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ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении
максимальной открытости и публичности.

Научный взгляд в будущее

3

Том 1. Выпуск 4

Транспорт

ЦИТ: sl316-025
DOI: 10.21893/2415-7538-2016-04-1-025
УДК 379.857 (477)
Ярова Н.В., Воркунова О.В., Ліщенко В.С
РОЗВИТОК КРУЇЗНОГО СУДНОПЛАВСТВА НА ЧОРНОМУ МОРІ
Одеський національний морський університет,
Одеса, Мечникова 34, 65029
Yarovaya N., Vorkunova O., Lischenko V.
DEVELOPMENT CRUISE SHIPPING IN THE BLACK SEA
Odessa National Maritime University,
Odessa, Mechnikova 34, 65029
Анотація. В роботі розглядаються питання розвитку круїзної індустрії в
Чорноморському регіоні, і, зокрема, в приморських регіонах України. Також
тенденції розвитку круїзного туризму, тобто кругові круїзи, по Чорному та
Середземному морям. Круїзний туризм об’єднує різні види сервісу, у тому числі
готельне обслуговування, ресторанний бізнес, екскурсійну діяльність.
Ключові слова: туризм, круїзна індустрія, перевезення туристів морським
транспортом, Чорноморський регіон, масовий та нішовий сектор ринку.
Abstract. This paper deals with the development of the cruise industry in the
Black Sea region, and particularly in the coastal regions of Ukraine. Also, trends in
the development of cruise tourism, is circular cruises on the Black and
Mediterranean seas. Cruise tourism combines various kinds of service, including
hotel services, restaurants, sightseeing activities.
Key words: tourism and cruise industry, transport tourists by sea, the Black Sea
region, mass and niche market sector.
Вступ. Важливою тенденцією сучасної економіки є швидкі темпи розвитку
такої її галузі, як туризм. Сучасна круїзна індустрія – це глобально інтегрована
до світової економіки галузь, безпосередньо пов’язана практично з усіма
базовими галузями (та секторами) світової економіки (від суднобудування до
індустрії розваг). У своєму сучасному варіанті круїзна індустрія сформувалася
у 50-ті роки XX-го століття з трансатлантичних морських пасажирських
перевезень.
Протягом останніх 20 років щорічний приріст вартості круїзної індустрії у
світі складає, у середньому, 7,4 %. Кількість круїзних туристів щорічно
збільшується на 1 млн. осіб. Така динаміка збереглася і у кризовому 2009 р. (на
тлі скорочення обсягів світового туризму на 4,2 % круїзна індустрія
продемонструвала зниження лише на 1,4 %). Проте, враховуючи кількість
замовлень на будівництво нових суден, спеціалісти прогнозують певне
уповільнення кількісного зростання круїзного туризму: кількість круїзних
туристів зросте з 18,1 млн. осіб. у 2011 р. до 21,4 млн. осіб. у 2016 р., що
означає зменшення середньорічного приросту до 3,4 %.
Світовий круїзний флот становить 512 суден. У світі існує 650 круїзних
портів, з яких у Середземному морі – 158, у Чорному морі – 16 (не рахуючи
портів басейну Азовського моря та гирла річки Дунай).
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Починаючи з середини 80-х років ХХ-го століття, розпочався процес
горизонтальної інтеграції транснаціональних корпорацій у сфері круїзного
бізнесу: «Carnival Cruise Line», «Royal Caribbean International» и «Star Cruises».
«Mediterranean Shipping Company» функціонує за іншою моделлю, не
практикуючи злиття, проте за кількістю суден посідає 4-те місце в світі.
Середньорічні темпи зростання сектора світового ринку круїзних послуг
становлять близько 6 - 8% [12].
Огляд літератури. Дослідження Біржакова М.Б. і Никифорова В.І.
присвячені туристичним перевезень, в яких яхтовий туризм розглядається як
складова морського транспорту, визначається його місце в складі туристичної
індустрії, характеризуються основні види яхтових подорожей [12].
У роботі Гуляєва В.Г. розглядається технологія обслуговування туристів
різними видами транспорту, наведені переваги, недоліки і мотивація
туристичних подорожей [3].
Питання перевезення туристів морським транспортом відображаються в
роботах Гуляєва В.Г., Жихарєвої В.В., Мальської М.П., Власенко О.С.,
Шибаєва А.Г., Шпилько С.П. [3,4,7,8,11,12,13]. Однак, наукові дослідження в
сфері розвитку круїзної індустрії в сучасних умовах, більш детально не
розглядалося.
Вхідні дані та методи. Глобалізація круїзної індустрії, зростання з кожним
роком кількості круїзних портів диктують ринку круїзних операторів
(включаючи порти), вимоги щодо об’єднання зусиль у досягненні спільних
цілей розвитку.
Особливе місце серед таких об’єднань посідає брендинг круїзних
напрямів, який, серед іншого, передбачає і об’єднання кількох портів з метою
надання певного туристичного продукту, а також спільного досягнення цілей
оптимізації законодавства, розвитку туристичної інфраструктури, збільшення
пасажирообороту в портах об’єднання. Прикладами найуспішніших брендів у
сфері круїзного туризму у світі вважаються «Cruise Baltic», «Atlantic Alliance»
та «Cruise Saint Lawrence».
Круїзний ринок можна умовно поділити на два сегменти, що паралельно
розвиваються:
- масовий (мега-лайнери, довжиною понад 300 м і пасажиромісткістю до
2000 осіб і більше);
- нішовий (індивідуальний туризм на суднах невеликого розміру,
пасажиромісткістю до 500 осіб).
Існує також і проміжна категорія, до якої належать судна
пасажиромісткістю від 500 до 1000 осіб (колишні великі лайнери), проте їх
кількість з кожним роком зменшується через нерентабельність. Для обох
сегментів ринку характерна висока диференціація продукту, що надається: для
масового сегменту – на борту судна; для нішового сегменту – на березі, під час
відвідання круїзних портів.
Круїзний туризм є універсальним видом туризму, який поєднує у собі
практично всі його форми, а також об’єднує різні види сервісу та організації
дозвілля (у т.ч. готельне обслуговування, ресторанний бізнес, екскурсійну
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діяльність).
Як і наземний туризм, круїзний розподіляється на в’їзний та виїзний,
кожний з яких передбачає наявність та використання різних об’єктів
туристичної, портової та міської інфраструктури.
Для розвитку в’їзного масового круїзного туризму необхідні наступні
умови:
- наявність розвиненої портової інфраструктури, зокрема, пасажирського
терміналу з денною пропускною спроможністю від 4000 осіб і вище;
причальної лінії понад 600 м (або причалів, що дозволяють обслуговувати
одночасно 2 судна довжиною 300 м); майданчику для висадки пасажирів та
паркування автобусів;
- розвинена міська інфраструктура – якісні дороги, місця для паркування
екскурсійного автотранспорту, комунальні мережі, інформаційні таблички
англійською мовою;
- туристична інфраструктура: пам’ятки архітектури, культурної спадщини,
природи тощо, сучасний туристичний автотранспорт, кваліфікований персонал,
туристична інформація іноземними мовами.
Нішовий сектор передбачає менші кількісні вимоги до означених видів
інфраструктури у зв’язку з меншим розміром суден та кількістю пасажирів.
Водночас вищі вимоги висуваються до якості сервісу та унікальності пам’яток.
Крім того, організація в’їзного круїзного туризму передбачає наявність
логістичного ланцюга «порт-готель-аеропорт», оскільки передбачає зміну
пасажирів на базі порту.
Результати. Обговорення і аналіз. Розвиток круїзного туризму має
синергетичний ефект для розвитку місцевої економіки:
- залучення до обслуговування транзитних заходів круїзних суден портів,
агентських компаній, туроператорів, автотранспортних підприємств,
підприємств громадського харчування, установ культури. При обслуговуванні
базових стоянок судна (зі зміною пасажирів), крім перерахованих підприємств,
задіяні також аеропорти та готельний сектор;
- збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів, в першу чергу,
місцевого бюджету;
За оцінками експертів, кожний круїзний турист під час транзитного заходу
судна у порт («суднозаходу») в середньому за 10 годин стоянки витрачає в місті
перебування від 50 до 100 євро. Під час заходження до порту одного круїзного
судна типу Panamax, місто одночасно відвідує від 2000 туристів. Сума, що
витрачається одним туристом у базовому порту (у місті та під час екскурсій),
досягає 600 євро за 2 - 3 дні.
- створення нових робочих місць у сферах, задіяних для обслуговування
круїзного судноплавства (у т.ч. у сфері туризму, транспортних перевезень
тощо);
- надання стимулу для подальшого розвитку туристичної інфраструктури в
місті з метою збільшення економічного ефекту;
- стимулювання розвитку суміжних галузей, включаючи суднобудування
та судноремонт;
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- рекламування туристичних можливостей регіону (країни в цілому);
- розширення можливостей для міжнародного співробітництва. Так, якщо у
сфері перевалки вантажів чорноморські порти різних країн є конкурентами, то
у круїзному секторі ці порти є союзниками, оскільки кожне з портових міст має
унікальні пам’ятки (історичні, культурні, туристичні), відмінні одна від одної.
Тільки об’єднавшись, чорноморські порти можуть надати круїзним туристам
унікальний туристичний продукт та високу якість наданих послуг;
- залучення інвестицій у розвиток транспортної та туристичної
інфраструктури.
Чорне море за своїм географічним положенням не є транзитним, отже, для
того, щоб виділитися у самостійний напрям для масового круїзного туризму не
менше 5 портів повинні мати інфраструктуру, здатну обслуговувати судна
довжиною понад 300 м. Сьогодні таку інфраструктуру мають два чорноморські
порти – Одеса (Україна) та Констанца (Румунія).
Конкурентні переваги чорноморського регіону у розвитку в’їзного туризму
можуть забезпечуватись позиціонуванням портів на міжнародному круїзному
ринку у якості нішових.
Для обслуговування суден нішового сектору підходять 11 портів Чорного
моря: Одеса, (Україна), Бургас, Несебр, Варна (Болгарія), Констанца (Румунія),
Новоросійськ, Сочі (Росія), Батумі (Грузія), Трабзон, Самсун, Синоп
(Туреччина).
До конкурентних переваг Чорноморського регіону з позицій круїзного
судноплавства належать:
 можливість відвідати протягом одного круїзу декілька країн;
 рівновіддаленість портів, що дозволяє здійснювати комфортабельні
нічні переходи;
 розташування пасажирських портів у безпосередній близькості від
центра міста у більшості портів Чорного моря;
 наявність на території міст відвідання значної кількості пам’яток
архітектури та містобудування (зокрема, на території Одеської області
та Автономної Республіки Крим);
 розгалужена транспортна мережа;
 розвинена індустрія розваг та дозвілля;
 наявність облаштованих місць для пляжного відпочинку та рекреації
туристів круїзних маршрутів.
Стримуючими факторами розвиту в’їзного круїзного туризму в регіоні є
наступні:
- географічне розташування, зокрема, «нетранзитність» Чорного моря, що
ставить чорноморський круїзний туризм у залежність від круїзного туризму
Середземного моря з його чітко визначеною сезонністю: «піками» активності
навесні та восени, та майже повною відсутністю потоку туристів у червні та
серпні;
- короткий сезон круїзного туризму, який триває 7 місяців (квітень –
серпень) внаслідок несприятливих погодних умов в осінньо-зимовий період
(штормів, ожеледі);
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- існуючі обмеження для проходження суден через пролив Босфор, що
дозволяє проходити суднам довжиною не більше 300 м.
В часи існування СРСР користувалися попитом круїзи по КримськоКавказській лінії (Одеса-Ялта-Туапсе-Новоросійськ-Сочі-Сухумі-Поті-БатуміОдеса).
На початку незалежності Україна мала потужний пасажирський флот,
проте трансформаційна криза 90-х років ХХ ст., відсутність державної політики
щодо морських пасажирських перевезень та штучне банкрутство
Чорноморського пароплавства призвели до його втрати.
Протягом останніх років неодноразово здійснювалися спроби відродження
чорноморських круїзів національними операторами (зокрема круїз Одеса-ЯлтаСочі-Стамбул-Одеса, організований СК «Укрферрі»), проте означені спроби не
мали розвитку внаслідок наступних обставин:
- відсутність митно-прикордонних нормативних актів про перетинання
державних кордонів чорноморських країн круїзними туристами;
- обмеженість туристичного ринку;
- неконкурентоспроможні ціни та сервіс порівняно з іноземними
компаніями.
Висновки. Розвиток круїзної індустрії в Чорноморському регіоні, і,
зокрема, в приморських регіонах України стримується через низку факторів:
 відсутність державної політики у галузі круїзної індустрії;
 недостатність кооперації між країнами чорноморського регіону, зокрема
відсутність єдиних правил щодо пасажирського мореплавства у
чорноморському регіоні;
 відсутність співробітництва органів державної влади та місцевого
самоврядування з комерційними структурами у просуванні
туристичного продукту регіону;
 недостатня розвиненість портової та туристичної інфраструктури в
більшості чорноморських портів, необхідної для прийому великих
круїзних суден (у т.ч. недостатня довжина причальної лінії, відсутність
місць для паркування туристичних автобусів тощо). Зокрема, для
розвитку в’їзного круїзного туризму приморських регіонів, потрібні
сучасні міжнародні аеропорти, які б дали можливість портам Одеса та
Ялта стати базовими для туристів з країн СНД.
 значна присутність іноземних туроператорських компаній на
внутрішньому ринку туроператорів України, що негативно впливає на
інтенсивність розвитку вітчизняного туристичного продукту. Політика
штучного заниження цін на туристичний продукт, яку проводять
глобально інтегровані туристичні компанії, призводить до витіснення з
ринку вітчизняних туристичних компаній, у першу чергу, малих
підприємств;
 завищені вимоги щодо страхування діяльності (видання страхових
полісів) з боку іноземних круїзних компаній, що практично
унеможливлює безпосередню співпрацю місцевих туроператорів з
операторами круїзних ліній. Стандартна вимога щодо одноразової
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сплати за страховий випадок складає 1 млн дол. США і може сягати
5 млн. дол. США. Українські страхові компанії не можуть забезпечити
такого покриття, що змушує туроператорів звертатися по допомогу до
іноземних компаній, що потребує розвитку в Україні системи
перестрахування ризиків круїзного судноплавства.
 недосконалість системи оподаткування туристичної діяльності. Робота з
іноземними туроператорами на території України не відноситься до
експорту послуг. Більшість вітчизняних туроператорів є платниками
податку на додану вартість, у той час як більшість субпідрядників, таких
як автотранспортні підприємства, ресторани, музеї, театри та
екскурсоводи – є платниками фіксованого єдиного податку, що збільшує
односторонні витрати туроператора щонайменше на 20 %.
Разом з тим, серед позитивних тенденцій розвитку круїзного туризму, слід
відзначити, організацію з 2008 р. кругових круїзів по Чорному та Середземному
морям круїзів компанією «MSC» зі зміною пасажирів на базі Одеського
морського торговельного порту. В лютому 2012 р. був підписаний протокол про
наміри з однією з провідних круїзних компаній Royal Caribbean International
щодо створення в портах Ялта та Севастополь двох круїзних терміналів.
Одними з головних стримуючих факторів у розвитку круїзного
судноплавства в Україні є недостатнє використання потенціалу українських
підприємств, відсутність державної підтримки розвитку галузі круїзного
судноплавства, недосконалі законодавство та економіко-правовий механізм.
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Анотація. У статті розглянуто питання загальної безпеки доставки
вантажів з перевалкою на рейді та якість їх обслуговування. Особлива увага
приділялася підготовці судна, як до рейдових операціях, так як вони повинні
відповідати порядку заходу судна в пункти призначення.
Ключові слова: судно, вантаж, безпека, транспортний процес, рейдові
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перевантаження.
Abstract. The questions of general safety of transshipment cargo delivery in the
roads and the quality of their service. Particular attention was paid to the
preparation vessel as offshore operations, as they must meet in order of call
destinations.
Key words: ship, cargo, security, transport process raid overload.
Вступ. Морські торговельні порти відіграють важливу роль у забезпеченні
транспортних сполучень та міжнародної торгівлі, що особливо актуально в
зв'язку з інтеграцією України у світовий економічний простір. Процес
інтеграції України в світовий економічний простір супроводжується
структурною перебудовою економічних зв'язків, у тому числі збільшуються
експортно-імпортні операції з новими партнерами, в основному Азії і Америки.
Разом з тим зростання вантажопотоків можливе за рахунок участі в їх
перевезеннях великотоннажних суден.
Предметами експорту, що приносять Україні тверду валюту, є зерно і
зернофуражні вантажі, рудні вантажі, вугілля, металовантажі та ін. До басейну
річок Дніпро і Південний Буг тяжіють великі економічні райони, що включають
добувну, металургійну, машинобудівну, металообробну, а також великі
сільськогосподарські райони.
Тенденції розвитку світового транспортного ринку та портової діяльності,
обумовлюють необхідність прискорення темпів розвитку морських
торговельних портів України. Враховуючи сучасну роль портової діяльності
для національної економіки та процесів інтеграції у світову економікополітичну систему, набуває складність у розвитку портової діяльності [4, 5].
В останні роки швидке зростання розмірів балкерів істотно вплинуло на
технології перевалки насипних вантажів, тобто для обробки сучасних балкерів
глибини біля причалів більшості портів України недостатні. Однак, ця
проблема була вирішена перевалкою або довантаженням на рейді
великотоннажних суден [2, 3].
З метою зменшення викидів в навколишнє середовище і термінів витрат на
відновлення автомобільних доріг в країні назріла необхідність переключення
вантажопотоків з автомобільного транспорту на вантажоперевезення по річкам і,
отже, прискореного розвитку внутрішнього водного транспорту для
забезпечення транспортування додаткових вантажопотоків.
Вхідні дані та методи. На сьогоднішній день, однією з актуальних
проблем є зменшення викидів в навколишнє середовище, у тому числі
забруднень акваторій, тобто у зоні морських, річкових портів і судноремонтних
заводів.
Постановою Верховної Ради України затверджено «Основні напрями
державної політики в галузі охорони довкілля, використання природних
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки», які в роботі об'єктів морського і
річкового транспорту України передбачають обов'язкове[1]:
- виконання природоохоронного законодавства України всіма об'єктами
морського і річкового транспорту України, зокрема, норм і правил, якими
визначено допустимий рівень скидів, викидів, порядок розміщення відходів,
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використання землі та водовикористання;
- виконання природоохоронних вимог, встановлених міжнародними
конвенціями, законодавством України та законодавством країн, в порти яких
заходять судна під прапором України;
- виконання функцій держави порту і держави прапора, відповідно до
вимог міжнародного законодавства; участь у діяльності міжнародних і
національних організацій з охорони навколишнього середовища з метою
своєчасної підготовки підприємств морської галузі до виконання нових
природоохоронних вимог.
Результати. Обговорення і аналіз. Слід відзначити, що рейдова
перевалка не являє собою альтернативою класичній схемі навантаження
морських суден. Розвиток перевезень портами України, має тенденцію до
розвитку і в подальшому може призвести до поширення схем рейдової
перевалки. Ці схеми набагато дешевше, ніж доставка залізницею або
автотранспортом, накопичення і перевалка безпосередньо біля причалів
морських портів [2].
Для забезпечення безаварійних і безпечних умов експлуатації рейдового
порту, передбачено таке:
 компоновку і параметри водних підходів і акваторії прийнято з
врахуванням вимог безпеки мореплавання;
 виконання
вантажних
операцій
механізованим
способом
з
використанням плавучих
кранів,
обладнаних
грейферами і
різноманітними вантажозоплювальними пристроями;
 запобігання забрудненню акваторії з врахуванням прийнятої технології
перевантажувальних робіт і використанням, при необхідності,
спеціалізованих суден з охорони навколишнього природного
середовища;
 забезпечення технологічної системи зв'язку із застосуванням системи
радіозв'язку з використанням переносних радіостанцій УКХ
радіозв'язку.
Виконання перевантажувальних і допоміжних операцій повинне
виконуватися за робочими технологічними картами (РТК) і інструкціями,
розробленими і затвердженими в установленому порядку службами порту
відповідно до їхньої спеціалізації.
Виконання швартових операцій в рейдових умовах і робіт з буксирування
несамохідних плавучих кранів повинне відповідати вимогам РД 31.81.10-75
«Правила техніки безпеки на суднах морського флоту» [1].
Перевезення працівників порту, членів комісії органів державного
контролю і членів екіпажів транспортних суден повинне здійснюватися
відповідно до вимог РД 31.82.03-83 «Правила техніки безпеки в морських
портах».
До початку робіт в рейдових умовах керівник робіт інформує портових
робітників про особливості варіанту роботи, яка намічується, і інструктує щодо
безпечних прийомів і методах її виконання (по РТК) і правилах безпеки при
знаходженні на транспортному судні і плавзасобах.
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Перевантажувальні операції на акваторії рейдового порту при висоті хвилі
більше 1,25 м, а також в період випадання опадів і при видимості менше 100 м
не передбачено.
Для працівників, зайнятих на перевантажувальних роботах на рейдових
стоянах, передбачаються службово-побутові приміщення на береговій частині
рейдового порту.
На період виконання перевантажувальних робіт щоб уникнути попадання
випадкових розсипів вантажу в морі між бортом судна і плавучим краном
навішується відбійна запона (брезент).
Розкриття грейфера з вантажем повинне виконуватись на висоті не більше
1 м від пайолу трюму або від поверхні раніше завантаженого вантажу.
Після закінчення зміни, а при необхідності, протягом зміни повинне
обов'язково вироблятися своєчасне і ретельне прибирання палуби суден і
плавучих кранів від можливих розсипів вантажу. При цьому скидання
(змітання) розсипів вантажу з судна у воду категорично забороняється.
У складі службово-допоміжного флоту передбачено рейдовий
нафтосміттязбирач, який забезпечує регулярне прибирання акваторії якірних
стоянок і рейдів для відстою флоту.
Передбачені до перевантаження на рейдовій якірній ділянці вантажі
мають таку пожежовибухонебезпечну характеристику.
Зерно пшениці та ін. зернових культур – самозаймистий, пожежовибухонебезпечний вантаж, температура займання аеросуспензії пилу – не
більше 875°С.
Приміщення (судновий вантажний трюм), де обертатимуться зернові
вантажі, згідно НАПБ Б.03.002-2007 відносяться до категорії В і класу зони по
ПУЕ - П-II.
Рудні вантажі (залізорудний концентрат, окатиші) – не самозаймисті,
непожежо- та невибухонебезпечний вантаж.
Приміщення (судновий вантажний трюм), де обертатимуться рудні
вантажі, не вимагають спеціальних заходів і обладнання згідно з загальними
вимогами до навалювальних вантажів і відносяться до категорії Д.
Вугілля, особливо дрібне вугілля і вугільний пил, схильне до
самозаймання. Температура займання пилу – від 3350С до 5750С, а температура
самозаймання вугілля – від 4950С до 6350С.
Пил вугілля в суміші з повітрям, залежно від її дисперсності, за наявності
джерела запалення може вибухати.
Приміщення (судновий вантажний трюм), де обертатиметься вугілля, може
відноситися до категорії Б або Ст.
Протипожежний захист забезпечується:
- наявністю в рейдовому порту пожежного катера у складі суден службоводопоміжного флоту або наявністю відповідного протипожежного устаткування
на буксирах;
- практичним відробітком дій на випадок пожежі шляхом проведення
занять, тренувань і навчань.
Комплексне обслуговування транспортного флоту передбачається
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підприємствами, які спеціалізуються на наданні відповідних послуг, у тому
числі з охорони навколишнього середовища і постачання необхідних
матеріально-технічних ресурсів.
Компонування і параметри якірних місць на акваторії рейдових стоянок
передбачено з урахуванням забезпечення безпеки судноплавства, а також
дотримання нормативних санітарно-захисних зон між якірними місцями, на
яких перевантажуються вантажі з різними транспортними властивостями
(наприклад вугілля і зернові вантажі) і переважного напрямку вітру.
Висновки. Рейдова перевалка виконає роль рятувального кола для портів,
які не мають можливості обробляти великотоннажні судна, тобто виконання
перевантажувальних операцій повинне виконуватися за допомогою робочих
технологічних карт і інструкцій, які розроблені і затверджені службами порту.
Вирішення екологічних проблем при рейдовому перевантаженні на
морському транспорті вимагає наступні розробки:
- методик визначення шкоди, яку можуть завдати природі підприємства
морського і річкового транспорту;
- технологій і технічних засобів для захисту від забруднення акваторій,
територій, повітряного басейну з суден і підприємств у зоні морських, річкових
портів і судноремонтних заводів;
- технологій і технічних засобів для регенерації, утилізації та знищення
відходів виробництва на підприємствах морського та річкового транспорту.
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Аннотация. В работе рассмотрен один из важнейших показателей
качества организации движения поездов – участковая скорость. Определены
факторы, влияющие на потери скорости. Приведены регулировочные
мероприятия для увеличения скорости.
Ключевые слова: участковая скорость, основные причины потерь,
регулировочные мероприятия.
Abstract. In the paper considered one of the most important indicators of quality
of the organization of movement of trains - service speed. The factors affecting the
rate of loss. Results adjustment measures to increase the speed.
Key words: service speed, the main causes of losses, adjusting events.
Основным параметром организации движения на железнодорожном
транспорте является участковая скорость грузовых поездов, от нее во многом
зависят сроки доставки грузов, себестоимость грузовых перевозок и величина
рабочего парка. Участковая скорость является одним из важнейших техникоэкономических показателей качества организации движения поездов. Она
также влияет на оборот вагона, связанную с ним потребность подвижного
состава для выполнения заданного объема перевозок и эффективность работы
всего перевозочного процесса. Повышению участковой скорости мешают
неграфиковые стоянки грузовых поездов на промежуточных станциях и
избыточный парк порожних вагонов.
По итогам работы Северо-Кавказской железной дороги за 2015 год
участковая скорость выполнена на уровне 31,0 км/час, что составляет к
бюджетному заданию (31,0 км/ч) – 100 %. К уровню прошлого года (30,2 км/ч)
– 102,6 % (+0,8 км/ч).
Задание бюджета не выполнено на четырех регионах дороги (табл. 1):
РУ–2 Краснодарском (-0,4 км/ч), РУ–3 Минераловодском (-0,3 км/ч), РУ–4
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Махачкалинском (-0,5 км/ч) и РУ–5 Грозненском (-0,1 км/ч).
Выполнение участковой скорости по регионам
РУ-1 РУ-2 РУ-3 РУ-4 РУ-5
2014 г.
31,8
26,4
43,1
38,5
33,0
план 2015 г.
33,0
27,1
43,4
39,8
33,4
факт 2015г.
33,7
26,7
43,1
39,3
33,3
"+/-" к 2014 г.
1,9
0,3
0,0
0,8
0,3
"+/-" к плану
0,7
-0,4
-0,3
-0,5
-0,1
% к плану
102,1 98,4
99,3
98,7
99,7
% к 2014 г
105,9 104,6 100,1 102,0 101,0

