента, обеспечение длительного периода его нетрудоспособности.
Таким образом, ИЭ представляет практический интерес в дальнейшем проведение
исследований в данной области.
Цель работы: изучить особенности клинической картины инфекционного эндокардита посредством анализа клинических историй болезни пациентов МСЧ Нефтянник за 2011-2016 гг
Задачи:
1. Изучить этиологию и факторы, предрасполагающие к заболеванию;
2. Изучить особенности клинической картины в зависимости от возраста и пола
пациентов;
26

3. Провести анализ локализации и видов поражений эндокарда и клапанов сердца
при ИЭ на основании данных допплер-эхокардиографии;
4. Рассмотреть схемы антибактериальной терапии, применяемые у пациентов,
оценить их клиническую эффективность;
5. Проанализировать исходы заболевания, выявить предикторы неблагоприятного
исхода у пациентов.
Материалы и методы.
В исследовании были изучены клинические истории 78 пациентов с ИЭ (из них
56,4% мужчин и 43,5% женщин соответственно), наблюдавшихся в пульмонологическом и терапевтическом стационарах ОАО «МСЧ Нефтяник» за 2011-2016 год. За время пребывания в стационаре всем пациентам были проведены исследования ОАК
(общий анализ крови), биохимического анализа крови, обзорная рентгенография органов грудной клетки и допплер-Эхо-КГ.
Результаты исследования и их обсуждение:
В исследовании были изучены клинические истории болезни 78 пациентов в возрасте от 21 года до 85 лет: 56,5% мужчин (44 пациента) и 43,5% женщин (34 пациента).
Средний возраст всех пациентов с инфекционным эндокардитом составил 41,9 ± 26,8
лет (мужчины — 43,9, женщины — 39,35). Сроки госпитализации составили 16,5±7,7
дней. Согласно исследованиям, проведенным в Научно-исследовательском институте
здоровья в Мадриде (октябрь, 2014 г.) средний возраст пациентов перенесших инфекционный эндокардит составил 64,2 года[7].
У 56% пациентов диагноз был расценен как окончательный на основании критериев Duke (2015 г.): 1 большой + 3 малых выявлены в 10,26% ,2 больших критерия в
1,28%, 1 большой+1 малый в 21,79%, 1 большой + 2 малых в 14%, 2 больших+1 малый
в 13,64%, 2 больших+2 малых в 1,28%. В 44 % случаев диагноз был возможным
Согласно данным Д. Пирса и К. Тронтона (май, 2012 год) факторами риска возникновения ИЭ являются прием внутривенных наркотиков (9,8%),гемодиализ (7,9%)
заболевания клапанного аппарата сердца (митральная регургитация — 43,4%, аортальная регургитация — 26,3%), ревматические заболевания сердца (3,3%).[13]. При анализе историй болезни ОАО «МСЧ Нефтяник» было выявлено, что 64% пациентов (50
человек) страдают наркотической зависимостью, из них 47% (37 человек ) имеют ВИЧинфекцию. В качестве факторов риска у 5,4% пациентов (2 человека) были приобретенные пороки сердца (митральный и трикуспидальный пороки), недостаточность клапанов у 10,8% пациентов (4 человека). 83 % пациента (65 человек) не имели факторов
риска развития ИЭ.
В 61 % случаев (48 пациентов) при допплер-ЭХО-КГ были обнаружены характерные для ИЭ изменения клапанного аппарата. В 1,2% (1 пациент) случаев был поражен
искусственный клапан (аортальный), во всех остальных случаях 98,8% (77 пациентов)
поражается естественный клапан.
Анализ полученных данных показал, что в 20,3% случаев выявляется неоднородная эхогенность эндокарда (16 пациентов), вегетации в 38% случаев (30 человек), клапанная перфорация и зияние протеза клапана в 1,2% случаев (1 пациент). По данным
допплер- эхокардиографии чаще всего поражается трикуспидальный клапан (41%), затем идет сочетанное поражение клапанов — 11,5%(аортальный+митальный — 8,6%,
митральный+трикуспидальный — 1,43%, аортальный+митральный+трикуспидальный
1,43% ), изолированное изменение аортального клапана обнаружено в 10,2 % случаев, а
митрального – в 5,1 % случаев. Высокая частота поражения трехстворчатого клапана
может быть объяснена наличием у пациентов отягощенного парентерального анамнеза
(из 32 пациентов с поражением трикуспидального клапана 20 употребляли внутривенные наркотики). При поражении аортального клапана, так и при сочетанном поражении
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митрального и аортального клапанов выявлены следующие особенности: в 2,55% случаев при поражении аортального клапана пациенты в анамнезе имели ХСН, ПИКС,
ИБС и АГ, во всех случаях (8,6%) при сочетанном поражении клапанов (аортальный+митральный) пациенты в анамнезе имели гипертоническую болезнь, ХСН, атеросклеротическое поражение аорты, ИБС. Взаимосвязи между возрастом и локализацией
воспалительного процесса не выявлено.
Согласно данным Мануэля Мартинез (2014г.), Шон Кофф (2012 г.) положительная гемокультура высеивается в 73-84% случаев, а отрицательные посевы крови выявляются только в 14,5-24 % случаев.[1,3] Первое место из возбудителей занимает S.
aureus (27%), затем E. faecalis (14%), E. coli (2,24%) и E. Faecum (1%).[2,5] В настоящем
исследовании при бактериологическом исследовании крови пациентов позитивная гемокультура получена только в 23% случаев, в 77% этиология ИЭ не была установлена.
В 11,5 % возбудителем является S. aureus, в 2,5% случаев –S. haemolitics, S.
epidermididis, E. faecalis; в 1,2 % случаев – E. coli, Enterococcus fascism, P. Acinetobacter.
Такие низкие показатели можно объяснить тем, что в 42 % случаев (33 пациента) самостоятельно принимали антибактериальные препараты и результаты из лаборатории на
выявление гемокультуры приходили через неделю после начала лечения антибиотиками.
На основании результатов изучения гемокультуры был проведен анализ чувствительности высеянных возбудителей к антибактериальным препаратам.
S. Aureus высевается в 59% случаев. Он чувствителен к β-лактамным антибиотикам (пенициллины-5,9%, карбапенемы-29,4%, цефалоспорины-17,6%), макролидам
(5,9%), фторхинолонам (17,6%), гликопептидам (47%), аминогликозидам (47%).
Наиболее распространенная схема терапии, применяемая в стационаре - гентамицин+ванкомицин (35%), цефазолин+меропенем (24%).
S. Haemolitics высевается в 11,8% случаев. Он чувствителен к аминогликозидам(47%), макролидам (5,9%) ,оксазолидинонам (29,4%). Наиболее распространненая
схема, применяемая в стационаре, ванкомицин, гентамицин+тиенам.
S. epidemididis (5,9%) был чувствителен к В-лактамным антибиотикам (
пенициллины-5,9%, карбапенемы-29,4%), фторхинолонам (17,6%), гликопептидам (47%), оксазолидинонам (29,4%), фосфомицину (17,6%).Наиболее распространненая схема, применяемая в стационаре, цефтриаксон+ванкомицин.
P. Aeruginosa (5,9 %) был чувствителен к В-лактамным а/б (пенициллины-5,9%,
карбапенемы-29,4%, цефалоспорины-17,6%), фторхинолонам (5,9%), оксазолидинонам(5,9%), цефалоспоринам (5,9%), фосфомицину(5,9%).Наиболее распространненая
схема, применяемая в стационаре, меропенем+флюкостат, ванкомицин+полимиксин
E. faecalis (5,9%) был чувствителен к В-лактамным а/б (пенициллины-5,9%) гликопептидам (47%), аминогликозидам (47%), оксазолидинонам (29,4%), фосфомицину
(17,6%). Наиболее распространненая схема, применяемая в стационаре,левофлоксацин.
E. Coli (5,9%) была чувствительна к В-лактамным а/б (цефалоспорины – 17,6%,
карбапенемы — 5,9%), монобактамам (5,9%), аминогликозидам (47%), фторхинолонам.
Наиболее распространненая схема, применяемая в стационаре - тиенам+флюконазол,
флюкостат+ципрофлоксацин+ванкомицин .
Enterococcus faecium (5,9%) был чувствителен к гликопептидам, оксазолидинонам
(29,4%), фосфомицину (17,6%). Наиболее распространенная схема, применяемая в стационаре - тиенам+флюконазол, флюкостат+ципрофлоксацин+ванкомицин.
Наиболее распространенные эмпирические схемы антибиотикотерапии это меропенем/ванкомицин/гентамицин,
цефтриаксон/ванкомицин,
левофлоксацин/цефтриаксон.
Анализ малых критериев ИЭ по Duke (2015 г.) показал, что сосудистые феномены
присутствуют в 1,2% случаев (1 пациент), малые микробиологические признаки в 8,9%
случаев (7 пациентов), иммунологические феномены (хроническая ревматическая бо28

лезнь сердца) в 1,2% случаев (1 пациент), лихорадка в 87% случаев (68 пациентов),
предрасположенность к ИЭ в 50% случаев (39 пациентов).
Летальный исход наступил в 23% случаев (18 умерших): 10 мужчин (12,8%),
8женщин (10,2%). Основным предиктором неблагоприятного исхода было наличие в
анамнезе ВИЧ-инфекции и наркотической зависимости (13 человек — 72,2% пациентов
от умерших)
Согласно данным (Пономарева Е.Ю., 2011 год) прием внутривенных наркотиков
увеличивает риск смерти в 6 раз. Неблагоприятный исход ИЭ на фоне
ВИЧ/внутривенной наркомании обусловлен взаимным отягощением двух серьезных
заболеваний. ИЭ трудно диагностировать на фоне ВИЧ из-за многообразия причин развития длительной лихорадки, отсутствием аускультативных признаков клапанной недостаточности[13].
В большинстве случаев у умерших не было выявлено поражений эндокарда (10
человек-12,7% пациентов от умерших), в 8,9% случаев (7 пациентов ) был поражен
трикуспидальный клапан, в 1,4 % случаев аортальный (1 пациент). Возбудитель ИЭ у
умерших пациентов выявлен только в одном случае — E. Faecalis. Диагноз выставлялся
на основании доказательств вовлечения эндокарда и наличии малых критериев (предрасположенность, лихорадка, иммунологических феноменов).
Выводы:
1. Факторами, предрасполагающими к заболеванию являются прием внутривенных наркотиков (9,8%),гемодиализ (7,9%) заболевания клапанного аппарата сердца
(митральная регургитация — 43,4%, аортальная регургитация — 26,3%), ревматические
заболевания сердца (3,3%). Наиболее распространенным возбудителем был S. Aureus
(11,5%).
2.Средний возраст при поражении трикуспидального клапана составил 35,8 лет, а
при поражении аортального — 51 год. Поражение аортального и трикуспидального
клапана происходит в равной мере как у женщин, так и у мужчин.
3. Инфекционный эндокардит с поражением трикуспидального калпана встречался в 41% случаев, что можно объяснить наличием у данных пациентов отягощенного
парентерального анамнеза.
4. При исследовании крови пациентов на гемокультуру чаще всего выделяли S.
aureus – 11,5%, чувствительный к пенициллинам (5,9%), карбапенемам (29,4%), цефалоспоринам (17,6%), макролидам (5,9%), фторхинолонам(17,6%), гликопептидам
(47%), аминогликозидам(47%)
Наиболее распространенная схема терапии, применяемая в стационаре, гентамицин+ванкомицин (35%), цефазолин+меропенем(24%). S.aureus был устойчив к
ампициллину (75%) и ципрофлоксацину (20%).
5. Летальный исход наступил в 23% случаев (18 умерших): 10 мужчин (12,8%), 8
женщин (10,2%). Основным предиктором неблагоприятного исхода было наличие в
анамнезе ВИЧ-инфекции и наркотической зависимости (13 человек — 72,2% пациентов).
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Аннотация
Рассмотрены проблемы, выявлены актуальность и степень разработанности
управления ликвидностью коммерческого банка. Проанализированы основные стратегии управления ликвидностью и необходимость их совершенствования. На основе проведенного исследования предлагаются пути решения указанных проблем в данной
области.
Annotation
The problems identified relevance and extent of the liquidity management of commercial banks. Analyzes the main strategies of liquidity management and the need for their im30

provement. On the basis of this study and suggests some ways of solution of the specified
problems in this area.
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Банковская система по своей сути является важным элементом в реализации воспроизводственных отношений в экономике. Степень ее устойчивости характеризует
состояние национальной экономики, сферу политических и международных взаимоотношений, социальную сферу в обществе. Уровень развития банковской системы зависит от многих факторов, в том числе от финансовой устойчивости коммерческих
банков.
Финансовая устойчивость банка может быть оценена качеством активов, достаточностью капитала и эффективностью деятельности. Коммерческий банк устойчив,
если он располагает устойчивым капиталом, имеет ликвидный баланс, является платежеспособным и удовлетворяет требованиям к качеству капитала.
Ликвидность коммерческого банка — это способность банка своевременно выполнять взятые на себя обязательства перед контрагентами, предоставлять им средства
в рамках обязательств в настоящий момент времени и в будущем, что возможно только
при наличии достаточного собственного капитала банка, оптимального размещения и
величиной средств по статьям актива и пассива баланса с учетом соответствующих
сроков, возможностью привлечения ресурсов на денежном рынке. Ликвидность коммерческого банка это одна из ключевых качественных характеристик деятельности
банка. Она определяет надежность и стабильность банка и служит основой существования кредитно-банковского сектора экономики.
На уровень ликвидности коммерческого банка в основном оказывают влияние
внешние и внутренние факторы. Влияние внешних факторов банк не может ограничить, поэтому необходимо большее внимание уделять внутренним факторам, которые
напрямую связаны с деятельностью коммерческого банка, т. к. их негативное влияние
на ликвидность может быть сглажено. Иначе факторы приводят к появлению рисков
ликвидности, которые представляют собой риски, связанные с невозможностью быстрого обмена финансовых активов в платежные средства по приемлемым ценам без затрат или привлечения дополнительных обязательств.
Именно поэтому вопросы расчетов, планирования и управления являются существенными направлениями в деятельности коммерческих банков. Существуют три основных стратегии управления ликвидностью: стратегии управления активами
(накопление банком ликвидных средств в виде денежных средств и легкореализуемых
ценных бумаг), стратегии управления пассивами (заем быстрореализуемых средств
в количестве, необходимом для покрытия спроса на ликвидные средства), стратегии
управления активами и пассивами (накопление ликвидных активов для удовлетворения
ожидаемого спроса на них, покупка активов на рынке в случае возникновения неожиданных потребностей в ликвидности).
Данные методы насколько применимы в реальной банковской практике, настолько же и общеизвестны и используемы. Наиболее практически значимые из них уже несколько десятилетий являются частью банковского управления во всех странах и
являются хорошо усвоенной областью знаний. Поэтому ряд новых проблем, встающих
перед банками в последние годы, требуют для своего разрешения новых подходов и
методов. Исходя из анализа роли субъективизма в экономической жизнедеятельности
человека (первый шаг к установлению контроля - познание), можно сказать, что первоначальным этапом в управлении ликвидностью банка является организация беспрерывных входящих информационных потоков о состоянии ликвидности в центр управления
ликвидностью. Это позволит решить первый блок задач: определение состояния ликвидности в настоящем.
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Для принятия решений о том, нуждается ли ликвидность в корректировке, руководству банка необходимо решить следующий блок задач: составление прогноза на будущее состояние ликвидности. Составление прогноза на будущий период опирается на
два основных момента: прогнозирование и прогнозирование изменений ликвидности
вне зависимости от заключенных на данный момент договоров. Эта вторая часть прогнозирования гораздо более зависит от неконтролируемой внешней среды, нежели первая часть. Банк всегда находится между двумя противоречивыми стремлениями:
- расширение входящей информации;
- сокращение затрат на получение информации.
Поэтому каждый банк должен определить для себя «золотую середину» входящего информационного потока на основе учета затрат и выгоды для управления ликвидностью. Во-первых, центр управления ликвидностью должен правильно
классифицировать факторы по степени важности для управления ликвидностью банка.
Во-вторых, для каждой группы факторов определить степень глубины (объема и качества) информации, необходимой для центра управления ликвидностью.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ДЕАЭРАЦИОННОГО БЛОКА
УСТАНОВКИ СТИРОЛА
Газиев Радик Рашитович,
к.т.н., доцент кафедры
“Оборудование предприятий нефтехимии и нефтепереработки”
Салаватского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
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Проведенный анализ эффективности работы деаэрационного блока установки
стирола показал, что деаэратор не справляется с разделением газовой и жидкостной
фаз. Поток деаэрированной воды из деаэратора откачивается в ёмкость с завышенным
содержанием кислорода в воде. Внедрение предложенных мероприятий позволяет изменить количество выделяемого кислорода в воде со 120 мкг/л до требуемого значения
- менее 50 мкг/л.
Ключевые слова: деаэрационный блок, деаэратор, установка стирола, газовая
фаза, жидкостная фаза, эжектор.
WORK,S IMPROVEMENT OF STYRENE INSTALLATION DE-AERATING
BLOCK
The conducted analysis of styrene installation de-aerating block efficiency showed that
deaerator did not get along with the division of gas and liquid phases. The deaerated water
flow from deaerator is pumped out in to the container with the increased level of oxygen. Introducing the offered measures allows change the amount of oxygen in to the water from 120
mcg/l to the required value - less than 50 mcg/l.
Key words: de-aerating block, deaerator, styrene installation, gas phase, liquid phase,
ejector.
На заводе «Мономер» ООО «Газпром нефтехим Салават» на установке производства стирола получают стирол. Стирол является одним из основных мономеров для
производства полимерных материалов, без которых в настоящее время не может обойтись ни одна отрасль промышленности, как в России, так и за рубежом. Стирол используется для получения полистирола, термоэластопластов, различных лакокрасочных
композиций.
На производстве стирола существующий деаэрационный блок предназначен для очистки
питательной воды от растворенного в ней кислорода. Присутствие кислорода, углекислоты и
других газов в питательной воде и паре крайне не желательно, так как все перечисленные соединения вызывают коррозию трубопроводов и котельного оборудования, поэтому необходима
полная деаэрация питательной воды.
С целью защиты от коррозии котлов, теплообменной аппаратуры и трубопроводов, для выделения растворенного кислорода и углекислого газа применяется одноступенчатый струйный вихревой деаэратор [1]. По установленным нормам остаточное
содержание кислорода после деаэратора должно быть не более 50 мкг/л.
Анализ эффективности работы деаэрационного блока показал, что деаэратор не
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справляется с разделением газовой и жидкостной фаз. Поэтому поток деаэрированной
воды из деаэратора откачивается в ёмкость с содержанием кислорода в воде до 120
мкг/л, что значительно превышает допустимое значение.
Для решения данной проблемы предлагается:
- обеспечить отбор проб на линии подачи питательной воды в деаэратор, для
определения эффективности работы блока;
- установить стационарный промышленный анализатор растворенного кислорода,
для высокочувствительных измерений;
- установить дополнительный деаэратор на линии подачи питательной воды с
коллектора до промышленной установки;
- перенести действующий деаэратор на площадку ниже, что позволит забирать
меньшее количество питательной воды с емкостей, установленных до деаэратора, а не
деаэрируемую воду после него.
Таким образом, внедрение предложенных мероприятий позволяет изменить количество выделяемого кислорода в воде со 120 мкг/л до требуемого значения - менее 50
мкг/л.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние различных природных и технологических воздействий агрессивной среды на железобетонные сооружения нефтехимических предприятий. Проводится анализ факторов, групп и видов коррозии, их
воздействие на физико-химический состав материала конструкций.
Одним из методов защиты железобетонных конструкций от влияния агрессивной
среды являются лакокрасочные и мастичные (поликомпозитные) покрытия на основе
полиуретановых и полиэпоксидных олигомеров, как наиболее стойкие к коррозионным
воздействиям и обладающие достаточной адгезией к бетонному основанию.
Ключевые слова: агрессивная среда, железобетонные сооружения, факторы коррозии.
Abstract. The article examines the impact of various natural and technological effects
of aggressive environment on reinforced concrete structures Petroleum and Chemical industries. The analysis of the factors, groups and types of corrosion and their impact on the physi34

cal and chemical composition of the material of construction.
One of the methods of protection of reinforced concrete structures from the effects of
aggressive environment are paints and mastic (polymer composite) coating based on polyurethane and epoxy oligomers, as the most resistant to corrosion influences and have sufficient
adhesion to concrete base.
Keywords: aggressive environment, reinforced concrete structures, corrosion factors.
Проблема долговечности цементов и бетонов еще с конца XIX в. изучалась отечественными учеными, установившими причины и факторы коррозии и предложившими
эффективные меры по увеличению стойкости (А.Р. Шуляченко, В.И. Чарномским,
А.А. Байковым, В.А. Киндом, В.Н. Юнгом и др.) [1].
В.М. Москвин разделяет коррозионные процессы, возникающие в цементных бетонах при действии водной среды, по основным признакам на три группы [2]. К первой
группе (коррозия I вида) он относит процессы, протекающие в бетоне под действием
вод с малой временной жесткостью. При этом некоторые составляющие цементного
камня растворяются в воде и уносятся при ее фильтрации сквозь толщу бетона.
Ко второй группе (коррозия II вида) относятся процессы, развивающиеся в бетоне
под действием вод, содержащих вещества, вступающие в химические реакции с цементным камнем. Образующиеся при этом продукты реакций либо легкорастворимые и
уносятся водой, либо выделяются на месте реакции в виде аморфных масс, не обладающих вяжущими свойствами. К этой группе могут быть отнесены, например, процессы
коррозии, связанные с воздействием на бетон различных кислот, магнезиальных и других солей.
В третьей группе (коррозия III вида) объединены процессы коррозии, вызванные
обменными реакциями с составляющими цементного камня, дающими продукты, которые, кристаллизуясь в порах и капиллярах, разрушают его. К этому же виду относятся
процессы коррозии, обусловленные отложением в порах камня солей, выделяющихся
из испаряющихся растворов, насыщающих бетон.
Цель данных исследования – повышение долговечности железобетонных конструкций за счет внедрения эффективных способов и материалов защиты конструкций
от коррозии на основании систематизации природных и технологических воздействий
агрессивной среды, анализа факторов коррозии. Для достижения этой цели решались
следующие задачи:
1. Исследовались влияния природных и технологических воздействий агрессивной среды на железобетонные сооружения нефтехимических предприятий.
2. Проводился анализ факторов, групп и видов коррозии, их воздействие на физико-химический состав материала конструкций.
Объектами исследования являлись железобетонные конструкции сооружений
нефтехимических предприятий в процессе эксплуатации под воздействием агрессивной
среды.
Экспериментальные исследования проводились с применением системного анализа. На основании проведенного анализа разрабатывались методы и материалы для
защиты конструкций.
В результате исследований разработаны «Рекомендации по применению поликомпозитов для защиты от коррозии железобетонных конструкций сооружений предприятий нефтеперерабатывающей промышленности» [3]. Защитные поликомпозитные
покрытия применялись на Одесском нефтеперерабатывающем заводе (ПАО «Одесский
НПЗ») в 1997-1998 гг. при ремонте стен и пола заводоуправления; в 2002, 2005, 2011,
2013 гг. для антикоррозионной защиты железобетонных панелей перекрытий и перегородки резервуара сборника серы V-404; площадки под оборудование Е-108 комплекса
гидроочистки; ремонт фундамента под воздушный насос энергоблока.
Обычно на бетонные конструкции одновременно воздействуют многие агрессив35

ные факторы, но один из них обычно является основным. Чаще всего это процессы, вызывающие коррозию II вида.
В.В. Кинд дает более подробную классификацию основных видов коррозии бетона под действием природных вод: 1) коррозия выщелачивания, вызываемая растворением гидроксида кальция, содержащегося в цементном камне, и выносом его из бетона;
2) кислотная коррозия - результат действия кислот при значениях показателя рН менее
7; 3) углекислотная коррозия, обусловленная действием на цементный камень углекислоты и являющаяся частным случаем кислотной коррозии; 4) сульфатная коррозия,
подразделяемая на: сульфоалюминатную, вызываемую действием на цемент сульфатных ионов (SО42-) при их концентрации от 250…300 до 1000 мг/л; сульфоалюминатногипсовую, также возникающую главным образом под действием сульфатных ионов
(SO42-), но при концентрации их в растворе более 1000 мг/л, и гипсовую, которая происходит под действием воды, содержащей большое количество Na2S04 или СaSO4, магнезиальная коррозия, подразделяемая на собственно магнезиальную, вызываемую
действием катионов магния при отсутствии в воде ионов S04 и сульфатномагнезиальную, происходящую в цементном камне при совместном действии на него
ионов Mg2+ и SO4 [1].
Кроме этого существует IV вид коррозии железобетонных конструкций, когда под
действием II и III вида происходит разрушение защитного слоя бетона с проникновением агрессивной среды через трещины и поры к арматуре, вызывая ее коррозию.
Все эти виды коррозии возможны в результате действия не только природных, но и
промышленных и бытовых сточных вод. На рис.1 приведены внешние и внутренние виды
воздействий на железобетонные сооружения нефтехимперерабатывающих предприятий
[3, 4].
Агрессивное воздействие нефтепродуктов на железобетонные конструкции объясняется содержанием в их составе высокомолекулярных смол и присадок. В наибольшей
степени снижают прочность бетона и сцепление его с арматурой минеральные масла и
мазуты. Дизельные и масляные эмульсии менее агрессивны. Керосины и бензины практически не влияют на прочность бетона. При пропитывании отработанными маслами бетон
набухает за счет взаимодействия кислот, содержащихся в таких маслах, с гидратами алюминия и кальция цементного камня с образованием кальциевого и алюминиевого мыла.
Отработанные масла вызывают также коррозию стальной арматуры и закладных деталей
[5, 6].
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Рис.1. Внешние и внутренние виды воздействий на железобетонные сооружения
нефтеперерабатывающих предприятий:
а - сооружения очистки промстоков и оборотного водоснабжения;
б - резервуар сбора серы;
в - подпольные каналы и коллекторы; г - полы и площадки под оборудование
При повышенных температурах под действием кислорода воздуха, иногда в присутствии металлических катализаторов, а также во время длительного хранения в
нефтепродуктах происходят необратимые изменения состава, ухудшающие потребительские свойства, увеличивая коррозионную активность.
В зависимости от влияния газов на бетон их разделяют на три группы. К первой
относят газы, образующие нерастворимые или малорастворимые соли кальция (двуокись углерода, фтористый водород, фтористый кремний, фосфорный ангидрид, фтористый кремний, фосфорный ангидрид и др.). Железобетонные конструкции
повреждаются при действии этих газов вследствие коррозии арматуры после нейтрализации бетона защитного слоя.
Вторую группу составляют газы, образующие слаборастворимые соли (сернистый
и серный ангидрид, сероводород). Железобетонные конструкции в этом случае повреждаются, как вследствие коррозии арматуры после нейтрализации бетона защитного
слоя, так и из-за уменьшения прочности и послойного разрушения бетона, вызванного
внутренними напряжениями в нем при росте кристаллогидратов.
В третью группу входят газы, образующие хорошо растворимые гигроскопические соли. При повышенной влажности воздуха эти соли, поглощая водяной пар, образуют растворы, которые за счет капиллярного всасывания и диффузии их в жидкой
фазе способны проникать внутрь бетона. Соли могут быть агрессивными или
нейтральными по отношению к арматуре, поэтому газы этой группы подразделяют: на
образующие соли, способные уже в малой концентрации вызывать коррозию стали в
жидкой фазе бетона до нейтрализации защитного слоя бетона (хлористый водород,
хлор, двуокись хлора, пары брома, йода и др.), и образующие хорошо растворимые
кальциевые соли, не вызывающие коррозии стали в щелочной среде бетона (окислы
азота, пары азотной кислоты и др.).
При высокой влажности среды и возможности выноса образующих солей из бетона, например, при периодических обливах конструкций или образовании конденсата на
поверхности бетона, коррозия в газовых средах не отличается от коррозии II и III вида в
жидких. Чем больше влажность бетона и чем выше его проницаемость, тем с большей
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скоростью диффундируют соли. Попеременное увлажнение и высушивание бетона ускоряет процесс переноса раствора за счет капиллярного подсоса. Различие в механизме
коррозии бетона и депассивации стали при действии газов разных групп требует дифференцированного подхода к оценке состояния и прогнозированию долговечности эксплуатировавшихся конструкций и к возможности сохранения частично прокоррозировавшего
бетона при реконструкции и ремонте объектов.
Для конструкций нефтеперерабатывающих предприятий особую опасность представляют сероводород и сероуглерод, которые в дальнейшем при взаимодействии с
другими примесями могут привести к медленному окислению до серного ангидрида.
Железобетонные конструкции технологического оборудования систем газоочистки, рекуперации, дымовых труб подвергаются воздействию диоксида серы (SO2) и серного ангидрида (SO3) при температуре до +2300С. При наличие водных паров данные
газы могут создавать слабый раствор серной кислоты.
Анализ факторов коррозии железобетонных сооружений нефтеперерабатывающих предприятий показан на рис. 2 [3, 4].
Согласно СНиП 2.03.11-85 ”Защита строительных конструкций от коррозии”,
табл. 8 [7] для внутренних поверхностей днищ и стенок резервуаров хранения нефти и
нефтепродуктов воздействие на конструкции сырой нефти и мазута следует оценивать
как среднеагрессивное, а воздействие мазута, дизельного топлива и керосина – как слабоагрессивное. Для внутренних поверхностей покрытия резервуаров воздействие перечисленных жидкостей следует оценивать как слабоагрессивное.
В емкостных железобетонных сооружениях очистки стоков промсистемы от
нефти и нефтепродуктов таких как: песколовки; нефтеловушки; пруды отстоя; блоки
флотации, фильтрации и озонирования должен быть применен бетон марки по водонепроницаемости не менее W8. Учитывая наличие в водной среде переменной концентрации нефти и нефтепродуктов, а также смешанной газовой среды, ее можно отнести
по степени воздействия к слабоагрессивной. Кроме этого следует учитывать и атмосферные воздействия открытых сооружений типа прудов отстоя, песколовок, нефтеловушек. Снаружи заглубленные сооружения подвержены влиянию коррозии от
агрессивности грунта и грунтовых вод.
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Рис. 2. Анализ факторов коррозии железобетонных сооружений
нефтехимических предприятий
Аналогичные требования предъявляются к конструкциям сооружений емкостей,
градирням. Резервуар для сбора серы подвержен постоянному воздействию расплавленной серы до +130º С и паров сероводорода и его можно отнести к сильноагрессивной степени воздействия [3].
Воздействию агрессивной газовой среды при высоких температурах до+2300С
подвержены железобетонные постаменты и полы под технологическое оборудование
систем газоочистки, рекуперации, дымовых труб.
Коррозии также подвержены и защитные покрытия железобетонных конструкций
из поликомпозитных материалов. Процесс разрушения (деструкции) проходит под дей39

ствием химических, фотохимических, механических и термических факторов, в результате которых меняются физико-химические свойства материала. В результате химической и термической деструкции происходит распад макромолекул в цепи, снижение
межмолекулярных сил взаимодействий и, как следствие, потеря упругости, трещинообразования и отслоения покрытий от основания.
Одним из методов защиты железобетонных конструкций от влияния агрессивной
среды являются лакокрасочные и мастичные (поликомпозитные) покрытия на основе
полиуретановых и полиэпоксидных олигомеров, как наиболее стойкие к коррозионным
воздействиям и обладающие достаточной адгезией к бетонному основанию.
Таким образом, можно сделать выводы,что для эффективной защиты железобетонных сооружений нефтехимических предприятий необходимо исследовать природные и технологические воздействия агрессивной среды, проводить системный анализ
факторов, групп и видов коррозии, их воздействие на физико-химические свойства
применяемых материалов конструкций.
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Аннотация
В статье говорится о важности температурного моделирования, а также показана
практическая часть работы в САПР Sauna Thermal Modeling.
Ключевые слова: температура, схема, моделирование, нагрев, охлаждение,
САПР, печатные платы, термограмма.
При проектировании печатных плат возникает всё больше проблем в cвязи с
усложнением строения платы, и решение этих проблем требует всё больших усилий от
разработчиков. В связи с этим с каждым поколением плат возрастает риск возникнове40

ния неисправности или снижения эффективности работы. Одна из оcтрых проблем –
это выбор оптимального соотношения между соблюдением требований к тепловым характеристикам платы и целостностью сигнала. Для соблюдения целостности сигнала
необходимо располагать компоненты цепи как можно ближе друг к другу. Но при этом
они выделяют тепло, и чем они ближе находятся, тем выше их суммарная температура,
иногда до значений, превышающих максимально допустимые. Для того чтобы, нагрев
элементов не превышал допустимые значения разработчикам необходимо проводить
расчёт и реконструкцию платы. Но такие операции становятся все более затруднительными в связи с усложнением конструкции платы. Разработанные в этой сфере CАПР
позволяют моделировать трехмерное распределение тепла по плате, отводимого в воздушную среду, окружающую плату, и предсказывать значения температуры корпусов.
Эти предсказанные значения используются для составления конструкции таким образом, чтобы температура в процессе работы не превышала допустимые рабочие температуры cхемы. Если значение рабочей температуры превышает допустимое, то
очевидно ухудшение работы полупроводниковых компонентов, или вовсе прекращение
его работы.

Рисунок 1. Визуализация проекта в программе Sauna Thermal Modeling
Пакет программного обеспечения Sauna может быть использована для моделирования широкого cпектра электронных компонентов и систем. Вы можете использовать
Sauna, чтобы cоздать очень детальные модели, такие как окно, показанное выше, где
есть подробнле представление печатной платы. Но Sauna также является отличным инструментом для завершения быстрой и приблизительной модели.
Программа Sauna довольно проста в использовании. Программа включает в себя
большую библиотеку cтандартных компонентов и макетов колодки, в том числе cтандартные пакеты питания, двухъядерные и четырехъядерные плоские пакеты, низкой и
высокой мощности СИД пакеты, а также определяемые пользователем пакеты. Программа включает в себя полный 3D модельер, со специализированными инструментами
для быстрого создания коробки, плиты с ребрами, узоры блокнотом и другие геометрии, общие для электроники теплового моделирования. Коэффициенты теплопередачи
как для конвекции и излучения рассчитываются автоматически. Вы можете рассчитать
температуру в устойчивом состоянии, переходных или дежурных режимов цикла.
Плюсы:
1. Простой и удобный интерфейс;
2. Наличие бесплатной пробной версии;
3. Большое количество компонентов и материалов в библиотеках.
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Минусы:
1. Отсутствие русского языка;
2. Отсутствие обучающих материалов на русском языке.
Чтобы создать новый проект нажимаем “ФАЙЛ” , “СОЗДАТЬ”.
Перед Вами появится Окно “Управляющая информация”.

Рисунок 2. Окно “Управляющая информация”
Заполнив все строки, нажимаем “OK” и вводим данные о размерах печатной платы.

Рисунок 3. Окно “Размеры печатной платы”
Записав размеры печатной платы, которые в последствии можно изменить, и
нажав кнопку “ОК” на экране появится печатная плата, заданных размеров. Ось X по
горизонтали, соответственно ось Y по вертикали.
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Рисунок 4. Вид печатной платы сверху
Далее необходимо добавить компоненты на плату. Для этого в графическом меню, расположенном в верхней части окна находить “Компоненты ЭРЭ” и выбираем необходимые элементы. Каждый элемент можно изменить, если он не соответствует
Вашему элементы, либо можно создать новый элемент, прописав все его характеристики.

Рисунок 5. Окно “Список радиоэлементов”
Переходим по вкладке добавить.
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Рисунок 6. Окно “Добавление ЭРЭ”
Теперь Вы можете либо сами задать все значения вашего элемента, либо выбрать
элементы с “Базы данных”, что сейчас и сделаем.

Рисунок 7. Окно “База данных ЭРЭ”
Стандартная База содержит 965 элементов. Данную базу можете пополнять самостоятельно. Есть возможность сортировать элементы по их назначению. Для этого
необходимо выбрать “Тим ЭРЭ”. Теперь остается собрать схему. В данной работе разметим различные типы ЭРЭ на плате и посмотрим, как они себе будут вести при разных условиях, не меняя их компоновку.
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Рисунок 8. Окно “Список радиоэлементов”
Создав список необходимых элементов нажимаем “Разместить”. И компонуем
элементы на плате.

Рисунок 9. Печатаная плата с элементами
Для дальнейшего анализа переходим по вкладке “Функциональное меню” выбираем пункт “Список граничных условий”, “Добавить”.

Рисунок 10. Окно “Типы граничных условий”
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Здесь можно задать тип условий. Проанализируем “Естественную конвекцию в
окружающий воздух и излучение на соседние КЭ” – пункт №6
На плате можно одновременно разместить разные типы условий, что симулирует
радиаторы, обдув, разный нагрев поверхности платы, наличие термопасты на элементах
и многое другое. Выбрав несколько разных типов условий и разместив их в нужных
местах, мы получаем следующий вид. Здесь было задано что верхний правый угол обдувается кулером, катушка L1 имеет плохой контакт, нижняя часть платы плохо охлаждается, что может свидетельствовать о наличии корпуса в данной части. Необходимо
провести анализ и построить термограмму. Для этого в “Меню” нажимаем “Анализ”,
затем в графическом меню “Термограмма”

Рисунок 11. Термограмма ПП

Рисунок 12. 3D модель печатной платы
Данная САПР имеет множество инструментов для создания печатных плат и их
температурного анализа, а также имеет в своей базе десятки различных видов обработ46

ки. Таким образом можно рассчитать нагрев сложной платы, задать дополнительные
параметры: обдув, корпус, плохой контакт, неисправные элементы.
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СУДОВЫХ МАЛООБОРОТНЫХ ДИЗЕЛЕЙ
ПРИ ЗАВОДСКОМ РЕМОНТЕ ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ
ЦИЛИНДРОПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ
Слободянюк Иван Михайлович
Кандидат технических наук, доцент, доцент каф.
«Технология материалов и судоремонт» Национальный университет
«Одесская морская академия» 65929, г. Одесса, ул Дидрихсона,8
Представлен анализ физико-технологических процессов происходящих при
эксплуатации и ремонте деталей узла ЦПГ. Предложен новый подход рассмотрения сопряжения из трех деталей «втулка цилиндра -кольцо-канавка поршня», который позволил учесть, ранее не учитываемые, факторы изнашивания деталей ЦПГ. Разработаны
рекомендации по ремонту головок поршней, повышающие надежность головок поршней и поршневых колец. Ил. 2. Список лит. 13.
IMPROVING THE RELIABILITY OF THE CYLINDER GROUP
MARINE LOW DIESEL ENGINES AT THE FACTORY REPAIR.
Slobodianiuk I.M.
The analysis of physical and technological processes occurring in the operation and
maintenance of CPG unit parts. A new approach considering the conjugation of three parts "of
the cylinder is the ring-groove of the piston sleeve", which allowed to take into account, not
previously accounted for, wear parts CPG factors. The recommendations for repairs piston
heads, increasing the reliability of the heads of pistons and piston rings. IL. 2. lit. List. 13.
Жизненный цикл судовых дизелей определяется долговечностью его ответственных деталей и узлов, которые в результате изнашивания необходимо ремонтировать
более 10 раз за время эксплуатации дизеля. Анализ результатов подконтрольной эксплуатации восстановленных по разным технологиям деталей ЦПГ показал, что проблема надежности и долговечности СДВС, связанная с уменьшением скорости
изнашивания и разрушения деталей, еще до конца не решена [1-4]. Это относится, в
первую очередь, к сопряжению «канавка поршня-кольцо-втулка цилиндра», которое в
40% случаев определяет межремонтный период эксплуатации узла цилиндропоршневой группы и дизеля в целом.
С развитием дизелестроения наращивалась мощность и длинноходовость цилиндров, требующее совершенствования системы их смазки, а использование тяжелых
сортов топлива, содержащего большое содержание вредных примесей, в том числе серы и др. приводят к изменению условий работы деталей ЦПГ. Анализ применяемых
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технологий показывает, что все эти изменения не учитываются при восстановительном
ремонте деталей, что снижает их долговечность.
За последние годы судоремонтными заводами, проэктно-конструкторскими организациями Украины и станами ЕС освоено большое количество технологий ремонта
головок поршней (ГП) МАН, Б и W, «Зульцер», Вяртсиля и др. с диаметром рабочих
цилиндров от 450 до 900 мм [2,3], что доказывает актуальность проблемы, которая возрастает в настоящее время для каждой отдельной судоходной компании и национального государства. Повышение надежности деталей судовых технических средств
представляет научную и практическую проблему, имеющую важное народнохозяйственное значение.
Исследованию изнашивания сопряженных деталей ЦПГ обусловленного как
внешними (давлением, температурой, смазкой, коррозией и др.), так и внутренними
факторами (структурой, составом, физико-механическими свойствами сплава, техническим состоянием деталей и т. п.) посвящено большое количество работ [1-6]. Внешние
факторы зависят от условий эксплуатации и обслуживания, а внутренние создаются
при изготовлении или ремонте деталей. Действие внешних факторов изнашивания деталей хорошо изучено, влияние же внутренних факторов изучено недостаточно, что и
является предметом исследования в настоящей работе.
Цель работы – разработка рекомендаций по ремонту головок поршней судовых
малооборотных дизелей повышающих надежность цилиндропоршневой группы.
Малая долговечность деталей ЦПГ судовых дизелей после ремонта, по нашему
мнению, обусловлена несколькими причинами, из которых главными являются две:
 несоответствие комплекса эксплуатационных свойств деталей, приобретаемых
при ремонте, условиям эксплуатации и технического обслуживания, изменяющихся
при увеличении степени форсирования дизелей;
 при ремонте и прогнозировании ресурса ЦПГ не учитываются все существенные факторы, влияющие на скорость изнашивания деталей, а именно:
а) влияние износа втулок цилиндров на скорость изнашивания канавок ГП:
б) влияние формы изнашивания нижних торцов канавок ГП на поломку уплотнительных колец.
Для решения поставленной задачи необходимо разработать критерии дифференцированного подхода к разработке методов восстановления работоспособности сопряженных деталей ЦПГ, исходя из более широких представлений о механизме их
изнашивания и разрушения в конкретных условиях эксплуатации. Необходим новый
подход к решению проблемы повышения надежности и долговечности судовых МОД
на этапе ремонта.
Анализ характера износа деталей ЦПГ в зависимости от возраста и уровня форсирования двигателей показал [1], что в мало-форсированных двигателях износ сопряжения «втулка-кольцо-канавка» в основном определялся серно-кислотной коррозией.
Сегодня, в связи с форсированием двигателей наддувом уменьшается доля коррозионного изнашивания, однако затрудняется удержание масляной пленки. Это инициирует
возникновение на отдельных участках цилиндров зон сухого трения и связанного с
этим ростом адгезионного изнашивания, сопровождаемого микро задирами рабочих
поверхностей втулок цилиндров и ускоренным изнашиванием канавок ГП. В новых
двигателях, начиная с 2000 года, адгезионное изнашивание сопряжения «втулкакольцо-канавка» среди других видов изнашивания деталей ЦПГ, становится превалирующим.
Таким образом, большее значение на природу изнашивания имеет степень форсирования двигателя, которая определяет тепловую и механическую напряженность.
Анализ литературных источников и применяемых технологий показал, что при макси48

мизации внутренних факторов, уменьшающих скорость изнашивания и поломки деталей, степень форсирования дизеля не учитывается.
Для уменьшения изнашивания деталей ЦПГ и уменьшения отложений при эксплуатации применяются различные присадки: детергентно-дисперсионные; противоизносные; щелочные; противокоррозионные и др. действие и эффективность которых
хорошо изучено [1].
Рассмотрим внутренние факторы.
Химическое, структурное и фазовое состояние упрочненной поверхности, формирует комплекс физико-механических и коррозионных свойств при ремонте. Для головок поршней это: глубина упрочненного слоя нижних торцов канавок; отсутствие
градиента механических свойств по глубине упрочненного слоя; твердость; износная
стойкость; коррозионная стойкость; шероховатость рабочей поверхности.

Рис. 1. Превалирующие износы ЦПГ двигателей в зависимости от возраста и уровня
их форсирования [1].
Попытка увеличить только коррозионную стойкость торцов канавок ГП с помощью легирования сталей хромом при наплавке (стали 12Х13, 20Х13), не дали нужных
результатов, так как при этом не обеспечивалась вся совокупность физикомеханических свойств и в первую очередь твердость. Повышение твердости до максимальных величин НRС 54-58 путем упрочнения нижних цементированных поверхностей канавок ГП с созданием «белого слоя» вращающимся стальным диском
обеспечило долговечность головок поршней после ремонта до 11 12 тыс. часов [2].
Анализ работы ДВС показывает, что на практике наблюдаются две основные
причины отказов цилиндропоршневой группы: износ канавок до величины превышающей предельно допустимый и поломка уплотнительных колец. Как правило, в литературе, эти две причины отказов рассматриваются отдельно. Чаще всего исследуется
изнашивание пары сопряжения «канавка поршня - кольцо» и «кольцо-втулка цилиндра» [1,4-7] без учета влияния технического состояния всех деталей узла ЦПГ
К таким факторам относятся увеличение динамических напряжений в кольцах в
зависимости:
 от увеличения максимального давления в цилиндрах РZ,
 влияние отклонения изнашивания канавок от плоскости у, то есть конусности;
 величины износа втулок цилиндров на напряжения и поломку колец.
49

Обследование более 350 головок поршней поступающих на восстановление на
разные СРЗ и организации, занимающиеся судоремонтом, позволило описать особенности изнашивания торцов канавок ГП. В частности, установлено увеличение величины изнашивания торцов в радиальном направлении, в результате чего перемычка
между кольцами имеет форму конуса, как это показано на рис. 2.

Рис. 2. Профиль изношенной нижней поверхности первой канавки под поршневые
кольца головок поршней.
Замеры, выполненные при проведении подконтрольной эксплуатации судовых
дизелей показали, что максимальное значение отклонения от плоскости у наблюдается в первые 3-4 тыс. часов, при увеличении общего осевого износа канавки продолжает
незначительно увеличиваться. Абсолютное значение у определяется, главным образом, следующими факторами: твердостью, величиной износа втулки цилиндра и режимами нагружения цилиндров. При увеличении износа втулки цилиндра, скорость
отклонения от плоскости у увеличивается, что приводит к увеличению динамических
напряжений в компрессионных кольцах в осевом направлении и при достижении определенной величины может привести к возникновению напряжений в кольцах больших
предела прочности чугуна и их поломке.
При подконтрольной эксплуатации дизелей МАН с восстановленными ГП установлено, что допустимая величина конусности равна 0,45-0,5 мм, что хорошо совпадает
с данными полученными независимо в работе [8].
Изнашивание торца канавки к периферии определяется, в первую очередь, величиной твердости упрочненной рабочей поверхности канавки, так как деталь работает
при значительных ударных нагрузках, возникающих в момент сгорания топлива. Значительное влияние на форму торца канавки оказывает также величина износа втулки
цилиндра, так как под давлением газов в заколечном пространстве кольцо выдвигается
из канавки на большую величину, чем в новой втулке, в результате этого увеличивается
момент силы действующей на нижний торец при ударе [9].
Потому проблема создания в восстанавливаемом рабочем слое канавки ГП поверхности с максимально высокой и твердостью (неограниченную возможностями механической обработки слоя) и коррозионную стойкость, является очень важной, однако
технологически сложной и требует применения особых мер и подходов к ее решению.
Кроме того, анализ действия внутренних и внешних факторов при обследовании
изношенных ГП, поступивших на восстановление на СРЗ по причине увеличенного износа канавок, показал, что в некоторых случаях, на нижних торцах наблюдались следы
токарного резца [10]. Вероятно, это можно объяснить тем, что химическая коррозия
под действие серной кислоты, сконденсированной во впадинах шероховатостей торцов восстановленных канавок ГП судовых дизелей, эксплуатирующихся на пониженных нагрузках, уменьшает площадь рабочей поверхности, что приводит к
увеличению скорости изнашивания канавок. Как при обкатке, так и при эксплуата50

ции дизеля эти поверхности не прирабатываются. Отсюда следует необходимость
минимизации шероховатости нижних торцов поверхности канавок ГП. Как показали
опыты, шероховатость должна быть не более Rа 0,8.
Таким образом – критерием ремонта ГП МОД является комплекс эксплуатационных свойств, который должна обеспечить технология ремонта детали: высокая
твердость (не менее HRC 51), коррозионную стойкость и шероховатость нижнего торца
канавки Rа 0,8 или меньше.
Для уменьшения вероятности поломок поршневых колец необходима разработка
технологии ремонта и упрочнения, обеспечивающая твердость нижних торцов канавки
ГП НRС 56-57 (и более), исключающая увеличенный износ канавки в радиальном
направлении.
В работах [9-11] указывается, что износ втулок цилиндров увеличивает скорость
изнашивания канавок головок поршней, а форма изнашивания канавок ГП влияет на
величину напряжений и поломку уплотнительных колец Исследование взаимного влияния величины износа сопряженных деталей ЦПГ на их долговечность в результате
увеличения скорости изнашивания показало, что износ втулок цилиндров уменьшает
долговечность узла ЦПГ по параболическому закону t = - 0,9S2 + 0,4S+ А за счет увеличения скорости изнашивания канавок ГП.
Анализ физико-химических процессов влияющих на скорость изнашивания сопряженных деталей ЦПГ МОД, влияние внутренних и внешних факторов на надежность работы узла ЦПГ, позволили сформулировать следующие рекомендации,
которые надо учитывать при разработке технологий ремонта головок поршней:
 износ периферии торцов нижних перемычек ГП по отношению к плоскости
перемычки, происходит из-за недостаточной твердости и является причиной потери работоспособности компрессионных колец ГП из-за их функционального отказа (поломки);
 шероховатость поверхности торца канавки ГП является параметром, позволяющим получить наилучшие тактико-технические характеристики дизелей, эксплуатирующихся на частичных нагрузках;
 при разработке методики определения ожидаемого ресурса узла ЦПГ после
ремонта необходимо учитывать техническое состояние сопряжения «втулка цилиндракольцо-канавка поршня», в том числе влияние износа втулок цилиндров на скорость
изнашивания канавок ГП.
Для предотвращения поломки колец и уменьшения скорости изнашивания сопряженных деталей ЦПГ автором разработаны новые технологии ремонта ГП: упрочнением торцов канавок плазменной наплавкой коррозионно-стойким никелькобальтовым порошком (НRС 54-56) [12]; упрочнением комбинированным методом
цементации и поверхностным трением быстровращающимся стальным диском, с созданием твердого, коррозионно-стойкого белого слоя (НRС57-58) [2]; электродуговой
наплавки, с формированием твердого коррозионного слоя с помощью кристаллодержателя, без последующей механической лезвийной обработки (НRС 57- 60) [13].
Выводы.
1. Анализ физико-технологических процессов происходящих при эксплуатации
деталей ЦПГ, работающего с восстановленными деталями, показал, что при ремонте не
учитываются все существенные факторы, влияющие на долговечность деталей, а именно:
 физико-химическая природа изнашивания, изменяющаяся в зависимости от
степени форсирования двигателей;
 форма износа нижних торцов канавок ГП;
 шероховатость торцов канавок ГП;
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 влияние износа втулок цилиндров на скорость изнашивания канавок ГП, на
увеличение напряжений и поломку колец.
2. Установлено, что критерием потери работоспособности компрессионных колец
ГП из-за их функционального отказа (поломки), является величина износа периферии
торцов нижних перемычек ГП на величину 0,45 мм, по отношению к плоскости перемычки, появляющегося из-за недостаточной твердости нижних торцов канавок.
3. Шероховатость поверхности торца канавки ГП является параметром, позволяющим получить наилучшие тактико-технические характеристики дизелей, эксплуатирующихся на частичных нагрузках.
4. При разработке методики определения ожидаемого ресурса восстановленных
ГП необходимо учитывать техническое состояние деталей всего узла ЦПГ, особенно
износ втулок цилиндров уменьшающий долговечность узла ЦПГ по параболическому
закону t = - 0,9S2 + 0,4S+А за чет увеличения скорости изнашивания канавок ГП.
5. Для повышения долговечности восстановленных ГП МОД, работающих как на
частичных, номинальных так и форсированных нагрузках, необходимо повышения
твердости до HRC 54-56; коррозионной и износостойкости; отсутствием градиента механических свойств по глубине упрочненного слоя; чистоты поверхности торцов канавок ГП Rа 0,8.
6. Разработаны технологии ремонта головок поршней для судовых МОД с диаметрами цилиндров 570-900мм, которые обеспечивают заданные свойства и эксплуатацию СДВС без ограничения мощности.
Совокупность сформулированных критериев, а также разработанные технологические процессы ремонта и упрочнения деталей обеспечивают нахождение эффективной управляющей стратегии для повышения надежности судовых дизелей путем
получения при ремонте деталей с эксплуатационными свойствами, максимально приближенными к условиям функционирования.
Полученные результаты могут быть использованы при реновации судов, а также в
области дизелестроение и др.
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Перед каждым разработчиком программного обеспечения встает вопрос как организовать работу своей команды и более эффективно объяснить структуру данной программы. Для того, чтобы человек точно понимал цели предстоящей работы, ему
необходимо видеть картину обсуждаемого проекта полностью. Именно визуализация
наших мыслей помогает охватить любую задачу целиком.
Помочь в этом могут разработанные в 70-х годах Тони Бьюзеном «интеллекткарты» («mind maps»). Суть «интеллект-карт» состоит в том, чтобы графически отобразить процесс мышления человека с помощью составления блок-схем (см.рис. 1), в которых фиксируются все новые мысли, решения и переходы между ними. Благодаря
использованию этой системы каждый член команды в любой момент времени может
увидеть задачи, стоящие перед ним.
Главные преимущества использования интеллект-карты:
• Предоставляют быстрый и целый обзор большой темы (сферы, задачи, предмета);
• Экономят время
• Помогают увеличить эффективность и результативность;
• Позволяют планировать стратегии и совершать выбор;
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• Предоставляют информацию о компоненте и что он делает;
• Собирают большое количество различных данных в одном месте, показывая
взаимосвязи и расстояния;
«Mind-карты» могут использоваться в различных областях. Это могут быть:
проекты, ToDo списки, допустимо создание всевозможных структур и т.п. “Интеллекткарты” подходят для работы над меню сайтов, интерфейсов программ, что чаще всего
практикуется у крупных компаний и частных веб-студиях, также они помогают в научных статьях, где важно сохранить логику изложения. Областей для применения “mind карт” не ограничено, все зависит от собственной фантазии и задачи, которая предоставлена для разработки. Перед тем как начать применять эту систему, необходимо
ознакомиться с главными практическими принципами ее работы. Законы интеллекткарт призваны увеличить степень мыслительной свободы.
Процесс создания сложных программных продуктов трудно представить без
деления на этапы жизненного цикла, который состоит из четырех стадий:
• анализ и планирование требований;
• проектирование;
• реализация;
• внедрение [1].
Как мы видим, первый этап жизненного цикла программного обеспечения состоит из анализа и планирования требований. В самом начале разработчику необходимо понять условия, предоставляемые ему заказчиком, узнать информацию о сроках
подготовки проекта, а также сформировать команду, которая будет создавать продукт.
На этом этапе создаются цели и задачи проекта. Второй шаг - проектирование. В ходе
работы на этом этапе программист либо архитектор создает проектную документацию,
которая содержит: текстовые описания, диаграммы и модели программы. Для этого на
помощь приходит язык UML (Unified Modeling Language). (см.рис. 1)

Рисунок 1 - Образец UML схемы.
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UML - это семейство графических нотаций, в основе которого лежит единая метамодель. Он помогает в описании и проектировании программных систем, в особенности систем, построенных с использованием объектно- ориентированных (ОО)
технологий. [2] В индустрии программирования уже длительное время используются
Графические языки.
Внедрение UML в качестве единственного языка моделирования прибыльно почти всем командам, участвующим в совместном процессе разработки. Использование
UML может помочь разработчику на этапе проектирования, а именно при создании
проектной документации. В этом процессе в команде совместно трудятся аналитики
данных, проектировщики и другие специалисты. Всем им нужно сотрудничать и вместе
применять коллективные и массовые стандарты, шаблоны, диаграммы, познания и описания. Также этот язык можно применить на этапе анализа и проектирования требований заказчика, для наглядного представления целей создаваемого программного
обеспечения.
Итак, можно сказать, что рассмотренная система mind-карт в качестве языка UML
имеет достаточное количество преимуществ и намного упрощает процесс разработки
на ранних этапах жизненного цикла программного обеспечения. Благодаря визуализации задачи данная система предоставляет быстрый и целый обзор большой темы, что
значительно экономит время и допускает работать над одним проектом сразу нескольким разработчикам одновременно. Кроме того, использование данной техники позволяет планировать стратегии, и совершать выбор в разрабатываемом программном
обеспечении. Таким образом, применение рассмотренной разработки значительно
упрощает деятельность разработчика, положительно влияя и на скорость разрабатываемого продукта.
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Анотація
У статті запропоновано методику контролю активності процедури лікування осіб,
які страждають на отосклеротичне захворювання, за змінами оптичних характеристик
периферійного органу. Лікування таких хворих полягає у фотостимуляції мозкової активності. Вона здійснюється за допомогою світлової програми, яка створює у людини
атонічний психофізичний стан і сприяє м’язовому розслабленню. Після фотостимуляції
відбуваються зміни оптичних та теплових параметрів периферійного органу . За допомогою контролю змін цих складових можна оцінювати появу в пацієнта атонічного
психофізичного стану і, таким чином, ефективність проведеного сеансу лікування.
Аннотация
В статье предложена методика контроля активности процедуры лечения лиц,
страдающих на отосклеротические заболевания, за изменениями оптических характеристик периферийного органа. Лечение таких больных заключается в фотостимуляции
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мозговой активности. Она осуществляется с помощью световой программы, которая
создает у человека атоническое психофизическое состояние и способствует мышечному расслаблению. После фотостимуляции происходят изменения оптических и тепловых параметров периферийного органа. С помощью контроля изменений этих
составляющих можно оценивать появление у пациента атонического психофизического
состояния и, таким образом, эффективность проведенного сеанса лечения.
Ключові слова: оптико-електронна система, фотомедичні технології, фотостимуляція, біомедичний об᾽єкт.
Ключевые слова: оптико-электронная система, фотомедицинские технологии,
фотостимуляция, биомедицинский объект.
І. ВСТУП
Із нагромадженням клінічного досвіду розширюються області застосування методів фотостимуляції для діагностики і лікування окремих захворювань центральної та
периферійної нервової системи, вазомоторних головних болей, знеболювання та відновлення втрачених функцій. Дія фотостимулів викликає адаптивну реакцію організму
шляхом реформування функціональних систем.
Процеси реакції біологічного об’єкту на вплив оптичного випромінювання можна
використати при організації так званого зворотного зв’язку, тобто об’єктивно оцінити
вплив заданої медичної програми кольоролікування та забезпечити її роботу у
відповідності до сигналів біоритмів організму та сигналів відгуку при біорезонансі на
біодію конкретного біологічного об’єкту [1].
ІІ
ПРИНЦИП
РОБОТИ
ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОЇ
СИСТЕМИ
ФОТОСТИМУЛЯЦІЇ ТА КОНТРОЛЮ
Запропоновано систему, яка може забезпечити лікування шляхом впливу на центральну і периферійну нервову систему із забезпеченням поточної діагностики реакції
біологічного об᾽єкту (БО) на цей вплив [2].
Робота системи організована наступним чином: через зорові рецептори, які
сприймають задану світлоінформаційну програму по каналах зв’язку збуджуються центри кори головного мозку, що відповідають за психоемоційний стан людини [3].
В результаті такого впливу при введенні пацієнта у стан атонії (розслаблення)
створюються найсприятливіші умови для проведення лікувальної процедур. Визначено,
що такий вплив на стан пацієнта супроводжується підвищенням теплоутворення, який
спричиняється збільшенням кровотоку дрібних судин та капілярів. Зазначені процеси
змінюють оптичні характеристики тканин кровонаповненого органу (КО). Зокрема
можна зафіксувати зміну коефіцієнтів пропускання та відбивання світлового потоку
при взаємодії з певними сполучними тканинами. Зміну першого параметра спричиняє,
насамперед, збільшення потоку крові до клітин, а другого - вплив теплоутворення на
зміни поверхні епіталіальної тканини (деформація пор, зміна форми, виділення поту
тощо). Момент стабілізації зміни цих параметрів у часі сигналізує про досягнення
необхідного збудження центрів кори головного мозку, які відповідають за розслаблення організму.
На основі вивчення цих фізіологічних процесів реалізовано методику контролю
ефективності процедури фотолікування осіб, які страждають на отосклеротичне захворювання, за змінами оптичних параметрів периферійного органу. Суть запропонованої
методики полягає у оцінці реакції на стимуляційний вплив за допомогою порівняння у
часі зміни оптичних параметрів КО (для прикладу – фаланги пальця). Досягнення стану
атонії, що зафіксований за допомогою оцінки зміни оптичних параметрів, може бути
застосований як сигнал початку лікувальної процедури.
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ІІІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Для перевірки можливостей функціонування запропонованої структури проведено дослідження часових характеристик теплових параметрів кровонаповненого органу
(КО) під час дії крізь зорові рецептори заданою медичною світлоінформаційною програмою впродовж 30 хвилинної процедури. Програма містила рекомендовану за медичних вимог часову залежність частоти фотостимулів [4].
Розроблена оптико-електронна система (ОЕС) (рис. 1.) містить термоперетворювач, рефлектор та світлодіоди тестового випромінювання, при цьому світлодіоди розміщено в зоні КО (пучка фаланги домінуючої руки) і встановлені з можливістю
потрапляння відбитого від БО скерованого тестового потоку випромінювання одного
світлодіода та пройденого крізь КО скерованого потоку випромінювання від іншого
світлодіода на вхід фотоприймача [5].

Рис. 1. Структура сенсорного блоку, зовнішній вигляд інформаційного блоку із
виглядом на розташуванням його разом із сенсорним блоком,. На структурі: 1попередній підсилювач сигналу фотоприймача, 2-термоперетворювач, 3-корпус, 4, 6СВД тестових світлових потоків, 5-фотоприймач, 7-місце для КО. 8, 11-електричні
роз᾽єми, 9-рефлектор, 10-пристрій юстування термоперетворювача.

Рис.2 Проведення експериментальних досліджень часових змін параметрів КО
Перетворення, обробка, аналіз та візуальне відображення зареєстрованих сигналів
здійснюється за допомогою інформаційного блоку (Рис. 3.)