Таблица 1
Дорога
30,2
31,0
31,0
0,8
0,0
100,0
102,7

В целом по дороге потери участковой скорости составили 3,9 км/ч.
Основными причинами потерь явились:
– 73% преимущественный пропуск, регулировка поездного диспетчера
(ДНЦ) – 2,91 км/ч особенно в ноябре, декабре в условиях ограниченной
пропускной способности участков, обусловленной увеличением погрузки сети
в адрес портов и морских терминалов дороги, что вызвало рост парка местных
вагонов в конце ноября, начале декабря на 3,5%. При этом маневренность
дороги была локализована неблагоприятными погодными условиями.
– 10% предоставление «окон» для строительно-монтажных и ремонтнопутевых работ – 0,37 км/ч. В 2015 году на полигоне дороги предоставлено 40,4
тыс. «окон» продолжительностью 92,5 тыс. часа, что больше уровня 2014 года
на 28 % (+8,9 тыс. «окон» на 19,0 тыс. часа). При этом на Ростовском и
Краснодарском регионах управления предоставлено 79% от всех «окон» на
полигоне дороги.
– 8% дефицит тяговых ресурсов – 0,29 км/ч. На неплановые виды ремонта
зашло 8797 локомотивов, что на 40 % больше уровня прошлого года (2014 г. –
6276 локомотива).
– 4 % отказы технических средств – 0,14 км/ч, к уровню прошлого года на
9,4 % (+620 случаев) увеличилось число отказов технических средств (2015 г. –
7138 отказов, 2014г. – 6563 отказа). При этом наибольшее число (69 % или 4920
случаев) допущено по вине Дирекции Инфраструктуры. По причине отказов
задержано 7768 поездов на 7092,4 часа, из них: грузовых – 4914, пассажирских
– 2179 и пригородных – 675.
– 3 % невыдержка норматива перегонного времени хода – 0,13 км/ч.
– 1 % неприем соседних дорог – 0,01 км/ч (задержано 680 поездов на
1151,6 часа, в т.ч. по неприему Приволжской ж.д. (Котельниково) – 610 поездов
на 1061,3 часа, по неприему Юго-Восточной ж.д. (Чертково) – 70 поездов на
90,3 часа.
Потери скорости по ответственности хозяйств распределились следующим
образом: 76,1 % потерь или 3,00 км/ч отнесено за дирекцией управления
движением; 11,2 % потерь или 0,44 км/ч за дирекцией тяги; 7,2 % потерь или
0,28 км/ч за дирекцией по ремонту пути; 5,5% потерь или 0,22 км/ч за дирекции
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инфраструктуры, в том числе за службой пути – 0,10 км/ч, за дорожной
службой электрификации и энергоснабжения – 0,06 км/ч, за вагонной службой
– 0,05 км/ч, за службой сигнализации и связи – 0,01 км/ч.
Наибольшую степень влияния на потери участковой скорости дороги
оказывают 9 поездо-участков. Потери скорости, допущенные на этих участках,
составляют 2,70 км/ч или 68 % от всех потерь дороги (табл. 2). Выявлены
основные потери поездо-часов на лимитирующих участках дороги: регулировка
ДНЦ, следование без нормативного графика, дефицит тяговых ресурсов, отказы
технических средств и влияние «окон».
Таблица 2
Потери участковой скорости на лимитирующих участках дороги
Потери
% от
+/- к
норма по
дороги от
Поездо-участок
факт
потерь
норме
графику
участка,
дороги
км/ч
Крымская-Краснодар
11,2
29,3
18,4
-10,9
0,45
Крымская-Новороссийск
10,6
25,1
19,2
-5,9
0,42
Тихорецкая-Краснодар
9,5
25,9
24,5
-1,4
0,38
Тимашевская-рзд 9 км
8,2
36,8
28,4
-8,4
0,33
Батайск-Староминская
6,4
43,0
41,8
-1,2
0,25
Сальск-Тихорецк
5,8
31,4
30,5
-0,9
0,23
Зверево-Новочеркасск
5,5
34,2
33,8
-0,4
0,22
Сальск-Котельниково
5,3
42,2
37,3
-4,9
0,21
Ростовский узел
5,3
26,5
26,6
0,1
0,21
Определены факторы, влияющие
на потери скорости по причине
«регулировка ДНЦ»: отказы технических средств, ограничения скорости
движения поездов, последствия предоставления окон для ремонтно-путевых
работ, неприем узлов и нарушения графика движения поездов. При этом
наибольшее влияние (32 %) оказывает неприем узлов из-за дефицита тяговых
ресурсов и последствия предоставления «окон» для ремонта и содержания
инфраструктуры (28 %).
В 2015 году на 32 % увеличилось число случаев захода локомотивов на
неплановые виды ремонта (2015г. – 9400, 2014г. – 7145). При этом наибольшее
число приходится на Батайский (29% или 2137 локомотивов) и Краснодарский
(13% или 974 локомотивов) узлыТакже в этом году на 14% (на 11,5 тыс. часа)
увеличилось количество и продолжительность предоставленных в графике
движения «окон» для ремонтно-путевых работ. При этом на Ростовском и
Краснодарском регионах предоставлено 80% от всех «окон» дороги. На
лимитирующих участках также наблюдается рост «окон» к уровню прошлого
года: Тихорецкая-Краснодар – на 38% (+171 окно), Крымская-Новороссийск –
на 13% (+68 окон), Крымская-Краснодар – на 12% (+55 окон), Тимашевская-9
км – на 2% (+7 окон). Кроме того, на этих участках длительно действуют
ограничения скорости движения до 40 км/час, что существенно влияет на
участковую скорость.
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Все эти факторы не позволили обеспечить ритмичное продвижение
вагонопотока и привели к замедлению этого показателя. Повышение
участковой скорости только на 1 км/ч может сократить расходы ОАО «РЖД»
на 1 млрд руб. в год.
Поэтому
для
увеличения
скорости
предлагаются
следующие
регулировочные мероприятия и приемы: работа локомотивных бригад на
удлиненных плечах обслуживания; исключение оставления поездов от
движения на участках Лихая-Зверево, Краснодар-Крымская-Новороссийск;
отправление грузовых поездов на дополнительные нитки графика, имеющие
наименьшее количество стоянок в пути следования; исключение отправления
грузовых поездов с узловых станций на время производства путевых работ;
составление вариантного графика движения поездов в период «окон»
производить из текущей поездной обстановки; исключение грузовых поездов с
нахождением локомотивной бригады на работе свыше 2-х часов; улучшить
график по проследованию на 10 %, а по отправлению до 100 %.
Кроме того, надо тесно взаимодействовать с путейцами, ведь
сверхнормативное наличие предупреждений негативно сказывается на
участковой скорости. Что называется, под микроскопом нужно планировать и
оборот локомотивных бригад. Главное – нужен новый оптимальный график
движения, отвечающий условиям складывающегося потока поездов [1].
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робіт при поточному утриманні безстикової колії з урахуванням процесу її
«старіння».
Ключові слова: безстикова колія, верхня будова колії, поточне утримання
колії, колійні роботи, вантажонапруженість.
This work established mathematical model for determining the annual amount of
work on the current content of jointless track in view of its process of "aging"
Keywords: jointless track, permanent way, current maintenance track, travel
work traffic density
Постановка проблеми у загальному вигляді.
Вантажонапруженість
головної
колії
напряму
залежить
від
експлуатаційного вантажообігу, який реалізується на ділянці протягом року. У
роботах [1-2] наводяться результати аналізу змінення обсягу експлуатаційного
вантажообігу по мережі залізниць у певні періоди, починаючи з 1997 року.
Силова дія рухомого складу обумовлює зміну технічного стану
конструкції залізничної колії в процесі експлуатації. При напрацюванні
тоннажу спостерігається стійка тенденція погіршення стану верхньої будови
колії (ВБК) через накопичення в ній залишкових деформацій (розладів,
несправностей) та знос («старіння») елементів конструкції. Все це призводить
до зниження рівня експлуатаційної надійності ВБК і порушення умов безпеки
руху поїздів.
Існуюча система поточного утримання колії (ПУК) спрямована на
протидію процесу «старіння» конструкції ВБК. У рамках ПУК виконується
відповідний комплекс ремонтно-колійних робіт, річний обсяг яких залежить,
зокрема, від вантажонапруженості колії (на певній ділянці залізниці) [3] й
технічного стану конструкції ВБК.
Питанню щодо оцінки технічного стану залізничної колії в процесі її
експлуатації присвячено чимало наукових праць, в тому числі й роботи [4-6].
На 75% протяжності головних колій залізниць в основному експлуатується
безстикова колія: рейкові пліті зварені з рейок типу Р65; залізобетонні шпали;
проміжне скріплення типу КБ; щебеневий баласт. Тому у даному дослідженні
ця конструкція ВБК розглядається як базова.
Практичний досвід експлуатації (враховуються середні по мережі
залізниць умови) безстикової колії дозволив встановити розподіл (% витрат
праці на 1 км колії протягом року) робіт при ПУК (див. таблицю 1).
У роботі [3] наведені математичні моделі для визначення річних обсягів
основних робіт с поточного утримання 1 км колії. Ці моделі пов’язують
характеристики
ВБК
та
експлуатаційні
умови
її
експлуатації
(вантажонапруженість ділянки – Г, млн.ткм брутто/км за рік; осьове
навантаження рухомого складу – Рос кН/вісь; встановлена швидкість руху – Vвст
км/година).
У якості недоліку означених моделей слід відмітити той факт, що вони
(моделі) не враховують процес «старіння» конструкції ВБК. Ця обставина
призводить до заниження (при річному плануванні) розрахункових обсягів
робіт з поточного утримання колії на певній ділянці й, як наслідок,
невідповідність планових показників (фінансових, матеріальних, часових)
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фактичним потребам.