57

Рис. 3. Електрична схема ОЕС та передня панель інформаційного блоку:
1- корпус, 2-вимикач електроживлення, 3-гніздо мережевого адаптера, 4-комутатори
режимів вимірювання, 5-електричний роз᾽єм, 6,7-дисплеї для відображеня сигналів
термо- та фотоперетворювачів.
Значення результатів інтенсивностей пройденого та відбитого від БО тестових
світлових потоків визначали згідно значень фотострумів. Значення теплового потоку
біооб’єкта та інтенсивностей відбитих і пройдених через нього світлових потоків для
одного із протестованих пацієнтів, що відображає динаміку змін досліджуваних параметрів представлено на рис. 3
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Рис. 3. Часові характеристики периферійної температури – температури КО (для
порівняння з наступними на графіку), частоти пульсу та електричного опору
термоприймача власного потоку КО впродовж дії медичної світлоінформаційної
фотостимуляційної програми.
Значення інтенсивності пройденого та відбитого від БО тестових світлових потоків визначали згідно значень фотострумів. Значення власного теплового потоку випромінювання КО та інтенсивності відбитих і пройдених через нього тестових
світлових потоків представлено на рис. 4.
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Рис.4. Експериментальні результати залежностей зміни інтенсивності
контрольованих світлових потоків: 1- пройденого крізь БО тестового світлового
потоку; 2- відбитого тестового світлового потоку; 3- власного потоку оптичного
випромінювання у часі
З експериментальних досліджень (рис.4.) випливає, що впродовж 30-40 хвилин
лікувального сеансу відбувається зміна інтенсивності контрольованих світлових потоків біооб’єкта. Як видно з представленої залежності, що після певного проміжку часу t,
динаміка зміни величини інтенсивності зменшується і процес стабілізується, що свідчить про необхідність завершення процедури.
Виявлено закономірності та кількісні характеристики залежностей температурних
і оптичних параметрів кровонаповненого органу в ході програми стимуляції фоторецепторів, які знайшли своє відображення у представлених результатах.
Зміну оптичних параметрів спричиняють, насамперед, збільшення потоку крові до
клітин та вплив теплоутворення на зміни поверхні епіталіальної тканини (деформація
пор, зміна форми поверхні, виділення поту тощо). Момент стабілізації зміни цих параметрів у часі сигналізує про досягнення необхідного збудження центрів кори головного
мозку, які відповідають за розслаблення організму.
Досягнення стану атонії, що зафіксований за допомогою оцінки зміни оптичних
параметрів і температури, є сигналом для початку здійснення лікувального біовпливу
іншими чинниками, для прикладу - кольороінформаційною програмою на задані точки.
З метою забезпечення отримання інформації про досягнення організмом пацієнта необхідного стану для початку здійснення лікувальної процедури - передбачено роботу безконтактного сенсора-актюатора. Його задачею є зафіксувати зміни температурного
режиму та оптичних характеристик КО та визначити похідну заданих змін. Таку задачу
реалізовано за допомогою світлодіодних випромінювачів і фотоприймача, що фіксують
оптичні параметри КО та приймача теплових променів, фіксує його температурні параметри у часі. Інформація про оптичні характеристики та температуру КО оцінюється у
часі, та, у момент коли похідна цих змін наближається до нуля - система сигналізує про
біологічний резонанс. Перевагою запропонованого підходу над іншими є можливість
здійснювати лікувальну дію, фіксуючи індивідуальні сигнали біорезонансного відгуку
на вплив.
ІV АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ
Для всіх пацієнтів динаміка зміни виміряних параметрів повторювалася. Різниця
змін у часі цих параметрів для кожного пацієнта пояснюється індивідуальними особливостями біорезонансу організму на вплив заданою медичною програмою. Зафіксовано
різку зміну температури та оптичних параметрів пройденого і відбитого світлового потоку у перших 10-20 хвилин дії на психофізичний стан людини, та подальше усталення
цих змін протягом наступної дії медичної програми. Це пояснюється введенням органі59

зму у стан атонії через 10 хвилин дії медичної програми, що й було зафіксовано проведеним експериментом. Результати проведених досліджень узгоджуються із описаною в
літературі фізіологією процесів в організмі людини під час дії медичної програми на
фоторецептори, а саме - зміною температурних і оптичних параметрів КО. Представлені результати про зміни температури, коефіцієнту відбивання та пропускання ОВ по
запропонованій схемі підтверджують можливість використання цього методу для практичного впровадження.
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Аннотация. Доклад посвящён системе отраслей занятости и родовых видов деятельностей. В нём также рассмотрены некоторые особенности исторического познания
хода общественного развития и формационных изменений, в свете философии регулятивно - диалектического материализма.
Ключевые слова: отрасль занятости, родовая деятельность, гуманитарно – познавательная отрасль занятости, историческая родовая деятельность, регулятивно диалектический материализм.
Abstract. The report focuses on the system of industries of employment and generic
types of activities. It also examined some features of historical knowledge of the progress of
social development and formational changes, in light of the regulatory philosophy - dialectical
materialism.
Key words: industry of employment, labors, and humanitarian – educational industry
employment, historical labors, regulatory and dialectical materialism.
Деятельность человека является основой его существования и развития, которые
связаны с его физиологическими и социальными потребностями. Удовлетворение этих
потребностей происходит в результате осознанной индивидуальной и общественной
деятельности. Регулятивный механизм удовлетворения той или иной потребности человека привёл в процессе эволюции к разделению труда и образованию самых разнообразных видов деятельности. От нескольких видов физических операций в начале
своего становления, как человека разумного, до трудно исчислимого числа процессов и
видов умственного и физического труда у современного человека. Деятельность перестала удовлетворять только его физиологические потребности, всё большее время человек начал посвящать осуществлению своих желаний по познанию разнообразных
явлений природы, по развитию своего разумного творческого начала.
Огромное значение для гармоничного развития человека явилось неудержимое
любопытство, стремление перенять достижение природы - то же появление колеса обязано круглым плодам, вызревавшим в окружении человека. Любопытство подстёгивал
разум, логическая половина головного мозга, позволяя придумывать новые устройства,
важные для жизнедеятельности. Не отставала и его эмоциональная половина, рождая
сказочные впечатления, развивая мастерство рассказчика, мифологически описывая
непонятные явления природы, служившие источником религиозных представлений.
Натурфилософия, появившаяся ещё в Древней Греции, постепенно переходила с обсуждения общих, и ещё достаточно наивных вопросов об устройстве мироздания, к более частным проблемам решения насущных практических задач, к исследованию во
многом ещё не понятных явлений природы, а впоследствии и развития общества.
Уже давно была заметна разница между естественно – техническими научными
исследованиями, изучавшие естественную и искусственно созданную природу, и гуманитарно – познавательными изысканиями, сначала развивавшие религиозные представления, а затем постепенно перешедшие на изучение социальных событий, его
материальных и идеальных проявлений, стремясь понять сущность эволюции социальной материи. Первым свойственна строгость исследований, выражаемых в объективности, однозначности, экспериментальной доказательности и повторяемости, а также
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выявлении закономерностей природы. В гуманитарных исследованиях многие из этих
характеристик научности выпадают. Каждый гуманитарий выделяет своё понимание
общественных явлений, часто исходя из своего классового мировоззрения. Автор определяет всех людей, занимающихся поиском новых знаний как учёных, но разделяет их
на исследователей научной деятельности в рамках естественно - технической отрасли, и
на исследователей гуманитарно – познавательной отрасли занятости (ОЗ).
Такое разнородное проявление исследовательского «труда» невозможно представить в виде одной родовой научной деятельности, как это обозначено в разработанной
нижегородским философским клубом во второй половине прошлого века типологии 8ми видов родовой деятельности (РД).
В неё входили экономическая, экологическая, научная, художественная, педагогическая, управленческая, медицинская и физкультурная виды деятельности. Вместе с
этим были соответственно выделены 8 сфер общественной жизни: экономическая,
экологическая, научная, художественная, педагогическая, управленческая, медицинская и физкультурная сферы [1, с. 103-113]. Для автора более значительным оказалось
приближенное к деятельности человека понятие «отрасли». Отрасль занятости.
Родовые деятельности по смыслу должны представлять минимальный набор видов, из которых может быть «сконструирован», представлен в совокупности определённых видов РД любой вид деятельности [3, с. 141-153]. Сопоставление имеющихся
видов конкретных деятельностей, с предложенными видами РД показывает невозможность подобной суперпозиции в некоторых, довольно многочисленных случаях, что
доказывает недостаточное число предложенных видов РД. С другой стороны, в представленных РД, имеются виды, которые не дотягивают до звания родового. Это экологическая и физкультурная деятельности. Экологическая деятельность является в
большинстве своём заключительным этапом производственного цикла изготовления
вещей и продуктов, а также процессов жизнедеятельности, которые должны входить в
соответствующие отрасли занятости, представляя конечные деятельности этих отраслей. Физкультура, при всём уважении к её профилактическому значению для здоровья
человека, не может образовать отрасль занятости. Она не отображает спортивный или
игровой процесс, а является профилактической частью оздоровительно - медицинской
отрасли занятости. В неё также входят физиологические процессы существования и
продолжения рода, а также определённая доля индивидуальной экологической и санитарной деятельности.
Одним из упущений нижегородской типологии ОЗ является отсутствие в ней
упоминания о физическом труде. Он в самых разных проявлениях, усилиях и объёмах
необходимо входит в осуществлении любой деятельности. Это требует его присутствия
в системе ОЗ. Такое же состояние скрывается за управленческой деятельностью, которая входит, часто не обозначая себя, в любое человеческое занятие. Эти всеобщие отрасли занятости требуют особого места в предлагаемой системе занятости.
В конце перечисления имеющихся недостатков 8-ми сферной типологии необходимо определиться с наполнением экономической и научной отраслей. Существование
человека, его выживаемость обеспечивают принципиально разнородные деятельности
по производству продуктов питания и товаров народного потребления, как в большом,
«промышленном» масштабе, так и в условиях индивидуально – коллективного труда.
Значительна роль и объём строительной и финансово – бухгалтерской деятельности.
Это вызывает необходимость введения в систему вместо экономической пяти отраслей
занятости: сельскохозяйственной, промышленной, строительной, финансово - бухгалтерской и кустарно - подсобной. Подобное положение и с научной ОЗ, которая представляет соединение принципиально различных процессов и методов исследования:
естественно - технических и гуманитарно – познавательных, что вызывает необходимость выделения их в соответствующие ОЗ со своими видами РД.
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Разработка восьми сфер общественной жизни и соответствующих видов РД нижегородским философским клубом была основана на высказывании К. Маркса о материальном производстве вещей и человека. Однако существуют деятельности, а вернее
сказать процессы, связанные с затратой времени и труда человека, но не имеющие
отношения к производству вещей или человека в материальном выражении. По этой
причине в систему ОЗ необходимо ввести: информационно – просветительские процессы, военно - силовые операции. Такая же необходимость обнаруживается при анализе культурно – художественных и финансово – бухгалтерских процессов. Сюда
следует отнести состязательно – игровую ОЗ и связанную с ней досугово – рекреационную занятость. В этом ряду состоит и гуманитарно – познавательная ОЗ. Все эти
важные для человека общественные процессы следует причислить к отраслям занятости.
Анализ показывает, что схема восьми видов РД может быть использована как
первое приближение в знакомстве с реальной системой человеческой занятости. При
разработке системы РД и ОЗ необходимо определиться с приоритетом, первичностью
понятий РД или отраслей занятости. Первичным значением, по мнению автора, является отрасль занятости, в каждую из которых часто входят несколько видов РД, разделяющихся на конкретные виды деятельности. На современном этапе автор выделяет 16
отраслей занятости.
Перечислим эти отрасли занятости вместе с выявленными на текущий момент их
РД. В некоторых случаях РД не указаны из-за их большого количества. Первыми, среди
равных, в системе ОЗ назовём сельскохозяйственную, промышленную, строительную,
кустарно-подсобную и финансово-бухгалтерскую ОЗ вместе со своими специфическими экономическими родовыми деятельностями. Далее укажем педагогическую ОЗ со
своими РД в виде обучения, воспитания и образования, которые часто совмещаются и
производятся одним лицом. В оздоровительно – медицинской ОЗ следует выделить терапевтическую, хирургическую и профилактическую родовые виды деятельности, а
также физиологические процессы существования человека. Естественно - техническая
и гуманитарно – познавательная ОЗ с разнообразными видами исследовательской деятельности. Культурно – художественная ОЗ, включающая литературную, музыкальную,
изобразительную и актёрско – исполнительскую РД. Военно – силовая ОЗ состоит из
РД по охране правопорядка, военно-оборонной, криминальной, а также древнейшей
профессии - охоты. Информационно – просветительская ОЗ с родовыми деятельностями по поддержке АТ-технологий, обеспечения СМИ, кино и телевидения, а также религиозных отправлений и идеологического воздействия на массы. Досуго –
рекреационная ОЗ с процессами отдыха, туризма и познавательной деятельности (чтение, посещение спортивных мероприятий, выставок, музеев, просмотр кино, спектаклей и телевидения). В состязательно – игровую отрасль занятости входят спортивные и
игровые виды РД, представляющие физическую и умственную деятельности. И в заключение списка упомянем общие для всех видов деятельностей отрасли физического
труда и организационно – управленческой занятости.
В начале раскроем основные РД естественно – технической научной ОЗ. Существует деление на теоретические и экспериментально – конструкторские виды РД. Основные виды деятельности: математическая, астрономическая, физическая,
биологическая, химическая, медицинская, геологическая, энергетическая, радиотехническая, металлургическая, ну и т. д. в согласии со списком УДК. В гуманитарно – познавательной ОЗ отсутствует экспериментально – конструкторская деятельность и
меньше родовых видов деятельности. В них следует включить профессии историков,
философов, правоведов, филологов, педагогов – учёных и т. д. в соответствии всё с тем
же списком УДК. Автор выделяет также промежуточный слой учёных профессий, как
экономист, географ и некоторых других видов РД.
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Все виды деятельности системы отраслей занятости имеют в своей основе материальный характер, связанный с использованием трудовой деятельности. Однако по
сущности своих результатов и восприятия они разделяются на материальные и идеальные образования, а также на некоторое промежуточное, совокупное их усвоение человеком. К материальному потреблению результатов РД следует отнести четыре вида
производственной занятости, оздоровительно - медицинскую, военно – силовую, трудовую, а также естественно – техническую ОЗ. К идеальному потреблению результатов
РД относятся: финансово-бухгалтерская, гуманитарно - познавательная, культурно художественная, состязательно – игровая, досуго – рекреационная и информационно –
просветительская отрасли занятости. К промежуточному типу потребления относятся
организационно – управленческая и педагогическая отрасли занятости.
Модель схемы 8 видов РД часто представлялась в виде окружности на плоскости,
8 секторов которой занимали названия видов деятельности. Для наглядности авторской
концепции система родовых видов деятельности и отраслей занятости представлена в
виде сферы, структурно напоминающей глобус - модель земного шара. Одну полярную
«шапку» занимает организационно - управленческая ОЗ, другую – отрасль физического
труда, которые связаны с каждым видом остальных ОЗ, представленных в меридиональных долях сферы. Каждая доля – отрасль занятости, состоит из некоторого числа
родовых видов деятельности, указанных выше. Однако модель может быть представлена и на плоскости, как две горизонтальные строки для обозначения отраслей физического труда и организационно – управленческой отрасли, соединённых четырнадцатью
вертикальными столбцами с названиями остальных отраслей занятости со своими РД.
А можно представить и наоборот, кому как удобней.
Система в итоге представляет шестнадцать видов ОЗ. Вполне возможно, что полученная система не является окончательным выражением. Она открыта к обоснованному пополнению. С другой стороны эволюция человека, его потребностей вызывает
появление всё новых видов. Представляется, что виды конкретных и РД количественно
росли по мере эволюции человеческого общества, и, возможно, будут расти при его
продвижению к будущим этапам общественного развития. Система ОЗ и родовых видов деятельности позволяют представить многие виды конкретных деятельностей в совокупности отдельных видов РД. Так, например, политическая деятельность
выражается совокупностью состязательно - игровой и информационно – просветительской деятельности с добавлением волевых особенностей характера человека. Конечно,
не надо забывать о таких общих для всех видов РД таких отраслей как организационно
- управленческого и физического труда необходимых при этом.
Пример политической деятельности показывает необходимость придания системе ОЗ и РД ещё системы психотипов личности, которая даёт рекомендации по подбору
РД, соответствующей наилучшему использованию человека с тем или иным характером. Самая примитивная типология темпераментов, как биологической основы личности, включает четыре типа: сангвиник, меланхолик, холерик и флегматик. Современная
типология личности, определяемая учением «Соционика», созданная А. Аугустинавичюте ещё в советское время, состоит из 16 психотипов. Она определяет взаимодействие человека и внешнего мира, помогая наилучшему выбору будущей профессии.
История, как одна из родовых видов деятельности гуманитарно-познавательной
отрасли занятости, появилась, вероятно, одной из первых среди прочих описательных
занятий человека, ещё на ранней ступени его развития. Появление речи у одного из видов гоминид способствовало развитию словесного сознания, а затем и возникновению
устного творчества. Примерно в это же время появились рисунки зверей на стенах пещер, свидетельство успешных охот древнего человека, ставшие для наших современников, своего рода изобразительной историей. Появление и развитие письменности всё
полнее рассказывало о прошедших событиях, отношениях, быте и природных катаклизмах; о восстаниях и бесчисленных войнах, которые, пожалуй, были главным со64

держанием описаний всех времён, за исключением последних лет пятидесяти. Эти сведения пополнялись изысканиями современных археологов, раскапывающих древние
курганы, гробницы, поселения первобытного человека, спускающихся внутрь египетских пирамид.
Историческая деятельность представляет собой совокупное описание прошедшего
в череде человеческих событий. Это наш взгляд в прошлое, попытка увидеть его черты,
прочувствовать его быт, нравы и взаимоотношения людей, а, если возможно, то и понять причины, двигавшие их поступками и делами. История представляет собой социальную динамику развития человечества, снабжённую хронологией – датами
важнейших событий, которые, как маяки высвечивают темпы и степень взросления
общества.
Нужно ли знание прошлого современному человеку? История воспитывает любовь к Родине, к тем свершениям, которые добилась в прошлом его страна, и, даже, к
тем неудачам постигшим народ, что даёт понимание их причин. Правдивое знание
прошлого всего человечества позволяет познать сословно классовый состав общества,
развитие отношений людей друг к другу, выстраивающее понятие справедливости, выводя человека на верный путь развития. Это так важно для молодёжи. Знание истории,
её осмысление входит в гармоничное развитие личности, необходимой современному
человеку.
Почему автор подчёркивает необходимость правдивого и достоверного исторического знания? Исторические сведения, вернее их интерпретация историками, в большинстве своём носит личностный характер, зависящий от многих обстоятельств.
Вследствие этого они могут вносить искажения в описание событий и их объяснение,
что может повлиять на понимание этих событий современниками, а через них и понимание её текущей жизни.
На личностное отношение историка к исследуемым событиям оказывает влияние
в первую очередь родовые корни, сословное происхождение учёного. От воспитания во
многом зависит мировоззрение, которое и скажется в последствие на его понимание исторических событий, а следовательно, и донесение их в определённом свете до читателя, до слушателя его лекций. Учёный, воспитывавшийся в буржуазной среде, будет
искать оттенки, приукрашивающие роль и значение власть имущих на ход истории.
Очень многое в работах историков зависит от текущей власти, от того как она настроена на оценку главных противоречий общественной жизни – на взаимоотношения массовой бедности и материальных лишений и их антипода – роскоши и богатства
имущего меньшинства, т. е. её идеологии. Историк, работающий в школе или в высшем
учебном заведении, испытывает определённое воздействие властных органов через
учебные программы, официально издаваемые учебники истории, что заставляет историков проповедовать иногда заведомо искажённые факты. Невозможно говорить об
объективности историка, можно лишь надеяться на его правдивость изложения фактов
и достоверность их объяснения.
Искажения могут носить и более прямой, откровенный характер подмены основы
исторических исследований, её хронологии. Существующая ныне в мировой историческом учении однозначная датировка важнейших событий была подвержена, в конце
прошлого века, сомнению группой математиков - естественников Фоменко – Носовского. На основе привязки естественных, природных событий: затмений солнца, взрыва
сверхновых; земных катаклизмов – землетрясений, цунами, больших извержений вулканов, к событиям, описанных в письменных источниках, они вывели хронологический
ряд, существенно отличающийся от общепризнанного большинством историков. Хронология в их новой истории существенно короче, чем принято в классическом варианте. Она не была признана современным историческим познанием. Но она показывает,
насколько хрупка история и её исследование, если даже её основа – датировка может
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быть подвержена сомнению. Что же говорить о возможности более тонких подменах в
оценке и объяснении исторических событий.
Этим пользуются отечественные либерал – буржуазные около исторические проходимцы, пытающие исказить уже не только времена начала XX века: Первую Мировую войну, революции 1917 года, Гражданскую войну, но, что, самое ужасное, святую
для русского человека – Великую Отечественную войну и героический подвиг народа.
Эти бедолаги стали утверждать, что многие подвиги солдат Красной Армии были
сфабрикованы полит отделами и Глав ПУром СССР. По их мнению, Виктор Талалихин
не совершал ночного тарана в августе 1941 года, а просто неудачно спикировал на
немецкий «хейнкель» в попытке сбить его. Матросов не сознательно накрыл огневую
точку своим телом, а всего лишь поскользнулся!? Что Зоя Космодемьянская была психически не нормальной, когда совершала свои диверсии в немецком тылу, под Москвой, в самое критическое для её обороны время, когда любой ущерб врага отдалял
захват столицы фашистами.
Тут даже нечего возражать либерал – буржуазным подонкам. Они не могут понять той ненависти к немцам, которая проявилась во время войны, являясь естественным ответом на их звериные бесчинства на захваченной территории, на пытки пленных
красноармейцев. Не будем устанавливать степень здоровья Зои, но всем известно, как
она героически выдержала издевательства немецких извергов. Псевдоисторики жалеют
мать Зои и Саши Космодемьянских, погибших в войне. Отщепенцы ставят в вину советского командования то, что они не отозвали Шуру с фронта, для сохранения родовой линии Космодемьянских.
Чувство ненависти к немцам, возникшее в советских людях во время войны звало
к мщению. Мщение, а не чувство самосохранения было главным у наших солдат. Разве
Шура Космодемьянский покинул бы фронт, если его вдруг, по таким генетическим мотивам отослали в тыл, освободили бы от возможности убивать? Конечно, нет, он
остался бы воевать и за себя, и за погибшую Зою, и за свободу своей страны, стараясь
как можно больше уничтожить немецких оккупантов. Ненависть к немцам ещё долгое
время сохранялась в советских людях после окончания войны, о чём может подтвердить автор, родившийся в её конце. Самым обидным прозвищем в среде послевоенных
мальчишек была кличка «немец». И вот этого не могут понять «наши» горе историки.
Учёные по разному оценивают новейшую историю. Так непрерывное развитие
человечества натолкнулось не так давно на заявление американца Фукуямы с предположением о «конце» истории. Конечный период существования СССР, отход её и стран
Восточной Европы от социалистического строительства, утверждение в них западных
представлений о либерал – буржуазной демократии означал в его интерпретации окончание идеологических противостояний и социальных революций. Конечно, это не история, а её перевёрнутое, футуристическое представление развития общества в
будущем, одна из возможных альтернатив наступающего. Субъективное представление
о конце истории показало, насколько чувствителен описательный мир исторического
исследования, подчас дающий недостоверный результат.
Нельзя не упомянуть ещё об одном досадном влиянии на понимание исторического процесса. Это суждения об альтернативности произошедшего. Некоторые люди,
скорее их следует назвать писателями - сказочниками, сочиняющие свои фантазии на
исторические темы, когда по их воле в точках ветвления – бифуркации прошлых событий они начинают происходить по другому «сценарию» и приводят к совершенно иному течению истории. Эти веяния пришли к нам с запада, вместе с естественно-научной
концепцией синергетики, которая основывалась на некоторых существующих в естественной природе примерах коллективного действия системы частиц, при воздействии
внешней энергии, переходящей в другое качественное состояние. Одним из нескольких
таких явлений природы являются т. н. ячейки Бенара, в которых при подводе внешней
энергии – тепла, происходит структурирование ячеистого движения жидкости.
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Отечественные историки и философы, видимо, вследствие отсутствия своих концепций социального развития, взяли на «вооружение» эти качественные рассуждения
для объяснения характера общественного развития. Однако ничего нового эти соображения не внесли в исследование истории, и постепенно учёные гуманитарно познавательного сообщества поняли не возможность, в полной мере, применения этой,
нелинейной, ограниченной даже для естественных систем теории для познания исторических событий. Социальная синергетика отошла в прошлое, однако, кандидаты и доктора наук, защитившиеся на её основе, остались.
Непредвзятый анализ истории человечества показывает, что никакой возможности для реального изменения хода истории, никаких точек ветвления в развитии человечества не существовало. Многочисленное «татаро-монгольское» воинство могло
пойти только на Запад, завоёвывая Россию. Европейское рыцарство, скучающее в кровавых турнирах, нашло выход своему безделью в походах на Восток для освобождения
гроба господнего. И многие другие значительные события подготавливались объективным развитием всего общества, и вопрос только в дате начала этих, определяющих
общественную жизнь событий.
В заключение остановимся на понимании причинно-следственных явлений в ходе
исторического процесса, в определении некоторых существующих тенденций его развития. Сначала укажем на неприменимость понятия закона к социальным явлениям.
Оно относится только к математически познанным явлениям естественно-технической
научной отрасли занятости. В гуманитарно-познавательной отрасли действует, согласно «Философскому энциклопедическому словарю», лишь понятие общественной закономерности, которое даёт качественное объяснение тенденций развития общества:
причины, движущиеся силы, характер и последствия общественных событий.
Некоторые основные концепции исторического материализма явились следствием
трудов К. Маркса. К сожалению, введённый им «естественно-исторический» процесс
так и остался не определённым. В учебнике «Основы марксистско – ленинской философии» дана лишь следующая характеристика этого процесса: «Это процесс столь же
закономерный, необходимый и объективный, как и природные процессы, не только не
зависящий от воли и сознания людей, но и определяющий их волю и сознание» [2 , с.
187]. Читатель способен понять, насколько громогласна эта характеристика, настолько
она пуста и бессодержательна. О существовании других «наиболее общих законов
развития общества» в учебнике заявляется [2 , с. 184], но листая его страницы можно
обнаружить лишь материалистическое понимание истории, ставшее основой истмата [2
, с. 186], да зависимость социально-экономических (производственных) отношений от
уровня и характера развития производительных сил общества [2 , с. 217]. Анализ показывает их ошибочность.
Понимание и объяснение эволюции социальной материи предлагает разработанная автором концепция регулятивно - диалектического материализма (РДМ) [4 , с. 6569]. Основные положения этой рациональной философии, позволяющие представить
процессы общественного развития близкими к объективному пониманию, дающие правильный методический подход к изучению исторических событий, показаны ниже.
1. РДМ исходит из материалистического решения основного вопроса философии.
2. Развитие общества согласно РДМ происходит из-за действия регулятивного механизма воздействия субъекта на объект в замкнутом контуре управления сознанием
окружающего бытия, общественным сознанием общественного бытия. Регулятивный
механизм взаимодействия идеальной и материальной составляющих действует на всех
социальных этажах индивидуального, группового, регионального, меж государственного и формационного развития человечества.
3. В устоявшемся, стационарном общественном состоянии роль субъекта управления берёт на себя социально – экономические отношения, являющиеся частью, наряду с производительными силами, содержания способа производства, или
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общественного бытия. Власть, представляющая социально – экономические отношения, сознательно принуждает объекты управления - граждан к поведению, связанному
с выполнением законов, закрепляющих свои властные полномочия. Административное
принуждение особенно необходимо при переходе к социалистическому устройству общества, при котором требуется кардинальная перестройка не только поведения, но ещё
и эгоистической психики человека, соблюдая бескровные методы насилия.
4. В антагонистических обществах поведение масс жёстко определяется законодательным управлением властных органов имущего меньшинства с целью сохранения
несправедливых социально – экономических отношений эксплуатации трудящихся.
Лицемерное провозглашение буржуазной демократии скрывает неподконтрольную
власть имущих, осуществляемую верховным чиновником с помощью вертикали власти.
Неограниченное пребывание одного буржуазно – либерального клана во власти, с помощью различных предвыборных махинаций, ведёт к стагнации и последующей деградации общества.
5. В обществе действует зависимость количественного и качественного состояния производительных сил от устройства социально – экономических отношений. При
росте общественной привлекательности и значимости социально – экономических отношений (плановая экономика, общественная собственность на средства производства
и т.п.) должен происходить рост производительных сил и материального благосостояния трудящихся. При снижении этих параметров социально – экономических отношений (например, наступление повторного алчного капитализма) происходит падение
объёма и качества производительных сил, его деградация, а, соответственно, и уровня
материального обеспечения народных масс.
6. Развитие диалектической категории содержания произвольного социального
образования, зависит от изменения его формы, под которой понимается его духовная,
идеальная составляющая. Распад социальной общности происходит из-за падения воли,
идеологических и материальных интересов, утраты духовного единства и т. п., как это
произошло с распадом Советского Союза, с историей развала КПСС.
7. Изменение социального устройства, его социально - экономических отношений
и производительных сил в сумме составляющих содержание способа производства
происходит из-за изменения совокупного общественного сознания, как формы способа
производства, в период возвышения общественного сознания имущего или неимущего
класса над общественным сознанием противостоящего класса, вследствие борьбы противоположностей. Происходящее при этом нестационарном общественном состоянии
обострение классовой борьбы, может привести, в случае благоприятных условий, к изменению социально - экономических отношений, а, следовательно, и власти, от которой зависит состояние и эффективность производительных сил. Качественное
изменение власти – органа социального управления – приводит к новой общественно экономической формации.
8. Развитие социального устройства в нестационарном состоянии общества происходит вследствие управления общественным сознанием изменений в общественном
бытие, подтверждая основную идею РДМ о регулятивном механизме воздействия сознания на бытие, в данном случае общественного сознания, на общественное бытие.
Последние страницы новейшей истории рассказывают о горестных для русского
народа событиях начала девяностых годов прошлого века. Либерал - буржуазная
контрреволюция привела к установлению особой формы капитализма. Он открыл доселе нигде не встречавшуюся деятельность – сознательное уничтожение отечественной
экономики. По всей стране стоят развалины бывших заводов, фабрик, исследовательских институтов. Однако сознание масс «замылено» «успехами» внешней политики,
при объективном отсутствии развития экономики, при росте коррупционной составляющей среднего управленческого звена, и даже, как недавно обнаружено, министерского окружения президента. Как выйти из такого трагического положения страны, что
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делать для её спасения? На этот вопрос должны ответить социальные философы. Согласно концепции регулятивно – диалектического материализма нужно накапливать в
общественном сознании потенциал протеста капиталистическому образу жизни, который когда–нибудь сможет вылиться в превалировании части общественного сознания неимущих масс над общественным сознанием имущих, и согласно концепции РДМ
привести к изменению социально – экономического устройства общества. А там недалеко и от социализма с коммунизмом, при его ноосферном устройстве общества.
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СТАБИЛИЗАЦИЯ СТРУИ МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ
СОЛЕНОИДА
Кормилицин Анатолий Андреевич
аспирант ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический
институт им. М.Е. Евсевьева»
430007, Россия, г. Саранск, ул. Студенческая, 11А
Аннотация
Магнитные жидкости синтезируют искусственно посредством коллоидного растворения наночастиц твердого ферромагнетика в обычной немагнитной жидкости. Обладая способностью к намагничиванию, такие жидкости взаимодействуют с
приложенным магнитным полем, которое способно влиять на их движение. На этом
основаны разнообразные практические применения магнитных жидкостей в различных
областях техники и технологии. В данной статье сформулирована математическая модель распространения и неустойчивости волн на поверхности струи магнитной жидкости, находящейся в магнитном поле коаксиального с ней соленоида. Для решения
задачи используются методы математической физики. Сформулирована и исследована
математическая модель распространения и неустойчивости волн на поверхности струи
магнитной жидкости в магнитном поле соленоида. Показано, что магнитное поле оказывает стабилизирующее влияние на движение струи. Размер капель, образующихся
при распаде струи жидкости, увеличивается с увеличением магнитного поля, а скорость
их роста и частота возникновения уменьшаются.
Ключевые слова: магнитная жидкость, магнитное поле, струя жидкости, поверхностные волны, неустойчивость.
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STABILIZATION OF A MAGNETIC FLUID JET
IN MAGNETIC FIELD OF SOLENOID
Abstract.
The magnetic fluids are synthesized artificially by colloidally dissolving of nanoparticles of solid ferromagnetic in the usual non-magnetic fluid. Having the magnetization ability,
such fluids interact with applied magnetic field which is able to affect their motion. A wide
variety of practical applications of magnetic fluids to various fields of engineering and technology is based on this fact. In the paper a mathematical model of waves propagation and instability of waves on the surface of the magnetic fluid jet that is situated in the magnetic field
of coaxial solenoid is formulated. A mathematical model of the propagation and instability of
waves on the surface of magnetic fluid jet in the magnetic field of solenoid is formulated and
investigated. It is shown that the magnetic field has a stabilizing effect on the motion of jet.
The size of droplets, occurring during fragmentation of the fluid jet, increases with the growth
of the magnetic field, while the droplets growth rate and appearance frequency decrease.
Key words: magnetic fluid, magnetic field, fluid jet, surface waves, instability.
Введение.
Магнитные жидкости синтезируют искусственно посредством коллоидного растворения наночастиц твердого ферромагнетика в обычной немагнитной жидкости. Такие жидкости обладают способностью намагничиваться в приложенном магнитном
поле, которое способно влиять на их движение. На этом свойстве основаны разнообразные практические применения магнитных жидкостей в различных областях техники
и технологии [1]. Одним из таких применений является использование струй чернил на
основе магнитной жидкости в струйных принтерах. В связи с этим представляет интерес изучение устойчивости струи магнитной жидкости в приложенном магнитном поле,
направленном вдоль струи.
1. Постановка и решение задачи.
Рассматриваются неустойчивость и распад струи несжимаемой неэлектопроводной магнитной жидкости с постоянной магнитной проницаемостью. Предполагается,
что струя жидкости имеет форму круглого бесконечно длинного цилиндра с радиусом
r0 . Учитывается наличие поверхностного натяжения. Однородное магнитное поле с
напряженностью H 0 создается круглым соленоидом с радиусом R0 , ось которого совпадает с осью струи магнитной жидкости. Задача решается в цилиндрической системе
координат (r, θ, z) с осью z, направленной по общей оси струи и соленоида. Величины,
относящиеся к струе, обозначаются в необходимых случаях индексом 1, а к жидкости –
2. Пусть λ – длина поверхностной волны и ω – её частота. Предполагается выполнен2
ным неравенство ωλ /ν  1 , где ν – кинематическая вязкость. Используется модель
идеальной жидкости [2, §116]. Рассматриваемая задача о струе в поле соленоида является обобщением задачи, решенной в [3], в которой изучается неустойчивость струи
жидкости в однородном магнитном поле в неограниченном пространстве.
Уравнения движения магнитной жидкости при сделанных предположениях имеют
вид [1]

ρ

dv
 grad p, div v  0.
dt

(1)

Здесь ρ, v, p – плотность, скорость, давление. Влияние магнитного поля на движение жидкости здесь связано с механическими максвелловскими напряжениями на поверхности струи, возникающими вследствие скачка магнитного поля на её
поверхности.
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Предполагая, что амплитуда поверхностной волны много меньше её длины [2,
§123], отбросим нелинейные слагаемые в первом уравнении (1) и введем потенциал
скорости φ (v = grad φ), удовлетворяющий уравнению Лапласа в цилиндрических координатах   0.
Потенциал скорости ищем в виде бегущей волны

  r expikz  n  t .

Здесь k = 2π/λ – продольное волновое число; n = 0, 1, 2, … – азимутальное волновое число.
Подставляя  в уравнение Лапласа получим дифференциальное уравнение Бесселя

 2 n2 
1
r   r    k  2 r   0,
r
r 

общее решение которого имеет вид

r   c1I n kr  d1Kn kr,

где I n и K n – модифицированные функции Бесселя первого и второго рода порядка n. Следует принять d1 = 0, так как K n   при r → 0 (т.е. на оси струи).
Уравнение деформированной
поверхности
струи
запишем
в виде
r  r0  , z, t  , где   0 expikz  n  t ,  0 – малая по сравнению с λ величина. На поверхности струи нормальная компонента скорости жидкости должна быть
равна нормальной скорости перемещения поверхности, т.е. vn   t , или в линей-

ном приближении vr   t при r  r0 . Отсюда, с учетом равенства vr   r ,
определяется потенциал скорости



i0 I n kr 
expikz  n  t .
kI n kr0 

Магнитное поле в области струи и окружающего воздуха в зазоре соленоида
определяется из уравнений Максвелла для неэлектропроводной среды в магнитостатическом приближении [4]:
rot H j  0 , div  j H j  0 ( j  1,2) .

 j – магнитная проницаемость. Из этих уравнений следует, что магнитное
поле имеет потенциал  j H j  grad  j , удовлетворяющий уравнению Лапласа
 j  0 . Потенциал  j запишем в виде  j  H 0 z   jw  j  1,2, где H 0 z – потенциал невозмущенного поля, а  jw – малое возмущение, связанное с деформацией
поверхности струи. Функции  jw будем искать в виде
 jw   j r expikz  n  t  .
Записывая уравнения Лапласа  jw  0 в цилиндрических координатах в областях 1 и 2, получим два уравнения Бесселя для функций  j r  . Решения этих двух
Здесь





уравнений имеют вид:

 j r   a j I n kr  b j K n kr   j  1,2 .
Здесь следует принять b1  0 так как K n kr    при r → 0, что приводит к

бесконечно большим значениям потенциалов.
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Граничные условия для магнитного поля на поверхности струи

r  a   [4]:

n  grad 1  n  grad 2 , 1  2 ,

(2)

где n – нормаль к поверхности струи.
Учитывая, что на поверхности соленоида при r  R0 возмущение потенциала

 2 w равно нулю, с помощью условий (2) находим 1w  2w .

Дисперсионное уравнение, связывающее частоту ω c волновыми числами k и n,
находится с помощью условия баланса сил на поверхности струи r  a  

ik nk 1  ik nk 2  2Cmni .

(3)

 – коэффициент поверхностного натяжения; Cm – средняя кривизна поверхности, известная из дифференциальной геометрии; ik – тензор механических
Здесь

напряжений [1, 4]:

ik  j    pik  H i H k
4





ik

H 2   j  1,2 .
8
j

Давления в областях 1 и 2 имеют вид

p1  p10  pw , p2  p20  const ,
где pw – возмущение давления в жидкости, p10 , p20 – невозмущенные давления. Возмущение давления в жидкости определяется равенством [2]: pw    t .
Поскольку плотность воздуха мала по сравнению с плотностью жидкости, считаем её
равной нулю. Поэтому возмущение давления в воздухе тоже будет равно нулю. Из
условия (3) следует

  1  2  2 
i1H 0k1w i 2 H 0k 2 w
pw 

  2  2 2  2  .
4
4
z 
 r0 r0 
Подставляя в эту формулу выражения для  , 1w ,  2 w и pw , получим дисперсионное уравнение для волн на поверхности струи, которое, вводя безразмерные вели-



2

2



и

  kr0 1  2r0 1 , можно записать в виде



Q 1   2 2 I n   1 
I    1 
1 n 


 1  n 2   2  .
(4)






1

2

1

1








In   
4 1I n      2 AI n   







 – безразмерная частота,  – безразмерная длина волны,

2 
Здесь



3 1

чины     r0

Q  H 02 r0  – безразмерный параметр, характеризующий отношение магнитных и
капиллярных сил, действующих на поверхности струи. Если Q  0 (или 1 2 ), то
получается результат, приведенный в [2].
2. Анализ результатов.
Из (4) следует, что все возмущения с n  1 устойчивы в рассматриваемом приближении, так как в силу свойств бесселевых функций [5] выполняется неравенство

2  0 при любых значениях  и n  1 .
Рассмотрим далее случай n  0 , учитывая равенства [5]: I n x  I1( x) ,
Величину
будем
записывать
в
виде
K0 x  K1( x) .
kR0
kR0  k R0 r0 r0  R 0 r0 1 .
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На рисунке приведены графики зависимости
квадрата безразмерной частоты  от безразмерной длины волны  для нескольких значений безQ.
размерного
параметра
Магнитная
проницаемость воздуха во всех расчетах бралась
равной 1 ( 2  1).
Оси координат – асимптоты для всех графиков. При   c частота Ω2 = 0. Длина волны Λс
называется критической. Части графиков при Λ <
Λс лежат выше оси абсцисс и соответствуют устойчивости струи, поскольку при этом Ω2 > 0, и частота
Ω имеет вещественные значения. Область Λ > Λс
соответствует неустойчивости струи, так как при
этом Ω2 < 0, и частота будет иметь два комплексно
сопряженных значения, что приводит к неустойчивости. Как известно [2], размер капель, образующихся при распаде струи, будет порядка длины волны λm = Λm·(2πr0), соответствующей величине Λm, при которой Ω2 достигает минимума
, поскольку
амплитуда растет в этом случае с наибольшей скоростью. В самом деле, рост амплитуды определяется множителем ~ exp(|ω|t), принимающим наибольшее значение при Λ =
2

Λm, при которой |ω| = |ωm|, где |ωm| = |Ωm|·

.

В таблице приведены значения Λс, Λm и |Ωm| при n = 0, μ1 = 2,
= 2 для различных значений Q. В частности, значению Q = 20 соответствуют, например, следующие значения: r0 = 1 см, ρ = 1 г/см3, H0 = 20 Э (эрстед), α = 20 г/с2.
Q
0
20
40
80
100
Λс
1
1,317
1,628
2,168
2,401
Λm
1,433
1,912
2,365
3,128
3,455
|Ωm|
0,118
0,064
0,042
0,025
0,020
Видно, что при увеличении Q (т.е. с возрастанием магнитного поля) критическая
длина волны Λc увеличивается, размер образующихся капель Λm также увеличивается.
Величина |Ωm| при этом уменьшается. Это означает, что с увеличением размера капель
скорость их роста и частота возникновения уменьшаются. Неустойчивость струи при
возрастании магнитного поля сдвигается в область более длинных волн, рост возмущений при этом замедляется.
Видно, что при увеличении μ1 величины Λс и Λm возрастают, а |Ωm| – уменьшается.
При увеличении R0 r0 величины Λс и Λm возрастают, а |Ωm| – уменьшается. Следовательно, при увеличении радиуса соленоида неустойчивость струи сдвигается в область более длинных волн, а скорость роста возмущений уменьшается. При
дальнейшем увеличении отношения R0 r0 (превышающем значение 8) величины Λс,
Λm и |Ωm| практически не изменяются, достигнув значений полученных в [3].
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У статті піднімається питання теоретичного обгрунтування підходів до проведення аналізу господарської діяльності на підприємстві. Наведено класифікацію показників впливаючих на господарську діяльність. Запропоновано варіант алгоритму
проведення аналізу господарської діяльності.
В статье поднимается вопрос теоретического обоснования подходов к проведению анализа хозяйственной деятельности на предприятии. Приведена классификация
показателей влияющих на хозяйственную деятельность. Предложен вариант алгоритма
проведения анализа хозяйственной деятельности.
In the article, the issues of theoretical underpinning to the approaches of the economic
activity analysis on the enterprise are discussed. There is given a classification of the indicators that influence the economic activity of an enterprise. An alternative variant of the algorithm to conduct the economic activity analysis is also offered in the article.
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Сучасний стан діяльності будь-якого підприємства безпосередньо залежить від
тих умов, в яких воно функціонує. Загальна спрямованість на потреби ринку повинна
базуватись на коректному плануванні дій з використанням достатньо гнучких принципів коригування, які дозволять досягти ефективної роботи підприємства. Стійкий,
безперебійний розвиток є непростим завданням, оскільки існує окрема група чинників
ринкового середовища, які не піддаються прямому впливу. Найбільша кількість відхилень від еталонного стану виникає внаслідок накопичення помилок у плануванні та регулярних прорахунках, допущених у попередніх періодах. Саме тому, однією з
провідних задач діяльності підприємства, незалежно від його фаху та об’єму виробництва, є організація стабільного фінансово-економічного стану. Обов’язковим є також
досягнення та підтримка конкурентоспроможності. яка є можливою завдяки всебічному
обґрунтованому аналізу минулої та майбутньої діяльності, суворому контролю поточних процесів.
Фінансово-економічна діяльність, особливості її організації та проведення були
висвітлені у роботах вітчизняних та закордонних спеціалістів, а саме: І. Цигилика, О.
Заруба, І. Бланка, А.Перетятько, О. Пилипченка, Н. Шандова В. Ковальова, Є. Мниха,
Р. Брейлі, Д.Кучерака, О. Заруба та багатьох інших. [1, c. 169]
Мета статті: визначення ключових складових проведення аналізу господарської
діяльності підприємства, виявлення його ролі у процесі продуктивного управління
певним суб’єктом господарювання.
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Виклад основного змісту матеріалу. Оцінка рівня ефективної діяльності
підприємства неможлива без застосування обґрунтованого аналізу. Оскільки уявити
собі будь-яку підприємницьку діяльність без постійного контролю та періодичного
аналізу у сьогоденних умовах господарювання просто неможливо. Вони дозволяють
гнучко реагувати на непередбачувані зміни зовнішніх умов, внутрішнього становища
ринку та виникнення інших змін, які, наприклад, стосуються оподаткування. Основною
проблемою є те, що зустрівшись із зазначеними змінами, більшість із керівників не
проводять аналізу своєї діяльності, бо вважають, що він не відіграє важливої ролі у покращенні становища підприємства.
Проведення аналізу вкрай необхідне на усіх етапах діяльності підприємства: із
моменту виникнення самої думки щодо створення нового підприємства до її реалізації,
а також майбутнього покращення стану діяльності даного підприємства, посилення його позицій на ринку. Після вивчення отриманих результатів можна розробляти та впроваджувати конкретні управлінські рішення, які тепер можна буде назвати
результативними та об’єктивними.
Аналіз господарської діяльності полягає саме в проведенні оцінки активів, дослідженні доходів, витрат за конкретний звітній період. Неостанню роль відіграє виявлення факторів, що мають позитивний або різко негативний вплив на загальні
показники фінансових результатів.
У спеціалізованій літературі та інших наукових джерелах немає єдиного пояснення терміну «аналіз господарської діяльності». Проте А. Д. Шеремет та М. І. Баканов у
своїх роботах трактують це поняття для умов директивної економіки, називаючи його
«економічний аналіз». На їхню думку він є напрямком, який пов'язаний із підбором та
правильним використанням методів та технічних аналітичних розрахунків. [10, С.2428]
Серед першочергових особливостей цього аналізу виокремлюють:
 те, що він будується залежно від тих обмежень та труднощів, які діють в умовах
планової економіки, ігноруються реально існуючі ринкові механізми, які більш достовірно відображають наявний економічний стан;
 найчастіше він складається у ретроспективному напрямку;
 головною ідеєю економічного аналізу є виконання завдань наміченого плану із
постійним контролем за наданими показниками, а також використання детермінованого
факторного аналізу;
 він стосується комплексної оцінки, а не лише фінансової складової підприємницької діяльності.
Для проведення повноцінного економічного аналізу господарської діяльності виробництва, збираються відомості з обліків, звітів, проведених аналітичних заходів. Завдяки цьому можна виявити існуючі внутрішньогосподарські резерви, які є необхідною
умовою для досягнення підприємницьких цілей.
Дуже важливою метою діяльності є зростання якості життя працівників підприємства, постійне збільшення виробничих обсягів та загальне підвищення результативності
підприємства.
Коректно побудований аналіз господарсько-виробничої діяльності включає
вирішення таких питань:
 реалізацію наміченого плану за такими важливими показниками, як рентабельність, прибуток, обсяги виробництва;
 раціональне використаних фінансових, трудових, матеріальних ресурсів;
 перевірку організаційно-технічного рівня виробництва, що передбачає також
використання виробничих фондів та потужностей;
 доцільне використання оборотних коштів.
До загальних завдань економічного аналізу відносять:
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всебічну оцінку та якісну перевірку результатів діяльності суб’єкта господарювання за вказаний період;
 визначення причин відхилень та помилок у минулих періодах;
 виявлення незалежних та залежних причин даних помилок;
 визначення потужності та ефективності діяльності підприємства;
 пошук тих можливостей, які ще не були використані у процесі діяльності та можуть вплинути на покращення результатів виробничої діяльності;
 прогнозування можливих результатів господарської діяльності та розробка системи заходів щодо усунення причин, які призводять до збитків та втрат.
Ці завдання відіграють ключове значення, тому що без впровадження грамотних
управлінських рішень, які гуртуються на економічному аналізі, проведення результативної підприємницької діяльності стає неможливим. Узагальнюючі інформацію про
діяльність різноманітних підприємств, можна виявити, що у 96% випадків для підвищення рентабельності використовується саме підвищення цін на вироблені товари, а не
спроба раціонально розподілити виробничі ресурси. Причиною цього вважають недосконалу систему регулювання цін на рівні держави, а також наявність меж рентабельності виробництва. Що призводить до некоректного та малоефективного використання
матеріальних витрат та інших ресурсів.
До факторів, які відображають підвищену ефективність виробництва, відносять
причини, що визначають поліпшення більшості показників господарської діяльності:
рівень продуктивності, рентабельність, середній прибуток тощо. Вони є достатньо динамічними структурами, які легко піддаються змінам та корекції, проте перебувають у
безперервному та близькому взаємозв’язку. Урахування даних факторів сприяє обґрунтованому використанню наявних ресурсів компанії.
Важливо зазначити, що правильне використання резервів за кожним із факторів
дозволяє підвищити ефективність виробництва, покращити якість продукції та забезпечити високий життєвий рівень трудового колективу. Саме професійний кваліфікований
економічний аналіз допомагає адекватно визначити резерви таких факторів як підвищення ефективності діяльності та конкурентоздатності продукції, вдало використати їх
для досягнення кращої результативності.
Такий аналіз потребує масштабної підготовки, урахування кожного окремого
фактора та їх взаємодію, що може впливати на перебіг виробничого процесу. Важливо
запобігти неправильному використанню ресурсів, втраченим можливостям, невикористаним резервам.
Класифікація наявних на виробництві внутрішніх резервів:
 у залежності від місця утворення;
 за характером утворення;
 за способами, що допомагають їх виявити;
 за формами їхнього впливу на ефективність виробничих процесів;
 за наявністю простих елементів трудового процесу;
 за встановленими термінами використання;
 за вартістю їх використання.
Економічний аналіз буде рахуватися ефективним та дієвим тільки у тому випадку,
якщо він проводитиметеся регулярно та буде займати провідне місце у системі роботи
підприємства. Його доцільно впроваджувати у розрізі місцевого та загального державного планування. Обґрунтовані управлінські рішення мають прийматися, спираючись
на результати проведеного аналізу, віднайдені резерви та способи їх цілеспрямованого
використання.
Якісна підготовка та проведення економічного аналізу повинні пройти п’ять етапів:
 Перший. Визначення конкретної мети та конкретного завдання аналізу.
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Другий. Ретельне впровадження програми дій, раціонального календарного плану, визначення учасників аналізу, розподілення між ними обов’язків, підбір або розробка актуальних методик, макетів, методичних вказівок, способів документальної
фіксації проведених заходів, у тому числі тип графічного оформлення, який сприяє
кращому, наочному відображенню матеріалу.
 Третій. Збір необхідної інформації: від статистичної звітності до результатів
спеціально запропонованих досліджень, а також перевірка їх достовірності,
відповідності поставленим завданням.
 Четвертий. Цей етап включає аналітичну обробку наявної інформації, використовують спеціалізовані методи та прийоми, показники зводять до єдиної системи аби
отримати можливість порівняти їх між собою. Проводиться аналіз тих динамічних змін,
які мали найбільший вплив. З’ясовуються чіткі причини як негативних, так і позитивних змін. Вимірюється вплив кожного фактору, відбувається пошук потенціальних
складнощів, які можуть виникнути на виробництві. Результатом цієї кропіткої роботи
стають виявлені фактори, які залежать або не залежать від діяльності підприємства та
його спрямованості. Під пильну увагу потрапляють ті чинники, які підприємство або
його цех, підрозділ можуть контролювати.
 П’ятий. До нього відносять пошук необхідних резервів виробництва, створюються потенціальні моделі майбутньої діяльності, вносяться пропозиції, підраховується
їхня ефективність та подальший вплив на функціонування підприємства. Тобто підбирається принципово нова система управління та організації діяльності, яка має нести
якісно новий рівень в управлінні та плануванні діяльності, виключати ризик виникнення відхилень та помилок.
Аналітична робота на промисловому підприємстві повинна проводитися представниками усіх функціональних служб: працівниками технологічного та плановоекономічного відділу, аудиторськими установами тощо. Нерідко додатково створюється спеціальні підрозділи або відділи, які сприяють регулярному проведенню аналізу.
Вони підпорядковуються заступнику директора з економічних питань або безпосередньому керівнику виробництва.
Досліджуючи сучасні ринкові відносини, можна узагальнити, що економічний
аналіз необхідно проводити як мінімум один раз на рік. Його результати зберігаються з
іншою документацією підприємства, вони можуть бути надані для перевірки органам
статистики або працівникам податкової інспекції [3, С. 91-94].
Цей комплексний економічний аналіз господарської діяльності або ЕАГП складається з 11 секцій, кожен з яких має власний напрямок та залежить від об’єкту аналізу.
Секція 1. Вона містить аналіз організаційно-технічного рівня та інших провідних
умов виробництва. Для цього оцінюється наявність та вплив таких показників, як:
 технічний рівень виробництва: наявність автоматизованої системи процесів, механічного обладнання, якісних засобів праці;
 рівень організації виробництва – це обрана модель організації праці, яка упорядковує концентрацію робітників та виробництва, їхню професійну спеціалізацію, виявляє дію кооперативних об’єднань тощо;
 рівень управління виробництвом.
До окремої категорії можна віднести внутрішні та зовнішні соціальні умови праці,
природні та зовнішньоекономічні умови.
Важливо зазначити, що правильно організований аналіз починається із глибокого
вивчення саме організаційно-технічного стану виробництва. Це пов’язано з тим, що його показники активно впливають на:
 збільшення чи зменшення обсягу продажу;
 якість отриманої продукції;
 коректність використання ресурсів виробництва;
 рентабельність підприємства.
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Секція 2. Включає аналіз та оцінку ефективності залучення виробничих фондів.
На цьому етапі важливо отримати дані щодо середньої вартості фондів, їхньої рентабельності, оцінити відрахування на амортизацію.
Секція 3. На цьому етапі підраховуються матеріаловіддача, матеріальні витрати,
коефіцієнт закріплення, що становлять основу для аналізу, оцінки ефективності використання оборотних коштів.
Секція 4. Має на меті аналіз використання трудових ресурсів та розподілення заробітної плати. Його можна охарактеризувати через такі показники:
 кількість людей, які залучені до виробництва;
 продуктивність їх діяльності;
 заробітна платня виробничому персоналу та соціальні внески.
Саме через 2, 3 та 4 секції можна оцінити використання виробничих ресурсів, а
їхню якість (фондовіддачу, матеріаловіддачу тощо) – через 1 секцію.
Секція 5. Характеризується аналізом продажу виробленої продукції. На цьому
етапі підраховуються відомості про матеріальні надходження за надані товари, послуги,
додаткове проведення професійних робіт.
Секція 6. На цьому рівні аналізується собівартість продукції, до якої включаються
виплати, а саме, матеріальні, з оплати праці, соціальні відрахування, амортизаційні
витрати та інші.
Секція 7. На цьому етапі розпочинається аналіз авансованого капіталу. Збираються дані щодо основних засобів та оборотних коштів. Аналізуючи ці данні та виручку
підприємства, можна зробити висновок про ефективність використаних активів в цілому.
Секція 8. Аналіз прибутку та рентабельності продукції. На цьому етапі визначають прибуток, оцінюють рентабельність продукції.
Секція 9. Аналіз ділової активності, що оцінюється за допомогою показників
секцій 5, 7. Її призначення лежить у визначенні загальної оборотності активів і отриманні показника капіталомісткості виробленої продукції.
Секція 10. Аналіз рентабельності виробничих активів.
Секція 11. Аналіз наявного платоспроможності, фінансового стану та стійкості
виробництва в умовах сьогоденної ринкової економіки. На цьому рівні досліджуються
показники ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства.
Підсумовуючи проведення структурного аналізу, можна виділити 3 етапи його
виконання:
1. проведення попередньої характеристики за найвпливовішими показниками,
звіт подається у вигляді загальних відомостей;
2. поглиблений аналіз усіх чинників та факторів з метою виявлення наявних
внутрішніх резервів;
3. встановлення узагальненої оцінки ефективності роботи підприємства [4, С. 1517].
Ця модель проведення аналізу не є універсальною і може змінюватися в залежності від особливостей функціонування окремого підприємства. Незмінними залишаються тільки самі показники.
Висновки. Аналіз господарської діяльності допомагає визначити потенціальні та
реальні недоліки у діяльності підприємства, він спрямований на пошук резервів, які
можуть значно покращити фінансово-економічний стан виробництва та якість життя
працівників підприємства. За результатами аналізу складається висновок і прогностичне планування майбутніх дій, які повинні покращити фінансове становище підприємства.
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У статті проаналізовані методи та підходи диверсифікації підприємств, які пропонують вітчизняні вчені, а також вчені інших країн. Висвітлено методологічні засади, та
способи інтеграції їх в цілісну систему. Як наслідок обраний оптимальний підхід, який
заключається в поєднання ринкового і ресурсного методу.
В статье проанализированы методы и подходы диверсификации предприятий, которые предлагают отечественные ученые, а также ученые других стран. Освещены методологические основы и способы интеграции их в целостную систему. В результате
выбран оптимальный подход, который заключается в сочетание рыночного и ресурсного метода.
In the article, the methods and approaches to the enterprise diversification offered by
scientists from Ukraine and other countries are analyzed. There also are discussed the main
methodological principles and the ways of their integration into a coherent system. As a result
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of the analysis, an optimal approach is chosen that implies a combination of the market and
resource methods.
Ключові слова: диверсифікація підприємства, спеціалізація, методи диверсифікації, синергетичний ефект, злиття та поглинання.
Ключевые слова: диверсификация предприятия, специализация, методы диверсификации, синергетический эффект, слияния и поглощения.
Keywords: diversification enterprises, specialization, methods of diversification,
synergy effect, mergers and acquisitions.
Щорічно на великій кількості підприємств виникають проблеми, пов’язані із непропорційним розподілом різного виду ресурсів. Через це диверсифікація виробництва,
як реорганізація діяльності, дозволяє досягти розширення виробництва продукції або
послуг, вийти за межі основної сфери ведення бізнесу. Вона дозволяє встановити
взаємовигідний зв'язок із новими постачальниками, вийти та високо зарекомендувати
себе на інших, раніше недоступних, ринках збуту.
Диверсифікація, як будь-який обраний напрямок розвитку, має позитивні та деякі
негативні наслідки. Зміна напрямку виробництва, відкриття нових філіалів, придбання
інших дочірніх структур, проведення реорганізаційних заходів може бути невиправданим та ризикованим, що може призвести до занепаду виробництва і, навіть, банкрутства.
Диверсифікація може переслідувати різноманітні цілі, які залежатимуть від сучасного фінансового стану підприємства, наявних та потенційних можливостей, певного проміжку часу, на який розраховано впровадження змін. Диверсифікаційні заходи
зазвичай продиктовані тим, чи є підприємство великим або малим, процвітаючим або
збитковим, у якому стані воно функціонує на даний момент: на виживання,
стабілізацію або створення розвинутих економічних альянсів.
На сьогоднішній день актуальними є два основних напрямки розвитку підприємницької діяльності. Це власне диверсифікація та спеціалізація. Спеціалізація полягає у
виокремленні галузей або цілих підприємств для того, аби сконцентруватися на виробництві певного виду продукції або окремій стадії технологічного процесу. Результатом
цього процесу є коректне розподілення праці, її автоматизація та рівноцінне використання усіх наявних ресурсів. Серед провідних характеристик спеціалізації виділяють
наявність специфічного обладнання та використання особливих технологій, виготовлення тільки певного виду продукції або надання окремих послуг, наявність
спеціалістів вузького профілю діяльності.
Основною техніко-економічною перевагою спеціалізації є спрямованість на
підвищення продуктивності праці. Крім того, завдяки такому підходу собівартість товарів та послуг стає нижчою, що є можливим завдяки автоматизації випуску однотипної якісної продукції без необхідності призупиняти виробництво для переустаткування
або додатково навчати персонал з використання нових технологій. Спеціалізація дозволяє пришвидшити темпи виробництва, механізувати його, додати нові види продукції
та послуг, що приверне увагу майбутніх потенційних клієнтів. До недоліків цього процесу можна віднести те, що в умовах швидко змінюваного ринку, підприємства, які
мають вузьку спеціалізацію, функціонують менш стійко під час процесу переходу до
нових технологій, ніж багатопрофільні корпорації.
Диверсифікаційна діяльність полягає у переході до виробництва широкого
профілю, із значним асортиментом продукції або переліком послуг. До провідних цілей
диверсифікації прийнято відносити підвищення економічної стійкості підприємства,
додатковий позитивний результат у вигляді тісної взаємодії окремих елементів виробництва – так званий «синергетичний ефект». Він досягається завдяки проникненню на
інші ринки збуту, використанню так званого ефекту масштабу, що включає у себе зниження витрат на одну одиницю продукції через збільшення обсягів виробництва.
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У процесі реорганізації повинні бути задіяними обидва з представлених напрямків: і диверсифікація, і спеціалізація. Необхідно зазначити, що надмірна диверсифікація
може призвести до появи труднощів у структурі управління підприємством. Наприклад,
якщо між собою пов’язані несуміжні товари або послуги. Це повинно враховуватися
керівництвом підприємства під час обрання методів реалізації диверсифікації.
Процес диверсифікації активно вивчається менеджерами та економістами зі всього світу. Зокрема виділяють дві великих школи розвитку поглядів на неї: вітчизняну та
західну. Для спеціалістів з СНД диверсифікація – це один з найвагоміших способів виведення підприємства з наявної кризової ситуації. У цьому випадку цей процес виступає у якості санації, тобто, допомагає попередити банкрутство підприємства та
поліпшити його фінансове становище. В такому контексті диверсифікація використовується на стадії занепаду виробництва, вона спрямована на відновлення колишньої
стадії функціонування, підвищення ефективності та продуктивності діяльності, пошуків нових ринків збуту.
У своїх роботах І. Асташкіна підкреслює, що стратегія диверсифікованого розвитку може впроваджуватися лише у ситуації, коли окреме підприємство не може розвиватися далі на наявному ринку збуту через відсутність інтересу до його продукції
[1]. Зважаючи на яскраві переваги цього методу, можна поставити під сумнів вище
наведене твердження та зазначити, що диверсифікація може використовуватися для
зростання будь-якого підприємства, у різних ринково-економічних умовах хоча б для
покращення якості товарів або послуг.
Для західних вчених необхідність диверсифікації визначається тим, що вона
сприяє швидкому розширенню підприємства, дозволяє охопити закриті раніше ринки
збуту та стабілізувати всі етапи виробничого процесу. Для її проведення важливо мати
достатній обсяг фінансових ресурсів, які можна використати для переобладнання виробництва та впровадження нових технологій. Треба зазначити, що прибуток від таких
внесків може надійти далеко не одразу. І лише правильний економічний розрахунок
дозволить досягти позитивного результату. Диверсифікація – це перманентний процес,
тобто довготривалий і багатоетапний. Саме через це він потребує регулярного моніторингу рингу та всебічної оцінки потенційних можливостей підприємства. Окрім цього,
диверсифікація може приймати форму достатньо активної, динамічної та агресивної
політики, яка докорінно змінює погляд на роботу окремого підприємства.
Диверсифікація функціонування підприємства – це процес створення нових
розділів бізнесу через залучення до нових сфер ринку, розширення діапазону галузей,
збільшення впливу на перебіг всіх економічних операцій у представленому напрямку.
До нього включені диверсифікація власне продукції, постачальників та працівників,
технологій виробництва, а також ринку збуту.
Виділяють декілька видів диверсифікації, які вважаються найбільш впливовими
для розвитку підприємства [5, c. 182-188]:
 Концентрична. Вона полягає у виготовлені нових видів товарів у межах
функціонування існуючого бізнесу. Тобто одночасно починає новий вид продукції,
який використовує існуючі технології, ринки збуту.
 Горизонтальна. Це стратегія зростання, що включає виготовлення та реалізацію
нового продукту, який не має зв’язку із наявним асортиментом. Проте він призначений
для користування вже існуючою клієнтською базою підприємства.
 Конгломератна. Вона відбувається через активний розвиток виробництва абсолютно нових товарів, які не пов’язані з тією продукцією, яка зазвичай вироблялася
підприємством. Через це актуальним стає і пошук нових ринків збуту.
 Вертикальна. Її зміст – це повернення до більш ранніх або наступних стадій актуальної діяльності для виготовлення схожої продукції.
Необхідно зауважити, що значні збитки згідно з світовою практикою діяльності
підприємств несе горизонтальна та конгломератна диверсифікація [12].
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Серед факторів, які мають вплив на процес обрання виду диверсифікації можна
виокремити [11, c. 89-97]:
 наявність великого асортименту цього продукту від різних виробників;
 різке падіння попиту на товар або послугу;
 підприємство має кошти, які можна використати для вкладення в інші галузі або
сфери діяльності;
 інтерес до залучення до нових сфер бізнесу, що може призвести до отримання
фірмою синергетичного ефекту;
 створення альянсу – нового та існуючого бізнесу, разом вони можуть виконувати підтримуючу або стимулюючу функцію;
 утримання подальшого розвитку підприємства через нормативні акти антимонопольного законодавства;
 зниження податкового навантаження;
 спрощений вихід на світовий ринок;
 виявлення більш ефективних моделей використання кадрів, що є провідним мотивом диверсифікації для підприємства, де людські ресурси є провідним потенціалом
виробництва.
Нерідко на підприємствах у рамках диверсифікації запроваджуються нові види
діяльності.
Крім того, можна зазначити, що цей процес є актуальним під час злиття або поглинання, які проводяться для досягнення синергетичного ефекту [9, c. 35-44]. Проте
частіше зустрічається внутрішня диверсифікація, яка відбувається всередині виробництва, бо має менший ризик негативних наслідків. Згідно з економічними дослідженнями 61% поглинань та злиттів підприємств не окупаються. Ці підприємства не
відповідають галузевим показникам розвитку, через це вони змушені знову виокремлюватися у самостійні одиниці. Для того аби диверсифікація була максимально успішною необхідно створити ретельний план дій, з чітким урахуванням можливостей
підприємства та його ресурсів з подальшою його реорганізацією. У протилежному
випадку збільшується ризик банкрутства та починається пошук шляхів підвищення
прибутковості.
Ключовою причиною для реструктуризації є потреба у отриманні синергетичного
або більшого результату, ніж той, який є очікуваним від власних ресурсів кожної з
компаній. Синергетичний ефект виникає через значне зниження фінансових та матеріальних витрат, вигідне поєднання різноманітних ресурсів, які є в наявності, зростання власного впливу у певному ринковому середовищі [2, c. 50-57.
Перевагою диверсифікованого підприємства є наявність можливості об’єднати
зусилля та всі наявні ресурси для досягнення спільних цілей. Формула такого успішного процесу пояснюється синергетичним ефектом або масштабним результатом, який
безумовно перевищую результат окремих частин [6].
Згідно відомостей із дослідження Александрова С.С. диверсифікація є більш безпечною, якщо вона впроваджується в групах галузей непов’язаних між собою [3, c. 7579]. Проте цю стратегію доцільніше застосовувати у розрізі середніх та навіть великих
компаній, які функціонують у середовищі давно знайомих галузей, що стримує їх розвиток, не надає майбутніх перспектив, зменшує отримання високої віддачі від вкладеного капіталу, робить їх уразливими у відкритої конкуренції.
Існує декілька підходів до підготовки та проведення процесу диверсифікації, які
кожне підприємство повинно обирати ретельним чином:
 Ресурсний. Ця концепція є провідною, оскільки вона включена до корпоративного напрямку диверсифікації та покладена в основу вирішення питань стратегічного
управління. Підприємства зростають, використовуючи наявний потенціал, у вигляді
організаційних компетенцій, управлінських ресурсів минулих періодів[10].
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Ринковий. До нього включені 3 провідних методи економічної оцінки: метод
ринку капіталів, метод угод та метод галузевої оцінки. Для цього підходу важливо
визначити ринки збуту, з якими доведеться взаємодіяти, треба оцінити позитивний
вплив, яке може надати навколишнє середовище, прорахувати темп його зростання та
розвитку, встановити ємність ринку і його якість. Важливо й правильно обрати свою
позицію щодо конкурентів, аби мати впливову роль у товарно-ринкових відносинах і
самостійно диктувати власні умови співпраці.
 Метод ринку капіталів. Він полягає у продажі акцій схожих компаній на світових фондових ринках. Важливо отримати фінансові, цінові дані щодо порівняних компаній. На основі таких коефіцієнтів, як ціна / прибуток, ціна /грошовий потік,
інвестований капітал/прибуток та фінаналізу у подальшому розраховуються фінансові
показники конкретної фірми.
 Метод угод. Оснований на підрахунку та аналізі вартості контрольних пакетів
акцій. У цьому разі використовується значно менша кількість параметрів чи
коефіцієнтів, зазвичай це «ціна-прибуток» або «ціна-балансова вартість». Вони є більш
простими та доступними для оцінки.
 Метод галузевої оцінки. Цей спосіб діє завдяки використанню вказаних показників оцінки в окремій галузі. Його перевагою можна вважати те, що він відображає
реальну ринкову інформацію, стосунки між виробниками, постачальниками та покупцями, він базується виключно на достовірних ринкових даних. До недоліків цього методу традиційно відносять складність порівняння компаній. Цей метод не враховує
непостійність ринкового середовища.
 Інноваційно-маркетинговий. Для цього підходу характерною є спрямованість на
збалансованість асортименту продукції або послуг, що досягається за рахунок використання більш сучасних, прогресивних технологій [7, c. 66-84]. До недоліків такої діяльності можна віднести те, що без аналізу та прогностичних даних, які б допомогли
оцінити попит на різні види продукції, оцінки кон’юнктурного середовища цей підхід
не є виправданим.
 Ієрархічний. Цей підхід неможливо уявити без стратегічного управління. Він
полягає у тому, що досвідчені менеджери виявляють незадіяні до цього можливості та
ресурси (фінансові, технічні, людські) задля формування нової моделі діяльності.
Відбувається поступове об’єднання різних сфер та сегментів бізнесу з метою пошуку
найбільш вигідного та ефективного поєднання, пошук нової продуктово-ринкової
комбінації. Якісне вивчення структури ведення бізнесу, виявлення сильних та слабких
сторін стратегії роботи підприємства та створення позитивних проявів інших синергетичних ефектів характерне для цього підходу.
 Системний. Цей підхід ґрунтується на пошуку та вивченні інформаційної та
економічної сутності процесу, що є складовою системи управління фірмою. Суть даного підходу у встановленні причин неефективних рішень, які були прийняті раніше, пошуку засобів їх усунення, удосконалення планування й безпосереднього процесу
контролю. Серед недоліків варто зазначити, що системний підхід не дозволяє окремо
оцінити кожен з факторів, що впливають на виробничі процеси. Не враховуються й ті
елементи зовнішнього середовища, що сприяли б проведенню диверсифікації на
підприємстві.
 Ситуаційний. У ситуаційному підході не існує чітко зазначеного моменту, коли
для кожної компанії вигідно проводити диверсифікацію. Для вирішення цього питання
виконується прорахунок ступеня потрібності диверсифікації виробництва, про що детально йдеться у наведеній статті [5, c. 182-188].
Для стратегічного управління використовується спеціальний інструментарій, що є
актуальним лише в умовах зростаючих ринкових структур з низьким рівнем ризику.
Тобто відповідає темпу зростання виробництв, витримує незначні ризики. Основну небезпеку становить надмірно позитивна оцінка власних конкурентних можливостей. Для
83