Таблиця 1

Питома частина у комплексі робіт,
%
50
8
6
0,5
1,5
2
18

Найменування робіт
Виправлення колії у профілі
Рихтування колії
Регулювання ширини колії
Заміна непридатних шпал
Заміна дефектних рейок та скріплень
Очищення рейок та скріплень від бруду
Підтягування
болтів
проміжного
скріплення
Інші роботи (опоряджування баластової
призми; ліквідація виплесків; розрядка
температурних напружень у рейкових
плітях тощо).
Усього

14
100

Тому корегування існуючих теоретичних моделей визначення необхідних
обсягів робіт з ПУК (з урахуванням процесу «старіння» конструкції ВБК) має
певне практичне значення та актуальність для колійного господарства
залізниць.
Мета статті полягає у встановленні математичних моделей для
визначення обсягів основних робіт при поточному утриманні конструкції
безстикової колії з урахуванням її «старіння».
Виклад основного матеріалу дослідження.
Процес «старіння» конструкції ВБК є об’єктивним та незворотним й
безпосередньо впливає на обсяги робіт, які пов’язані з утриманням залізничної
колії у справному технічному стані.
У даному досліджені використовуються матеріали роботи [7], де наведені
певні значення коефіцієнта «старіння» конструкції ВБК (kзн ВБК) залежно від
ступеневого напрацювання тоннажу (Т, млн. т брутто).
Відповідна обробка матеріалів роботи [7] дозволила встановити
функціональну залежність f(Т), яка має (у першому наближенні) прямолінійний
характер:
kзн ВБК = 1 + 0,312 • 10-3 • Т.
(1)
Область застосування формули (1) - Т< Тнорм, де Тнорм – нормативний
тоннаж до заміни конструкції ВБК на нову, млн. т брутто.
У разі, коли Т > Тнорм, параметр kзн ВБК = 1,35 [7].
У таблиці 2 наведено математичні моделі для встановлення річних обсягів
основних робіт при поточному утриманні 1 км безстикової колії (розглядається
базовий варіант ВБК) з урахуванням її «старіння».
Висновки з даного дослідження: запропановано математичні моделі
визначення обсягів основних робіт при поточному утриманні безстикової колії
з урахуванням процесу її «старіння».
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Вид ремонтноколійної
роботи

Одиниця
вимірюван
ня

Виправлення
колії у профілі
(стабілізований
баластовий
шар)

Кількість
виправлень

Виправлення
колії у плані
(рихтування
колії)

Кількість
рихтувань

Регулювання
ширини
рейкової колії

Кількість
регулюван
ь

Періодичне
підтягування
гайок
скріплення
типу КБ

Кількість
підкріплен
ь

Таблиця 2
Математична модель та умовні позначення
Nпроф=[0,148·10-4·β·Г0,75·Рос
·(1+120/R)·Vвст0,5+0,12]·kзнВБК,
(2)
де β – коефіцієнт, який враховує місце виконання робіт
(у зоні зрівнювального прольоту β=1,0; у зоні умовно
нерухомої частини рейкової пліті β=0,4);
R – радіус кривої на ділянці робіт, м;
0,12 – кількість виправок колії у профілі, які не
залежать від параметру Г.
Nрихт=[(0,51ГVвст0,5+315)/fдоп]·Pос·(1+120/R)·]·kзнВБК, (3)
де fдоп – допустима стріла вигину рейкової пліті у
горизонтальній площині, мм.
Nрег=[(1,32ГVвст0,5+28)/lсерідоп]·Pос·(1+240/R)·]·kзнВБК, (4)
де lсер – середня довжина хвилі кривої змінення ширини
рейкової колії (для зони болтових стиків lсер = 3м; для
позастикової зони lсер = 8м);
ідоп – допустимий відвід змінення ширини рейкової
колії.
Nсер={[ΔМскр·Г / (Мmax-Мmin)]}(1+120/R)·kзнВБК
(5)
де ΔМ – інтенсивність ослаблення болтових з’єднань,
Н·м / млн.т брутто;
Мmax, Мmin – допустимі (відповідно найбільший та
найменший) моменти затягування гайок болтів
(клемних, закладних) скріплення, Н.·м.
Для середньої (умовно температурно-нерухомої)
частини рейкової пліті (при середнє зваженій
швидкості руху поїздів Vсер =51-60 км/година)
(6)
Nскр = 0,043 ГkзнВБК.
Для зони зрівнювальних прольотів та кінцевої
(температурно рухомої) частини рейкової пліті (при
Vсер = 51-60 км/година)
(7)
Nскр = 0,068 ГkзнВБК.
Примітка: формули (6-7) є результатом відповідної
обробки певних даних, які наведені в [3].
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Аннотация. Макет проверки реле служит для измерения электрических
параметров. Содержит ручку выбора типа реле. Возможно задавать
полярность тока. Срабатывание реле определяется по индикации на передней
панели.
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Abstract. The layout of the check relay is used to measure the electrical
parameters. Contains the pattern selection type relay. It is possible to set the polarity
of the current. Relay operation is determined by the indication on the front panel.
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Вступление.
С темпами роста движение железнодорожного транспорта появилась
необходимость в высоко квалифицированных специалистах. Для этой цели
нужно использовать тренажерную базу соответствующую используемым
системам на самой железной дороги.
Такую работу надо начинать с самого начала обучения специальности. А
самым лучшим вариантом будет повышение навыков с помощью тренажеров
полностью имитирующих реальные условия.
Входные данные и методы
Для обучения студентов разработаны тренажерные комплексы СЦБ.
Которые позволяют совершенствовать навыки работников. Тренажеры СЦБ
максимально приближены к реальности, что позволяет после занятий на них
быстрее и качественней находить и устранять неисправности действующих
систем.
Так же в данных работах будут присутствовать все этапы будущей работы
начиная с заполнения документов на выполнение работ заканчивая
действующими инструкциями и распорядительными актами. Данная работа с
тренажерами будет иметь логическую завершенность.
Появляется возможность эксперимента в работе а значит выявление новых
идей и предложений у самого студента, а значит и развитие профессиональных
навыков сверх учебной нагрузки.
Встречается такой момент, что у неподготовленных специалистов в
сложных ситуациях нет возможности получить грамотную консультацию. При
обучении на тренажерных комплексах можно получить консультацию. Есть
возможность затраты большего времени на ее устранение чем на производстве.
Так как с интенсивным ростом технологий необходимо повышать
квалификацию, возможно использовать для этого тренажерный комплекс СЦБ.
При этом отрыв от производства будет минимальным так как часть комплексов
мобильна и может быть доставлена на железную дорогу.[1]
В системах регулирования движения поездов применяют реле, с помощью
которых производят различные переключения электрических цепей для
осуществления схемных зависимостей между состоянием пути, положением
стрелок и показанием сигнала, необходимых для обеспечения безопасности
движения поездов. [2]
Задачи работы:
1) Возможность исследования нескольких типов реле на одном стенде.
2) Фиксация срабатывания реле (х=хсраб и х =хотп).
3) Исследование параметров при прямой и обратной полярности тока.
Возможность исследования нескольких типов реле на одном стенде (типы
реле НМШ, КМШ, РЭЛ).
Выбор реле осуществляется следующей функцией (табл. 1):
F1=N^K^R, если
(1)
N=1, то K=0, R=0
K=1, то N=0, R=0
R=1, то K=0, N=0
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Таблица 1

N
1
0
0

Функция F1 выбора реле
Функция F1
Тип подключенного реле
K
R
0
0
НМШ
1
0
КМШ
0
1
РЭЛ

Исследование параметров при прямой и обратной полярности тока
(табл.2). Кнопка переключения полярности
F2=A^B^C, если
(2)
A=1, то B=0, C=0
B=1, то A=0, C=0
C=1, то B=0, A=0
Таблица 2
Функция F2 выбора полярности
Функция F2
Полярность реле
A
B
C
1
0
0
прямая
0
1
0
выключено
0
0
1
обратная
Фиксация срабатывания реле (х=хсраб и х =хотп).
F3=NA; F4=NC
F5=KA; F6=KC
F7=RA; F8=RC

(3)

Выбор функции фиксации срабатывания реле
Функции
F3
F4
F5
F6

[3]

F7
F8

Вариант реле и полярности
НМШ прямая
НМШ обратная
КМШ прямая нейтральный якорь
КМШ прямая поляризованный якорь
КМШ обратная нейтральный якорь
КМШ обратная поляризованный якорь
РЭЛ прямая
РЭЛ обратная

Функция
срабатывания реле
У1=f(x1)
У2=f(x2)
У3=f(x3)
У3’=f(x3’)
У4=f(x4)
У4’=f(x4’)
У5=f(x5)
У6=f(x6)

Заключение и выводы.
Были получены следующие условия для работы тренажера:
1) Одновременно может быть только одна функция
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2) Условия для У3’ если при включении горит Л3 то не ответа для Х3’
3) Условия для У4’ если при включении горит Л4 то не ответа для Х4’
4) Для того чтобы узнать х’переб якорь должен находиться
противоположном положении.

в
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Аннотация. В работе предложены методические решения по
оптимизации работы сортировочной станции при организации движения
грузовых поездов по твердым ниткам графика, а также по выявлению
железнодорожных
направлений,
способных
обеспечить
стабильное
функционирование сортировочных станций по формированию и отправлению
грузовых поездов по твердым ниткам графика.
Ключевые слова: сортировочная станция, движение поездов по
расписанию, твердые нитки графика
Abstract. In this article there is an overview of steps to improve the work of
technical stations at different ways to train departure under the stabilization work.
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Значительное место в технологии доставки грузов занимает время
нахождения вагона на технических станциях, особенно с переработкой,
поэтому лимитирующим звеном доставки грузов «точно в срок» являются
количество переработок на всем пути следования и простой на одной
технической станции.
Сортировочные станции сети обеспечивают эксплуатационную работу
компании, а также оказывают услуги железнодорожной инфраструктуры
другим участникам перевозочного процесса. Помимо выполнения главной
задачи – массовой переработки вагонопотоков по назначениям плана
формирования – эти станции должны принять на себя дополнительные
функции, которые могут повлечь и необходимость изменения технологии
работы сортировочных станций. К таким функциям сортировочных станций
относятся:
− организация
маршрутов
(в
основном
технических)
по
грузополучателям и грузам;
− детализированная подборка порожних вагонов по состоянию и
принадлежности с оптимизацией режимов питания грузовых станций
погрузочными ресурсами;
− регулирование отправления вагонов в определенные назначения для
согласованного
подвода
грузопотоков
к
грузоперевалочным
и
грузопогашающим комплексам;
− регулирование ритмов поездной работы с обеспечением высокого
уровня эксплуатационной надежности направлений;
– обеспечение наиболее быстрой переработки и отправления
вагонопотоков срочной доставки [1].
Вопросам согласования графика движения поездов с технологией работы
технических станций посвящены исследования многих российских ученых.
Вместе с тем, планирование организации движения грузовых поездов по твердым
ниткам графика в настоящее время не в полной мере учитывает технические
возможности сортировочных станций. Переход на новую систему организации
поездопотоков по твердым ниткам осуществляется с сохранением условия
отправления полновесных или полносоставных поездов, что при
существующей технологии взаимодействия станций и участков может привести
к значительному увеличению простоя транзитных вагонов с переработкой и
занятости путей парков технических станций.
Авторами был проведен анализ назначений плана формирования отдельно
по каждой системе сортировочной станции Инская в зависимости от того, каков
объем поездопотока отправляется на назначения различных категорий
мощности. При этом исходными данными для графика стали назначения плана
формирования, начиная с наиболее мощных. Зависимость, полученная в
результате статистической обработки данных, изображена на рисунке 1 для
систем станции.
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Рис. 1 – Процент отправляемого четной системой поездопотока от общего
количества по назначениям (начиная с наиболее мощных)
Из графика видно, что в четной системе 28% назначений (это наиболее
мощные и мощные) образуют 70% поездопотока от общего объема, в нечетной
системе 21% назначений (наиболее мощные и мощные) образуют 70%
поездопотока от общего объема. Полученные зависимости позволяют сделать
следующие выводы:
− чем менее мощное назначение, тем больше неравномерность
отправления поездов в течение суток;
– от общего поездопотока отправления станции Инская около 30% входят
в назначения плана формирования наиболее мощных и мощных (в среднем от 3
поездов в сутки и более) назначений. Уместным будет использование принципа
Парето, согласно которому 30% мощных и стабильных назначений составляют
большую долю вагонопотоков, входящих в формируемые поезда
рассматриваемой станции. Именно с этих назначений рекомендуется начать
организацию движения поездов по твердым ниткам с сортировочной станции,
так как согласно проведенному анализу наиболее мощные, мощные, а также
отчасти средние назначения являются наиболее стабильными, равномерными в
течение суток по количеству отправляемых поездов
Согласно справке о работе сортировочных станций (форма отчетности ДО24ВЦ) время нахождения на станции транзитного вагона с переработкой
складывается из времени на операции с вагоном и времени
непроизводительного простоя (ожидания) перед операциями:
tc/п = tпп + tрасф. + tcп + tпо,
(1)
где tпп – время нахождения вагона в парке прибытия от момента прибытия до
начала расформирования, ч; tрасф – время расформирования составов, ч; tcп –
время нахождения вагона в сортировочном парке, ч; tпо – время нахождения
вагона в парке отправления от окончания формирования или перестановки в
парк до отправления поезда, ч.
Кроме этого, каждый показатель времени нахождения вагона в парке
подразделяется на элементы.
Современная технология работы любой сортировочной станции
определяется на основе обеспечения четкого взаимодействия элементов
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станции между собой и с прилегающими участками на всех этапах переработки
вагонов – это должно обеспечить бесперебойную работу станции без
значительных простоев грузовых вагонов с переработкой [2].
Как установлено авторами, на стабильность и равномерность отправления
поездов со станции влияет мощность назначения плана формирования. Поэтому
в работе предложена формула расчета рациональной доли «ядра» грузовых
поездов, отправляемых с сортировочной станции по твердому графику и
определяемый исходя из критериев каждой категории мощности назначения
плана формирования:
Для различных категорий мощности струй коэффициент определяется в
пределах
. При мощности назначения значительно
превышающей размеры целесообразно рассмотреть возможность изменения
плана формирования для повышения транзитности вагонопотока и
перераспределение работы между сортировочными станциями, так как это
требует дополнительных путей в сортировочном парке и увеличивает затраты
времени на нахождение составов в системе формирования. В отдельных
случаях при мощном назначении в специализации путей станции
предусматривается выделение двух путей для непосредственного накопления
без учета параллельности процесса.
Движение «ядра» поездов по твердым ниткам позволяет за счет
предварительного планирования улучшить использование локомотивов и
локомотивных бригад, а также прогнозировать время нахождения вагона на
станциях переработки вагонопотока. Существующее техническое оснащение
инфраструктуры сортировочных станций и установленный план формирования
грузовых поездов ограничивают возможное количество твердых ниток. В
процессе исследования выявлены зависимости, отражающие занятость путей
сортировочных станций и элементов простоя вагонов, характеризующих
технологические затраты времени.
Организация доставки «точно в срок», должна опираться на технологию
перевозочного процесса. Таким образом, организация движения грузовых
поездов по твердым ниткам графика, учитывающая индивидуальные
особенности струй вагонопотока, позволит использовать логистические
принципы в доставке грузов, снижающие затраты смежных звеньев цепочки
транспортирования.
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Аннотация. В статье проанализированы этапы процедуры сертификации
производителей сельскохозяйственной продукции в Украине, руководствуясь
требованиями системы обеспечения безопасности сельскохозяйственной
продукции Европейской рабочей группы по вопросам розничной торговли
пищевыми продуктами GlobalGAP для обеспечения выхода национальной
сельскохозяйственной и пищевой продукции на рынки стран ЕС.
Ключевые
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Annotation. The article analyzes the stages of agricultural producers
certification procedures in Ukraine, guided by the requirements of the safety of
agricultural products of the European Working Group on the retail food trade
GlobalGAP system to ensure the release of the national agricultural and food
products on EU markets.
Key words. GlobalGAP, standard, manufacturers of agricultural products,
certification.
Вступление.
В конце ХХ века была разработана система обеспечения безопасности
сельскохозяйственной продукции, получившей название EurepGAP (EuroRetailer Produce Working Group - Европейская рабочая группа по вопросам
розничной торговли пищевыми продуктами). Толчком к его появлению
послужило недовольство потребителей существующими системами оценки
продукции именно по критериям безопасности. Учитывая имеющуюся в то
время значительное количество жалоб и пожеланий потребителей, ассоциацией
европейских супермаркетов была инициирована разработка принципиально
новой системы. Главным отличием EurepGAP от ранее существующих
стандартов была оценка качества и безопасности не окончательного продукта, а
отслеживание технологии выращивания сырья и переработки. Стандарт был
построен на основе концепции «надлежащей сельскохозяйственной практики»
(GAP - good agricultural practice).Надлежащая сельскохозяйственная практика это создание производственных условий, исключающих возможность
накопления в продукции вредных веществ химического происхождения, а
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также предупреждения физического и микробиологического загрязнения.
Обзор литературы.
Для
разработки
стандарта
GlobalGAP
кроме
надлежащей
сельскохозяйственной практики была применена концепция НАССР (Hazard
Analysis and Critical Control Point - анализ рисков и критические контрольные
точки), которая хорошо зарекомендовала себя среди производителей пищевых
продуктов и переработчиков сельскохозяйственного сырья. На основе
концепции НАССР разрабатывались системы, которые позволяли
предупреждать возникновение трех видов опасностей в конечных пищевых
продуктах, которые поступают непосредственно к потребителям.
Ведь если выращивание продукции осуществляется с оценкой возможных
опасностей и в пределах четко установленных технологических требований,
исключающих любое загрязнение продукции, то конечный продукт априори
можно считать безопасным. Исходя из этого и были разработаны основные
разделы нового стандарта, охватывающих весь процесс выращивания,
первичной обработки, хранения и даже транспортировки продукции
покупателю.
Гарантия безопасности, с одной стороны, и достаточное демократичность
и разумность требований этого стандарта - с другой, способствовали
успешному применению его во всем мире.
Изложение основного материала.
Целью нашей статьи является разъяснение особенностей процедуры
сертификации
производителей
сельскохозяйственной
продукции
в
соответствии с требованиями GlobalGAP, поэтому именно на этапах
сертификации остановимся подробнее.
Основные этапы процесса
сертификации представлены на рис. 1

Рис.1. Основные этапы процесса сертификации для подтверждения
соответствия требованиям GlobalGAP
На этапе определения области сертификации производителю следует
выбрать деятельность или продукт, который будет подвергаться процесса
сертификации, так как объектами сертификации по GlobalGAP является
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растениеводство (фрукты и овощи, зерновые культуры, чай, зеленый кофе,
цветы и декоративные растения), животноводство и разведение водных
животных и растений.
Рассмотрим процесс сертификации в соответствии с требованиями
GlobalGAP на примере выращивания фруктов и вощей.
На этапе предварительный аудит для оценки текущего статуса
проводится оценка аудитором сертификационного органа современного
состояния хозяйства и соответствие его требованиям GlobalGAP. Оценка
проводится по установленным контрольными точками и критериям
соответствия в них. Точки GlobalGAP разделяют на три вида: основные,
второстепенные и рекомендательные. Чтобы пройти сертификацию,
производитель должен выполнить все основные требования и 95%
второстепенных. По рекомендательным, то необходимый минимум не указан.
Перечень контрольных точек для выращивания продукции растениеводства
таков:
• история участка или поля и управление ним;
• пригодность почв для ведения сельскохозяйственного производства;
• анализ почв и адекватность разработанной системы удобрения;
• соответствие применяемой системы защиты растений - внедрение
интегрированной системы защиты;
• ведение документации и собственный контроль / внутренняя проверка;
• охрана труда и здоровья работников, социально-бытовое обеспечение;
• работа с субподрядчиками;
• управления отходами и контроль загрязнения окружающей среды /
рециклинг и повторное использование;
• окружающую среду и охрана природы;
• процедуры рассмотрения жалоб / рекламаций;
• процедуры отзыва / обмена;
• происхождение и качество семенного материала;
• безопасность продуктов питания на основе анализа рисков;
• статус GlobalGAP;
• использования логотипа;
• прослеживаемость и разделение продукции;
По каждой контрольной точкой (КТ) аудитор определяет соответствие
установленным критериям с учетом уровня требования (главная или
второстепенная).
После проведения предварительного аудита по установленным КТ уже
можно принять решение о целесообразности сертификации. Достаточно часто
на этом этапе производители отказываются от дальнейших шагов к
сертификации. Например, из-за того, что состояние в хозяйстве не
соответствует большом количестве требований и надо сделать много
изменений, которые предприятие не может себе позволить.
Если же владелец хозяйства принял положительное решение о
сертификации,
то
дальше
целесообразно
подписать
контракт
с
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сертификационным органом, который апробирован системой GlobalGAP,
предоставить все данные и оплатить соответствующие взносы.
После этого переходят к следующему этапу сертификации
сертификационный аудит (с выдачей сертификата) для подтверждения
соответствия требованиям GlobalGAP.
На этом этапе начинается регистрация данных в соответствии со
стандартами GlobalGAP. Выполняют оценку хозяйства (самостоятельно или с
помощью консультанта). Если определенные данные не соответствуют
требованиям стандартов, то их надо скорректировать. Когда все контрольные
точки реализованы, можно договариваться с сертификационным органом по
проведению сертификационного аудита. Важно отметить, что допустимо, если
инспекция обнаружила несоответствия, имеет определенные замечания. Это не
означает, что предприятие не сертифицируют. Аудиторы просто указывают на
все замечания, а производитель самостоятельно определяет время, необходимое
ему для их исправления и составляет запрос на второй аудит. Количество таких
аудитов не лимитирована, однако в интересах производителя сделать так,
чтобы их было как можно меньше. Важно то, что аудит проводят только при
наличии продукции. Когда сертификационный орган убедился в соответствии
предприятия стандартам GlobalGAP, производителю выдают индивидуальный
номер (GGN). Именно по нему можно идентифицировать сертифицированную
продукцию конкретного предприятия.
Сертификат по стандартам GlobalGAP действителен 1 год. После
окончания срока действия производитель должен пройти следующий этап
сертификации ре-сертификационный аудит для отслеживания постоянного
соответствия и улучшения.
Выводы. Как вывод можно отметить, что сертификация производства в
соответствии с требованиями GlobalGAP обеспечивает хозяйству ряд
преимуществ:
• Системный подход –четкая идентификация процессов и процедур
благоприятно сказывается на бизнесе. Эффективное управление
хозяйством невозможно без комплексного понимания связей всех
аспектах хозяйствования.
• Уверенность заказчиков и потребителей – заказчики и потребители
продукции уверены в качества и безопасности получаемого продукта.
• Управление рисками - уменьшается возможность загрязнения продукции
способствует охране окружающей среды, улучшения производственной
гигиены и санитарии.
• Совместимость с другими системами менеджмент - Система GlobalGAP
совместима с другими системами менеджмента: например, с BRC, IFS,
ISO 9001: 2015. Она не является государственным стандартом, и ее
деятельность не противоречит национальному законодательству.
• Выход на европейский рынок подавляющее большинство европейских
торговых сетей работают с системой GlobalGAP, что исключает выход на
рынок несертифицированной продукции и в то же время способствует
продвижению продукции сертифицированной.
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Аннотация. В работе рассматривается необходимость инновационного
подхода к развитию персонала предприятия. Указаны основные направления и
этапы сбора, анализа и обработки данных для осуществления мероприятий по
развитию персонала предприятия. Рассмотрены основные характеристики
процесса развития персонала. Выделена связь стратегического управления
предприятием с развитием его персонала.
Ключевые слова: система, персонал, механизм, стратегическое
управление, развитие персонала.
Abstract. The necessity of the innovative going is in-process examined near
development of personnel of enterprise. Basic directions and stages of collection,
analysis and treatment of the events given for realization on development of
personnel of enterprise are indicated. Basic descriptions of process of development of
personnel are considered. Connection of strategic management is distinguished by an
enterprise with development of his personnel.
Key words: system, personnel, mechanism, strategic management, development
of personnel.
Вступление.
Динамично развивающийся бизнес и использование новейших технологий
вынуждает предъявлять новые требования к обучению и развитию персонала.
Традиционный подход к менеджменту, включающий корпоративное обучение
персонала, направленное на совершенствование текущей деятельности, для
динамично развивающегося бизнеса и информационных технологий уже не
подходит. Высокие темпы технологического развития бизнеса требуют
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опережающего развития профессиональных компетенций работников
предприятий.
Необходим
инновационный
подход
к
управлению
профессионализмом, ориентированный на обеспечение готовности персонала к
работе с теми задачами и целями, которые еще только зарождаются, но пока
неочевидны. Отставание в подготовке персонала неминуемо ведет к потере
позиций на рынке и снижению конкурентоспособности предприятия.
Как показывает практика, на предприятиях задача развития персонала
ставится недостаточно полно. Отсутствие потребности в этом объясняется
низкой ценой рабочей силы на рынке труда и ориентацией на быструю
прибыль. Естественно, что здесь допускается стратегический просчет в
формировании будущей конкурентной способности персонала и предприятий,
особенно в условиях глобализации бизнеса.
Основной текст.
Потребность в развитии персонала определяют, прежде всего, по
результатам маркетинговых исследований рынка труда и на основе кадрового
аудита. Маркетинговые исследования как важнейшая составляющая
аналитической
функции
маркетинга
персонала
подразумевают
систематический сбор, обработку и анализ данных по различным аспектам
деятельности маркетинга персонала. Аудит персонала — системная
деятельность по диагностике системы управления персоналом, к основным
чертам которой относятся: нацеленность на общеорганизационную
эффективность,
формальность
проверки,
процедур
и
заключения,
независимость аудитора по отношению к предприятию, профессионализм в
аудиторской деятельности.
Объектом аудита персонала является система управления как метода
диагностического исследования — эффективность системы формирования и
использования трудового потенциала организации или эффективность системы
управления персоналом.
Аудит персонала — составная часть управленческого аудита. Одной из
задач аудита персонала является выявление основных кадровых проблем,
обеспечение стратегии развития организации, оптимизация затрат на
подготовку персонала. Основные области аудита — информационное
обеспечение кадрового органа и руководства предприятия, обучение и
совершенствование служебной карьеры, организационный контроль и оценка
персонала.
Решения по развитию персонала принимаются с учетом маркетинговых
исследований, кадровых аудита, политики и стратегии, принятых на
предприятии, концепции системы повышения квалификации, модулей развития
персонала и типовые планы.
Развитие персонала – проведение мероприятий, способствующих полному
раскрытию личностного потенциала работников и росту их способности вносить вклад в деятельность организации [1]. Развитие может характеризоваться:
• объектом исследования, представляющим совокупность функционально
связанных
между
собой
элементов,
связей,
зависимостей,
изменяющихся с преобразованием во внутреннем строении, структуре;
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развитие происходит процессуально в определенных условиях
взаимодействия с "соседними системами";
• структурой или механизмом, с определенным количеством
составляющих элементов, порядком их расположения и качественными
изменениями в процессе развития;
• источником развития, возникающим в результате противоречий между
старым и новым;
• формой развития, проявляющейся в эволюционной (медленным,
постепенным, качественным изменением) и революционной (внезапно,
резко, скачкообразно) сменах качественных характеристик в структуре
объекта;
• направленностью — прогрессивной и регрессивной;
• динамикой — времени и темпов роста.
Функция развития направлена на постепенное раскрытие потенциала,
усиление положения в мире бизнеса. В процессе принятия решения по
развитию персонала формулируются стратегии управления персоналом и
определяются программы развития.
Функция управления состоит в управлении функционированием и
развитием предприятия. Под ее реализацией понимают системную
деятельность, которую можно представить как совокупность процессов,
обеспечивающих развитие персонала посредством целенаправленных
управленческих воздействий через разработку и реализацию комплексной
целевой программы. При определении цели развития персонала, включающего
цели развития способностей, мышления, личности, организма человека,
можно[2]:
•логически вывести критерии достижения подцелей и правильно соотнести
планируемые мероприятия в органах управления с этими целями;
•оценить системные приоритеты мероприятий персонала, привлекаемого к
совместной деятельности;
•оптимально разделить между органами управления информационные
ресурсы, средства управления, резервы;
•отслеживать варианты достижения главной цели деятельности.
Стратегия разрабатывается в процессе абстрагирования комплекса
плановых, проектируемых, программируемых мероприятий развития
персонала.
Система стратегического управления развитием персонала состоит из
подсистем, имеющих свои механизмы управления. Причем управляющие
воздействия формируются на основе принятия решения, координирующего
выполнение всех функций предприятия с учетом стратегической цели, с
использованием дерева целей и стратегии управления. Это может быть
программно-целевая стратегия с механизмом управления, основанная на
комплексной программе достижения цели предприятия.
Стратегическое планирование развития персонала осуществляется на
основе принятого решения, данных стратегического маркетинга персонала,
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диагностики акмеологических исследований персонала и системной
деятельности кадрового контроллинга. Цель стратегического кадрового
контроллинга — создание системы управления персоналом, позволяющей
отслеживать, уровень развития персонала и другие изменения в сфере
персонала. Для этого предпринимают следующие действия:
• устанавливают качественные и количественные цели развития;
качественные — рассчитанные на ближние и дальние перспективы
реализации стратегии управления персоналом, количественные —
характеризуют конкретные показатели;
• обосновывают стратегические планы развития, проверяют их полноту,
обеспеченность ресурсами;
• разрабатывают варианты стратегий.
Система управления подконтрольными показателями включает:
• сравнение плановых (нормативных) и фактических значений
показателей и выявление отклонений, их причин и определение виновников их
допустивших;
• определение взаимосвязи и взаимозависимости, последующее
информационное обеспечение лиц, принимающих решения.
На основе стратегических планов развития осуществляются повседневное
планирование и организация процесса подготовки персонала. Повседневное
планирование развития реализуется через разработку индивидуальных
программ профессионального продвижения, служебной карьеры, планирования
работы учебно-тренировочного центра и учебно-консультативного пункта.
Организация повседневного развития обеспечивается комплектованием
учебных групп и обеспечением процесса подготовки.
Заключение и выводы.
Была рассмотрена и обоснована необходимость инновационного подхода к
развитию персонала предприятия с учётом состояния современной
конкурентной среды.
Были представлены основные направления работы и этапы сбора, анализа
и обработки информации для осуществления мероприятий по созданию проекта
развития персонала предприятия.
Были рассмотрены основные характеристики процесса развития персонала.
Указана связь стратегического управления предприятием с развитием его
персонала. Предоставлены этапы стратегического управления развитием
персонала предприятия.
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Аннотация: Система менеджмента качества – важнейший элемент
современного,
динамично
развивающегося
предприятия
в
электроэнергетической отрасли. Чтобы добиться того, дабы СМК в
электроэнергетической отрасли не являлась формальностью, а работала на
получение высокоэффективных показателей, необходимо создать условия
для выполнения важнейших задач всеми структурами предприятия.
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Abstract: the quality management System is a crucial element of a modern,
dynamically developing enterprise in the electricity sector. To achieve that QMS in
the electricity sector was not a formality, and worked on getting high performance is
to create the conditions to perform an essential task for all businesses.
Key words: power industry, quality management system, management, quality,
industry, ISO 9000, production efficiency, quality.
Сегодня СМК – это значимая часть действующей системы руководства и
управления, которая в совокупности со всеми аспектами менеджмента,
позволяет рационально осуществлять успешное управление компанией,
формировать ее цели и политику в области качества и обеспечения в
производственном процессе. Как и любую иную систему управления ее
характеризует целевое назначение, структуризация и выраженная связь
элементов ее состава. Внедрение СМК в управление производством,
значительно повышает достижения необходимых целей, которые поставлены, в
изначально заданные интервалы времени, при оптимальных затратах.
Роль СМК в развитии предприятий отрасли
В электроэнергетике, как, собственно, и в других крупнейших отраслях
промышленности, система менеджмента качества разработана и успешно
внедрена, согласно требованию международных стандартов, действующих
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норм и правил. Необходимо отметить, что в рамках проведенной ранее
реформы в данной отрасли, была кардинально изменена почти вся ее
структуризация, повлекшая за собой ряд качественных изменений. Также
созданы действенные предпосылки к новообразованию конкурентного рынка,
где стоимость предлагаемой потребителю электроэнергии регулируется, с
учетом того спроса и предложений, которые существуют на этот момент, а его
участники – жестко конкурируют, принимая попытки снижения своих
расходов.
Прогрессивная модель управления, в основе которой заложена СМК в
электроэнергетической отрасли, разработана на базе международного стандарта
ISO 9000 и является эффективным инструментом, предоставляющим
возможность достичь основной задачи любой организационной структуры –
полного удовлетворения потребительского спроса посредством выпуска
продукции наивысшего качества. Популяризация на предприятиях этой отрасли
СМК является тем стимулом, который позволяет достичь продуктивной
реализации стратегии общего развития.
В столь жестких и бескомпромиссных условиях конкурентной борьбы,
аккредитованная СМК компании, подтверждающая уровень ее соответствия
выдвигаемым условиям стандартов ISO 9000, сможет дать вам уникальную
возможность:
• повысить рейтинг предприятия на современном рынке,
• улучшить показатели эффективности производства, а так же –
взаимодействие всех звеньев и участников цепи,
• достигнуть уровня показателей лидирующих поставщиков отрасли,
• максимально заинтересовать своим продуктом потребителей.
Обусловленность и целесообразность сертификации
Совершенно
очевидно,
что
сертификация
СМК
необходима
непосредственно предприятиям электроэнергетики, поскольку позволяет
успешно участвовать в тендерных торгах, упрощает процесс взаимодействия с
государственными и контролирующими структурами, повышает коэффициент
эффективности производственной деятельности предприятия, в также его
собственную конкурентоспособность. В связи с этим, готовясь к этой
процедуре необходимо досконально изучить вопрос о том, какие схемы
сертификации используются чаще всего, а так же вопрос о последующем их
эффективном использовании, с целью грамотного построения схему правления
производственными процессами.
Направленность на развитие
Чтобы добиться того, дабы СМК в электроэнергетической отрасли не
являлась формальностью, а работала на получение высокоэффективных
показателей, необходимо создать условия для выполнения важнейших задач
всеми структурами предприятия в частности и, собственно, отрасли, которые
позволят:
• Обеспечить
стабильно высокий уровень качества выпускаемой
электроэнергии;
• Повысить коэффициент эффективности энергоснабжения добиваясь
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снижения всех видов затрат, включая как технологические, так и
управленческие;
• Использовать
исключительно высокотехнологическое современное
оборудование;
• Повышать конкурентоспособность выпускаемой продукции и ее качество
Литература:
1. Международная организация по стандартизации. [Электронный ресурс].
– Режим доступа: www.iso.org.
2. Смит Д., Симсон К. Функциональная безопасность. – М.: Технологии,
2004. –С. 208.
3. Махутов Н.А., Тутнов И.А., Фролов К.В. и др. Безо пас- ность России.
Правовые, социально-эконо ми ческие и научно-технические аспекты. Функ
ционирование и развитие сложных народнохозяйственных систем, систем связи
и коммуникаций. Часть 1. – М.: Знание, 1998. – 488 с.
4. Руденко Ю.Н. Методические вопросы исследо- вания надежности
больших систем энергетики // Известия АН СССР. Энергетика и транспорт. –
1976. – № 1. – С. 7–24.
5. Энергетическая стратегия России на период до 2020 года. Утверждена
распоряжением Прави- тельства Российской Федерации от 28.08.2003 №1234-р.
6. Захаров П.П. Информационно-аналитическая система исследования
управляемых моделей надеж- ности и эффективности // Надежность. – 2005. –
№4 (15)
Статья отправлена: 01.11.2016 г.
© Иванникова Н.В.
ЦИТ: sl316-110
DOI: 10.21893/2415-7538-2016-04-1-110
УДК 332.143:3