зниження ризику виникнення цієї проблеми можна інтегрувати ринковий та ресурсний
підхід до проведення диверсифікації на підприємстві. Ця концепція поєднала їх
найкращі якості у ринково-ресурсний портфель, що включає наявність ресурсів, які забезпечують конкурентоспроможність та розповсюдження продукції на інші ринки збуту. Така інтеграція ресурсного та ринкового підходу значно поліпшує та пришвидшує
вивчення реальної стратегічної позиції підприємства. Кожне рішення, стосовно
підприємницької діяльності є більш свідомим, бо воно засновано на наявності великої
інформативної бази.
В даному випадку ресурсний підхід і його реалізація залежить від гнучкості ресурсів. Тобто, якщо можна сконцентруватися одразу на декількох сильних сторонах у
діяльності підприємництва, то можна заповнити більше ринків збуту, захистити себе
від можливих циклічних коливань, які безумовно не можуть виникнути одразу в усіх
охоплених вами сферах. Ви почуваєтесь у безпеці, бо ризик банкрутства знижується у
декілька разів (рис. 1) [10].

Рис. 1. Ресурсно-ринковий портфель
У разі, якщо ресурсів підприємства не вистачає для гарантування стабільного
функціонування та гідного конкурування, необхідно з’ясувати, яких з них не вистачає,
що можна зробити і яких заходів вжити для покращення ситуації. Надлишкові ж потужності зазвичай використовуються для створення та розвитку нової структури, яка б
могла діяти як абсолютно самостійна господарська або економічна одиниця. За наявності невикористаних ресурсів, необхідно оцінити їх важливість та задіяти їх у процесі
створення нової структурної одиниці [10].
Невикористані ресурси або ресурси, які не повністю використовуються повинні
стати основою для їх застосування на вже існуючих ринках або на принципово нових
ринках.
Блок-схема демонструє, що під час впровадження диверсифікації на виробництві,
необхідно обрати спрямованість не на той товар, який є найдорожчим. А на той, який
може підвищити загальний дохід фірми. Позитивно впливає на це ефект компліментарності. Тому акцент має буди на сукупному прибутку компанії, її стійкості в цілому.
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Також алгоритм вбачає розрахунок виробничої потужності та трудомісткості за
групами устаткування задля порівняння з наявними ресурсами. Неможливо оминути й
проведення комплексу складних економічних й фінансових розрахунків, завдяки ним
можна встановити вартість проведення будь-якого типу диверсифікації й підібрати саме той, який призведе до визнання й виправдає усі внески.
Запропонований алгоритм дозволяє виявити виробничі потужності, що становлять
перелік певних задач. На наступному етапі можна прорахувати групи устаткування за
трудомісткістю та порівняти дані показники з ефективним фондом часу вже існуючих
груп.
Надалі є можливим виявити альтернативи для фінансування диверсифікації.
Наданий алгоритм поєднує одразу два підходи: ресурсний та ринковий, що дозволяю врахувати можливості компанії та ті вимоги, що висуває ринкове середовище.
Попередній аналіз ґрунтується на потребі дізнатися та оцінити кількість та якісь
наявних ресурсів. Наступний етап характеризується виявленням спектру потреб кожного з процесів, розробкою їх специфікації. Ці фактори визначаються таким чином, аби
вони могли бути використані у загальній системі споживання ресурсів. Після цих
підрахунків складається графік використання ресурсів з урахуванням часових показників.
Інтеграція ресурсного та ринкового підходу – це лише один з кроків до створення
повноцінної системи стратегічного менеджменту. Проте її ключовою перевагою беззаперечно є поєднання багаторазових і незалежно прийнятих рішень, що у свою чергу
дозволяє оцінити актуальний стан підприємства й усіх його компонентів. З ним прорахування перспектив стають більш доступними, вони можуть слугувати платформою
для подальших досліджень та розвитку.
Важливо пам’ятати, що критерії співвідношення зовнішньої або внутрішньої
орієнтації обираються спеціально для кожного окремого підприємства та умов, в яких
воно функціонує.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности управления запасами аптечных
организаций.
Ключевые слова: запасы, ассортимент аптек, методы снабжения, системы
управления запасами.
Annotation. In the article the peculiarities of stock management of pharmaceutical organizations.
Keywords: supplies, range of pharmacies, methods of supply, the inventory management system.
Современные экономические условия, а также высокий уровень конкуренции в
розничном звене фармацевтического рынка определяют первостепенные задачи, стоящие перед аптечными учреждениями. Одной из них является формирование и поддержание оптимального ассортимента и уровня запасов. Это является гарантией
сохранения высокого уровня продаж и стабильного финансового положения.
Для розничного звена фармацевтического рынка характерна очень тесная связь
между ассортиментом и запасами. Это объясняется тем фактом, что на рынке представлено большое количество аналогичных препаратов, но произведенных разными фирмами и имеющими, соответственно, разные названия. Таким образом запас аптеки
может складываться из более чем 5-10 наименований, являющихся по сути одним и тем
же товаром. Например, в ассортименте классической аптеки присутствует порядка 8-10
наименований назальных спреев с ксилометазолином. Отличаются они лишь ценой –
до 100 рублей, от 100 до 150 рублей и дороже 150 рублей. То есть эти 8-10 ассортиментных позиций фактически можно считать тремя позициями, внутри которых присутствуют аналогичные товары-заменители по схожей цене.
Данный факт усложняет расчет необходимого уровня запасов, так как зачастую
запрос потребителя является безальтернативным и перевести его на товар-заменитель
довольно сложно. Для удовлетворения конечного потребителя приходится иметь в запасах аптечной организации большое количество наименований с трудно прогнозируемым и скачкообразным характером спроса.
Как известно, предприятия стремятся увеличить оборачиваемость запасов, чтобы
при меньшей площади складов и минимальных затратах на их содержание получить
наибольший объем продаж и прибыли [3]. Для аптечного ритейла характерно деление
ассортимента на высоко- и низкооборачиваемый. С высокооборачиваемым ассортиментом не возникает особых проблем – стабильный уровень расхода позволяет достаточно
точно рассчитать как объем запаса, так и интервал поставок. Совершенно иная ситуация с низко оборачиваемым ассортиментом. Нестабильный, трудно прогнозируемый
расход с одной стороны предполагает уменьшение уровня запаса во избежание формирования неликвидов и замораживания значительной части денежных средств. Но с другой стороны аптечное учреждение выполняет социальную функцию поддержания
здоровья населения. Это предполагает наличие в его ассортименте социально значимых, необходимых лекарственных препаратов, которые могут понадобиться потребителю в любой момент.
Таким образом, из-за неоднородной структуры запасов аптечной организации для
формирования их формирования необходимо смешение различных методов снабжения,
а также нескольких систем управления запасами.
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Среди типичных целей создания запасов [2] для розничного звена фармацевтического рынка актуальными являются следующие:
- эффективное обслуживание потребителей;
- страхование сбоев в поставках;
- экономия денежных ресурсов за счет оптовых скидок.
Снабжение аптечного сегмента фармацевтического рынка происходит при помощи комбинации нескольких методов. Основным является метод «точно в срок», с помощью которого формируются частые, периодические (иногда до двух раз в сутки)
поставки, значительно сокращающие накопленные запасы и позволяющие справляться
с непредсказуемыми скачками спроса. В дополнение к данному методу часто используется метод прогнозных показателей, когда имеется стабильный спрос на большой объем продукции (например, противовирусные препараты в период резкого
эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом), а конкретные объемы поставок периодически корректируются. Также применима в аптечном сегменте система
запросов, «по которой с поставщиками заключаются типовые контракты на длительный
период существования потребностей, а данные по фактической потребности запрашиваются на основе поэтапного уточнения» [3].
Для управления запасами аптек используется несколько систем. Система управления запасами с фиксированным размеров заказа используется в случаях отпуска некоторых видов товаров аптечными складами только стандартными заводскими
упаковками. Система управления запасами с пополнением до постоянного уровня применима к товарам из обязательного ассортимента аптеки [1] а также в некоторых аптечных организациях в случаях если они рассчитывают определенный неснижаемый
остаток по каждой товарной позиции (такая функция предусмотрена в некоторых программных продуктах для автоматизации аптек). Для препаратов минимального ассортимента может быть использована и система «минимум-максимум», так как данные
препараты всегда должны быть в наличии, то есть для них установлен пороговый уровень запаса.
Таким образом, проблема управления ассортиментом и запасами розничного звена фармацевтического рынка является весьма глубокой и требующей тщательного анализа и высокого профессионализма.
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Анотація. Проаналізовано поняття організаційного розвитку, розвитку організації
на рівні підприємства, розглянуто процес переходу економіко-виробничої системи у
новий стан шляхом нагромадження кількісного потенціалу та ефективного функціонування промислового підприємства в сучасних умовах господарювання.
Ключові слова: умови бізнесу, розвиток організації практичні аспекти розвитку,
сучасні умови, сталий розвиток, період, зміни, реінжинірінг, інноваційні процеси, стратегічне управління, якісні зміни, локальний розвиток, потенціал, зовнішнє середовище,
комерційна діяльність.
Abstract. The concepts of the organizational development and the development of an
organization on the level of an enterprise have been analyzed. The transfer process of
economic and production system into a new state by accumulation of quantitative potential
and effective functioning of an industrial enterprise in modern economic conditions has been
investigated in the article.
Key words: business conditions, the development of an enterprise, practical development aspects, modern conditions, constant development, period, changes, reengineering, innovative processes, strategic management, qualitative changes, local development, potential,
outdoor environment, commercial activity.
У разі постійних змін в економіці підприємство в умовах ринку аби відповідати
вимогам покупців, успішно конкурувати, має адаптуватися або, навіть, випереджати
певні зміни. На необхідність такої адаптації вказував ще І. Ансоф розглядаючи рівні
турбулентності зовнішнього середовища та відповідні ним необхідні дії підприємства.
В сформованих умовах бізнесу традиційні методи управління підприємством мало підходять у швидкозмінному конкурентному середовищі на зовнішньому та внутрішньому
ринках. Оптимальним процесом, який направлений на виживання й стабільне функціонування підприємства в подібних умовах є розвиток. У зв’язку з цим розвиток є важливою умовою ефективності життєдіяльності вітчизняних підприємств (організацій) в
конкурентній боротьбі.
Проблемами вивчення даної теми займалися зарубіжні вчені Дж. М. Кейнс, Дж. Мід,
У. Ростоу, М. Ханнан, Г. Керрол, Дж. Фрімен та вітчизняні науковці В.А. Забродський, М.О.
Кизим, А.В. Черних, Ф.І. Хміль, О.Д. Коршунова.
Метою даного дослідження є з’ясування теоретичних підходів та практичних аспектів розвитку організації в сучасних умовах господарювання.
Поняття розвитку знайшло значне відображення в економіці, причому як на макрорівні - у формі економічного зростання в роботах Дж. М. Кейнса, Дж. Міда, У. Ростоу, так і на мікрорівні - в контексті організаційної екології М. Ханнана, Г. Керрола та
Дж. Фрімена та еволюційної економіки Р. Нельсона та С.Уінтера.
На сьогоднішній день вже існує декілька визначень розвитку організації. Так,
Е.М. Коротков, розглядаючи розвиток організації на рівні підприємства, трактує його
як «...сукупність змін, які ведуть до появи нової якості і зміцнення життєвості системи,
її здатність чинити опір руйнівним силами зовнішнього середовища» [1, с. 296].
В.А. Забродський та М.О. Кизим дають більш розширене визначення розвитку
підприємства (організації), конкретизуючи його щодо економіко-виробничої системи.
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За їхньою точкою зору, розвиток економіко-виробничих систем представляє собою
процес переходу економіко-виробничої системи у новий, більш якісний стан шляхом
нагромадження кількісного потенціалу, зміни й ускладнення структури і складу, наслідком чого є підвищення її здатності чинити опір руйнівному впливу зовнішнього середовища та ефективність функціонування [2].
В менеджменті отримали поширення поняття «сталий розвиток підприємства»,
«керований розвиток підприємства», «організаційний розвиток». Так, А.В. Черних під
сталим розвитком підприємства пропонує розуміти обумовлений впливом факторів
внутрішнього і зовнішнього середовища та такий, що характеризується збільшенням
його потенціалу, попиту на продукції, масштабу діяльності, можливістю забезпечити
безперервний процес виробництва та зберігати платоспроможність протягом тривалого
періоду часу процес змін, які трапляються у функціонуванні підприємства [3].
А.В. Черних не тільки надає поняття сталого розвитку, але й показує його взаємозв’язок із характеристиками підприємства, такими як адаптивність, гнучкість, організованість, сталість, надійність, економічна безпека, стабільність тощо [3]. Однак, слід
зазначити, що причинно-наслідковий характер такого зв’язку залишається недослідженим і потребує додаткового аналізу.
Під керованим розвитком підприємства пропонується розуміти виділену в складі
підприємства систему, в якій об’єднані процеси реструктуризації та реінжинірінгу, інноваційні та інвестиційні процеси, що ведуть до кількісних та якісних змін у всіх функціональних галузях підприємства, а також контури управління на основі зворотних
зв’язків, де вирішуються завдання стратегічного й тактичного управління, а також запускаються механізми самоорганізації оперативного управління розвитком [4, с. 10].
Достатньо поширеним слід визнати поняття організаційного розвитку, концепція
якого виникла ще в 60-і роки XX століття. Ф.І. Хміль дає поняття організаційного розвитку, трактуючи його як «довготермінову роботу в організації щодо удосконалення
процесів вирішення проблем і оновлення» та пов’язуючи із проведенням змін в організації [5, с. 173]. О.Д. Коршунова пропонує під організаційним розвитком вважати процес формування, накопичення та використання стратегічних здатностей з метою
забезпечення зовнішньої адаптації та внутрішньої інтеграції підприємства на ринках
праці, капіталу та товарів відповідно до інтересів різних груп суб’єктів ринку [6, с.34].
Процес розвитку сучасної організації характеризується великою розмаїтістю конкретних видів і форм. Масленікова Н.П., Бєляєв А.А., Коротков Е.М., Смирнов Е.А. Афанасьєв
Н.В., Рогожин В.Д., Рудика В.І. виділяють дві форми розвитку: еволюційну і революційну.
Еволюційна характеризується поступовими кількісними і якісними змінами, а революційна –
стрибкоподібним переходом від одного стану системи до іншого. Забродська Л.Д. розрізняє
три форми розвитку: ринковий розвиток, відображає процес розширення кола споживачів,
клієнтури; організаційний розвиток, відображає процес розвитку індивідуума, груп, сфер
відповідальності, систем управління, ініціатив тощо; діловий розвиток - це спрямування ресурсів туди, де вони мають забезпечити максимальну конкурентоспроможність протягом
максимально великого терміну часу [4, с 42]. Афанасьева Н.В., Рогожин В.Д., Рудика В.И.
виділяють три головних напрямків розвитку: збільшенням масштабів споживання економічних ресурсів - кількісний аспект; зміни в складі елементів і їхніх комбінацій - структурний
аспект; зрушення в споживчих характеристиках елементів, у їхній індивідуальній і інтегральній корисності - якісний аспект [7, с.27].
Богатирьов І.В. [8, с 6-7] запропонував більш комплексну класифікацію видових
проявів розвитку на рівні підприємства за такими ознаками:
1. За масштабом змін у соціально-економічній системі підприємства: загальнокорпоративний чи внутрішньо-корпоративний (локальний) розвиток.
2. За якістю змін у соціально-економічній системі підприємства: прогресивний чи
регресивний розвиток.
3. Залежно від об'єкту змін у соціально-економічній системі підприємства: органі89

заційний, техніко-технологічний, соціальний, економічний розвиток.
4. Залежно від характеру змін: спрямований, циклічний, спіральний розвиток.
5. Залежно від типу тренду: лінійний чи нелінійний розвиток.
6. Залежно від динаміки змін у соціально-економічній системі підприємства: рівномірний розвиток (еволюційний), нерівномірний розвиток (революційний).
7. За природою ключового критерію: абсолютний чи відносний розвиток.
8. Залежно від рівня невизначеності процесів: прогнозований (достовірний) чи
випадковий розвиток.
9. Залежно від основи змін у соціально-економічній системі підприємства: екстенсивний (кількісний) чи інтенсивний (якісний) розвиток.
10. Залежно від можливості управління змінами: керований чи спонтанний розвиток.
11.Залежно від корпоративної стратегії: адаптивний, реактивний чи випереджаючий (превентивний) розвиток.
12. Залежно від мети змін: простий чи розширений розвиток.
У даній класифікації видових проявів розвитку на рівні підприємства не приділяється увага середовищу та часовому аспекту виникнення розвитку. У зв'язку з цим, класифікацію Богатирьова І.В. пропонуємо доповнити видами проявів розвитку на рівні
підприємства (рисунок 1).

Рисунок 1. Класифікація видів розвитку підприємства [9, c.237]
Отже, розвиток підприємства є достатньо складним поняттям, яке на підставі проведеного контент-аналізу пропонується розуміти як довготривалу сукупність процесів
кількісних та якісних змін в діяльності підприємства, які приводять до поліпшення його
стану шляхом збільшення потенціалу підприємства, адаптації до зовнішнього середо90

вища та внутрішньої інтеграції, що сприяє підвищенню здатності підприємства протидіяти негативним впливам зовнішнього середовища та його життєздатності.
ТОВ «Ватра-Техносвітло» вбачає своєю місією просування на український ринок
інноваційних інженерних технологій в галузі ресурсо- та енергозбереження в освітленні. Застосування світлодіодних джерел світла в освітлювальних приладах дає можливість виводити вироби даного підприємства на нових технологічний рівень та дозволяє
отримати вагомі конкурентні переваги на ринках. Для виконання Законів України про
енергозбереження та дотримання сучасних вимог до якості світла, підвищення безпеки
при виконанні робіт розробляється та освоюється виробництво високоефективних енергозберігаючих СП із світлодіодними джерелами світла для освітлення вибухонебезпечних світлових зон в таких галузях як видобуток та транспортування нафти і газу,
підприємств нафтопереробної, хімічної, металургійної та деревообробної промисловостей.
Розрахунок основних техніко-економічних показників підприємства ТОВ «ВатраТехносвітло» за останні три роки, а також висновок щодо його діяльності можемо зробити за допомогою таблиці 1.
Таблиця 1
Оцінка техніко-економічних показників ТОВ «Ватра-Техносвітло»
за період 2013-2015 роки
Відхилення
Відхилення
АбсоАбсоПоказники
2013 2014
Відносне, 2015
Відносне,
лютне,
лютне,
%
%
тис.грн.
тис.грн.
Активи, тис. грн.
2691 3134
443
16,46
3020
-114
-3,6
Основні засоби, тис.
339
734
395
116,5
281
-453
-61,7
грн.
Оборотні активи,
2352 2400
48
2,04
2739
339
14,13
тис.грн.
Власний капітал,
1045 1401
356
34,07
1545
144
10,3
тис. грн.
Вартість реалізованої продукції, тис.
15489 14193 -1296
-8,37
11093 -3100
-21,8
грн.
Собівартість реалізованої продукції,
14051 12596 -1455
-10,36
9902
-2694
-21,4
тис. грн.
Матеріальні витра2034 1247
-787
-38,7
793
-454
-36,4
ти, тис. грн.
Кількість працюю121
121
0
0
113
-8
-6,61
чих, чол.
Середня заробітна
плата одного праці29,85 30,35
0,5
1,67
28,29
-2,06
-6,79
вника, грн.
Дебіторська забор730
1181
451
61,8
1521
340
28,8
го-ваність, тис. грн.
Чистий прибуток,
288
414
126
43,75
174
-240
-57,97
тис. грн.
Аналізуючи дані представлені в таблиці 1 можна зробити висновок про збільшення вартості активів у 2014 р. (на 16,46 %) та незначне її зменшення у 2015 р. (на 3,6%).
Основними аспектами зростання активів стало зростання оборотного капіталу підпри91

ємства у досліджуваному періоді, зокрема показник зростає на 48 тис.грн. або на 2,04%
за період 2013-2014 рр. та на 339 тис.грн, або на 14,13%. Поряд із цим, знижується загальна вартість основних засобів із 339 тис.грн. до рівня 281 тис.грн., при цьому темп
зниження показника за період 2014-2015 рр. становив 61,7%, а сам показник знижується на 453 тис.грн. В структурі джерел формування майна необхідно відмітити зростання показника власного капіталу підприємства, що свідчить про підвищення фінансової
стійкості підприємства. Зокрема показник збільшується на 356 тис.грн. або на 34,07%
за період 2013-2014 рр. та на 1545 тис.грн. або на 10,3% за період 2014-2015 рр.
Оцінюючи результати комерційної діяльності підприємства необхідно відмітити
зниження загального обсягу реалізованої підприємством продукції, зокрема показник
знижується на 1296 тис.грн. або на 8,37% за період 2013-2014 рр. та на 3100 тис.грн.
або на 21,8% за період 2014-2015 рр. Зниження обсягів реалізації продукції обумовило
зниження собівартості реалізації, при чому темп зниження собівартості реалізації за період 2013-2014 рр. був більший ніж вартості реалізації. За досліджуваний період собівартість реалізації знижується на 1455 тис.грн. або на 10,36%, при цьому зниження
показника за період 2014-2015 рр. становило 2694 тис.грн. або 21,4%. Показник собівартості продукції знижується із 14051 тис.грн. у 2013 році до значення показника 9902
тис.грн. у 2015 році. Зниження собівартості реалізації продукції обумовлено в тому числі і зниженням рівня матеріальних витрат на 787 тис.грн. або на 38,7% за період 20132014 рр. та на 454 тис.грн. або на 36,4% за період 2014-2015 рр. Зниження матеріальних
витрат обумовлює зменшення матеріаломісткості виробництва продукції.
Досліджуючи трудовий потенціал підприємства та його мотиваційну складову необхідно відмітити зниження кількості працюючих, що обумовлено зниженням обсягу
виробництва продукції, а також автоматизацію виробничих процесів підприємства. Зокрема показник знижується на 8 осіб або на 6,61% за період 2014-2015 рр. Спостерігається і зниження розміру річної оплати праці, зокрема у 2013 році рівень виплат
виробничому персоналу складав 29,85 тис.грн. на працівника, а у 2014 році значення
показника знижується на 0,5 тис.грн. або на 1,67%. У 2015 році значення показника
знижується на 2,06 тис.грн. або на 6,79% до показника 28,29 тис.грн. за рік. Суттєвий
вплив на структуру капіталу та наявність вільних оборотних коштів на підприємства
має динаміка зміни дебіторської заборгованості. Відповідний рівень дебіторської заборгованості зростає, якщо у 2013 році показник складав 730 тис.грн., то у 2014 році значення показника зростає на 451 тис.грн. або на 61,8%, при цьому за період 2014-2015
рр. приріст показника складав 340 тис.грн., а темп зростання показника становив 28,8
тис.грн., відповідне значення складало 1521 тис.грн. на кінець 2015 року. Зростання розміру дебіторської заборгованості свідчить про відсутність дієвої політики боротьби із
боржниками підприємства, активними формами зниження розміру дебіторської заборгованості повинні стати – робота із дебіторами направлена на вчасне погашення заборгованості, судові позови в разі прострочення дебіторської заборгованості або її
необґрунтованої пролонгації, використання факторингових операцій для зниження її
розміру. Аналізуючи рівень чистого прибутку необхідно відмітити зростання показника
чистого прибутку на 126 тис.грн. або на 43,75%, зокрема за період 2013-2014 рр. показник зріс із 288 тис.грн. до 414 тис. грн., в подальшому спостерігаються тенденції до
зниження показника на 240 тис.грн. або на 57,97%.
Таким чином, аналізуючи фінансово-економічні показники діяльності підприємства та досліджуючи його фінансовий стан необхідно відмітити зниження основних показників – обсягів реалізації продукції, розміру активів, чистого прибутку та
середнього розміру оплати праці на підприємстві, а також зростання рівня дебіторської
заборгованості підприємства, що обумовлює зниження оборотності капіталу. При цьому до позитивних тенденцій необхідно віднести зростання вартості власного капіталу,
зниження собівартості реалізації та матеріальних витрат підприємства.
Збільшення обсягу реалізації продукції ТОВ «Ватра-Техносвітло» досягається за
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рахунок впливу наступних чинників:
зростання обсягу виробництва продукції:
а) за рахунок кращого використання трудових ресурсів (створення додаткових робочих місць, скорочення втрат робочого часу, підвищення рівня продуктивності праці
тощо); б) за рахунок кращого використання основних фондів (придбання додаткового
обладнання, підвищення рівня фондовіддачі, зменшення часу простоїв тощо); в) за рахунок кращого використання сировини та матеріалів (додаткове придбання сировини та
матеріалів, зменшення норми використання на одиницю продукції, зменшення величини відходів тощо).
зменшення залишків готової продукції на кінець звітного періоду;
підвищення рівня цін.
Досліджуючи прогноз приросту реалізації продукції на підприємстві ТОВ «ВатраТехносвітло» використаємо метод екстраполяції. Вхідні дані для розрахунку середнього абсолютного приросту реалізації продукції на підприємстві ТОВ «ВатраТехносвітло» представимо в таблиці 2.
Визначимо значення середнього абсолютного приросту реалізації продукції за чотири роки:
-4396 : 3 = -1465 тис. грн.
Таким чином, в наступних періодах обсяг реалізації знижуватиметься в середньому на 1465 тис. грн.
Таблиця 2
Вхідні дані для розрахунку середнього абсолютного приросту реалізації продукції
на підприємстві ТОВ «Ватра-Техносвітло»
Порядковий номер року
Реалізація продукції,
Ланцюговий абсолютний при(t)
тис.грн. (y)
ріст, тис.грн. ( )
2013
15489
2014
14193
-1296
2015
11093
-3100
Всього
*
-1465
Прогноз зміни обсягів реалізації розрахуємо враховуючи показник реалізації у
звітному 2015 році та показники середньорічного приросту реалізації продукції: 2016:
11093 - 1465 = 9628 грн.

y5 =
2017: y6 =

11093 - 1465 - 1465 = 8163 грн.

2018: y7 =
11093 - 1465 - 1465 - 1465 = 6698 грн.
Для наочного відображення та перевірки результатів дослідження представимо
лінію тренду збільшення обсягів реалізації продукції на підприємстві ТОВ «ВатраТехносвітло» (рисунок 2).