Кириченко В.О., Сілонова Н.Б.
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА З НАДАННЯ ПОСЛУГ
Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Київ, Героїв Оборони, 15, 03041
Kyrychenko V., Silonova N.
ANALYSIS OF CURRENT APPROACHES TO EVALUATING PERSONNEL
MANAGEMENT SYSTEM OF COMPANY TO PROVIDE SERVICES
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,
Kyiv, Heroyiv Oborony st., 15, 03041

Анотація: в статті розглядається діяльність підприємства у сфері
управління персоналом, як елементу системи управління якістю. Розглянуто
переваги і недоліки в управлінні персоналом в умовах підприємства з надання
послуг з використанням SWOT-аналізу та запропоновано вимоги і завдання для
персоналу, які повинні бути реалізовані для створення інтегрованої системи
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управління персоналом як складової внутрішньої організаційної структури
підприємства.
Ключові слова: система управління якістю, управління персоналом, вимоги
ISO 9001:2015
Abstract. In the article have reviews about the activities of the company in the
management of personnel in terms of quality management system. The author
considered the advantages and disadvantages in personnel management in terms of
company to provide services, used SWOT-analysis and proposed requirements and
objectives for staff that will be implemented to create an integrated personnel
management system as part of the internal organizational structure.
Key words: quality management system, personnel management, the
requirements of ISO 9001: 2015
У системі управління якістю персонал організації — один з ключових
видів ресурсів. Від його роботи залежить ефективність, працездатність і
благополуччя організації в цілому. Тому управління персоналом — дуже
важливий елемент системи якості. Персонал організації задіяний у всіх
процесах. Чим ефективніше працює система управління персоналом, тим
ефективніше буде працювати організація.
Метою даної статті є аналіз невідповідностей діючої системи управління
персоналом підприємства та розроблення пропозицій щодо створення
інтегрованої системи управління персоналом як складової внутрішньої
організаційної структури підприємства.
З точки зору стандарту ISO 9001:2015, управління персоналом — це
процес забезпечення організації якісним персоналом для досягнення
необхідних результатів і задоволеності споживачів. Цей процес включає в себе
безліч завдань, які перераховуються на рис. 1.

Рис. 1 Завдання управління персоналом в СМЯ
Головна вимога стандарту щодо персоналу полягає в тому, щоб кожен
співробітник, якому доручена та чи інша робота, був компетентним, мав
необхідну освіту, підготовку, навички і досвід для виконання роботи. На
підставі цієї вимоги виникає ряд інших взаємопов'язаних вимог.
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Управління персоналом організації включає наступні вимоги, що
зображені на рис. 2:

Рис. 2 Вимоги управління персоналом організації
Хоча стандарт ISO 9001:2015 не вимагає створення спеціальних процедур і
документів з управління персоналом, необхідність в документуванні цього
процесу все одно виникає. Пов'язано це з тим, що, по-перше, виконання вимог
зачіпає багато функцій системи управління персоналом, по-друге, сама
реалізація функцій управління персоналом породжує ряд документів,
необхідних для обліку виконаних дій (наприклад, ті ж самі дані стосовно освіти
і підготовки співробітників).
В результаті дослідження було проведено анкетування співробітників та
всі фактори були відображені в SWOT матриці,яка наведена на рис. 3, де були
вказані сильні і слабкі сторони управління, можливості й загрози для
підприємства.
У межах системи управління якістю завдання управління персоналом
випливають зі складу вимог, які повинні бути реалізовані в організації при
впровадженні системи. Ці завдання є невід'ємною частиною системи
управління персоналом організації і до них відносяться:
1. Визначення та оцінка вимог до виконання роботи.
2. Оцінка рівня підготовки і компетентності персоналу.
3. Призначення на роботу персонал, що має достатній рівень підготовки і
кваліфікації.
4. Проведення навчання і підготовка персоналу.
5. Оцінка результативності навчання персоналу.
6. Мотивація співробітників до досягнення поставлених цілей
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Рис. 3 SWOT-аналіз роботи підприємства
Стандарт ISO 9001:2015 не вимагає ні якої документації, але буде
доцільним щоб результати підготовки персоналу, відомості про освіту,
кваліфікацію та досвід були задокументовані.
Враховуючи ці обставини, в організації повинні бути передбачені наступні
заходи:
1. Створювати працівникам умов для підвищення їх професійнокваліфікаційного рівня;
2. Вивчення методів оцінки і контролю якості на всіх етапах роботи
підприємства у сфері надання послуг;
3. Підтримка рівня мотивації на належному рівні;
4. Жорсткий контроль за поведінкою співробітників під час робочого
процесу;
5. Прийняти в штат менеджера по роботі з кадрами, відкоригувати
посадові інструкції апарату управління;
6. Необхідність організації відділу кадрів на підприємстві;
7. Розробка довгострокової стратегії в області роботи з персоналом;
8. Розробка і впровадження системи в навчання і розвитку персоналу;
9. Постійний моніторинг організаційного клімату організації.
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Як видно з наведеного складу завдань, управління персоналом як
інтегрований комплекс в системі управління якістю пов'язано з такими
елементами системи управління як кадровий облік і кадрове діловодство,
мотивування, навчання і розвиток персоналу. Система управління якістю
вносить в процес управління персоналом впорядкованість та злагодженість та
Література:
1. Буков А.Е. Реализация требований к управлению персоналом в системе
менеджмента качества организации / А.Е. Буков, Н.Б. Губер, О.В. Богатова //
Молодой ученый. – 2015. – №3. – С. 100–102.
2. Дорошенко Л.С. Управление трудовыми ресурсами: Учеб. пособие. – К.:
МАУП, 1997. – 60с.
3. ДСТУ ISO 9000:2015 «Системи управління якістю. Основні положення
та словник термінів» (ISO 9000:2015, IDT);
4. ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» (ISO
9001:2015, IDT);
5. Пугачев В.П. Руководство персоналом организации. Учебник для вузов
по спец."Менеджмент" -- М.: Аспект Пресс, 2003. -- 467 с.
ЦИТ: sl316-180
DOI: 10.21893/2415-7538-2016-04-1-180
УДК 658.193:62

Сілонова Н.Б., Бенюк Ю.А.
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ВИМОГ ЩОДО БЕЗПЕКИ ТА
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FEATURES IMPLEMENTATION REQUIREMENTS FOR SAFETY AND
HEALTH IN FORESTRY
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Аннотація. Розглянуто сучасні підходи і міжнародний досвід до системи
управління безпекою і гігієною праці (БіГП). Проаналізовано стан
травматизму та розроблено реєстр ризиків безпеки та гігієни праці при
виробництві деревини та запропоновано заходи щодо їх мінімізації.
Ключові слова: ризики БіГП, деревообробка, сільське господарство.
Abstract. Considers international requirements for safety management systems
and occupational health. The condition of injuries and developed a risk register of
occupational safety and health in the production of wood and proposed measures to
minimize them.
Key words: health and safety risks, woodworking, аgriculture.
Процес наближення законодавства України до законодавства
Європейського Союзу у сфері охорони праці полягає у досягненні на практиці
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високих європейських стандартів охорони праці із загальним зниженням
показників виробничого травматизму та професійних захворювань. Тому
впровадженню заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних
виробничих чинників, на запобігання нещасним випадкам на виробництві та
професійним захворюванням у галузі лісового господарства приділяється
належна увага, але ця робота ще далеко не завершена і має низку недоліків. Це
можна пояснити відсутністю науково-обґрунтованої методики формування
комплексу організаційно-технічних та психофізіологічних заходів запобігання
травматизму, що має враховувати дані системного, статистичного і експертного
аналізу причин, обставин та наслідків виробничого травматизму працівників
лісового господарства.
Метою даної статті є аналіз ефективності планування комплексу заходів з
охорони праці на лісогосподарському підприємстві з використанням ризик
орієнтованого підходу.
Сьогодні дуже важливим є вдосконалення звичних підходів до управління
виробничими ризиками з метою впровадження на практиці програм
комплексного управління ризиками ГіБП, які включають ризики пов’язані з
процесами обслуговування обладнання. Ефективна система управління
охороною здоров'ям персоналу та виробничої безпекою має відповідати
вимогам міжнародного стандарту ДСТУ OHSAS 18001:2010 «Системи
управління гігієною та безпекою праці. Вимоги». Зазначений НД регламентує
лише загальні вимоги до створюваних систем охорони праці та виробничої
безпеки в організаціях, залишаючи право вибору конкретних і найбільш
зручних шляхів їх реалізації за організаціями, які впроваджують ці системи.
Недосконала організація праці, формалізм під час проведення інструктажів
з охорони праці, порушення технологічного процесу, правил експлуатації
технологічного і електромеханічного обладнання, низька культура
виробництва, порушення трудової та виробничої дисципліни, робота без засобів
індивідуального захисту, недосконалість та зношеність засобів виробництва,
неналежна організація виробничого процесу, невиконання інструкцій з охорони
праці - основні виробничі ризики у сфері ГіБП.
Головним
механізмом в забезпеченні професійної та промислової
безпеки є система управління охороною праці, яка побудована на основі оцінки
ризиків для здоров’я та збереження життя працівників на робочих місцях.
Було проведено аналіз технології виробництва деревини. Визначено
найбільш вагомі ризики, безпеки та гігієни праці, які внесено до реєстру
(табл.1).
Враховуючи те, що процес управління ризиком передбачає не лише оцінку
величини ризику на робочих місцях, але і розробку і реалізацію відповідних
управлінських рішень, спрямованих на його зниження. Значення ризику слід
систематично перевіряти з метою недопущення відхилення від норм, правил,
інструкцій із охорони праці.
Зазначені ризики безпеки та гігієни праці можна мінімізувати шляхом:
- розроблення ризико орієнтованої політики з охорони праці;
- проведення планування заходів з охорони праці;
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- проведення ідентифікації небезпек та оцінювання ризику;
- проведення організації і координації робіт з охорони праці;
- здійснення мотивації роботи з охорони праці;
- проведення ризик-аудитів, контролю, коригування і аналізу роботи з
охорони праці.
Таблиця 1
Реєстр вагомих ризиків виробництва деревини

Потенційна небезпека
Тип ушкодження
Етап 1 «Заготівля насіння»
1. Робота на висоті
Падіння з висоти, отримання травми в
момент збирання шишок
2. Чинники виробничого довкілля:
Загроза життю водія, травми, опіки
термічні фактори – пожежі при
наливанні або зливанні палива
Етап 2 «Робота в розсаднику»
3. Використання гербіцидів, відсутність
Отруєння
засобів індивідуального захисту(ЗІЗ)
4. Протруєння насіння фунгіцидами,
Отруєння
відсутність ЗІЗ
5. Робота з гострим інструментом
Травма та забиття
6. Застосування отрутохімікатів
Отруєння, хімічні опіки
7. Робота з ріжучими інструментами
Порізи
Етап 3 «Лісокультурні роботи»
8. Робота з гостро-ріжучим предметами
Травма та забиття
9. Робота з паливно-мастильними
Травма та опіки
матеріалами
Етап 4 «Нижньоскладські роботи»
10. Перекидання вантажопідіймального
Травмування, ураження електричним
крана, технічні несправності в/п крана
струмом
11. Розряжування бензопилою
Травмування
нерозкатаних хлистів, дерев, недостатня
освітленість
Етап 5 «Робота в цеху»
12. Використання несправних механізмів Можливість
травмування
рухомими
та ріжучих пристроїв, порушення
частинами
верстата,
ріжучими
технологічного режиму обробки
пристроями, заготовками та відходами
заготівок
від оброблення
Етап 6 «Відвантаження»
13. Падіння вантажу, обвалення штабеля Травмування, ураження електричним
лісоматеріалів
струмом

Отже, запропоновані підходи до розробки і впровадження системи
управління безпекою та гігієною праці для впровадженні у лісовому
господарстві, основані на ризик-орієнтованому підході та сучасних методиках
оцінки ризику. можна гармонійно інтегрувати у технологічний процес
виробництва деревини, що сприятиме постійному вдосконаленню загальної
продуктивності праці на об’єкті господарювання.
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Анотація. В статті проаналізовано сучасні вимоги до підготовки фахівців
сфері метрології, стандартизації та управління якістю, запропоновано модель
що забезпечить належний рівень якості освітніх програм в зазначеній сфері.
Ключові слова. Фахівці, якість, стандартизація, сертифікація, модель
підготовки.
Abstract. In the article the modern requirements for training specialists in
metrology, standardization and quality management, the model that will provide the
appropriate level of quality educational programs in this area.
Key words: Experts, quality, standardization, certification, training model.
Сучасна освіта перебуває в процесі динамічних змін, викликаних
соціально-економічними реформами. Становлення та розвиток різних форм та
видів освіти, її функціональна трансформація, поглиблення її соціальних
можливостей, актуалізація завдань соціальної адаптації молоді, посилення
впливу освіти на успішність кар`єри та якості життя в цілому надали питанню
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якості освіти принципово нового сенсу [1].
Стратегія, розрахована на якість. В даний час важливою властивістю
системи освіти стає гнучкість, здатність швидко відповідати на зміни вимог
«замовника»,за який виступає не тільки роботодавець, але і кожен ступінь
освіти по відношенню до попередніх [2].
Спеціалісти в сфері метрології, стандартизації, сертифікації та управління
якістю повинні мати універсальний характер підготовки, оскільки повинні
вирішувати задачі та проблеми гармонійного та комплексного розвитку
виробництва товарів та послуг на основі сучасних методів управління та
контролю діяльності підприємств.
Метою даної статті є аналіз підходів для створення концептуальної моделі
підготовки фахівців у сфері стандартизації, метрології, сертифікації та
управління якістю.
Підготовка фахівців у даній сфері орієнтована на:
- розроблення проблем впливу стандартизації на прискорення науковотехнічного прогресу, підвищення безпечності та конкурентоздатності продукції
та послуг, результативності технологічних систем виробництва, на
удосконалення систем управління якістю продукції;
- розроблення організаційних та методичних основ стандартизації,
сертифікації та управління якістю продукції у ринкових умовах;
- розроблення шляхів підвищення результативності на основі принципу
інтегрованого управління якістю.
Якість продукції в сфері надання освітніх послуг - сукупність знань, умінь
і навичок слухача, що обумовлюють його здатність задовольнити потреби
ринку праці в певних компетенція. Забезпечення якості продукції на основі
процедур гарантування якості на кожній стадії її життєвого циклу можна за
допомогою концептуальної моделі, що отримала назву "петля якості". Петля
якості - концептуальна модель взаємозалежних видів діяльності, що впливають
на якість на різних стадіях від визначення потреб до оцінки їх задоволення.
Концептуальна модель для підвищення якості надання освітніх послуг (з
підвищення кваліфікації кадрів) має назву «Петля якості»
Обгрунтованість виконаного дослідження визначається використанням
взаємопов'язаного комплексу теоретичних та практичних аспектів
впровадження в освітній процес моделі управління якістю освітніх послуг
складається з етапів:
1. Короткий опис послуги – проведення навчання з підготовки та
підвищення кваліфікації фахівців у сфері стандартизації, сертифікації,
метрології, управління якістю та екологічного управління, захисту прав
споживачів;
2. Процес проектування послуги - процес організації навчального процесу,
конкретний навчальний план на рік, з розкладом занять,семінарів та навчальних
курсів;
3. Результат послуги – результатом користування даної послуги для
споживачів є отримання сертифікату, посвідчення та підвищення акредитації в
результаті проходження навчання;
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4. Оцінка постачальника – це рівень задоволеності керівництва
підприємства безпосередньо роботою відділу навчання фахівців сфери
стандартизації, сертифікації та управління якістю, дохід від відділу навчання,
зацікавленість споживачів у роботі даного відділу підприємства;
5. Процес надання послуги – це безпосередньо навчання яке проводиться
на базі підприємства ,матеріально технічна база представлена лекційними
аудиторіями,
навчальними
матеріалами,
комп’ютерне
забезпечення,
кваліфікований викладацький склад, затверджена керівництвом програма
навчання, навчальні матеріали;
6. Аналіз виконання послуги і підвищення якості – аналізом виконання
послуги є опитування або контроль знань, що проводиться після
прослуховування певного курсу, якщо перевірка знань є позитивною то слухачі
отримують сертифікати, посвідчення, або довідки про прослуховування даного
лекційного матеріалу;
7. Процес маркетингу: отримання маркетингової інформації – аналіз
потреб у навчанні спеціалістів сфери стандартизації, сертифікації і управління
якістю; спостереження за розвитком даної сфери, планування тематики занять
відповідно до появи нових нормативних документів;
8. Потреба у послугах - визначення потреб у послугах щодо навчання
фахівців доцільно проводити з метою прийняття управлінських рішень щодо
розвитку й оптимізації системи освітніх послуг.
Отже, при побудові стратегії забезпечення якості освітніх програм з
урахуванням усіх етапів їх життєвого циклу - від проектних розробок до заміни
на інші, доречно орієнтуватись на етапи розробленої моделі адаптувавши їх до
специфіки освітньої діяльності:
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Анотація. На основі аналізу наукової літератури обґрунтована
можливість вживання поняття “закони”, які можуть бути застосовані при
дослідженнях у сфері військового та державного управління. Таке поняття
доцільно застосовувати в наукових дослідженнях та при викладанні певних
дисциплін з державного та військового управління
Ключові слова: закон, державне управління, військове управління, наукові
дослідження, наукові праці.
Abstract. Based on the analysis of the scientific literature substantiated the right
to existence of laws of military administration, which partly can be used in public
administration. Such laws should be used in teaching and research of individual
disciplines with state and military control.
Key words: law, government, military management, research, scientific work.
Вступ При проведенні наукових досліджень, викладанні дисциплін з
державного та військового управління, а також при написанні підручників,
навчальних посібників тощо, науковці стикаються з таким поняттям як “Закон”,
який інколи трактується з різних позицій. Так у праці [1, с. 69] автор навіть
вживає термін “закон степів”, там же [1, с. 53] автором розглядаються моральні
та юридичні закони, у працях [2; 3] подаються загальне визначення “закон”, у
праці [4] – все що відноситься до законів у сфері інформаційної безпеки
держави.
У зв’язку з цим, на думку автора є необхідність публічного розтлумачення
значення терміну “Закон”, який вживається при проведенні наукових
досліджень або викладання дисциплін з державного та військового управління
Мета статті – на основі аналізу наукової літератури обґрунтована
можливість вживання поняття “закони”, яке можуть бути застосовані у сфері
військового та державного управління.
Виклад основного матеріалу. Як відомо, Конституція України –
основний закон держави, але існують і інші закони, до яких слід віднести
“закони воєнного управління”. У зв’язку з цим, на думку автора статті, є
потреба в розтлумачені цього поняття з метою недопущення різного розуміння
їх суті та відвертого несприйняття. Одним із підходу до вирішення проблеми є
аналіз такого визначення в науковій літературі різними авторами , як подано у
таблиці 1.
У праці [5] деталізується поняття “закон”. У вузькому (формальному)
значенні закон – це акт, що виходить від законодавчого органу країни,
прийнятий відповідно до встановленої процедури і має вищу юридичну силу. У
широкому значенні, закон – нормативно-правовий акт вищої юридичної сили,
що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення
загальнообов'язкових правил (норм; прийнятий в особливому порядку
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законодавчим органом (наприклад, парламентом), або безпосередньо народом.
Крім того, у праці [5] зазначено, що закон – загальноприйняте, усталене
правило співжиття, норма поведінки. Як зазначено у праці [6] законами
вважаються:
1. Емпіричні та теоретичні закони. Класифікація наукових законів може
проводитися за найрізноманітнішими ознаками або, як прийнято стверджувати
в логіці, підстав поділу.
Таблиця 1
Стислий зміст поняття “закон” із аналізу літератури
Назва наукової праці
…Словарь русского языка [2, с. 185]