Рисунок 2. Трендовий аналіз (прогноз) обсягів реалізації продукції на підприємстві ТОВ
«Ватра-Техносвітло»
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Аналітичні дані ( рисунок 2) доводять негативні тенденції зниження обсягів реалізації продукції у прогнозному періоді. Загальне рівняння лінії тренду має вигляд y = 1814,6 x + 17228 та вказує на тенденції потенційного зниження обсягів реалізації продукції у обсязі 1814,6 тис.грн. щорічно.
Зниження обсягів реалізації продукції та зниження ефективності діяльності підприємства обумовлює необхідність оптимізації позиціонування продукції підприємства
на локальному ринку. Враховуючи сучасні тенденції на електротехнічному ринку та
визначаючи зростаючий рівень конкуренції важливо вдало розподілити і визначити
пріоритети у асортименті продукції підприємства ТОВ «Ватра-Техносвітло». Аналіз
конкурентоспроможності ТОВ «Ватра-Техносвітло» здійснимо враховуючи діяльність
основних конкурентів – підприємств - ТОВ «Шредер», ТОВ «Вітава», ПАТ «Іскра» та
здійснюватимемо, оцінюючи сукупність таких чинників, які визначають ефективність
усіх аспектів комерційної діяльності підприємства загалом (таблиця 3).
Таблиця 3
Розрахунок конкурентоспроможного потенціалу підприємств (КПП)
Середнє арифметичний показник
експертної оцінки, Рі
Показник
Критерії оцінки
вагомості,
ТОВ ОСП
ТОВ «Шре- ПАТ «Іск- ТОВ «ВітаМі
«Ватра- техдер»
ра»
ва»
носвітло»
1. Рівень об4,1
4,3
4,3
4,2
0,18
слуговування
2. Рівень цін
3,6
3,6
3,7
3,5
0,15
3. Впізнава3,8
3,7
3,8
3,6
0,16
ність бренду
4. Якість про4,5
4,3
4,4
4,2
0,19
дукції
5. Рекламна
3,6
3,4
3,6
4,5
0,16
політика
6. Частка ринку
4
3,5
3,9
3,6
0.16
КПП
3,9
3,8
3,95
3,9
=1
З метою порівняльної оцінки конкурентоспроможності досліджуваних підприємств побудовано радар конкурентоспроможності (рисунок 3). Чим більше площа багатокутника, який відповідає певному оцінюваному підприємству, тим вище рівень його
конкурентоспроможності.
Рівень
обслуговування
4,5

Частка ринку

4

Рівень ціни

3,5
3

Рекламна
політика

Впізнавальність
бренду

Якість
ТОВ "Шредер"

ПАТ "Іскра"

ТОВ "Вітава"

ТОВ ОСП "Корпорація Ватра"

Рисунок 3. Радар конкурентоспроможності підприємств вітчизняної
електротехнічної галузі
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Результати розрахунків свідчать, що за КПП підприємства розмістилися в наступному порядку (з зростаючого) ТОВ «Вітава», ТОВ «Ватра Техносвітло», ТОВ «Шредер», ПАТ «Іскра». ТОВ «Ватра Техносвітло» є лідером серед досліджуваних
підприємств за такими критеріями як рекламна політика. Для відображення позиціонування продукції досліджуваного підприємства побудуємо матрицю Бостон Консалтинг
груп, яка наочно відображає позиції продукції підприємства на локальному ринку (рисунок 4).
2
0

Рисунок 4. Оцінка діючого асортименту товарів підприємства
ТОВ «Ватра-Техносвітло» за допомогою матриці БКГ
Матриця БКГ дала змогу здійснити групування товарів підприємства ТОВ «Ватра-Техносвітло» за допомогою рекомендованих критеріїв ранжування. За результатами
аналізу 21% асортименту товарів становлять «Зірки», які приносять основний прибуток
підприємству; 61% - «Важкі діти», які є найбільш перспективними товарами та характеризуються високим попитом; 16% - «Дійні корови» та лише 2% - «Собаки». Результати свідчать про не досить ефективне управління асортиментом продукції на
підприємстві.
Аналіз дозволив дійти висновку, що товари категорії «Важкі діти» є також не досить збалансованими. За допомогою даної матриці БКГ дослідимо перспективний асортиментний ряд товарів підприємства ТОВ
«Ватра Техносвітло» (рисунок 5).
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Рисунок 5. Оцінка перспективного асортименту товарів підприємства
ТОВ «Ватра-Техносвітло» за допомогою матриці БКГ
Здійснивши аналіз діючого та перспективного асортиментного товарного ряду підприємства ТОВ «Ватра Техносвітло» на основі матриці БКГ можна сформувати наступні альтернативні стратегії:
Стратегія 1. «Збільшення частки ринку» - перетворення «знаків питання» на «зірок». А
для «зірок» - утримання, дальше збільшення і оптимізація долі ринку. Дана стратегія, особливо бізнес, що займає позицію «знак питання» потребує значних інвестицій.
Стратегія 2. «Збереження частки ринку» - це стратегія для СОБ, які перебувають в позиції «дійні корови», причому сильні «дійні корови», що знаходяться на ринках, які ще розвиваються хоч і не швидкими темпами. Зберігаючи значну частку ринку, великі кошти від
«доїння» направляються в СОБ з товаром, що виходить на ринок і розвивається («знаки запитання»), а також на інновації.
Стратегія 3. «Збирання врожаю» - отримання короткострокового прибутку в максимально можливих розмірах навіть за рахунок скорочення частки ринку. Таку стратегію застосовують в першу чергу для слабких «корів», що не мають майбутнього і для таких же
«знаків питання» та «собак».
Стратегія 4. «Ліквідація бізнесу» - застосовується для СОБ, що перебувають в позиції
«собак» і «знаків питання», не приносять доходу і немає надії, що колись будуть його приносити. Ліквідаційні засоби направляються в СОБ, які розвиваються («знаки питання», «зірки»).
Отже, позиціонуючи на локальному ринку підприємство ТОВ «Ватра Техносвітло»
повинно враховувати свої сильні сторони широкий асортимент продукції, позитивний імідж
підприємства, зручне місце розташування, доступні ціни на продукцію, якість обслуговування споживачів. При цьому, слід орієнтуватися на перспективний асортимент продукції –
нові види світильників, світлодіодні лампи, енергозберігаючі прилади, освітлення вибухонебезпечних зон, вуличні світильники.
Висновки та пропозиції. Отже, під розвитком підприємства слід розуміти довготривалу сукупність процесів кількісних та якісних змін в діяльності підприємства, які приводять
до поліпшення його стану шляхом збільшення потенціалу підприємства, адаптації до зовні96

шнього середовища та внутрішньої інтеграції, що сприяє підвищенню здатності підприємства протидіяти негативним впливам зовнішнього середовища та його життєздатності.
Об’єктом дослідження виступало підприємство ТОВ «Ватра-Техносвітло», котре являється структурним підрозділом підприємства ТОВ «ОСП Корпорація Ватра» і здійснює виробництво освітлювальних приладів та освітлювального устаткування, а також реалізовує
підрядні роботи на виробництво світильників та світлотехнічної продукції. Проаналізувавши
фінансово-економічні показники діяльності підприємства та досліджуючи його фінансовий
стан необхідно відмітити зниження основних показників – обсягів реалізації продукції, розміру активів, чистого прибутку та середнього розміру оплати праці на підприємстві, а також
зростання рівня дебіторської заборгованості підприємства, що обумовлює зниження оборотності капіталу. При цьому до позитивних тенденцій необхідно віднести зростання вартості
власного капіталу, зниження собівартості реалізації та матеріальних витрат підприємства.
Для реалізації стратегії розвитку підприємства ТОВ «Ватра-Техносвітло» нами пропонується:
А) збільшувати прибутковість збутової діяльності, зокрема до основних резервів зростання прибутку від реалізації продукції належать: збільшення обсягу реалізації продукції;
зниження собівартості реалізованої продукції; поліпшення якості продукції.
Б) реалізовувати стратегію позиціонування на ринках де діє підприємство, що дасть
можливість збільшити коло споживачів, виявити їх уподобання та відповідно збільшувати
обсяги реалізації продукції. В цілому, підприємство ТОВ «Ватра Техносвітло» повинно враховувати свої сильні сторони широкий асортимент продукції, позитивний імідж підприємства, зручне місце розташування, доступні ціни на продукцію, якість обслуговування
споживачів. При цьому, слід орієнтуватися на перспективний асортимент продукції – нові
види світильників, світлодіодні лампи, енергозберігаючі прилади, освітлення вибухонебезпечних зон, вуличні світильники.
В) для підвищення ефективності управління витратами, зростання рівня прибутковості
і забезпечення якості виробництва ТОВ «Ватра-Техносвітло» наведемо ряд заходів, які мають на меті знизити собівартість та збільшити обсяг виробництва реалізації продукції: при
виробництві продукції слід забезпечувати оригінальність (інноваційність) дизайну, щось нове завжди привертає увагу споживачів; здійснювати покращення якісних характеристик
продукції, споживачі все більше приділяють увагу якості товару при його купівлі; реалізовувати зниження ціни на продукцію, порівняно з цінами основних конкурентів, це дасть змогу
збільшити об’єм реалізації продукції; здійснювати сервісне обслуговування, його високий
рівень відіграє важливу роль при виборі споживачами продавця; забезпечувати збільшення
каналів реалізації продукції, чим їх кількість більша і стабільніша, тим більші будуть обсяги
продажів; здійснювати оновлення власного сайту, дасть можливість споживачам ближче познайомитися з підприємством і його новими товарами.
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Аннотация
В статье затрагиваются основные проблемы становления России как энергетической сверхдержавы. Рассмотрены основные причины возникновения данных проблем.
По мнению автора статьи, проблема становления России как энергетической сверхдержавы является наиболее важным вопросом для современной экономики России. Одна
из главных причин, по которой Россия не смогла закрепиться в роли энергетической
сверхдержавы является то, что она оказалась технологически неготовой, на фоне сложившегося мирового кризиса в нефтяном секторе. По мнению автора, разработка инновационных технологий по добычи сланцевой нефти, позволит России совершить
технологический рывок в самые ближайшие годы, если этого не произойдет, то ее может ждать потеря значительной доли рынка, а также сильнейшее падение нефтяных и
газовых доходов. В сложившихся условиях России предстоит многое сделать для того,
чтобы выполнить поставленную задачу - стать по-настоящему сильной энергетической
сверхдержавой. Решение данной проблемы позволит экономике Российской Федерации
выйти на новый уровень по добыче и экспорту сырья на мировой рынок.
Abstract
In article touches the main problems of formation of Russia as power superstate. The article looks trough the reasons for emergence of these problems. According to the author of
article, the problem of formation of Russia as power superstate is the most important question
for modern Russian economy. One of the main reasons why Russia couldn't maintain the role
of a power superstate is that it was technologically not ready, against the developed world crisis in oil sector. In author's opinion, development of innovative technologies of production of
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slate oil, will allow Russia to make technological breakthrough in the nearest years. If it
doesn't happen, Russia may lose considerable share of the market, and income oil and gas
may drastically fall. At this conjuncture Russia should make a lot of things to carry out an objective - to become rather strong power superstate. The solution of this problem will allow
economy of the Russian Federation to come to new level of production and export of raw materials to the world market.
Ключевые слова: Нефть, цена на нефть, экономика России, экспорт.
Keywords: Oil, price of oil, Russian economy, export.
Россия чрезвычайно зависит от доходов с экспорта нефти и газа, составляющих
около двух третей ее экспорта.
По данным федеральной службы государственной статистики, можно заметить,
что доля экспорта минеральных продуктов (нефть, газ) в среднем за анализируемые периоды составляет 67% от всего экспорта страны. Данные получены на основе таблицы
1. – «Структура экспорта РФ за 2000-2015 гг. (в%)», которая представлена ниже. В ней
показана структура экспорта Российской Федерации за 2000-2015 года в процентах по
отраслям хозяйства. [2. 1]
Таблица 1
Структура экспорта РФ за 2000-2015 гг. (в %) [2. 1]
Годы
2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Экспорт - всего
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
в том числе:
продовольственные
товары и сельскохозяйственное сы1,6
1,9
2
3,3
2,2
2,6
3,2
3,1
4
3,8
рье (кроме текстильного)
минеральные про53,8 64,8 69,8 67,4 68,5 71,1 71,3 71,6
65 65,9
дукты
продукция химической промышлен7,2
6
6,4
6,2
6,2
6,3
6,1
5,8
3
7,3
ности, каучук
древесина и целлюлозно-бумажные
4,3
3,4
2,5
2,8
2,4
2,2
1,9
2,1
2,3
2,7
изделия
металлы,
драгоценные камни и 21,7 16,8 13,2 12,8 12,7 11,4 11,1 10,5
10
2,5
изделия из них
машины, оборудование и транспорт8,8
5,6
4,9
5,9
5,4
5
5,1
5,4
7
6,4
ные средства
прочие
1,5
1
0,9
1,3
2,3
1,1
1,1
1,2
1,2
1,2
Еще в середине нулевых годов президент Российской Федерации, В. В. Путин,
ставил задачу превращения станы в «энергетическую сверхдержаву». Россия стала
наращивать объемы добычи и экспорта нефтяных продуктов [1] (см. рис. 1).
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Рис. 1 – График объема добычи сырой нефти в период с 1992 по 2015 года [4]
Исходя из данных Рис. 1, можно заметить стремящуюся вверх, линию тренда, что
еще раз, но теперь наглядно, показывает нам, что объём добычи нефти с 2000 года
стремительно начал расти.
На Рис. 3 представлена динамика уровня цен на нефть в России в период с 1998
по 2015 года. Можно заметить, что с 1998 года по 2008 год наблюдается практически
стабильный, без особо сильных колебаний, рост цен на нефть. Падение цен на нефть
после 2008 года обусловлено разразившимся мировым экономическим кризисом. После, благодаря успешному проведению антикризисной политики, цены на нефть снова
стабилизировались, в среднем, с 2011 года по август 2014 года, цена на нефть составляла 110$ за баррель (средняя цена за баррель нефти, исходя из данных графика, в период
с 2011 по август 2014 года) [3].

Рис. 3. – Цена за 1 баррель нефти в период с 1998 по 2015 год, в долл. США [3]
Цены на нефть способствовали наращиванию доходов, и вместе с этим Россия
укреплялась в роли энергетической сверхдержавы.
Высокие цены на нефть оказывают непосредственное влияние на многие макроэкономические показатели, а именно на ВВП, на темпы роста ВВП, налоговые поступления, на инвестиции, на доходы и многие другие макроэкономические показатели.
Весьма существенно цены на нефть влияют на экономику России. Доходы от экспорта
нефти напрямую зависят от мировых цен и являются наиболее важным составным элементом бюджетной политики нашего государства. Высокие цены на нефть в период с
2004 по 2008 года, позволили России создать стабилизационный фонд, увеличить феде100

ВВП России в текущих ценах с 1995 по
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ральный бюджет, осуществить структурные сдвиги и начать реализацию социально
значимых проектов.
На Рис. 4 представлена динамика ВВП России в текущих ценах в период с 1995 по
2016 года. Исходя из данных графика, можно заметить, что увеличение цены на нефть
стимулировало рост ВВП. Соответственно обвал цен на сырьевой продукт в 2008 году
повлек снижение уровня ВВП. Такая ситуация повторилась вновь, уже в 2015, когда
уровень на нефть составил ниже 50$ за баррель. По многим прогнозам, уровень ВВП
продолжит свое сокращение и в 2016 году, что показано на Рис. 4

Рис. 4. Динамика развития ВВП в России с 1995 по 2016 гг. в текущих ценах [2. 2]
Проблемой снижения цены на нефть в 2015 году является ее переизбыток.
Избыток предложения на мировом нефтяном рынке растет, что приводит к снижению
цен и увеличивает давление на энергетический сектор. Производство превышает потребление, по разным оценкам на 1,5-2 млн. баррелей в сутки. [5. 1] С июня 2014 года,
нефть подешевела на 40%. [5. 2] Вызвано это было тем, что благодаря новым технологиям сформировался избыток предложения, а спрос остался прежним из-за медленного
роста мировой экономики и рациональному использованию ресурсов. Главной проблемой можно считать борьбу между странами ОПЕК и США за долю рынка. Вопреки
ожиданиям американские компании оказались весьма устойчивы к падению цен благодаря сокращению расходов, повышению эффективности и поддержке банков, продолжающих их финансировать. Российской нефтяной промышленности не удалось
добиться такой финансовой поддержки со стороны государства, так как бюджет и так
перенапряжен военными и социальными обязательствами.
США сократили потребление нефти и нефтепродуктов, но главное - радикально
нарастили ее добычу благодаря сланцевой революции, то есть собственная нефть вытеснила с американского рынка импортную.
Одной из причин послужило то, что экономика свободного предпринимательства
в США позволяет компаниям строить бизнес-планы в наиболее здоровой атмосфере
конкуренции и стимулирует развитие технологий. Другие добывающие страны, включая Россию, стали слишком зависимы от экспорта нефти, что, соответственно, повлекло
за собой деградацию технологического развития. Можно сказать, что сейчас рынок
наказывает Россию за это.
Так что энергетической сверхдержавы из нашей страны не получилось. Она оказалась к этому технологически не готовой. Отсутствие альтернатив, привело к тому,
что Россия в полной мере зависит от мирового спроса и цены на нефть.
Преодолеть образовавшийся кризис на нефтяном рынке возможно совместными
усилиями стран ОПЕК и России.
Необходимо провести четкую совместную политику по понижению уровня добычи нефти, то есть сократить ее добычу, для стабилизации нефтяного рынка и увеличения спроса.
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На мой взгляд, Россия, как одна из самых крупных экспортируемых стран сырья
на мировой рынок, должна была встать на путь инноваций, а именно разработка технологий по добыче сланцевой нефти. Безусловно, на сегодняшний день себестоимость
добычи сланцевой нефти во много раз больше себестоимости добычи сырой нефти, но
с улучшением технологий, себестоимость добычи сланцевой нефти, в недалеком будущем, станет падать. Россия обладает самым большим запасом сланцевой нефти в мире.
Месторождения традиционной нефти истощаются, а значит рано или поздно придется заниматься сланцевыми месторождениями. По моему мнению, если Россия не совершит технологический рывок в самые ближайшие годы, ее может ждать потеря
значительной доли рынка, а также сильнейшее падение нефтяных и газовых доходов.
В сложившихся условиях России предстоит многое сделать для того, чтобы выполнить задачу, поставленную Президентом страны В.В. Путиным - стать понастоящему сильной энергетической сверхдержавой.
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In the current economic conditions the effectiveness of the investment activity of any
enterprise, and especially small business, depends on the management decisions on the various production issues, through the timely decision which improves the company's competitiveness in the market. As it is known, the activities of the company or organization,
regardless of the scope of activities aimed at generating income and increasing its capacity by
imbedding in the investment project, while any investment decision, in turn, is based on assessments of the effectiveness of the liquidity, financial position and solvency of the enterprise, assessing the financing sources of investments and feasibility of the object's
participation in investment companies.[1] Thus, the investment analysis is the most important
element of strategic planning at the enterprise level.
It is considered that the investment is embedding of financial or economic resources in
order to increase the yield of the manufacturing process and profit in the future. By profitable
investment should be understood investments that have been made in view of all relevant financial and non-financial factors. Due to this approach, it is implied that the capital expenditures are not related to the implementation of productive activities, they focus only on the
receipt of income. In contrast to the capital expenditures, the most important feature of the
investment is productive nature of their use. The productive nature of expenditure of means
allows some authors to equate investment and capital expenditures. Performing an important
function to increase the country's production potential investments contribute to sustainable
growth of the economy at the moment, prejudging its future development. Investment activity
always starts with the hard work for the comprehensive accounting, and farm-depth analysis
of the company . For decades, developing and improving, economic analysis, emerged not
only as a kind of professional activity, but also as a specific research area in modern management system investment analysis is given a key role in determining the proper course of
development of small enterprises.
Strategic investment analysis provides managers of small businesses are not only required information, but also prepares its proper basis from a professional point of view of the
recommendation. Other words a strategic investment analysis directs the system to optimal as
operational and strategic management decisions.
At the same time, in spite of its capabilities and features, the strategic investment analysis does not provide automatic adaptability and competitiveness of any business entity, freeing itself these actors control the system from their immediate functions.
The term "investment" expresses a wide range of relationships. It means placing money
designed for the preservation and multiplication of their value, providing income. In this capacity investments are used to describe the processes associated with the purchase of stocks,
bonds, placing money resources in savings account in the bank, investments in the "human
capital". In the Russian legislation, the concept of investment is reflected too. The Federal
Law of February 25, 1999 № 39 - Federal Law (the current version 2016 )"About investment
activity in the Russian Federation in the form of capital investments "says that investments are
defined as cash, securities and other property, including property rights, other rights having
monetary value, invested in objects of entrepreneurial and other activities for profit and
achievements of other useful effect[2]. Thus, the investment may be defined as investing in a
variety of objects (tools) in order to achieve a positive effect. Capital investment mainly occurs in the form of investments may also be carried out in natural-material form having monetary value. However, a clear definition of "investment analysis" in the scientific literature does
not exist, while the strategic investment analysis is all completely new for our economy doctrine of modern, comprehensive enterprise management.
The main elements of a strategic investment analysis are
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- Adaptation of the strategic objectives of the organization to the permanent effects of
internal and external environment;
- Coordination of operational decisions to strategic management of the organization;
- The creation, provision of timely management system, sufficient and properly prepared information base
- Adaptation of the economic entity management system in order to increase its flexibility and ability to respond quickly to changing conditions both external and internal environment of the subject
- Investigation of economic system as a whole and its individual members for their effectiveness.
Thus, the strategic analysis of investment activity is multipurpose task, comprising in itself both qualitative and quantitative criteria.
The purpose of the strategic investment analysis is a systematic and comprehensive approach to evaluating the effectiveness of any enterprise including small one, systematization
of analytical performance in the form of evidence-based conclusions and recommendations of
the management in the process of economic development aimed at optimizing the management decisions. The main objectives being implemented in the framework of strategic investment analysis are [3]
- Investigation of market conditions and other aspects of the environment, which are potential carriers of reserves of increase of efficiency of activity of the organization;
- The provision of alternative in choosing strategic decision and assessment of the effectiveness of strategies;
- The identification and correction of the entire set of benchmarks for the various time
intervals;
- The creation of sufficient and suitably prepared information base
- The provision of stakeholders reports reflecting and stimulating investment activity.
This list of objectives implemented within the framework of strategic investment analysis and their respective areas of research, limited to the most general aspects. In reviewing individual areas of investment analysis, these objectives and directions may be specified
depending on the target installation tasks and the subject area of the research object.
Considering the investment projecting it is possible to summarize some of the features,
including:
- The availability of risk;
- The investment project must meet the strategic objectives of the organization
- Socio-economic achievements obtained from the investment project must comply with
the planned;
- Produced investment should bring benefits.
Now it is clear that the strategic investment analysis should be the basis of the investment activity of the enterprise management. All management decisions for the implementation of real investment projects and programs, as well as the decision on their financing are
interconnected, which means that they can not be taken separately.
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У статті представлено сучасні моделі управління ефективністю діяльності підприємства та визначено найбільш оптимальну модель, використання якої забезпечить
суб’єкту господарювання суттєве покращення результатів його діяльності.
В статье представлены современные модели управления эффективностью деятельности предприятия и определена наиболее оптимальная модель, использование которой обеспечит субъекту хозяйствования существенное улучшение результатов его
деятельности.
The article presents the current models of performance management of the company
and determined the optimal model, the use of which entity will provide a significant
improvement of its performance.
Ключові слова: модель управління, діяльність, ефективність, суб’єкт господарювання, конкурентоспроможність, фінансові показники.
Ключевые слова: модель управления, деятельность, эффективность, предприятие, конкурентоспособность, финансовые показатели.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі, в умовах розвитку ринкових відносин, економічна діяльність підприємства, що спрямована на підвищення конкурентоспроможності та забезпечення з її допомогою стійкості своєї позиції серед інших
організацій, значною мірою залежить від правильного, своєчасного управління. Важливими задачами сучасного періоду розвитку економіки є створення умов для ефективного функціонування суб’єктів господарювання у конкурентному середовищі. Адже
забезпечення високої конкурентоспроможності підприємств служить основою успішного розвитку економіки України, умовою інтеграції до світового співтовариства. Але
якихось спеціальних заходів принципового характеру з підвищення ефективності діяльності все ще не прийнято. Загальна ситуація в економіці України, яка сформована під
впливом невирішених проблем минулих років, а також нестабільна політична ситуація
в країні не сприяють розвитку і зміцненню конкурентних переваг підприємств. Відповідно, підприємства змушені створювати таку систему управління, яка б підтримувала
рівновагу між середовищем, характером та результатами діяльності суб’єкта господарювання, сприяла суттєвому підвищенню його фінансової стійкості.
Варто відмітити, що проблеми управління суб’єктами господарювання досліджувались такими вченими як Р. Беннет, Т. Пітерс, О. Рац, Н. Гавалова, З. Коваль, І. Маркіна, М. Панов, І. Лепа, О. Полінський, Т. Говорушко, Н. Климаш та інші. Але питання,
які стосуються застосування сучасних моделей в управлінні вітчизняними підприємствами українськими вченими на даний час, вивчались недостатньо. Тому дослідження
моделей управління ефективністю суб’єктів господарювання є досить актуальним і являє собою важливу науково-практичну проблему.
Постановка завдання. Метою роботи є визначення моделі управління діяльністю підприємства серед існуючих моделей, застосування якої на промисловому підпри105

ємстві забезпечить досягнення фінансової стійкості, платоспроможності та ділової активності у нестійкому ринковому середовищі.
Виклад основного матеріалу. Здійснення підприємницької діяльності – досить
складний процес, що відбувається під впливом зовнішнього середовища і вимагає від
менеджерів належних професійних умінь та навичок. Варто відмітити, що при нестабільній економіці для будь-якого суб’єкта господарювання надзвичайно важливим є формування системи управління ефективністю діяльності, успішне функціонування якої
багато в чому визначається використанням сучасних моделей управління. Як зазначають науковці, при стрімкому прискоренні науково-технічного прогресу та необхідності
підвищення темпу внесення змін у діючий механізм управління, дана проблема виходить на передній план сучасних досліджень [1].
З поміж існуючих моделей управління ефективністю підприємства варто виокремити наступні:
- Модель збалансованої системи показників Лоренца Мейсела;
- Balanced Scorecard System, BSC (система збалансованих показників) Нортона
Каплана;
- Economic Value Add (додана економічна вартість)
- Піраміда ефективності К. МакНейра, Р. Ланча та К. Кросса;
- EP2M (Effective Progress and Performance Measurement) Кристофера Адамса та
Пітера Робертса.
Розглянемо більш детально перераховані вище моделі.
1. BSC-модель Лоренца Мейсела відображає наступні блоки (параметри): взаємовідносини із клієнтами, фінансове забезпечення, внутрішня діяльність, перспектива
людських ресурсів. У даній моделі увага приділяється тому, що керівництво підприємства повинно бути більш уважним до своїх робітників та оцінювати ефективність не
лише систем та процесів, але і фаховість та ефективність діяльності співробітників
суб’єкта господарювання [2].
2. BSC (Balanced Scorecard System) Нортона-Каплана – збалансована система показників. Дана модель – це система стратегічного управління та оцінки її ефективності,
котра відображає задачі та цілі підприємства у системі показників. Вона включає в себе
ті самі блоки, що і модель Мейсела, проте замість параметру «перспектива людських
ресурсів» використовуються розвиток, інновації та навчання. Модель складається із чотирьох складових – фінансової, клієнтської, навчання та розвитку персоналу, внутрішніх бізнес-процесів, задачі та цілі яких відображаються фінансовими та не фінансовими
показниками [3].
3. Стюарт Штерн розробив концепцію, яка має назву «Система управління на основі показника EVA» (EVA-based management). Дана система управління представляє
собою систему фінансового управління, яка надає єдину основу для прийняття рішень
основним та допоміжним персоналом та дає можливість моделювати, відслідковувати,
проводити та оцінювати рішення, що приймаються у єдиному напрямі: додавання вартості до інвестицій акціонерів. Дана модель виділяє так звані 4М: вимір (Meas-urement),
система управління (Management system), мотивація (Motivation), стиль мислення
(Mindset) [4].
4. У 1990 році К. МакНейр, Р. Ланч та К.Кросс представили модель, якій дали назву піраміда ефективності (Рис.1). Основною концепцією, як і в попередніх моделях, є
зв’язок клієнтоорієнтованої корпоративної стратегії з фінансовими показниками, які
доповнені кількома ключовими якісними показниками. Традиційна управлінська інформація повинна надходити лише від верхнього рівня. Піраміда ефективності побудована на концепціях глобального управління якістю, обліку та промислового інжинірингу,
який базується на «діях». Під діями мається на увазі те, що виконується машинами чи
людьми для задоволення потреб споживачів [5].
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Рис.1 – Піраміда ефективності
Піраміда ефективності на чотирьох різних ступенях висвітлює структуру підприємства, яка забезпечує двосторонні зв’язки суб’єкта господарювання і комунікації та
необхідні показники для прийняття рішень на різних рівнях управління. На верхньому
рівні керівництво підприємства формує корпоративне бачення.
На другому рівні цілі підрозділів конкретизуються стосовно до певного ринку та
фінансових показників. Акціонери та клієнти визначать, що потрібно оцінювати.
Третій рівень складається із міжфункціональних напрямів, які пронизують декілька структурних підрозділів. На даному рівні визначаються оперативні цілі, такі як
якість, тривалість виробничого циклу, час поставки та втрати від браку.
У найнижчій частині піраміди, тобто у області операцій, дії оцінюються щоденно,
щотижня або щомісяця. Дана модель була опублікована у 1990 році в журналі Management Accounting в статье C.J. McNair, Richard L. Lunch, Kelvin F. Cross «Do financial and
nonfinancial performance measures have to agree?» [6].
5. Кристофер Адамс та Пітер Робертс запропонували у 1993 році модель під назвою ЕР2М («You are what you measure» в журнале Manufacturing Europe). EP2M абревіатура від Effective Progress and Performance Measurement [6]. Згідно даної моделі,
перш за все, важливим є те, що компанія діє у наступних чотирьох напрямках: удосконалення внутрішніх процесів (ріст рентабельності та ефективності); обслуговування
ринків та клієнтів, власність та свобода дій, управління змінами та стратегіями [7].
Кожна із розглянутих моделей управління ефективністю має свої особливості
(табл.1).
Таблиця 1
Моделі управління ефективністю діяльності підприємства
Модель
Акцент
BSC-модель Лоренца-Мейсела Персонал, ефективність діяльності працівників
Чотири складові: фінансова, клієнтська, навчання та
BSC-модель Нортона-Каплана
розвиток персоналу, внутрішні бізнес-процеси
Чотири напрями: вимір, система управління, мотиEVA-based management
вація, стиль мислення
Піраміда ефективності
Ієрархічна структура управління
Чотири напрями: обслуговування ринків та клієнтів,
ЕР2М-модель
удосконалення внутрішніх процесів, управління
змінами та стратегіями, власність та свобода дій
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Варто відмітити, що представлені моделі управління ефективністю діяльності
підприємства можуть бути застосовані у різних ситуаціях для різних галузей діяльності
суб’єктів господарювання.
Висновки. Таким чином, в ефективній господарській діяльності суб’єкта господарювання найважливішу роль відіграє саме якісне управління. На даний час ряд науковців пропонують різні моделі управління ефективністю підприємства, які можуть
бути застосовані як окремо, так і в комплексі, в залежності від визначених цілей діяльності суб’єкта господарювання. Проведене дослідження вищезазначених моделей управління показало, що найбільш широке застосування в практичній діяльності може
мати модель BSC (Balanced Scorecard System) Нортона-Каплана, оскільки, на нашу думку, вона є найбільш досконалою, адже охоплює різнопланові складові, такі як фінансова та клієнтська, навчання та розвиток персоналу, внутрішні бізнес-процеси. Варто
зазначити, що успішне використання в менеджменті саме цих складових дозволить суттєво покращити роботу працівників підприємства у всіх напрямах діяльності, детально
дослідити ринок збуту продукції, забезпечить належну організацію виробничого процесу та високу якість продукції, раціонально розподілити чистий прибуток після надходження виручки від реалізації на поточний рахунок, визначити слабкі та сильні сторони
суб’єкта господарювання, а також напрями, які підприємству варто розвивати, щоб успішно конкурувати на ринку.
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Анотація. В статті обґрунтовано, що промисловість є найважливішою галуззю
народного господарства і має вирішальний вплив на рівень розвитку продуктивних сил
суспільства. Розкрито становище української промисловості в період глобалізації, в т. ч
і в рамках зовнішньоекономічної діяльності. Визначено, що, для реанімації економіки
необхідно відновити промисловий потенціал, а це, в свою чергу, вимагає створення
привабливих умов для інвесторів.
Ключові слова: промисловість, підприємство, глобалізація, зовнішньоекономічна
діяльність, економіка, розвиток, криза, кластери.
Abstract. The article is dedicated to the question, that the industry is the main sphere of
the national economy and has the decisive influence on the level of the society productive
power. The present condition of the modern Ukrainian industry in the period of the globalization within the frames of the foreign affairs activity is observed. It is defined, that for the economic reanimation, the industrial potential must be renewed and this, in its turn, demands the
creation of the favourable conditions for the investors.
Key words: industry, enterprise, globalization, foreign affairs activity, economics, development, crisis, clusters.
Вступ. Промисловість — найважливіша галузь народного господарства, що надає
вирішальний вплив на рівень розвитку продуктивних сил суспільства. Галузева структура промисловості — склад і дольова співвідношення різних галузей і видів виробництва, що входять до неї, а також динаміка зміни цих часток. Промисловість
складається з двох великих груп галузей: видобувної та обробної.
Україна – індустріально-аграрна країна. Західна Україна є найбільш аграрним
регіоном. Провідними галузями промисловості є металургія, енергетика, хімічна та вугільна промисловість. Також розвинені легка, харчова промисловість, виробництво
будівельних
матеріалів.
Аналіз останніх досліджень. Теоретичну основу дослідження формують напрацювання зарубіжних ( Чи Инсонга, Е Іноземцева. Клеера, Е. Р. Кочетова, Ст. Кузнєцова,
А. В. Ландабасо, А. М. Лібмана, Л. А. Лунца, В. А. Медведєва, А. Р. Мовсесяна, Н.Н.
Моїсеєва, Р. В. Осипова, Ю. М. Осипова, М. А. Півоварової, А. Я. Рубінштейна, В. А.
Рязанова, А. В. Семенова, Б. М. Смитиенко, Д. Е. Сорокіна, Л. Р. Суперфина, А. В.
Уткіна, Ф. Фукуями, Р. Л. Хайлбронера, М. А. Чешкова та ін.)та вітчизняних (К. І.
Абалкин, О. В. Братимов, М. М. Голанських, Ю. М. Горський, С. В. Боргів, А. А. Коваленко, А. Л. Костін, М.А. Косолапов, В. П. Колесов, В. О. Куликов, Ю. В. Крупнов, Д.
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С. Львів, В. А. Майбуров, Б. В. Межуєв, В. О. Міхєєв, А. Д. Нєкіпелов, М. Н. Осьмова,
Ю. Я. Ольсевич, А. М. Поздняков, А. А. Пороховский, Б. В. Прыкин, Б. В. Ракитський,
Р. Я. Ракитська, К. Самсонов, В. М. Соколинський, В. П. Фамінскій, В. О. Фаризов, А.
Я. Ельянов, Ю. В. Яковець) вчених економістів.
Методика досліджень. Метою статті є досслідження розвитку промисловості в
період глобалізації у тому числі і в контексті зовнішньоекономічної діяльності.
Постановка завдання. Цілями згідно мети поставлено наступні:
- Визначити як розвивається промисловість Україні в останні роки.
- Охарактеризувати основні проблеми промисловості України.
- Запропонувати методику розвитку промисловості, у тому числі і в контексті
зовнішньоекономічної діяльності.
Результати дослідження. Україна – індустріально-аграрна країна. Західна
Україна є найбільш аграрним регіоном. Провідними галузями промисловості є металургія, енергетика, хімічна та вугільна промисловість. Також розвинені легка, харчова
промисловість, виробництво будівельних матеріалів.
Промисловість — найважливіша галузь народного господарства, що надає
вирішальний вплив на рівень розвитку продуктивних сил суспільства. Галузева структура промисловості — склад і дольова співвідношення різних галузей і видів виробництва, що входять до неї, а також динаміка зміни цих часток.
Промисловість складається з двох великих груп галузей – видобувної та обробної.
До добувної промисловості належать підприємства з видобутку гірничо-хімічної сировини, руд чорних і кольорових металів та нерудної сировини для металургії, неметалевих руд, нафти, газу, вугілля, торфу, сланців, солі, нерудних будівельних матеріалів,
легких природних заповнювачів і вапняку, а такжегидроэлектростанции, водопроводи,
підприємства лесоэксплуатации, з лову риби і видобуток морепродуктів.
До обробної промисловості відносяться підприємства машинобудування, підприємства з виробництва чорних і кольорових металів, прокату, хімічних инефтехимических продуктів, машин та устаткування, продуктів деревообробки і целюлознопаперової промисловості, цементу та інших будівельних матеріалів, продуктів, легкої і
харчової промисловості, місцева промисловість, а також підприємства з ремонту промислових виробів (паровозоремонтная, локомотиворемонтная) і теплоелектростанції,
кінопромисловість (кіноіндустрія).
Географічне положення України є вдалим, так як вона має кордони з Європою,
Азією, країнами Балтики і Чорномор'я. Це дає можливість для розвитку відкритої економіки для світового ринку і орієнтацію на розвиток зовнішньої торгівлі. Промисловий
потенціал України є потужнім. В країні представлені всі існуючи види машинобудування: понад 20 спеціалізованих галузей та 58 підгалузей. За офіційними даними, в
структурі зареєстровані 11 267 підприємств, 146 з яких великі, 1 834 – середні, і 9 287 –
малі. У структурі зайнято близько 1,5 млн працівників.
На початку 90 рр. машинобудування в Україні було провідною галуззю. В 2016
році частка машинобудування зменшилася до 12%, а кількість працюючих у секторі
зменшилася вчетверо. Україна втратила такі галузі промисловості, як виробництво обчислювальної техніки, засобів автоматизації, сільськогосподарське машинобудування і
т. д. Частина машинобудування, яка знаходитися на Донбасі, зруйнована і відновленню
не підлягає. Частина промисловості яка знаходиться на території АРК Крим була втрачена. Це пов’язано з нестабільною ситуацією в Україні, яка розпочалась в 2014 році і до
тепер невирішена.
Індекс промислового виробництва — відносний показник динаміки обсягу промислового виробництва, що показує його підйом або спад. В останні роки в Україні показник промислового виробництва регресний, це свідчить про спад виробництва в
Україні (таблиця 1). Індекс промислового виробництва в Україні у вересні 2016 року
склав 104,4%.
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Таблиця 1
Зведена таблиця індексів промислового виробництва України з 2010 – 2016 рр.
9 місяців
рік
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
індекс

112,2

103,4

94,4

99,0

82,4

98,4

94,9

Головними партнерами України в ЄС є Польща, Італія, Німеччина, Іспанія, Нідерланди та Угорщина.
Україна поставляє в країни ЄС:
• чорні метали та вироби з них, а також руди, шлак і зола
• зернові культури,насіння і плоди олійних рослин
• електричні машини
• палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки
• деревина і вироби з деревини
Найбільші надходження імпорту з країн ЄС припадають на:
• механічні та електричні машини
• палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки
• засоби наземного транспорту, крім залізничного
• фармацевтичну продукцію
• пластмаси та полімерні матеріали
• папір і картон
Головними партнерами України у торгівлі послугами серед країн ЄС є Великобританія, Кіпр та Німеччина.
Основними партнерами у зовнішній торгівлі України, яка складається з вивозу
(експорту) і ввезення (імпорту) товарів і послуг, є Російська Федерація, Туреччина, Китай, Єгипет, країни Євросоюзу, Білорусія, Казахстан. Структура зовнішньої торгівлі
України у 2008 – 2015 представлена в таблиці 2.
Таблиця 2
Структура зовнішньої торгівлі України
Внешняя торговля Украины в 2008 – 2015 годах
Показатель

2007

2008

2009

2011

2012

2013

2014

2015

Экспорт товаров и
услуг, млрд. дол.