Стислий зміст визначення поняття “закон”
1. Связь и взаимозависимость каких-либо
явлений объективной действительности
(например, законы общественного развития,
законы классовой борьбы, законы природы,
законы сохранения энергии, законы, законы
больших чисел).
2. Постановление государственной власти
(например, Конституция – основной закон
государства).
3. Общеобязательное право (например, законы
нравственности, неписаные законы)
Толковый словарь русского языка [3,
1. Постановление государственной власти
c, 63]
(например, законы о труде, принять, отменить
закон, соблюдать закон, действовать по закону,
нарушать закон)
2. Объективная связь между явлениями
действительности (например, законы мышления,
законы общественного развития, изучить законы
природы)
Інформаційна безпека держави [4, c,
1. Незалежна ні від чиєї волі, незаперечність,
515]
заданість, що склалася в процесі існування
даного явища, його зв’язків і відношень з
навколишнім світом.
2. Постанова державної влади, нормативний
акт, прийнятий державною владою; установлені
державною владою загальнообов’язкові правила.
3. Загальнообов’язкове незаперечне правило.
4. Загальна назва основних принципів і ідей
релігійних вірувань, звід правил якої-небудь
релігії
Закон [Електронний ресурс] Режим
Закон (англ. law, англ. Act, нім. Gesetz n) —
доступу:
нормативно-правовий акт вищої юридичної сили,
http://uk.wikipedia.org/wiki/Закон [5]
що регулює найважливіші суспільні відносини
шляхом встановлення загальнообов’язкових
правил (норм); прийнятий в особливому порядку
законодавчим органом (наприклад,
парламентом), або безпосередньо народом.
Закон (значення) [Електронний
Закон в науці – вербальне та/або математично
ресурс] Режим доступу:
виражене твердження, що має докази (на відміну
http://uk.wikipedia.org/wiki/Закон (знач від аксіоми).
ення)
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Найбільш природною здається класифікація за тими областям дійсності, до
яких належать відповідні закони. У природознавстві такими галузями є окремі
форми руху матерії або ряд пов'язаних між собою форм. Так, наприклад,
механіка досліджує закони руху тіл під впливом сил, фізика – закономірності
молекулярно-кінетичних, електромагнітних, внутрішньоатомних та інших
процесів, які в сукупності і складають фізичну форму руху матерії.
Фахівці з біології займається вивченням специфічних законів органічного
життя. Біофізики досліджують закономірності фізичних процесів у живих
організмах, а біохіміки – хімічні особливості цих процесів. Фахівці з соціальних
або гуманітарних науки вивчають закономірності тих чи інших сторін чи явищ
розвитку суспільства.
Різновидом емпіричних законів є закони природи [1] – наукове
узагальнення, що ґрунтується на емпіричному спостереженні за поведінкою
природних тіл, яке вважається універсальним і незмінним фактом фізичного
світу.
Емпіричні закони, як показує сама їх назва, виявляються в ходе
дослідження. З цією метою поряд зі спостереженням і експериментом
звертаються, звичайно, і до теоретичних методів, разом з відповідної
математичної технікою, що зайвий раз підкреслює на важливість існування
законів у сферах військового та державного управління.
Як відомо в наукових колах, немецко-американский философ и логик,
ведущий представитель логического позитивизма и философии науки Р. Карнап
у своїй останній книзі “Філософські підстави фізики” стверджує, що коли
доказано певне твердження воно може бути універсальним за формою і
вживатися як основою для подальшого використання [7]. Виходячи з цього, на
думку автора статті, в теорії управління закони воєнного управління є певними
твердженнями.
2. Динамічні та статистичні закони. У законах першого типу
передбачення носять точно визначений, однозначний характер (у зарубіжній
літературі їх найчастіше іменують детерміністичними законами). У законах
другого типу, які отримали назву статистичних, передбачення можуть бути
зроблені лише імовірнісним чином.
Як відомо, класична концепція ймовірності, що знайшла найбільш повне
вираження у працях видатних математиків, дає можливість оцінювати
результати найпростіших масових подій випадкового характеру.
У праці [8] запропоновано використання результатів масових подій
випадкового характеру при оцінюванні живучості пунктів системи управління
військами.
Виходячи з даних аналізу визначення поняття “закон” у зазначених вище
наукових працях можна дійти висновку:
1. При проведенні наукових досліджень, викладанні дисциплін з
державного та військового управління, а також при написанні підручників,
навчальних посібників тощо поняття “закон” слід тлумачити як об’єктивний
зв’язок з явищами дійсності, яке досліджується у будь-якій сфері.
2. Розглядається певна незаперечність відносин в поняттях “закон”, коли
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проводяться дослідження чи здійснюється процес викладання дисциплін з
управління.
3. У разі дослідження систем управління різного призначення слід поняття
“закон” розглядати як загальноприйняте, яке у більшості визначає норму
поведінки органів управління, яка у праці [9] обумовлена “законами воєнного
управління”. До таких законів автори віднесли:
– закон залежності організаційних форм і методів управління від структури
військ, матеріально-технічної бази й умов управління;
– закон єдності організаційно-методологічних основ на усіх рівнях
управління;
– закон відповідності необхідного і наявного (директивного) часу при
вирішенні завдань з управління та ін.
Із зазначених вище законів частка їх може бути застосована для системи
державного управління з урахування специфіки зазначеного управління в
демократичній державі.
Закони воєнного управління мають право на існування так як і закони
воєнного часу чи закони війни, сутність яких подана у праці [10, c. 262].
До підтвердження правомірності поданого вище слід зазначити, що у праці
[11] автор стверджує, що законами воєнного управління на сучасному етапі
розроблення теорії воєнного управління є:
– закон єдності і цілісності системи воєнного управління;
– закон забезпечення різноманіття систем воєнного управління;
– закон забезпечення необхідного числа ступенів свободи систем воєнного
управління;
– закон відповідності управляючої системи;
– закон слабкої ланки.
Отже, визначення “закон” має широке тлумачення, у тому числі і для
військового та державного управління. Стосовно законів державного
управління слід погодитися з формулювання цього питання в іншій площині, а
саме законності в державному управління, як це розглянуть у праці [10, с. 102–
111]. Як зазначають автори, серед організаційних передумов забезпечення
законності пріоритетного значення набуває розподіл державної влади по
вертикалі та горизонталі формування між підсистемами державного управління
відносно взаємного контролю. Слід звернути на зміст одного із законів
воєнного управління: “закон єдності організаційно-методологічних основ на
усіх рівнях управління”. На думку автор, можна і за іншими законами воєнного
управління знайти аналогічні законності в державному управлінні. Це зовсім не
протиріччє визначенню “закон“, який надають у праці [12, с. 84].
Таким чином, пошуки фундаментальних теоретичних законів у сферах
державного та військового управління характеризують прагнення до пізнання
взаємозв’язку і єдності матеріального світу, які необхідно деталізувати в
наукових працях та при викладанні відповідних навчальних дисциплін.
Висновки. Проведений аналіз наукової літератури дозволив обґрунтувати
можливість вживання поняття “закони”, яке можуть бути застосовані у сфері
військового та державного управління. Як зазначено у працях [9; 11] сфері
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військового управління існують “закони воєнного управління”, які на думку
автора можуть бути використані у державному управлінні.
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взаимодействия властных и предпринимательских структур, так и
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Формирование современных моделей взаимодействия бизнес-структур и
органов государственной (муниципальной) власти в Российской Федерации
является одним из определяющих факторов успеха реформирования экономики
и, как следствие, увеличения темпов экономического роста.
Среди
универсальных
моделей
взаимодействия
властных
и
предпринимательских структур на сегодняшний день выделяют модель
плюрализма и модель корпоративизма (неокорпоративизма).
Плюралистическая модель предполагает наличие большого разнообразия
групп интересов, отношения которых построены на основе конкурентной
модели. Государство в данных взаимоотношениях в основном играет роль
независимого арбитра, который гарантирует социальную справедливость и
соблюдение законов. Взаимоотношение бизнеса и власти в плюралистической
модели в основном приобретает форму сделок между властью и частным
бизнесом.
Для корпоративистской модели характерны следующие черты: наличие
ограниченного числа групп давления, обладающих правом представительства
интересов тех или иных отраслей, секторов; иерархичность структуры данных
групп; наличие институционально и формально закрепленных отношений этих
групп с государством посредством договора той или иной формы;
взаимоотношения групп давления между собой происходят на основе
сотрудничества; наличие значительной степени ответственности этих групп за
внедрение принятых с их участием решений. [2]
Взаимодействие властных и предпринимательских структур будет
успешным при наличии следующих основ: экономических, представленных
различного рода ресурсами; социальных, выраженных в готовности структур
взаимодействовать друг с другом на основании принципов социальной
ответственности; правовых, регулирующих взаимоотношения сторон;
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организационных, представляющих структуры, специально созданные для
эффективного взаимодействия власти и бизнеса; психологических, которые
выражаются в положительном восприятии сторонами друг друга;
аксиологических (ценностных) и идеологических, учитывающих интересы
властных и предпринимательских структур при выработке единых подходов к
решению существующих проблем; территориальных, связанных с
необходимостью объединения усилий представителей власти и бизнеса для
решения социальных задач конкретного территориального образования. [3]
На основе понимания роли бизнеса как субъекта социальной политики
современными российскими исследователями рассматривается расширенная
типология моделей взаимодействия власти и бизнеса:
1.Модели
«подавления»
и
«принуждения»
предусматривают
административное давление. Власть требует от бизнеса определенных
вложений в реализацию ее социальных программ и проектов, используя
административный аппарат и структуры, призванные осуществлять контроль за
деятельностью бизнеса.
2.Модель «патронажа» предполагает компенсации затрат бизнеса на
реализацию социальных программ и проектов за счет определенного доступа
для бизнеса к контролируемым властью ресурсам.
3.Модель «партнерство», в рамках которой представители власти и бизнеса
достигли
компромисса.
Характеризуется
пониманием
со
стороны
государственной власти важности и роли бизнеса в развитии социальноэкономических отношений.
4.Модель «доминирование» характеризуется тем, что отношения между
сторонами построены на доминировании, в отдельных случаях даже на
подчинении одной из сторон.
5.Модель «конфронтация» предполагает взаимодействие, которое
характеризуется высокой степенью активности отношений и высокой их
динамикой.
6.Модель «игнорирование» предполагает отсутствие взаимодействия как
такового, что может быть обусловлено различными причинами, однако
предполагается, что данная модель является переходной от доминирования к
конфронтации.
7.Модель «конкуренции» основывается на желании субъекта
предвосхитить усилия взаимодействующего субъекта по предметам
взаимодействия и решении общих задач. Данное желание представляется
конструктивным, но отсутствие диалога и решение задач усилиями одного
субъекта, который пусть даже и руководствуется самыми благими
намерениями, представляется фактором, ограничивающим эффективность
взаимодействия. Однако в отдельных случаях рационально организованная
конкуренция также может способствовать достижению синергетического
эффекта. [1]
Безусловно, жизнь в каждом конкретном регионе или муниципальном
образовании гораздо сложнее любой из моделей, рассмотренных выше, их
элементы постоянно переплетаются, сосуществуют, обогащают и усложняют
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друг друга. Задача любой модели моделей - дать инструмент для понимания
ситуации и планирования взаимодействия бизнеса и власти.
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Аннотация. В статье проводится анализ методологии «6 сигм»,
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На сегодняшний день существует множество методов поиска идей и
инноваций. В современном социуме инновации в компании играют крайне
важную, если только не первостепенную значимость в ведении эффективной
деятельности на рынке.
В целом, методы создания инноваций можно разделить на методы
психологической активации мышления, методы систематизированного поиска
и методы направленного поиска. Все эти методы и инструменты, которые они
содержат, необходимы для облегчения поиска творческих задач. Выбираемый
метод зависит от типа, сложности и функционала решаемой задачи.
В данной работе пойдет речь про метод «Шести сигм», его достоинства и
недостатки, назначение и особенности. Этот метод поиска инноваций был
выведен в 1985 году Биллом Смитом, исследователем из США.
Изначально идея «Шести сигм» была заложена в компании Motorola
Б.Гелвином четырьмя годами ранее. Но именно Б.Смит установил, если дефект
продукта обнаружен еще при его производстве, то вероятность его безотказной
работы у потребителя сильно уменьшалась из-за скрытых дефектов. Тогда было
принято решение, что необходимо ограничить варианты производственных
функций и процессов. Также были разработаны и внедрены различные методы
оценки доходности инвестиций в реализацию этих ограничений и улучшения
свойств продукта уже для потребителя. Предложены методы реализации
ограничений, которые включали в себя подбор, обучение и подготовку
персонала в работе над проектом по усовершенствованию деятельности
организации. Был создан научно-исследовательский институт, который
разработал непосредственно саму методологию «6 сигм» и распространил
руководства пользователей по ее внедрению в деятельность производства.
Институт создала компания Motorola при финансовой и организационной
поддержке компании Defense Group, Digital Electronics, IBM и Texas
Instruments. Уже в 1990 году была создана академия «Шесть сигм» для
подготовки специалистов в этой области.
«Шесть сигм» опирается на инновационный подход к совершенствованию,
традиционный для американских компаний [4].
Шесть сигм (англ. Six sigma)— это один из методов управления
процессами, основанный на проведении статистической оценки фактов, данных
процесса, систематическом поиске и разработке мероприятий по повышению
уровня выхода годной продукции, их последовательному внедрению и
последующему анализу безошибочности процессов для увеличения
удовлетворенности клиентов [2].
В методе «Шесть сигм» применяются все известные инструменты
управления качеством. По области их применения можно выделить пять групп:
1. Инструменты создания и поиска идей и структурирования информации
– сюда относятся такие техники, как «мозговой штурм», блок-схемы,
экспертные методы; древовидная диаграмма, карта процесса и другие;
2. Инструменты по сбору данных – выборочный метод, операционные
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определения, методы определения голоса потребителя, контрольные листки и
электронные таблицы;
3. Инструменты анализа процесса и данных, куда относятся: анализ
течения процесса, анализ добавленной ценности, графики и диаграммы, анализ
Парето, гистограмма, график трендов;
4. Инструменты статистического анализа: использование корреляции и
регрессии, планирование экспериментов, методы оценки погрешностей
измерения, изучение случайных процессов, пакеты специальных программных
средств.
5. Инструменты реализации принятого решения и управления процессом –
это методы управления проектами, анализ потенциальных проблем, видов и
последствий отказов, анализ заинтересованных сторон, документирование
процесса.
Если рассматривать метод «Шесть сигм» относительно охвата процессов
организации, то возможно реализовать три пути развития:
1. Изменение компании в целом - используется, в основном, в кризисных
ситуациях, таких как банкротство или мировой кризис ;
2. Модернизация отдельных видов деятельности организации;
3. Решение отдельных проблем организации.
Суть применения метода «Шесть сигм» для управления состоит в том, что,
если существует вероятность определения количества дефектов процесса, то
существуют и способы, которые позволяют нейтрализовать эти дефекты, и,
следовательно, повысить качество производимой продукции и, фактически,
устранить брак на производстве.
В современных условиях при использовании данного метода
производственной организацией, необходимо строго соблюдать некоторые
принципы:
 необходимо формировать стабильный, постоянный и ожидаемый
процесс производства для повышения эффективности;
 фактические показатели, которые характеризуют производственные
процессы, должны быть измеряемы, управляемы и иметь возможность
из улучшения, а, также, отражать оперативные изменения;
 необходимо активно вовлекать сотрудников организации (всех уровней,
начиная от рабочего персонала и вплоть до высшего руководства) для
построения и обеспечения постоянного улучшения качества,
прислушиваться к различным мнениям;
 необходимо ориентироваться на постоянное совершенствование и
улучшение процессов;
 единство общей цели и построения управления организации на этом;
 отсутствие каких-либо скрытых мотивов в управлении, прозрачность
внутрикорпоративных барьеров.
Метод «Шести сигм» является последовательным и основанным на
потребностях клиента и базируется на фактах методом улучшения процессов и
обладает следующими достоинствами [1]:
1) Использование статистические методов и методов повышения качества
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позволяет простоту проведения и высокую эффективность анализа
2) Персонал организации вынужден с самого начала изучить способы
работы, а не как-либо его отлаживать и модифицировать
Помимо достоинств, стоит отметить и такой недостаток, как то, что в
данной методологии не учитываются параметры сокращения или увеличения
непроизводственной деятельности, снижение времени ожидания, сокращение
транспортных издержек.
Компанией Motorola была разработана система, которая показывала образ
действий при внедрении методологии «6 сигм», который можно представить в
виде пяти шагов. Он называется DMAIC – define, measure, analyze, improve,
improve [2]:
define - определение цели проекта или задачи, сбор данных о потребностях
клиентов;
measure - измерение процессов для определения текущего уровня
производства и качества;
analyze - проведение анализа выявленных дефектов, их причин и способов
появления;
improve - разработка улучшений процесса через выявленные дефекты и
ошибки производства;
improve - контроль с целью улучшения возможных невыявленных
дефектов.
В Соединенных Штатах Америки и во многих европейских странах этот
метод реализуется во многих областях – в промышленности, в медицинской
отрасли, в сфере услуг, в образовании, и, даже, в оборонной отрасли. В России
метод «Шесть сигм» применяют следующие предприятия: Иструм-Рэнд
(совместное предприятие с Ingersoll-Rand); АВИСМА; ВСМПО; Рыбинские
моторы (НПО «Сатурн»); РОСТАР; Красноярский алюминиевый завод;
Аудиторская фирма Аваль; подразделение 3М в России; подразделение Xerox в
России и др. Производственная практика этих предприятий подтверждает
высокую экономическую пользу от его применения.
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Аннотация: Для учащихся старших классов образовательных учреждений
определение своей будущей профессии является чрезвычайно актуальным
вопросом. Налаживание коммуникаций со школами посредством организации и
проведения образовательных мероприятий в вузах и школах города с целью
привлечения абитуриентов должно стать основой построения новой системы
взаимодействия образовательных структур.
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Abstract: For high school students of educational institutions define their future
profession is an extremely important issue. Establishing communication with the
schools by organizing and conducting educational activities at universities and
schools in order to attract students should be the basis for building a new system of
cooperation between educational institutions.
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Для учащихся старших классов образовательных учреждений определение
своей будущей профессии является чрезвычайно актуальным вопросом. При
этом профессиональное самоопределение школьников является процессом
достаточно сложным.
Профессиональная
ориентация
является
неотъемлемой
частью
социализации. Таким образом, при принятии решения о будущей
профессиональной деятельности школьники ориентируются на семью, школу,
социальные группы взаимодействия. В процессе социализации школьник
обретает социальное самоутверждение, т.е. возможность показать, что он
разделяет ценности, традиции, поведенческие модели своей группы.
В ситуации, когда ребенок придерживается семейных ценностей,
традиций, сохраняет профессиональную преемственность, сложности в выборе
будущей профессии не возникает, так как выбирается образовательная
траектория, уже знакомая данной семье.
Если же, ребенок проявляет несовпадение профессиональных интересов и
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взглядов, могут возникать конфликты (внутренние и внешние) при
самоопределении ученик. В таких случаях необходима информационная
поддержка, направленная на мотивирование к обучению.
Если воспользоваться данными социологических исследований, то из
общего числа старшеклассников, только 30%, готовы самостоятельно
определиться с будущей профессией, остальные 70% нуждаются в помощи
выбора будущей профессии.
В связи с этим, особенно актуальным становится проведение
профориентационных мероприятий, разъясняющих основы, возможности и
перспективы будущей профессии.
С другой стороны, обострение конкуренции на российском рынке
образования заставляет учебные заведения прилагать все больше усилий в
поиске мер, способствующих привлечению различных сегментов потребителей
образовательных услуг. Сегодня, в условиях недостатка финансирования со
стороны государства, образовательные учреждения сами должны искать новые
концепции своей деятельности, чтобы оптимально использовать имеющиеся
ресурсы и постоянно доказывать свою необходимость.
В этих условиях руководству вузов очень важны налаженные
коммуникации с абитуриентами; необходимо понимать, как абитуриенты
совершают выбор вуза и специальности, какие специальности популярны,
какие критерии принимаются во внимание при выборе вуза, кто принимает
решение о выборе вуза и специальности. Другими словами, каждый вуз,
выставляя достаточно обширный перечень образовательных услуг, старается
привлечь наибольшее количество потребителей. В свою очередь, абитуриенты,
выбирая вуз, решают для себя, насколько качественно эти услуги оказываются
вузом.
Также значительно повысились требования со стороны потребителей к
образовательным
учреждениям
в
отношении
качества
обучения,
ориентированности
на
современный
рынок
труда,
благоприятной
образовательной среды, психологического и эмоционального комфорта.
Данные тенденции в сфере образования предопределяют процесс интеграции
образовательных учреждений (например, ЮФУ и школ г.Ростова-на-Дону и
Ростовской области), в целях разрешения проблемы мотивированного выбора
выпускниками школ направления их дальнейшего образования.
Целью
интеграции
образовательных
учреждений
становится
ознакомление учащихся с основными направлениями, принципами
организации и теоретическими основами профессиональной деятельности.
Поставленная цель предопределяет решение следующих задач:
• координация научной, исследовательской и творческой деятельности
молодежи,
• помощь в профориентации и профессиональном самоопределении,
• развитие у школьников интереса к научной и творческой
деятельности, мотивация к получению высшего образования.
Основные направлениями деятельности по профориентации школьников:
 образовательное направление - проведение теоретических и
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практических занятий, деловых игр, мастер-классов, конкурсов и т.д.
 воспитательное направление – участие в социальных проектах, участие
в мероприятиях, проводимых факультетом ФУП ЮФУ и т.д.
 методическое направление – привитие навыков самостоятельной
работы с первоисточниками, отбор необходимой учебной литературы, работа с
большим объемом информации, работа с данными социологических центров,
организация процесса самообразования и т.д.;
 коммуникационное направление – обучение навыкам работы в команде,
привитие презентационных навыков и т.д.
Особенностью маркетинговых коммуникаций по профориентационной
деятельности старшеклассников является то, что они должны быть направлены
как на внешних (косвенных) потребителей — непосредственно школьников, их
родителей, выпускников колледжей и вузов, предпринимателей, работодателей,
госструктуры, общественные организации и др., — так и на внутренних
(прямых) потребителей образовательных услуг, находящихся в учебном
заведении — студенты, их родители, преподаватели и сотрудники,
непосредственно участвующих в образовательном процессе. Для каждой из
групп потребителей необходимо разрабатывать целевые программы
маркетинговых коммуникаций.
Такая двойная направленность обусловлена тем, что внутренние
потребители оказывают влияние на внешних (через знакомых, СМИ, при
личном общении), формируя у них определенное отношение к учебному
заведению еще задолго до личного знакомства с ним, что позволяет привлекать
дополнительное количество абитуриентов. В связи с этим, организациям сферы
образования для повышения эффективности деятельности по предоставлению
информации потенциальным потребителям, необходимо использовать
интегрированный
подход,
включающий
два
вида
маркетинговых
коммуникаций: внутренние и внешние [1].
В целях популяризации современного социально-гуманитарного знания
среди школьников факультет управления ЮФУ реализует общеразвивающий
проект: Создание Школы молодого управленца.
Основной идеей проекта является знакомство старшеклассников с
управленческой деятельностью и совместное участие в разработке
управленческих проектов. Поддержание академической репутации ЮФУ как
ведущего образовательного учреждения.
Основными задачами проекта можно назвать следующие:
 интеграция образовательных учреждений при формировании
творческого воспитания школьников;
 профориентация школьников в социально-гуманитарной сфере;
 актуализация знаний об обществе и управлении, полученных в
школьной среде, демонстрация возможности их практического применения;
 развитие у школьников интереса к научной и творческой деятельности,
мотивация к получению высшего образования;
 знакомство с основами управленческой деятельности и участие в
разработке управленческих проектов;
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 поддержание академической репутации ЮФУ как ведущего
образовательного учреждения;
 информирование школьников о перспективе получения высшего
образования в ЮФУ на высоком качественном уровне.
Среди мероприятий, которые планово проводятся в рамках проекта:
 Визит в школы: Открытый семинар
 Студенческие мастер классы
 Олимпиада для школьников
 Организация экскурсии на предприятия
 Деловые игры: (совместно со студентами)
 Методическая поддержка старшеклассников
 Проведение проектов совместно студент/ школьник
Сегодняшним школьникам недостаточно информации, которую возможно
получить из открытых источников. Современные ученики школ проявляют
интерес к внутренней организации учебного процесса вуза: как проходят
занятия, какие права и обязанности студента, возможно ли проявить себя во
внеучебной работе. Им интересно прийти на лекции, пройтись по корпусам,
пообщаться с преподавателями, проявить себя в проектной деятельности,
конференциях, мастер-классах. Налаживание коммуникаций со школами
посредством организации и проведения образовательных мероприятий в вузах
и школах города с целью привлечения абитуриентов должно стать основой
построения новой системы взаимодействия образовательных структур.
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Аннотация. В работе дается общая характеристика двуклубной
футбольной модели, описываются основные цели и условия внедрения модели, а
также экономические и маркетинговые преимущества, которые получают ее
участники; рассматривается европейский опыт функционирования двух
футбольных клубов в одном городе – «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер
Сити» (английская футбольная Премьер-Лига); анализируется первый
российский прецедент создания двуклубной футбольной модели в регионе (на
примере ФК «Краснодар» и ФК «Кубань»; дается общая оценка факторов
успешного функционирования модели в российских условиях, формулируются
выводы по работе.
Ключевые слова: футбол, спортивный маркетинг, региональный
маркетинг, ФК «Краснодар», ФК «Кубань».
Abstract. The paper gives a general description of dualclub football model,
describes the basic purpose and conditions of implementation of the model, as well as
economic and marketing benefits that accrue to the participants; We examine the
European experience of the two football clubs in the same city - Manchester United
and Manchester City (English Premier League); analyzes the creation of the first
Russian precedent dualclub football model in the region (on the example of FC
«Krasnodar» and FC «Kuban», an overall assessment of the factors of successful
operation model in the Russian context, the conclusions are formulated to work.
Key words: football, sports marketing, regional marketing, FC «Krasnodar»,
FC «Kuban».
Вступление
В настоящее время российский футбольный рынок уступает
экономическим моделям ведущих европейских футбольных Лиг. Показатели
средней посещаемости, заполняемости стадионов, общей реальной аудитории
футбола значительно меньше, чем в европейских чемпионатах.
Мощным импульсом в становлении российского футбольного рынка в
целом и развитии региональных отраслевых рынков является будущий
Чемпионат мира по футболу в 2018 году.
Сегодня в рамках программы развития спорта и подготовки к чемпионату
идет попытка создания экономической модели российского футбола,
призванная обеспечить стабильное функционирование футбольных школ и
профессиональных клубов, для повышения общенационального интереса к
футболу как к спорту, увеличения количества футбольной аудитории, развития
футбольной инфраструктуры, качественное прогрессирование Лиг в целом.
Основной текст
В последние годы осуществляется апробация различных моделей и схем
функционирования клубов и Лиг (в том числе и зарубежных) для определения
их эффективности в российских реалиях.
Одной из таких схем является создание двуклубной модели,
предполагающей наличие двух крупных клубов в регионе, играющих в
Премьер-Лиге. Основной целью внедрения модели является стимуляция
интереса к футболу путем обострения конкуренции на уровне региона, а также
увеличение посещаемости и численности футбольной аудитории. Главный
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вопрос, ответ на который частично можно получить уже сегодня: «Является ли
двуклубная модель эффективной и экономически ценной, и возможно ли ее
внедрение в другие регионы»?
Прежде чем рассмотреть российский прецедент создания двуклубной
модели, актуальным было бы охарактеризовать положительный европейский
опыт. Одной из ведущих футбольных Лиг Европы и мира является английская
Премьер-Лига. Примером города с региональной двуклубной моделью является
Манчестер – его представляют в высшей английской Лиге сразу два клуба –
Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.
Манчестер Юнайтед имеет рекордное количество болельщиков в мире около 350 миллионов человек, Манчестер Сити – около 18 миллионов. Однако
для оценки регионального эффекта важны другие показатели, прежде всего,
количество болельщиков в Манчестере. Интерес полумиллионного населения
города распределился следующим образом: «Сити» пользуется поддержкой
лишь 14,8% манкунианцев по сравнению с 55,6% у «Юнайтед». Стоит
отметить, что сегодня наблюдается наличие жестких фанатских рамок – житель
Манчестера является болельщиком либо одного, либо другого клуба, в отличие,
например, от середины XX века, когда долгое время поклонники двух
манчестерских могли чередовать походы на игры «Юнайтед» и «Сити». В
целом, больше 70% всего населения Манчестера являются болельщиками
одного из этих клубов.
Успех реализации двуклубной модели в Манчестере связан, прежде всего,
с тем, что английский футбол всегда являлся частной инициативой.
Коммерционализация футбола в Англии произошла еще в 1885 году и с этого
времени клубы, как правило, принадлежат крупному частному инвестору. Так,
в настоящее время владельцем Манчестер Юнайтед является семья Глейзеров
(Manchester United Ltd.), Манчестер Сити - Мансур ибн Зайд аль-Нахайян. В
целом, английский футбол отличает успешная бизнес-модель. Помимо высоких
спортивных результатов основной задачей клубов является извлечение
финансовой прибыли, рост капитализации клубных проектов. В отличие от
российского футбола, для британских клубов основной доход складывается от
продажи прав на трансляцию своих матчей, от продажи билетов на матчи, от
продажи клубной символики и только потом от спонсорских средств. Еще
одним отличием является то, что в Англии 90% стадиона заполняется
болельщиками клубов по сезонным абонементам. В России по сезонным
абонементам заполняется не более 10% стадионов.
Помимо этого, английские спонсорские бюджеты значительно выше, чем у
российских клубов. Для крупных национальных и мировых брендов
английский футбол является идеальной рекламной площадкой, гарантирующей
отдачу от вложенных средств. Это высокопрофессиональная индустрия,
опирающаяся на опыт, проверенный традициями.
Первый российский прецедент создания двуклубной модели в регионе был
зафиксирован в г. Краснодаре, когда в 2008 году ФК «Краснодар» получил
профессиональный статус и право выступать во втором дивизионе. За 3 сезона
клуб проделал путь от создания до выхода в Высший дивизион страны, при
Научный взгляд в будущее