58,3

78,7

49,3

82,1

82,34

63,3

53,90

38,14

Импорт товаров и
услуг, млрд. дол.

65,6

92

50,6

88,7

91,36

77

54,43

37,50

Сальдо экспортимпорт, млрд. дол.

−7,26

−13,30

−1,31

−6,75

-9,03

-13,65

-0,53

0,63

Прямые инвестиции,
млн дол.

7935,4

6073,7

4410,4

7065,1

6 013

До кризи 2008 року трохи більше половини надходжень від експорту приносили
металургія та хімічна промисловість. У 2014 році Україна експортувала зернових на 6,5
млрд доларів, а залізної руди на 3,3 млрд доларів. В 2014 році, вперше в XXI столітті,
обсяги експорту аграрної продукції перевищили обсяги металургійного експорту.
Провідною експортною галуззю стало сільське господарство. У 2015 році воно забезпечило більш 38 % експортного потенціалу. На обсяги експорту сільськогосподарської
продукції може вплинути на її якість. Погіршується і структура експорту, в якій менше
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товарів з високим ступенем переробки. Загальне падіння промисловості за 2015 рік
склало 23,5% порівняно з 2013 роком.
Економіка України в період глобалізації перебуває в умовах затяжної кризи, це
заважає розвитку машинобудування та зовнішньоекономічної діяльності країни. На даному етапі країна потребує нових ринків збуту і прогресивних технологій, інвестицій,
наукових та освітніх програм, та розвитку транспортних коридорів і логічних систем. У
глобальних масштабах економіка України неконкурентоспроможна, так як Українські
компанії роблять ставку на низьку вартість праці і сировини, а не на технології. Слабка
промисловість викликає бідність і низьку тривалість життя. Економіка будь-якої країни
залежить в першу чергу від інтелектуальних, а не від природних ресурсів. Всі економічно сильні держави займаються високими технологіями. В Україні частка високотехнологічної продукції у товарному експорті займає всього 4%. Наприклад, Сінгапуру цей
показник становить 47%, у Південній Кореї – 27%, а у Франції – 26%. Навіть Індія в два
рази перевершує нас у сфері високих технологій. Україна стає все більш залежною від
імпорту. З кожним роком ми імпортуємо все більше і більше. Постійний ріст імпорту
створює негативне сальдо торгового балансу, за якого наша економіка в кращому випадку тупцює на місці.
Технічний прогрес країни неможливий без розвиненої науки. Згідно з індексом
Хірша, який характеризує продуктивність вчених, оцінюючи кількість публікацій і рівень їх цитування, Україна серйозно відстає не тільки від передових країн, але й від деяких країн, що розвиваються. Україна не робить наукових винаходів. Україна
відправляє на експорт сировину та їжу, а імпортує високотехнологічні товари. Тільки в
2014 році на продукцію машинобудування припадає 20% українського імпорту. Більше
ми імпортували тільки мінеральну продукцію – 26,8%. Щоб домогтися економічного
підйому, Україні потрібно піти шляхом ряду інших країн і почати розвивати індустріальні кластери.
Індустріальний кластер – це спеціальна територія, на якій створені всі умови для
розвитку промисловості. Для індустріальних кластерів створюють необхідну інфраструктуру, запроваджують пільговий режим оподаткування і пропонують інші економічні вигоди, які повинні переконати компанії розміщувати свої підприємство саме
там.
Для реанімації економіки необхідно відновити промисловий потенціал, а це, в
свою чергу, вимагає створення привабливих умов для інвесторів. Саме цієї мети і служать індустріальні кластери. Як свідчить досвід Сінгапуру та Польщі, створення індустріальних кластерів дозволяє дуже швидко поліпшити економічний стан держави та її
громадян. Ця закономірність діє в будь-якій країні.
Висновки. Економіка України в період глобалізації перебуває в умовах затяжної
кризи, це заважає розвитку машинобудування та зовнішньоекономічної діяльності країни. В останні роки в Україні показник промислового виробництва регресний, це свідчить про спад виробництва в Україні. Щоб домогтися економічного підйому, Україні
потрібно піти шляхом ряду інших країн і почати розвивати індустріальні кластери. Для
реанімації економіки необхідно відновити промисловий потенціал. На нинішньому
етапі промисловості України необхідна державна підтримка.
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Анотація
Досліджено теоретичні підходи до управління персоналом підприємства. Визначено заходи, які включає управління підприємством. Запропоновано планування,
підбір, розвиток, маркетинг персоналу розглядати як важливі функції управління персоналом.
Ключові слова: управління персоналом, розвиток підприємства, ефективність,
персонал, кадри, управлінські рішення, діяльність, сучасне підприємство.
Abstract
Theoretical approaches to management personnel. The measures, which include management. A planning, selection, development, marketing staff seen as important functions of
personnel management.
Key words: personnel management, enterprise development, efficiency, staff, personnel,
administrative decisions, activities, modern enterprise.
У сучасних умовах розвиток підприємства пов’язаний із глобалізацією та інтернаціоналізацією економічних відносин, загостренням конкурентної боротьби як на
міжнародному, так і на національному рівнях, ризиками, динамізмом параметрів
підприємницького середовища, регіональними й галузевими особливостями економічного механізму функціонування підприємств. Ефективне протистояння підприємства
переліченим впливам можливе лише за умов здійснення заходів, які спрямовані на
підтримання його існуючого стану та забезпечення конкурентоспроможності, тобто за
умови його постійного розвитку.
Нема єдиного непорушного стандарту, за яким можна отримати рейтинг ефективності управління розвитком підприємства. Можна з упевненістю сказати лише про те,
що управління має бути настільки ефективним, щоб підприємство досягало намічених
цілей.
Забезпечення відповідного рівня ефективності управління можливе за умови високого рівня управління персоналом підприємства, оскільки саме це дає змогу успішно
функціонувати кожну його організаційно-виробничу ланку. Не відповідність його чисельності наявній кількості робочих місць, а саме професійно-кваліфікаційний рівень
працівників, їх вміння використовувати фахові знання не тільки для виконання посадових обов’язків, а й для генерування прогресивних переконань, способів та методів
удосконалення власних умінь та навичок впливають на конкурентоспроможність
підприємства та його продукції. Тому саме від управління персоналом залежить ефективність управління розвитком підприємства.
Теоретичні аспекти управління персоналом досліджували такі вчені, як М. Армстронг, М. Афанасьєв, Д. Баюра, В. Василенко, В. Герасимчук, Л. Довгань, П. Друкер,
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Д. Загірняк, А. Єгоршина, О. Кендюхов, К. Ковальська, А. Маслоу, В. Нижник, Д. Стеченко, Н. Сімченко, Н. Чухрай, А. Кібанов, Смачило Т.В. та інші. Незважаючи на їхню
високу наукову і практичну цінність, через багатогранність та складність цієї проблеми,
й сьогодні існує потреба в розгляді питань управління персоналом як умови розвитку
підприємства.
Традиційно під розвитком підприємства розуміється процес змін, послідовних переходів від однієї мети діяльності до іншої, яка відповідає новим якісним особливостям
зовнішнього середовища підприємства і супроводжується формуванням його нового
якісного стану.
Щодо трактування управління персоналом, серед науковців та практиків з управління персоналом не існує єдиного тлумачення, оскільки це багатогранне та складне
поняття. Аналіз трактувань дав змогу виокремити спільні риси щодо поглядів на ідентифікацію досліджуваного поняття.
Сучасна теорія управління персоналом віддає перевагу ролі інтелектуального та
творчого потенціалу працівників для розвитку підприємства. Головне місце відводиться системі управління знаннями.
Дуже часто, говорячи про управління персоналом, його розглядають або як «сукупність механізмів, принципів, форм і методів взаємодії при формуванні, розвитку та
діяльності персоналу організації, що реалізується як ряд взаємопов’язаних напрямів та
видів діяльності» [4, с. 87, 88], або як системно організований процес відтворення й
ефективного використання всього персоналу організації, направлений на досягнення
поставленої цілі [6, с.11].
Деякі вчені під управлінням персоналом розуміють процес реалізації функцій менеджменту [1; 8]. З цими підходами не можна не погодитись, оскільки кожне з них
відображає авторське бачення поняття.
Проаналізувавши погляди різних науковців, можна зробити висновок, що управління персоналом  це діяльність із забезпечення підприємства необхідною кількістю
працівників відповідної кваліфікації та професійності, розробка ефективної системи їх
мотивації та використання з метою підвищення результативності діяльності підприємства в найближчому майбутньому.
Управління персоналом включає низку заходів, які пов’язані з:
– професійно-посадовим просуванням працівників та формуванням персоналу;
– плануванням персоналу;
– аналізом показників праці та витрат на персонал;
– вивченням ринку трудових ресурсів;
– вивченням внутрішніх джерел розвитку персоналу;
– забезпеченням соціально-психологічних умов взаємодії структурних
підрозділів;
– взаємовідносинами у колективі;
– запобіганням конфліктів та інші.
Планування, підбір, розвиток, маркетинг персоналу – це ті важливі функції
управління персоналом, які не беруть до уваги більшість керівників підприємств. Крім
того, необхідно виокремити вимоги до кадрового складу та вакантних посад.
Головне, що потрібно зробити здійснюючи планування – це складати бюджет
витрат на персонал: за кожною його категорією, за місцем виникнення, за видами витрат, за видами виплат. При цьому слід враховувати реальні зміни у змісті діяльності
працівників і дані моніторингу ринку праці.
Однією з передумов успішного розвитку підприємства, як зазначено в роботі [9], є
раціональний розподіл та використання ресурсів, оптимальне розміщення трудових
кадрів, зокрема, яке суттєво впливає на забезпечення конкурентоспроможності
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підприємств та створення конкурентних переваг за рахунок раціонального використання інтелектуальних ресурсів і трудового потенціалу працівників.
Дуже часто, говорячи про розвиток персоналу, мову ведуть або про отримання
нових знань, компетенцій, вмінь та навичок для використання в професійній діяльності
(професійний розвиток) [7] або розглядають його як заходи пов’язані з навчанням і
підвищенням кваліфікації [3]. З цими підходами не можна не погодитись. Але розвиток
персоналу повинен бути безперервним завдяки послідовним заходам, динамічним і
правильно спланованим, а не поодиноким, формальним заходом. Крім того, працівник
повинен розвиватися гармонійно, і як особистість, і професійно, і соціально.
Деякі вчені ототожнюють розвиток персоналу із додатковими знаннями, компетентностями, вміннями та навичками. Проте, це процес вдосконалення та переходу на
якісно новий рівень, а не збільшення кількості якісних характеристик [5].
Окрім вищенаведених, існує багато інших трактувань поняття розвиток персоналу, які можна об’єднати у групи, що мають певні відмінності. Виокремивши основні
риси, можна визначити розвиток персоналу підприємства як цілеспрямований безперервний процес удосконалення якісних характеристик персоналу для забезпечення його
гармонійного розвитку, більш ефективного виконання нових виробничих функцій,
підвищення трудової мотивації та доброзичливого ставлення до підприємства.
Джой-Меттьюз Д. зауважив, що розвиток персоналу сприяє:
- вивільненню прихованих можливостей та потенціалу працівників;
- реалізації потенційних можливостей персоналу;
- поступовому руху до більш досконалого та складного стану окремого працівника та підприємства взагалі [2, С. 20].
Управління розвитком персоналу – сукупність заходів, які охоплюють питання
професійного пристосування, оцінки кандидатур на вакантну посаду, періодичної атестації кадрів, планування ділової кар'єри та службово-професійного просування кадрів,
роботи з кадровим резервом, винахідницької та раціоналізаторської роботи на
підприємстві. Звичайно, здійснення заходів з розвитку персоналу пов'язане з певними
витратами, проте, як свідчить досвід, це сприяє прогресивним перетворенням на
підприємстві.
Враховуючи сучасний стан ринку праці, науковці схиляються до застосування
маркетингового підходу до управління персоналом, на основі якого можна досягти
збільшення результативності виробництва без залучення додаткових ресурсів. Необхідно зауважити, що управління персоналом на основі маркетингу слід розглядати як
процес розробки, реалізації і контролю маркетингових програм в управління персоналом, спрямованих на забезпечення стабільності і задоволеності колективу підприємства
та досягнення на цьому підґрунті довгострокової мети підприємства. Оскільки починається маркетинг персоналу з визначення та забезпечення потреби і вимог у
кваліфікованому й професійному персоналі на підставі досліджень ринку праці, потім
маркетинг персоналу створює базу для проведення реклами персоналу, відбору та комплектування кадрів, професійного навчання та оцінки працівників, їх професійного
просування.
Отже, дослідивши теоретичні аспекти управління персоналом як умови розвитку
підприємства можна зробити висновок, що метою управління персоналом в умовах
глобалізації – зближення очікувань підприємства та інтересів працівників, відмова від
мінімальних вкладень у персонал підприємства і відведення вирішальної ролі управлінню персоналом підприємства у формуванні кадрової політики і механізму її реалізації. Також важливим фактором щодо підвищення ефективності управління
персоналом на підприємстві є розвиток персоналу, який повинен передбачати наявність
відповідних адаптаційних програм, систем і програм навчання, підвищення кваліфікації
та можливості саморозвитку особистості.
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ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В КРИЗОВИХ
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Анотація
Досліджено теоретичні підходи до обґрунтування інформаційної безпеки. Визначено основні характеристики інформаційної безпеки та види загроз інформаційній безпеці. Виокремлено інформаційну складову як невід'ємний елемент процесу управління
підприємством.
Ключові слова: інформаційна безпека, загрози, кризові процеси, стан захищеності, підприємство.
Abstract
Theoretical approaches to the study of information security. The main characteristics
and types of information security threats to information security. Highlight the information
component as an integral part of the management of the company.
Keywords: information security, threat, crisis processes, state security, enterprise.
В умовах інформаційної епохи XXI століття проблема забезпечення інформаційної безпеки не тільки загострилася, а й значно актуалізувалася у зв’язку з новими
викликами і загрозами глобального характеру. Головною характеристикою сучасного
стану національної економіки є активізація кризових процесів, регулярність їх повторюваності, збільшення глибини протікання та зниження рівня керованості. Під час кризи підприємствам, результати діяльності яких впливають на показники національної
економіки, доводиться вживати заходів, виробляти пропозиції та рекомендації, які
спрямовані на недопущення витоку конфіденційної інформації про їх діяльність.
Оскільки кількість погроз інформаційній безпеці в умовах економічного спаду зростатиме, необхідні ефективні інструменти захисту. Потрібно не допускати непередбачених
втрат, до яких може призвести витік важливої інформації, необхідно організувати безпечність віддаленого доступу до корпоративної інформаційної системи працівниками і
клієнтам, які все частіше використовують у роботі мобільні пристрої, забезпечити
ефективний інформаційний захист в умовах скорочення витрат, захистити себе від інсайдерських погроз і витоку інформації.
Питанням інформаційної безпеки присвятили свої праці В. Богуш, О. Юдін [1], М.
Гуцалюк [2], Б. Кормич [5], О. Сороківська [7] та інші. Проте, незважаючи на значний
обсяг нагромаджених знань щодо забезпечення інформаційної безпеки, деякі питання
потребують додаткового обґрунтування.
Оскільки поняття інформаційної безпеки в залежності від його вживання, розглядається в різних аспектах, виокремимо основні його характеристики (табл. 1).
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Таблиця 1
Підходи до визначення поняття “інформаційна безпека”
Автор
Визначення
Суспільні відносини щодо створення і підтримання на належСороківська О. [7]
ному рівні життєдіяльності інформаційної системи суб’єкта
господарської діяльності.
Стан захищеності встановлених законодавством норм та параметрів інформаційних процесів та відносин, що забезпечує
Кормич Б. [5]
необхідні умови існування держави, людини та суспільства як
суб’єктів цих процесів та відносин.
Захищеність інформації та підтримуючої її інфраструктури від
будь-яких випадкових або зловмисних дій, результатом яких
Данільян О. [3]
може з'явитися нанесення збитку самої інформації, її власникам або підтримуючої інфраструктури.
Збереження конфіденційності (захищеність інформації від неавторизованого використання фізичними особами, сутностями
Танцюра М. [8]
та процесами), цілісності (захищеність точності та повноти даних) та доступності (досяжність та придатність до використання авторизованими сутностями) інформації.
Стан захищеності життєво важливих інтересів людини, сусЗакон України “Про
пільства і держави, при якому запобігається нанесення шкоди
основні засади рочерез: неповноту, невчасність та невірогідність інформації, що
звитку інформаційновикористовується; негативний інформаційний вплив; негативні
го суспільства в
наслідки застосування інформаційних технологій; неУкраїні на 2007-2015
санкціоноване розповсюдження, використання і порушення
рр.” [4]
цілісності, конфіденційності та доступності інформації.
Загалом під інформаційною безпекою розуміють стан захищеності (захищеність)
інформаційного оточення, що забезпечує її створення, використання та розвиток в інтересах громадян, підприємств (організацій), держави. У більш широкому розумінні – це
стан захищеності потреб особистості, підприємства, держави в інформації при якому
забезпечується їхнє існування і прогресивний розвиток незалежно від внутрішніх та
зовнішніх інформаційних загроз, включаючи власне інформацію із її характеристики
(повнота, доступність, об’єктивність, конфіденційність) та інформаційну і телекомунікаційну структури. А головним напрямом у процесі забезпечення інформаційної
безпеки підприємства є збереження комерційної таємниці важливої інформації, що дозволяє успішно конкурувати на ринку товарів і послуг.
Отже, під інформаційною безпекою розуміється захищеність інформації та
підтримуючої її інфраструктури від будь-яких дій, результатом яких може бути нанесення збитку самій інформації, її власникам або інфраструктурі.
На основі підходів до тлумачення поняття “інформаційна безпека” виділяють такі
її риси: стан захищеності інформаційного простору; стан захищеності національних інтересів України в інформаційному середовищі; захищеність встановлених законом правил, за якими відбуваються інформаційні процеси; невід’ємна частина політичної,
економічної, оборонної та інших складових національної безпеки; суспільні відносини,
які пов’язані із захистом важливих інтересів людини, підприємства і держави від реальних та потенційних загроз в інформаційному просторі [6].
Загрози інформаційній безпеці, як правило, трактують як сукупність внутрішніх
та зовнішніх умов, які можуть заподіяти шкоду інтересам особистості та підприємства,
держави через небажані інформаційні напади на відповідні об’єкти інформаційної інфраструктури.
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Виходячи з численних досліджень [1-2, 6] можна виділити наступні види загроз
інформаційній безпеці:
1) загрози впливу неякісної інформації (недостовірної, фальшивої, дезінформації)
на особистість, підприємство, державу;
2) загрози несанкціонованого і неправомірного впливу на інформацію та інформаційні ресурси (на системи їхнього формування і використання);
3) збої в роботі обладнання (при блокуванні доступу до ресурсів інформаційної
системи);
4) загрози інформаційним правам і свободам (на виробництво, розповсюдження,
пошук, одержання, передавання і використання інформації);
5) загрози праву на інтелектуальну власність на інформацію та на документовану
інформацію;
6) загрози праву на особисту таємницю та інші.
В практичній діяльності інформаційна безпека включає сукупність напрямів, методів, засобів і заходів зменшення вразливості інформації і перешкоджання несанкціонованому доступу до інформації.
Відповідно до вищезазначеного матеріалу можна зробити висновок, що інформаційна безпека може бути забезпечена тільки завдяки комплексній системі захисту
інформації, тобто різні засоби захисту повинні застосовуватися одночасно і під єдиним
управлінням. Крім того, підприємство повинно вміти розробляти і ефективно впроваджувати комплекс попереджувальних заходів щодо захисту конфіденційних даних та
інформаційних процесів тобто належним чином будувати політику інформаційної безпеки.
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Анотація. У статті розглядається проблема адаптації економічної діяльності
підприємства інфокомунікацій до безперервно мінливих умов конкуренції на ринках
інфокомунікаційних послуг. Розглянуто еволюція форм конкуренції та її прояв у сучасних умовах, досліджено стан сучасного конкурентного середовища ринків інфокомунікаційних послуг в Україні.
Ключові слова: адаптація, економічна діяльність, підприємство інфокомунікацій,
ринок інфокомунікаційних послуг, конкуренція, конкурентне середовище.
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ADAPTATION TO ENTERPRISE INFOCOMMUNICATIONS COMPETITIVE
ENVIRONMENT
Striy L.A.,
Golubev A.K.,
Anitsev S.S.
Abstract. The article considers the problem of adaptation of economic activities of the
enterprise infocommunications to the continuously changing conditions of competition in the
markets of information and communication services. Evolution of the forms of competition
and its manifestation in modern conditions, is investigated as a modern competitive environment of the markets of information and communication services in Ukraine.
Keywords: adaptation, of economic activity, enterprise of telecommunications, infocommunication services market, competition, competitive environment.
Постановка проблеми. На ринках інфокомунікаційних послуг сформувалося
конкурентне середовище, яке швидко змінюється. Відкритість ринків уможливила появу нових конкурентів, які використовують не шаблонні методи і прийоми, які
працюють швидше, використовують більш якісні технології, що дозволяє випускати
продукцію з меншими витратами. Традиційні оператори інфокомунікацій в цих ситуаціях відчувають певні складнощі в адаптації до швидко мінливих умов конкурентного
середовища. У той же час досліджень цієї проблеми проводиться явно недостатньо, тому дана проблема і тема статті є актуальними.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі вивчення конкурентного середовища на сучасних ринках присвячено досить багато досліджень. У сфері зв'язку
можна виділити монографії професора В. М. Гранатурова [1, 2]. В монографії [3] розглянуто становлення сучасних ринків інфокомунікаційних послуг і особливості функціонування сучасної економіки інфокомунікаційних послуг, виявлено тенденції розвитку
ринкової кон'юнктури [3, с. 94-101]. Проблемам конкуренції, розвитку конкурентного
середовища присвячені роботи М. Портера [4]. У статті «Розвиток конкурентного середовища на ринку послуг зв'язку України» викладені деякі результати досліджень розвитку конкурентного середовища на ринку послуг зв'язку України за період 2000-2015 рр.
[5]. У статті «Сучасне маркетингове середовище підприємства телекомунікацій України» досліджені основні чинники маркетингового середовища підприємства телекомунікацій в сучасних умовах конкурентного ринку, виконаний аналіз чинників посилення
конкуренції і складу можливих конкурентів підприємства на сучасному ринку телекомунікаційних послуг України [6]. Однак багато аспектів сучасного стану конкурентного середовища на інфокомунікаційних ринках досліджені ще недостатньо.
Мета статті. Проблема досліджень впливу конкурентного середовища на економічну діяльність підприємства інфокомунікацій багатогранна. Автори поставили основним завданням статті викласти деякі результати власних досліджень даної
проблеми, зокрема: еволюція форм конкуренції та ії прояви у сучасних умовах, характеристика сучасного конкурентного середовища ринків інфокомунікаційних послуг в
Україні
Виклад основного матеріалу дослідження
Еволюція форм конкуренції та ії прояви в сучасних умовах. Поняття "кoнкypeнцiя"
як i явищe, щo нeю oпиcyєтьcя, мaють дaвню icтopiю. Загальноприйнятим є те, що конкуренція є рушійною силою розвитку економічної системи. Часто її визначають або з
позицій ринкового механізму, або з позицій поведінки суб'єктів підприємницької
діяльності по відношенню один до одного [2, c. 67].
Конкуренція, як об'єктивний механізм регулювання економічних відносин між
учасниками ринку з приводу розподілу обмежених ресурсів необхідних для реалізації
їх цілей, була вперше науково обґрунтована у дослідженні А. Сміта. Традиційно ево121

люцію теорії конкуренції дослідники починають представляти з основних положень
праць таких видатних вчених як А. Сміт, Д. Рікардо. Б. Хекшер, Б. Олін. По суті, абсолютні переваги, відносні переваги, переваги відмінності у факторах виробництва та їх
ефективне застосування, що аналізувалися відповідно зазначеними економістами,
розглядаються у рамках теорії зовнішньої торгівлі та управління зовнішньоекономічної
діяльності. В епоху А. Сміта та Д. Рікардо конкуренція починає проявляти себе як
внутрішня властивість ринкової системи. [2, c. 68-69].
У сучасній Україні конкуренція має ще деформований характер. Найбільше це
відчувається на макрорівні, коли мова йде про міжгалузеву конкуренцію та перерозподіл ресурсів між державними та приватними структурами. Зміст цієї проблеми
полягає передусім у тому, що за часів командно-адміністративної системи проводилась
антиконкурентна політика, коли регулювання процесів перерозподілу економічних ресурсів контролювалось державними монополіями. За таких умов конкуренція зіштовхувала не підприємницькі, а владні інтереси між собою. Також по мірі відкриття
економіки країни процесам глобалізації виникає та надалі загострюється проблема
зіштовхування інтересів вітчизняних та закордонних підприємств [2, c. 70-71].
Нова конкуренція, або як зазначено у дослідженні Г. Хамела та К.К. Прахалада,
«конкуренція майбутнього», має прояв у «цифровій галузі», структура якої все більше
приймає невизначений характер. Поява «конкуренції майбутнього», «нової конкуренції», або «новітніх проявів конкуренції», згідно фундаментальним дослідженням вчених теперішнього часу означає підрив природи конкуренції в умовах становлення
інформаційного суспільства як результату подальшої еволюції системи виробничих
відносин [2, c. 72-73].
Зміну форм і характеру конкуренції в економіці прогнозують багато дослідників.
Котлер Ф. у роботі [7] вказує, що конкуренція змінює свій предмет, переміщаючись з товарного рівня на обслуговування, фінансування, консультування та інші моменти, на які звертають більше уваги сучасні споживачі [7, с. 66].
К. Шваб прогнозує «потужну конкуренцію» в економіці в результаті реалізації 4-ї
промислової революції. При цьому конкуренція переміщується на рівень систем менеджменту та інноваційної діяльності [8].
Характеристика конкурентного середовища ринків інфокомунікаційних послуг в
Україні. На сучасному інфокомунікаційному ринку в Україні діють багато підприємств
різного профілю і власності. Згідно з даними НКРЗІ (НКРЗІ – національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації) станом на 31.12.2015
року в Україні видано 1655 ліцензій за видом економічної діяльності «зв'язок» (телефонний зв'язок – 652, мобільний зв'язок – 16, технічне обслуговування та експлуатація
телекомунікаційних мереж – 978). Внесено до реєстру 4656 підприємств телекомунікацій (операторів і провайдерів) [9].
Всі підприємства, що діють на ринку інфокомунікаційних послуг, можна класифікувати за видами діяльності:
– оператори мобільного зв'язку;
– оператори фіксованого зв'язку;
– інтернет-провайдери;
– інтернет-компанії;
– оператори кабельного телебачення;
– компанії засобів масової інформації.
Оператори мобільного зв'язку – найбільш великі інфокомунікаційні компанії в
Україні. Доходи від надання послуг мобільного зв'язку за підсумками 2015 року склали
33 205,6 млн. грн. Це 65,3% загальних доходів телекомунікаційних підприємств
України у 2015 році. У 2015 році абонентами операторів мобільного зв'язку були 60
720,1 млн. осіб [9]. Найбільш крупними компаніями (операторами) мобільного зв'язку в
Україні є: Київстар, Водафон, Лайфселл, Інтертелеком, ТриМоб. Спектр послуг, які
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надають компанії мобільного зв'язку, безперервно розширюється: послуги телефонного
мобільного зв'язку, послуги доступу в Інтернет, різноманітні медіа послуги, інтернеттелебачення, реклама та інші послуги [9].
Оператори фіксованого зв'язку – підприємства, які традиційно працюють на ринку інфокомунікаційних послуг України. У 2015 році доходи цих підприємств були рівні
7 845,1 млн. грн., що склало 15,4 % загальних доходів телекомунікаційних підприємств
України в 2015 році. Домінуючим оператором фіксованого зв'язку в Україні є ПАТ
«Укртелеком». Чистий дохід ПАТ «Укртелеком» в 2015 році склав 6 394 757 грн.
(згідно з фінансовим звітом [10]). ПАТ «Укртелеком» також надає послуги мобільного
зв'язку (оператор ТриМод). Крім Укртелекому в Україні є ще кілька операторів фіксованого зв'язку, які працюють на регіональних рівнях: СКМ Телеком (Київ), Велтон Телеком (Харків), ТОВ «НВО Сігма-Т» (Дніпропетровськ), Сипнет Україна (Одеса),
Одеко (Львів) та багато інших. Частка ринку регіональних операторів становить близько 18% сумарних доходів всіх операторів фіксованого зв'язку [9]. Спектр послуг операторів фіксованого зв'язку становить: послуги фіксованого телефонного зв'язку та
мобільного зв'язку, послуги доступу в Інтернет, медіа послуги, інтернет-телебачення,
реклама, інші послуги.
Інтернет-провайдери. Основною задачею, яка повинна вирішуватись інтернетпровайдерами, є забезпечення споживачів високоякісним доступом до ресурсів мережі
Інтернет і отримання на цій основі прибутку. В Україні у цій сфері працюють як загальнонаціональні оператори (включаючи всіх основних операторів мобільного та фіксованого зв'язку), так і багато регіональних операторів. Доходи від надання доступу в
Інтернет, в 2015 році склали 6 130,5 млн. грн., у тому числі від надання широкосмугового доступу – 5222 млн. грн. Найбільша забезпеченість широкосмуговим доступом в
Києві, Дніпропетровську, Одесі, Львові [9]. Явно вираженою тенденцією розвитку цих
підприємств є безперервне розширення спектру послуг, які вони надають своїм
клієнтам (що дозволяє їм збільшувати прибуток і залучати нових клієнтів). В даний час
вони можуть пропонувати: послуги телефонного зв'язку, послуги IP-телефонії, інтернет-телебачення, медіа послуги, послуги реклами і багато інших послуг.
Інтернет-компанії. Діяльність інтернет-компаній в Україні різноманітна: від
надання послуг з розробки і просування сайтів, допомоги підприємствам у розробці і
реалізації різних інтернет-проектів до надання споживачам різноманітних аудіо, відео
та інших інформаційних продуктів, а також продажу традиційних товарів. В Україні
розвинені як інтернет-компанії, орієнтовані глобально, так і компанії, орієнтовані на
локальні і регіональні ринки. 49% інтернет-компаній знаходяться у Києві, 16% – у
Дніпропетровську, 6% – в Одесі; 50% компаній орієнтовані глобально, 38% – орієнтовані на Україну [9]. Перелік інтернет-компаній, орієнтація їх діяльності, кількість і
якість наданих послуг та інші аспекти їх діяльності безперервно змінюються.
Оператори кабельного телебачення. В Україні частка доходів операторів кабельного телебачення в загальній сумі доходів підприємств з передачі і прийому телевізійних та радіопрограм становить 65-67% (2013 рік – 67,9%, 2014 рік – 67%, 2015 рік –
64%). Оператори кабельного телебачення працюють у всіх містах України. Спілка кабельного телебачення України – професійне об'єднання підприємств-операторів кабельного телебачення, в даний час об'єднує 60 операторів кабельного телебачення [9].
Оператори кабельного телебачення крім основних послуг з трансляції телевізійних каналів також надають спектр інфокомунікаційних послуг, який безперервно розширюється. Послуги, що надаються операторами КТБ: послуги передачі і прийому
аналогового і цифрового телебачення, доступу до Інтернету, телефонного зв'язку, інтернет-телебачення, медіа послуги, реклама, інші послуги.
Компанії засобів масової інформації. На ринку інфокомунікаційних послуг
завжди є попит на інформацію, яку виробляють засоби масової інформації. Крім інформаційних послуг компанії ЗМІ пропонують медіа послуги, рекламу та інші послуги.
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Інтернет-компанії ЗМІ швидше реагують на всі події в Інтернеті. Цей сегмент ринку
інфокомунікаційних послуг швидко розвивається, але є багато невирішених проблем.
Вишепроведенний аналіз показав, що конкурентне середовище на ринках інфокомунікаційних послуг безперервно змінюється, рівень конкуренції зростає, що вимагає
адаптації підприємства до її реальних умов, яка повинна бути спрямована не тільки на
економічну діяльність підприємства, але і на безперервну розвідку ринку і на зміну
ринкових стратегій.
Висновок. Конкурентне середовище ринків інфокомунікаційних послуг в Україні
в останні роки істотно змінилося. На ринку інфокомунікаційних послуг зросла конкуренція, починають діяти нові недержавні підприємства. Більшість ринків інфокомунікаційних послуг є глобальними, на яких підприємства діють в умовах глобального
конкурентного середовища.
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Аннотація
У статті розглянуто основні перспективні напрями підвищення ефективності виробничої діяльності. Визначено , які принципи та шляхи сприяють підвищенню ефективності виробничої діяльності підприємство . Розглянуто питання напрямків
підвищення ефективності роботи персоналу .
Ключові слова: ефективність, , виробництво, виробнича діяльність, підвищення
ефективності .
Abstract
In the article the basic perspective directions of increase of efficiency of industrial activity. It determines which way the principles and contribute to improve the efficiency of production of the company. Having considered the question of directions of increase of
efficiency of the staff.
Keywords: efficiency, production, production activities, increasing efficiency.
Вступ. Провідним аспектом оптимального функціонування сучасного підприємства в конкурентних умовах ринку є забезпечення ефективності його господарської
діяльності. Необхідність підвищення ефективності виробничої діяльності підприємства
зумовлюється потребами формування нових цілей, принципів та засад орієнтованих на
задоволення потреб та запитів споживачів.
Проблема вдосконалення ефективності виробничої діяльності підприємства є
предметом численних наукових досліджень. Так, дослідження проблем теорії та практики підвищення ефективності господарської діяльності підприємства знайшли відображення у працях І.М. Бойчика, О.О. Гетьмана, І.В. Ковальчука, С.Ф. Покропивного,
Г.О. Швиданенка, О.С. Федоніна, Ю.В. Пономарьова, В.А. Сідун, В.М. Шаповала П.В.
Дослідження проблем економіко-математичних моделей знайшли відображення у
працях В.Д. Базилевича, В.Г. Герасимчука, Л.Є. Довгань.
Висвітленню проблеми інноваційних підходів до підвищення ефективності господарської діяльності підприємства присвячені наукові праці М.Г. Метеленко, Т.П. Лободзинської, В.П. Кузнєцової, О.В. Романовської.
Однак, незважаючи на значну кількість наукових праць, проблема підвищення
ефективності виробничої діяльності сучасних підприємств все ще потребує подальшого
дослідження.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження напрямів підвищення виробничої діяльності .
Методологія. Теоретико-методологічну основу роботи становлять праці вітчизняних та зарубіжних вчених у сфері виробничої діяльності підприємств. Для досягнен125

ня поставленої мети використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження,
такі як: системний підхід, методи аналізу та синтезу, прийоми логічного узагальнення.
Результати дослідження. Найважливішим завданням функціонування сучасного
підприємства є підвищення ефективності його діяльності за рахунок більш повного використання його внутрішніх резервів та системна розробка шляхів підвищення ефективності діяльності. Під шляхами підвищення ефективності діяльності підприємства
розуміють сукупність конкретних заходів щодо покращення ефективності виробництва.
При обґрунтуванні та аналізі усіх показників економічної ефективності враховуються фактори зростання ефективності виробництва за основними напрямами розвитку та покращення виробництва. Ці напрями охоплюють комплекси заходів, на
основі яких досягається економія живої праці, витрат і ресурсів, підвищення якості та
конкурентоспроможності продукції.
Основними напрямами підвищення ефективності діяльності підприємства є:
– прискорення науково-технічного прогресу, підвищення технічного рівня виробництва, інноваційна політика;
– структурна перебудова економіки, її орієнтація на виробництво товарів народного споживання, конверсія оборонних підприємств та галузей, удосконалення відтворювальної структури капітальних вкладень, прискорений розвиток наукомістких,
високотехнологічних галузей;
– вдосконалення розвитку диверсифікації, спеціалізації і кооперування,
комбінування і територіальної організації виробництва, вдосконалення організації виробництва і праці на підприємствах і в об'єднаннях;
– посилення соціально-психологічних факторів, підвищення відповідальності і
творчої ініціативи працівників, всебічного розвитку особистості, посилення соціальної
спрямованості в розвитку виробництва [3].
Слід відзначити, що напрями підвищення ефективності діяльності підприємства
можуть бути класифіковані за трьома основними ознаками:
1) за основними напрямками розвитку та вдосконалення виробництва, які представляють комплекси технічних, організаційних та соціально-економічних заходів, на
основі яких досягається економія суспільної праці;
2) за джерелами підвищення ефективності: зниження трудомісткості, матеріаломісткості, фондомісткості та капіталомісткості виробництва, економії часу,
раціонального використання природних ресурсів;
3) відповідно до сфери застосування фактори поділяють на народногосподарські,
міжгалузеві, регіональні, галузеві та внутрішньовиробничі.
Першочергове значення в області зростання економічної ефективності виробництва надається раціональному використанню виробничого потенціалу, максимальному скороченню різного роду втрат, режиму економії затрат і ресурсів. Рівень
ефективності діяльності підприємства залежить також від зовнішніх та внутрішніх
чинників (рис.1.1).
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Рис. 1.1 Напрямки підвищення ефективності виробництва продукції підприємства
До зовнішніх шляхів можна віднести розвиток різноманітних інституцій, створення інституційних механізмів, проведення ефективної державної політики, вплив
структурних змін. Внутрішніми резервами збільшення ефективності виробництва продукції на підприємстві є технологічні нововведення, якість та дизайн виробів, підвищення ефективності устаткувань, економічна сировина, матеріали, енергія,
удосконалення методів праці, організація системи управління, покращення організації,
а також підвищення продуктивності праці.
Важливо знайти дійові напрямки підвищення ефективності діяльності підприємства. Серед основних шляхів підвищення ефективності діяльності підприємства можна
виділити три напрямки підвищення: ресурсний, технологічний та організаційний.
У межах ресурсного напрямку виділяють напрямки підвищення ефективності використання основних засобів, оборотних коштів та трудових ресурсів. До інтенсивних
напрямків підвищення ефективності використання основних засобів можна віднести:
механізацію та автоматизацію виробництва; технічне переозброєння та модернізацію;
удосконалення технологічних процесів; скорочення тривалості операційного циклу виробництва; застосування прогресивних форм організації та управління виробництвом;
підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня промислово-виробничого персоналу.
До екстенсивних напрямків підвищення ефективності використання основних засобів можна віднести наступні: 1) скорочення простоїв обладнання внаслідок своєчасного забезпечення сировиною, матеріалами, напівфабрикатами та підвищення якості
ремонтів і обслуговування обладнання; 2) збільшення кількості машино-змін роботи
обладнання та скорочення кількості устаткування, що не працює; 3) введення додаткового обладнання.
Щодо ефективності використання другої групи ресурсів, то в межах пріоритетних
напрямків стратегічної роботи підприємства в сфері управління оборотними коштами,
конкретними шляхами підвищення ефективності їх використання є: обґрунтоване встановлення норм і нормативів праці; встановлення прямих постійних взаємозв’язків з постачальниками; зменшення вартості застосовуваних у виробництві сировини та
матеріалів на основі придбання їх за оптовими цінами чи заміни дешевшими аналогами; використання відходів у виробництві; уніфікація технології виробництва продукції;
інтенсифікація виробничих процесів; перехід до безперервного здійснення виробничих
процесів; прискорення обробки партій постачання матеріальних ресурсів [3, с. 296].
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Найбільш проблемним з точки зору підвищення ефективності використання ресурсом виступає персонал підприємства. Напрямками підвищення ефективності роботи
персоналу є: формування оптимального складу персоналу; заміна діючих технічних засобів на прогресивніші; модернізація устаткування (впровадження різного роду корпоративних систем управління, тобто програмного забезпечення для електронного
документообігу, CRM і ERP-систем, включаючи корпоративні веб-портали); удосконалення управління та організації виробництва і праці; поглиблення спеціалізації виробництва; збільшення реального фонду робочого часу; створення раціональних структур
управління; створення відповідного морально-психологічного клімату в колективі; моральне заохочення працівників; удосконалення систем оплати праці; застосування системи участі робітників у прибутках.
У межах другого, технологічного, напрямку основним є вирішення проблеми технологічного відставання, що особливо актуальне для українських підприємств. До другого напрямку можна віднести: прискорення впровадження результатів науковотехнічного та організаційного прогресу в практику діяльності підприємства; удосконалення організаційної та виробничої систем управління, форм і методів організації
діяльності, її планування і мотивації; підвищення якості і конкурентоспроможності
продукції; удосконалення і постійне коригування всіх видів діяльності для забезпечення їх вимогам сучасності.
За третім, організаційним, напрямком здійснюється пошук можливостей підвищення ефективності тих процесів, що відбуваються на підприємстві. При цьому,
насамперед, необхідно звернути увагу на ефективність управління. За допомогою ефективного менеджменту, а саме, застосування системи менеджменту якості (СМR), бережливого виробництва, теорії обмежених систем (ТОS), TPS і 6 сигм та таких
технологій, як реінжиніринг, аутсорсинг можна суттєво знизити витрати виробництва і
підвищити ефективність діяльності підприємства.
Важливою складовою ефективності підприємства, а отже, і значним резервом її
підвищення, є організація виробничого процесу. У конкретних умовах підприємства
слід проаналізувати всі аспекти, що визначають ефективність організації робіт – від
рівня робочого місця окремого робітника чи спеціаліста до рівня підприємства в цілому.
Отже, кожен із зазначених напрямків на ефективність діяльності підприємства
впливає різною мірою. На кожному етапі діяльності підприємства менеджери мають
звертатися до найбільш актуальних і суттєвих за результативністю з них. Проте стратегічний план розвитку підприємства повинен передбачати застосування всіх можливих напрямків підвищення ефективності.
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Аннотація
В статті проведене дослідження сучасного стану ринку інформаційних технологій
в Україні. Проаналізована структура даного ринку за основними конкурентами та наведені основні характеристики ринку ІТ за моделлю М.Портера. Зроблені висновки щодо
факторів, які стримують розвиток ІТ-галузі в Україні.
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Abstract
In the article was accomplished the market research of the modern Ukrainian IT-branch.
The structure of the above-mentioned market was analyzed by the main competitives and the
key figures of the IT market were estimated according to the Porter's model. There was also
made an evaluation of the main issues which hinder the IT-branch development.
Keywords: information technology market, competition, IT industry
Постановка проблеми. Стрімкий прорив за важливими напрямками технологічного розвитку перш за все у сфері електроніки, кібернетики та інформатики слугував
потужним поштовхом до інтенсивного нарощення процесів інформатизації всіх сфер
життя суспільства. Перехід від індустріальної епохи до інформаційного суспільства, а
також зміни в підходах до оцінки ролі інформації в політичному й економічному житті
країни були передумовою для виходу інформаційно-комунікаційних технологій на якісно новий рівень, який дозволяє без значних капітальних витрат вирішувати складні
економічні та інші завдання не лише на державному рівні, але й на рівні окремих підприємств. Відбувається широка інформатизація всіх сфер суспільства, що принципово
змінює роль інформації та інформаційно-комунікаційних технологій у соціальному та
економічному розвитку країни, від масштабів і якості використання яких у професійній
діяльності спеціалістів залежать рівень економічного та соціального розвитку суспільства, його інтеграція у світову економічну систему.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній літературі тематика розвитку ринку інформаційних технологій розглядалися, зокрема, в публікаціях Г. Андрощука, О. Бабаніна, Ю. Бажала, С. Войтка, В. Гейця, К. Ладиченко, С. Полумієнка, В.
Тронько, Л. Федулової, М. Чайковської та інших.
Виклад основних результатів дослідження. Дві основних складових українського ринку ІТ — це ІТ-аутсорсинг та продаж ІТ-продуктів на внутрішньому ринку. Понад
50% ринку — це експорт ІТ-послуг (аутсорсинг розробки програмного забезпечення). У
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2014 році обсяг експорту ІТ-послуг сягнув позначки 3,5 млрд дол. У 2015 році понад 4
млрд дол. Середній щорічний ріст ринку ІТ-аутсорсингу становить 40%.
За оцінками GFK Ukraine, у 2014 році продаж ІТ-продукції та сервісів на внутрішньому ринку перевищив 2,5 млрд дол., а темпи зростання протягом останніх двох років — від 6% до 20%.
На думку експертів, на сьогодні галузь інформаційних технологій стає однією із
найбільш інвестиційно-привабливих в Україні. Це пов'язано не лише з можливостями
України, але й із загальною кон'юнктурою світового ринку, зазначають вони.
Активне зростання попиту на IT- продукцію в Україні і в світі призвело до гострої
нестачі фахівців інформаційних технологій. Слід звернути увагу на те, що, за даними
дослідження Exploring Ukraine IT Outsourcing Industry 2014, українські вищі навчальні
заклади щорічно випускають близько 16 тис. фахівців у сфері інформаційних технологій, але тільки 4-5 тис. із них потім працюють за фахом. І це при тому, що фахівці галузі ІТ є найбільш затребуваними кандидатами на ринку праці: на одного фахівця в цій
сфері може припадати до п'яти відкритих вакансій.
За офіційними даними, загальна кількість ІТ-спеціалістів в Україні наприкінці
2014 року перевищила 215 тис. осіб, із них близько 25 тис. — сертифіковані програмісти, які працюють на експорт. Водночас за рахунок осіб, зайнятих так званим офшорним
програмуванням, реальна кількість фахівців, що експортують ІТ- продукцію, може бути
значно вищою, вважають економічні аналітики.
Експерти ІТ-ринку вважають, що до кінця 2016 році кількість нових робочих
місць у сфері ІТ досягне 208,5 тис., із них 70% в ІТ- експорті, 30% — на внутрішньому
ринку. Всього ж у галузі інформаційних технологій в Україні буде задіяно близько 450
тис. фахівців, а обсяг продукції і послуг галузі в 2016 році перевищить 6 млрд дол.
За оцінками Світового банку, до 2016 року Україна може вийти на 6-е місце в світі за обсягом ІТ-експорту. Водночас внутрішній сегмент ІТ теж буде рости, але дещо
низькими темпами — 5-10% на рік.
Як вважають аналітики, зростаючу потребу в кадрах можна забезпечити не стільки за рахунок нарощування підготовки ІТ- фахівців у вузах, а шляхом підвищення кваліфікації фахівців, перепідготовки, другої вищої освіти. І тут не останню роль повинні
відіграти ІТ-компанії, кількість яких щороку зростає.
На сьогоднішній день український ринок системної інтеграції представлений
більш ніж трьома десятками компаній. Більшість з них мають виражену спеціалізацію,
яка з роками заглиблюється, і тільки найбільші гравці надають широкий спектр послуг.
Для визначення позиції того чи іншого інтегратора на ринку був складений рейтинг системних інтеграторів України (табл. 1).
Таблиця 1
Рейтинг ІТ-компаній України по кількості працівників [Січень, 2016 р.]
Назва компанії
Рейтинг
Кількість працівників
Приріст за півріччя
EPAM
1
4400
+ 500
SoftServe
2
3891
+ 44
Luxoft
3
3730
+3
GlobalLogic
4
2672
+ 111
Ciklum
5
2335
+ 44
NIX Solutions Ltd.
6
1500
0
Infopulse
7
1211
+ 27
Netcracker
8
962
+2
ELEKS
9
842
-3
Miratech
10
807
-2
*складено автором на основі дослідження інтернет-видання dou.ua «ТОП-25
крупнейших ИТ-компаний Украины». Режим доступу: http://jobs.dou.ua/top25/
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З таблиці 1 можемо зробити висновок, що ринок ІТ-технологій програмного забезпечення моніторингу транспорту є ринком монополістичної конкуренції, відсутній
провідний гравець даного ринку, який займає значну частку. Проте у порівнянні з основними гравцями ринку лідером в галузі програмного забезпечення транспорту є компанія EPAM. В якій лише в Україні працює 4400 працівників.
У числі найбільш актуальних «технологічних» тенденцій 2014-2015 років варто
відзначити підвищення попиту на проекти, пов'язані з модернізацією систем зв'язку (в
т.ч. з використанням уніфікованих комунікацій), створенням комплексних систем інформаційної безпеки, а також повсюдне впровадження засобів віртуалізації обчислювальних ресурсів і «хмарних» технологій. З'явився попит на рішення для захисту
мобільних користувачів і системи для обробки, зберігання та захисту великих обсягів
даних (так званих Big Data) - головним чином баз даних і додатків. Також великі і середні замовники все частіше прагнуть до оптимізації ІТ-інфраструктури, впровадження
систем типу Service Desk, всіляких засобів моніторингу та централізованого управління. Все частіше компанії, що працюють в Україні, вдаються до послуг аутсорсинга (в
різних напрямках) і навіть аутстаффінгу.
Попит на ІТ-послуги та аутсорсинг зростає в Україні рекордними темпами. Очікується, що за підсумками 2016 співвідношення виробництва послуг та товарів в IT секторі складе 80% на 20% користь послуг, частка яких і надалі буде тільки зростати.
У числі інших тенденцій 2014-2015 років варто відзначити активізацію державного сектора, в якому був реалізований цілий ряд великих проектів. Надалі серед компаній очікується посилення галузевої спеціалізації, оскільки все більш складні проекти
будуть вимагати відповідного досвіду та наявності профільних фахівців.
В цілому ж, як і в інших сферах, зростання ринку системної інтеграції залежатиме
від економічної та політичної ситуації в країні. Наприклад, лібералізація ринку з одночасним фактичним закріпленням правил гри (якими б вони не були) буде сприяти посиленню конкуренції, появі нових гравців і, як наслідок, природному розвитку
сегмента. Навпаки, політика внутрішнього протекціонізму дозволить істотно зміцнитися деяким «обраним» компаніям і витіснить з ринку всі інші. Кожна модель має право
на існування, але яка з них буде задіяна, стане ясно вже найближчим часом.
Для виявлення інтенсивності конкуренції на ринку було використано модель
п’яти сил конкуренції М. Портера. В таблиці 2 показано результати експертної оцінки.
Таблиця 2
Характеристика окремих сил (за методом М. Портера) для сектору ІТ в Україні
Експертна оцінки за 5№ Сила
Характеристика дії
ти бальною шкалою
Ризик входу потенційних
1
Практично немає
4
конкурентів
Можливості покупців «тор- Покупці мають обмежені
2
гуватись», тобто знижувати можливості впливати на
2
ціну
ціни
Загрози товарів/послуг, що
3
заміщують основний асор- Досить висока
3
тимент
Можливості постачальників
4
Досить висока
3
підвищувати ціни
Конкуренція серед існую5
Досить висока
3
чих фірм-продавців
Сукупна дія сил
Стабільне становище
3,0
*складено автором на основі опитування експертів ринку.
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Таким чином, існує досить високий ризик входу в галузь потенційних конкурентів, проте достатньо високі бар’єри входу, виходячи з того, що ринок IT послуг потребує значного інноваційного та інтелектуального потенціалу підприємств, що діють на
ньому. З іншого боку даний ринок рухається в тому напрямку, що будь-яка група студентів зможе конкурувати з великими компаніями за наявності іноваційного продукту.
Слід відзначити, що інформатизація бізнесу – процес постійного вдосконалення
не стільки самих інформаційних систем, скільки управління в цілому. Тому для оцінки
інвестицій в автоматизацію компанії важливо знати фактори успіху і чинники ризику
таких проектів, важливо співвідносити витрати на інформаційну систему і одержувані
переваги з точки зору фінансової та організаційної перспектив. Рівень таких знань забезпечить ефективність вкладень в інформаційні технології і бізнес в цілому.
Українське законодавство характеризується як надмірно складне та нестабільне.
Україні притаманні досить часті зміни законодавства та прийняття нових законів, що
може загрожувати інвестору необмеженим ризиком. Важливо забезпечити стабільність
і передбачуваність, а також уникнути ситуації, в якій модернізація та внесення змін у
законодавстві стане регулярним. Необхідно встановити можливість вирішення інвестиційних спорів за участю держави у міжнародних арбітражних судах та виконання їх рішень.
Політичне середовище для розвитку ІТ-ринку в Україні вже тривалий час залишається малопривабливим для ефективного розвитку як інвестиційної діяльності, так і
підприємництва в цілому. Постійні зміни в суспільстві, що ведуть до перерозподілу
власності, часта зміна урядів, обіцянки різкої зміни політичного курсу та умов ведення
бізнесу, політичні скандали, і, особливо передвиборчий період, призводять до непослідовності впровадження концептуальних довгострокових програм і посилюють настороженість іноземних інвесторів, оскільки сприймаються ними як додаткові ризики.
Одним із вагомих факторів є податкова система. Податкова система України – одна з найбільш обтяжливих у світі, оскільки необхідно здійснити велику кількість податкових платежів, що вимагають значних витрат у часі. Для покращення необхідно:
- знизити податкове навантаження шляхом скорочення переліку податків та зборів, тобто обов’язкових платежів;
- стимулювати наукоємні галузі підприємств за рахунок удосконалення умов оподаткування, що здійснюють оновлення основних виробничих фондів та розвиток малого бізнесу.
Головною проблемою в інформаційно-комунікаційній сфері залишається низька
сприйнятливість підприємницького сектору до інновацій, що обмежує зростання продуктивності праці, не створює підґрунтя для модернізації та структурної перебудови
економіки, не забезпечує її якісного оновлення. Пропоновані наукові результати світового рівня не знаходять застосування в економіці через низьку сприйнятливість підприємницького сектору до інновацій. Інформаційно-комунікаційні підприємства активно
не впроваджують новітні науково-технічні розробки для здійснення своєї технологічної
модернізації, оскільки існує висока ймовірність несприйняття більш якісних послуг
споживачами, внаслідок зростання собівартості. Проте відсутність впровадження у підприємства нових технологій веде до зниження їх конкурентоспроможності на світовому
ринку.
У науково-технічній та інноваційній сфері триває втрата спеціалістів внаслідок
виїзду їх за кордон. Залишається проблема значного відтоку спеціалістів в Україні,
оскільки вони не можуть повністю проявити свій потенціал та досягти кар’єрного зростання в Україні. Наукові працівники мігрують працювати в дослідницьких та технологічних центрах різних країн із метою набуття, вдосконалення та можливості
застосування своїх знань. Із 14 000 випускників вищих навчальних закладів близько 50
% залишає країну, а низька продуктивність праці знижує конкурентоспроможність країни на світовому ринку та обсяг залучення іноземних інвестицій. В Україні середня за132

робітна плата в IT підприємствах зазвичай є вищою за середню по всім галузям. Конкуренція на глобальному ринку змушує компаній тримати заробітну плату фахівців на
високому рівні, щоб запобігти їх переходу до конкурентів або переїзд в іншу країну.
Щоб запобігти виїзду спеціалістів за кордон, необхідно, окрім підтримки на належному
рівні заробітної плати, стимулювати їхню працю, забезпечувати навчання та оволодіння новими навиками у процесі роботи, надавати можливість кар’єрного росту та особистого розвитку на підприємствах.
Висновки. Загалом, аналіз ринку свідчить про те, що на ринку ІТ-технологій присутні різноманітні ризики, серед яких основні наступні: велика кількість конкурентів,
загрози товарів та послуг, що являються продуктами-замінниками та відтік кваліфікованих кадрів з країни.
Стримуючими факторами розвитку ринку IT послуг є несприятлива макроекономічна ситуація у країні, що, в першу чергу, виражається у зниженні рівня купівельної
спроможності населення; нестабільність та непередбачуваність державної та законодавчої політики у сфері бізнесу та ІТ; стану фінансового сектора України; відсутність Національної системи індикаторів оцінки процесів розвитку IT галузі; відсутність дієвої
загальнодержавної координації, нагляду та контролю проектів; недостатня забезпеченість іноземними інвестиціями сектору; низький рівень впровадження інновацій у підприємствах і т.д.
З іншого боку, IT сектор став чи не єдиною галузю в країні, що показує високий
ріст за останні два роки. На даний момент, розвиток IT в Україні є дуже важливим,
адже за таких темпів росту цієї галузі та негативних темпів росту інших галузей IT буде
відігравати важливу роль в рості економіки країни уже через декілька років.
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Аннотация: Рассматриваются теоретические аспекты оборотных средств, показатели ее эффективности и устойчивости организаций.
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Оборотные средства являются одной из составных частей имущества организации. Состояние и эффективность их использования – одно из главных условий успешной деятельности организации. Развитие рыночных отношений определяет новые
условия их организации. Высокая инфляция, неплатежи и другие кризисные явления
вынуждают организации изменять свою политику по отношению к оборотным средствам, искать новые источники пополнения, изучать проблему эффективности их использования.
Функционирование оборотных средств начинается с момента их формирования и
размещения. Рациональное размещение как составляющая управления оборотным капиталом имеет определенные особенности не только в различных областях, но даже на
разных предприятиях одной отрасли. Определяющими здесь являются такие факторы:
вид хозяйственной деятельности, объем производства; уровень технологии и организации производства; срок производственного цикла; система снабжения необходимых
товарно-материальных ценностей и реализации продукции и др.
В зависимости от размещения, условий организации производства и реализации
продукции оборотные средства имеют различный уровень ликвидности, а, следовательно, и риска использования. Практика хозяйствования подтверждает, что наиболее
ликвидными и с наименьшим риском являются денежные средства в кассе, на расчетных и валютных счетах в учреждениях банка, вложенные в ценные бумаги. Менее
ликвидной и с определенным риском вложения считается отгруженная продукция и дебиторская задолженность покупателей. Последняя, в свою очередь, может быть менее
или более ликвидной. Это касается срочной и просроченной дебиторской задолженности по отгруженной продукции.
Наименее ликвидными и с наибольшим риском вложения являются: оборотные
средства в незавершенном производстве, в расходах будущих периодов, в производственных запасах, в готовой продукции.
Это объясняется тем, что именно эта часть оборотных средств наиболее удаленная от момента реализации и более подлежит влиянию изменений конъюнктуры рынка,
инфляционных процессов и т.п. Следовательно, ликвидность текущих активов является
главным фактором, который определяет степень риска вложения оборотных средств.
Степень ликвидности в целом оборотных активов и каждой их группы определяется
как отношение соответствующей доли оборотных активов в краткосрочных обязательствах.
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Наиболее часто в практике применяются следующие показатели:
- коэффициент обеспечения собственными средствами (Кз.к.) (коэффициент автономии Ка);
- коэффициент покрытия (Кп);
- коэффициент абсолютной ликвидности (Кабс.л.).
Первый показатель (Кз.к) определяется как отношение разницы между объемами
собственных и приравненных к ним средств (итог раздела I пассива баланса) и фактической стоимостью основных средств и других постоборотных активов (итог раздела I
актива баланса) к фактической стоимости имеющихся у организации оборотных
средств - производственных запасов, незавершенного производства, готовой продукции, денег, дебиторской задолженности и других оборотных активов (итог II и III
разделов актива баланса). Коэффициент характеризует наличие собственных оборотных средств, необходимых для финансовой стабильности организации, его независимости от заемных средств. Если значение коэффициента падает ниже 0,1, организация
является неплатежеспособной. Рост коэффициента против прошлого периода свидетельствует о повышении финансовой независимости и снижении риска финансовых вложений.
Коэффициент покрытия (Кп.) - это наиболее обобщающий показатель ликвидности баланса. Определяется как отношение всех текущих активов организации (итоги II и
III разделов актива баланса) к сумме краткосрочных обязательств (итоги II и III разделов пассива баланса).
Этот коэффициент характеризует достаточность оборотных средств организации
для погашения его долгов в течение года. Считают, что его уровень в пределах 2,0 - 2,5
является приемлемым. Он показывает, сколько денежных единиц активов приходится
на каждую денежную единицу краткосрочных обязательств. Когда КЦ становится
меньше 1,0, структура баланса считается неудовлетворительной, а предприятие - в неплатежеспособном состоянии. Кабс.л определяется как отношение суммы денежных
средств и краткосрочных финансовых вложений предприятия (III раздел актива баланса) к краткосрочным обязательствам (итоги II и III разделов пассива баланса). Показатель характеризует немедленную готовность предприятия погасить свою
задолженность. Достаточным является значение коэффициента в пределах 0,25 - 0,35.
Но значения менее чем 0,2 - предприятие считается неплатежеспособным. Следовательно, финансово устойчивым является такой субъект хозяйствования, который за
счет собственных средств покрывает средства, вложенные в активы, не допускает неоправданной дебиторской и кредиторской задолженности, своевременно рассчитывается по своим обязательствам.
Основой финансовой устойчивости является взвешенная, рациональная организация и эффективное использование оборотных средств. Но это не означает, что организация должна вкладывать оборотный капитал лишь в высоколиквидные активы с
целью снижения возможного риска и получения наивысшего дохода. Главной целью
деятельности организации является создание конкурентоспособной продукции с
высокими потребительскими качествами.
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