65

Том 1. Выпуск 4

Менеджмент и маркетинг

этом ни разу не получал повышения «напрямую». Важно отметить, что
владельцем клуба является Сергей Галицкий, что предполагает
финансирование из частного, а не из регионального бюджета.
Вторым клубом в данной модели является ФК «Кубань», один из
старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента
основания в 1928 году. В отличие от ФК «Краснодар» ФК «Кубань» является
государственным клубом, то есть находится в управлении администрации
Краснодарского края и финансируется из регионального бюджета.
В настоящее время общее количество болельщиков клуба составляет около
250 тысяч человек. Относительно 2012 года аудитория сократилась почти на
42%. Однако, необходимо учитывать, что заметное уменьшение численности
болельщиков вызвано, прежде всего, общим сокращением аудитории РФПЛ
(только за последние три года аудитория сократилась на 21%). В свою очередь
такое падение популярности во многом обусловлено сокращением
общедоступных телевизионных трансляций.
Что касается ФК «Краснодар», сегодня у клуба только идет становление
болельщицкой аудитории. На начало сезона 2015/2016 реальная аудитория
клуба составляла порядка 180 тысяч человек. Основная часть этой аудитории болельщики, который прошли естественный процесс размежевания по
предпочтениям к местным клубам и остановили свой выбор на ФК
«Краснодар».
Сегодня и у ФК «Кубань», и у ФК «Краснодар» уже есть свои постоянные
почитатели, но значительная доля болельщиков ещё какое-время будет менять
свои симпатии в зависимости от турнирных результатов, наличия тех или иных
футболистов и «звезд» в составах команд, качества игры и иных факторов. При
этом для части аудитории клубные предпочтения пока носят условный характер
— такие болельщики переживают в целом за «своих» (обе региональные
команды).
Поэтому наиболее объективным показателем эффективности «двуклубной
модели» является динамика общей посещаемости двух краснодарских клубов
(рис.1).
Для оценки посещаемости и аудитории клубов был взят период с 2006 года
(до момента появления второго клуба в г. Краснодар) по 2015 год. ФК
«Кубань» присутствовала в Премьер-Лиге в сезонах 2006 и 2009, общая
посещаемость матчей с ее участием за весь сезон была около 450 тысяч человек
– 465683 и 416636 соответственно. В 2011 году оба краснодарских клуба вышли
в Премьер-Лигу. Суммарная аудитория болельщиков краснодарских клубов,
посещавших стадион, в этот сезон превысила миллион человек (увеличилась в
2,5 раза по сравнению с 2006 годом). Несмотря на тенденцию к сокращению
числа болельщиков на стадионе в настоящее время, в сумме краснодарская
футбольная аудитория двух клубов продолжает превосходить по численности
аудиторию ФК «Кубань» до появления ФК «Краснодар» (815852 человек в
сезоне 2012/2013, 707249 человек в сезоне 2013/2014, 591845 человек в сезоне
2014/2015).
Стоит отметить, что в сезоне 2014/2015 общая посещаемость ФК
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отрасли в европейской модели конкурентного локального рынка (много клубов
в городской агломерации) и в российской монополизированной модели («один
город - одна команда»).
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Аннотация. В статье оценивается конкурентоспособность предприятий
на рынке светотехнической продукции, исследуются позиции и доли рынка
промышленных компаний.
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Abstract. The paper assesses the competitiveness of enterprises on the market of
lighting products, examines the position and market shares of industrial companies
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Вступление
ГУП Республики Мордовия «Лисма» - крупнейшее светотехническое
предприятие России. Оснащенное высокопроизводительным оборудованием,
оно осуществляет весь процесс производства от научной разработки до выпуска
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характеристикам источников света, а не низкой цене. Поэтому потребители
светотехнической продукции все чаще находят более привлекательной
продукцию конкурирующих с ГУП РМ «Лисма» предприятий, цены на
которую значительно выше.
Таким образом, чтобы ГУП РМ «Лисма» преодолело проблемы, которые в
последние годы связываются с падением спроса на продукцию предприятия,
вследствие чего снижается объем продаж и прибыль, необходимо повышать
конкурентоспособность источников света.
При определении конкурентных позиций ГУП РМ «Лисма» важным
является расчет и изучение доли рынка (dp) предприятия по каждой группе
ламп. Доля рынка определяется отношением объема проданной продукции (Q,
шт.) к емкости рынка по данной группе ламп (Ер, шт.). Доля российского рынка
светотехнической продукции ГУП РМ «Лисма» представлена в табл. 1.
Таблица 1
Доля рынка электроламп ГУП РМ «Лисма» в регионах России в 2015 году
Регионы
Западная
Сибирь
Восточ.
Сибирь
Дальний
Восток
Поволжье
и ВолгоВятский
регион
Централь
ный
регион
СевероЗападный
регион
Урал
Северный
Кавказ
Итого по
России

ЛОН
СВЛ
ЛЛ
ДРЛ
Потенц
dp
Потенц.
dp
Потенц.
dp
Потенц.
dp
емкость ГУП РМ емкость ГУП РМ емкость ГУП РМ емкость ГУП РМ
рынка, «Лисма» рынка, «Лисма» рынка, «Лисма» рынка, «Лисма»
тыс.шт.
%
тыс.шт.
%
тыс.шт.
%
тыс.шт.
%
8042,9
0,96
14731,2 1,55
44756,8 5,94
27200,5 4,04
69704,8

8,32

54552,9

5,74

103528,4 13,74

81871,0

12,16

26474,5

3,16

12165,2

1,28

23282,6

8348,7

1,24

3,09

212968,8 25,42

276851,6 29,13

166896,3 22,15

143341,5 21,29

305378,1 36,45

400213,4 42,11

257615,5 34,19

238880,1 35,48

94084,9

11,23

99696,9

10,49

90267,2

11,98

89613,7

13,31

27815,0
93331,0

3,32
11,14

56833,9
35354,9

5,98
3,72

39105,7
28029,5

5,19
3,72

36559,2
47466,3

5,43
7,05

837800

100,0

950400

100,0

753482

100,0

673281

100,0

Согласно таблице, наиболее приоритетной продукцией ГУП РМ «Лисма»
являются светодиодные лампы (42,11%), (ЛОН) – 36,45%, люминесцентные
(34,19%) и дуговые ртутные лампы высокого давления (ДРЛ) – 35,48%, т.к.
именно у данных групп продукции наибольшие перспективы развития в
центральном регионе страны.
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Также для оценки конкурентоспособности ГУП РМ «Лисма» построим
многоугольник конкурентоспособности (рис. 4).

Рис. 4 – Многоугольник конкурентоспособности для ГУП РМ «Лисма»
Из рисунка 4 следует, что ГУП РМ «Лисма» имеет небольшое
преимущества перед основными конкурентами в ассортименте и цене
производимой продукции. Имеет относительно хорошую репутацию и
рыночную долю. Низкая доля российского рынка светотехники принадлежит
лампам общего назначения (ЛОН) ГУП РМ «Лисма». Действительно, именно
по данному виду ламп наблюдается наиболее сильная конкуренция на рынке.
Главными конкурентами предприятия по лампам ЛОН являются ОАО
«Уфимский электроламповый завод», ОАО «Томский электроламповый завода,
«Philips», а также китайские производители. Основным конкурентом ГУП РМ
«Лисма» по люминесцентным лампам является германская фирма «Osram», на
долю которой приходится более 40% российского рынка люминесцентных
ламп.
Важным конкурентным преимуществом ГУП РМ «Лисма» является
выгодное географическое положение - центральная часть России с
непосредственной близостью к г. Москва. Несмотря на жесткую конкуренцию,
лампы ГУП РМ «Лисма» находят своего покупателя по всей России и за
рубежом. Наибольший объем поставок от всей совокупности осуществляется в
Приволжский федеральный округ. Это объясняется тем, что транспортировка
производится на сравнительно близкое расстояние и, соответственно,
связанные с ней расходы не велики. Следовательно, доля транспортных
издержек в себестоимости небольшая, а значит цена ниже, чем в других
округах. Постоянно поступают заказы из Центрального федерального округа.
Сегодня благодаря высокому качеству лампы из Мордовии освещают улицы
Москвы.
Заключение и выводы Таким образом, в ходе проведенного анализа
функционирования ГУП РМ «Лисма» было выявлено, что ГУП РМ «Лисма»
имеет небольшое преимущество перед основными конкурентами в
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ассортименте и цене производимой продукции, обладает относительно
хорошей репутацией и рыночной долей. При этом были выделен ряд проблем:
усиление конкуренции со стороны иностранных компаний, повышение
требований потребителей к соотношению «цена-качество» для выпускаемой
продукции и высокий уровень скидок
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Аннотация. В работе рассматриваются перспективы создания
туристского кластера в Сакском регионе, анализируются проблемы и
перспективы его формирования в нормативно-правовом поле Российской
Федерации. Наличие месторождений минеральных вод, лечебных грязей,
морского побережья, а также благоприятного климата играет ключевую роль
в дальнейшем развитии региона как центра рекреационной, туристской и
курортной деятельности.
Ключевые слова: туристский кластер, Сакский регион, рекреация,
туризм.
Abstract. The work considers the prospects of creating a tourist cluster in Saki
region, analyzes the problems and prospects of its formation in the legal field of the
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Russian Federation. The presence of deposits of mineral waters, therapeutic mud, sea
coast and favorable climate plays a key role in the further development of the region
as a center for recreation, tourism and resort activities.
Key words: tourist cluster, Saki region, recreation, tourism.
Актуальность. В настоящее время существует множество видов услуг,
которые выполняют важнейшую общественную функцию по оздоровлению и
отдыху населения. Однако на практике часто встречаются примеры, когда
имеющиеся на территории ресурсы по ряду причин – правового,
организационного и политического характера – используются неэффективно.
Это в полной мере относится к Сакскому региону Республики Крым, в котором
на протяжении многих лет формировалось только два направления
хозяйственной специализации - агропромышленное и добыча известняков.
Объект исследования – процессы формирования рекреационного
комплекса Республики Крым в нормативно-правовом поле Российской
Федерации.
Предмет исследования – перспектива развития туристского кластера
Сакского региона.
Цель исследования. Рассмотреть перспективы развитя туристского
кластера в Сакском регионе.
Задачи. Рассмотреть сильные и слабые стороны дальнейшего развития
Сакского региона, раскрыть преимущества специализации Сакского кластера,
перспективы развития.
Результаты исследования. В последние годы проблему создания
туристско-рекреационных кластеров в Республике Крым рассматривали такие
авторы как Климов Н. Н., Потапова А. Е., Сайбель Я. В.[3]; Карташевская
И.Ф.[4], Венгеровский Е.Л., Дахненко С.С. [5]. Но проблема формирования
туристского кластера в Сакском регионе подробно не рассматривалась.
Согласно Программе развития Республики Крым до 2020г планируется
сформировать шесть туристических кластерных территорий. На эти цели в
бюджет республики заложена сумма в 22,5 миллиардов рублей, которые будут
освоены в период с 2015 по 2020 годы. Инвесторам предлагают строить в
Сакском регионе объекты размещения с лечебным уклоном. Специализация
определяется наличием уникальных природных ресурсов.
Город Саки и Сакский район располагает песчаными пляжами общая
протяженность которых составляет 36,5км., месторождениями лечебных грязей,
источниками минеральных вод с уникальным химическим составом.
В настоящее время в Саках девять санаториев, в том числе
специализированный санаторий для лечения спинальных больных им. Н.
Бурденко, курортная поликлиника, грязелечебница и водолечебница со
специальным бюветом для отпуска минеральной воды. В Сакском районе
действует несколько глубинных буровых скважин (до 1200 м) по добыче
минеральной воды типа Ессентуки-17, Столовая Крымская. Соляные озёра
богаты лечебными грязями, которые используются для лечения опорнодвигательного аппарата, гинекологических и других заболеваний. В районе
действует 10 баз отдыха и профилакториев с общим количеством 1850 мест. В
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последние годы
построен аквапарк «Банановая республика» и музейный
комплекс «Кара-Тобе».
Богатство бальнеологических ресурсов подтверждает правильность
выбранной специализации Сакского туристского кластера, а именно: лечебнооздоровительной. Наиболее наглядно достоинства и проблемы, связанные с
формированием комплекса можно рассмотреть, используя SWON-анализ.
Таблица 1.
SWON-анализ проекта Сакского лечебно-оздоровительного кластера
Сильные стороны
- привлечение передовых по отношению к
национальному уровню технологий;
- активизация экономики путем привлечения
иностранного капитала;
- поступление валютных активов и, таким
образом, увеличение валютных запасов;
- насыщение внутреннего потребительского
рынка;
- повышение уровня занятости населения и
квалификации рабочей силы;
- создание современной рыночной
инфраструктуры

Слабые стороны
- нецелесообразное использование ресурсов
прибрежной зоны, в том числе недостаточно
ухоженные пляжи и береговые линии;
- разрушение и неудовлетворительное
состояние объектов историко-культурного,
архитектурного наследия, что несет за собой
потерю ими туристской привлекательности;
- нарушение уникальной флоры и фауны,
естественных ландшафтов, что может
привести к исключению их из туристского
оборота потенциально конкурентоспособных
туристических и рекреационных территорий;
- неравномерность использования
рекреационного потенциала в течение года в
связи с небольшой продолжительностью
активного курортного сезона;
- низкий уровень конкурентоспособности
туристского продукта, что связано с
неблагоприятным состоянием объектов
материально-технической базы, ограниченным набором рекреационных услуг.
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Возможности
- преобразование санаторно-курортного и
туристско-рекреационного сектора
экономики. Всесторонняя реализация
потенциала санаторно-курортного лечения и
туризма за счет введения новых технологий в
рекреационную деятельность, оптимизации
структуры рекреационного комплекса,
снижения его отрицательного воздействия на
состояние природных ресурсов региона.
- формирование современного агросектора.
Развитие высокоэффективного
сельскохозяйственного производства на базе
новейших технологий.
- развитие многоотраслевого промышленного
комплекса и транспортное обеспечение
района.
- социальное развитие и создание
комфортных условий для жизни населения.
- возможность создания эффективного
бальнеологического хозяйства
Угрозы
- конкуренция со стороны других городов
Центральной России.
- недостаток информации о городе приводит
к отвлечению внимания потенциальных
туристов
- недостаток собственных финансовых
ресурсов, направляемых на ремонт
достопримечательностей
- разрушение исторического наследия.
- потеря потенциальных туристов
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«Сегодня стоит задача интеграции Республики Крым и г. Севастополя в
систему управления сферой туризма Российской Федерации, смягчения
негативных эффектов переходного периода и обеспечения развития туризма, а
также повышения качества жизни населения указанных субъектов Российской
Федерации. Традиционно популярные места отдыха россиян в Республике
Крым увеличивают привлекательность внутреннего туризма, что накладывает
дополнительную ответственность на органы исполнительной власти в сфере
туризма за качество услуг и объектов туристской инфраструктуры,
безопасность туристов, обеспечение рабочих мест и вклада туризма в бюджет
Российской Федерации» [1,с.2].
Если брать во внимание потенциальные санаторно-курортные
возможности Сакского региона, то весьма уместно будет создать
бальнеологическое хозяйство, а также внедрить и усовершенствовать систему
санаторно-курортных услуг на основе использования природных лечебных
ресурсов. Однако развивать курортные учреждения не стоит повсеместно,
поскольку их формирование связано со спросом на данные услуги, а также с
приобретением дорогостоящего оборудования, подготовкой специалистов и
внедрением новых лечебных технологий. Курортные учреждения Сакского
района могут иметь специализацию, связанную с услугами общего
оздоровления, либо реабилитацией по отдельным видам показаний или
заболеваний. Наличие такого природного потенциала как море также может
весьма эффективно использоваться для массовой пляжно-оздоровительной
рекреации, которая является экономически выгодной.
Заключение и выводы.
Реформирование санаторно-курортного и туристического сектора
экономики
Сакского
региона
позволит
создать
современный
конкурентоспособный
высокоэффективный
туристкой
кластер
общегосударственного и международного значения.
Реализация предлагаемого варианта стратегии создаст благоприятные
предпосылки для концентрации имеющихся организационных, финансовых,
интеллектуальных, материально-технических и других ресурсов на решении
самых острых проблем в сфере рекреации и туризма.

года
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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ QR-КОДІВ В ГОТЕЛЬНОРЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Національний університет харчових технологій, Київ, Володимирська 68, 01033
Furmanova J.P., Petrenko M.А.
PERSPECTIVE INTRODUCTION QR-CODES IN THE HOTEL AND
RESTAURANT BUSINESS
National university of food technologies , Kyiv,Volodumurska, 68, 01033

Анотація. В роботі розглянуто можливість впровадження QR-кодів у
готельно-ресторанному господарстві.
Ключові слова: QR-код, ІТ-технології, готельно-ресторанний бізнес.
Abstract. In this paper we viewed the possibility of introducing QR-codes in the
hotel and restaurant business.
Key words: QR-code, IT-technology, hotel-restaurant business.
Вступ. Власникам ресторанів добре відомо, що всього 20% постійних
клієнтів можуть їм забезпечити близько 80% прибутку. Але, щоб утримати
постійних клієнтів і залучити нових, часто стильного інтер'єру та якісної
смачної їжі може не вистачити. Доводиться впроваджувати інновації в
ресторанному бізнесі, здійснювати маркетингові кроки, які здатні залучити
відвідувачів. На фоні бурхливого розвитку ІТ-технологій цікавість викликають
новинки, які мають перспективу впровадження в готельно-ресторанному
бізнесі.
Вхідні дані і методи. Метою дослідження було проаналізувати можливість
підвищення рівня готельно-ресторанного підприємства за рахунок
впровадження новітніх ІТ-технологій. Для аналізу було обрано популярні на
сьогоднішній день QR-коди та можливість їх застосування в готелях і
ресторанах.
QR-код (від англ. quick response — швидкий відгук) – це матричний
код (двовимірний штрих-код), розроблений і представлений японською
компанією «Denso-Wave» у 1994 році. Основна перевага QR-коду — це легке
розпізнавання сканувальним
обладнанням (в
тому
числі
й
фотокамерою мобільного телефону), що дає можливість використання
в торгівлі, на виробництві, в логістиці.
QR-коди - це не просто тренд, а скоріше життєва необхідність. Найбільш
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популярні на своїй Батьківщині – Японії, де їх наносять буквально на все,
включаючи надгробки. До їх винаходу, японці використовували звичайні
штрих-коди, можливостей яких до початку 90-х років уже гостро не вистачало.
Головне достоїнство QR-кодів полягає в можливості передати досить
значний обсяг різноманітної інформації. Максимальна кількість символів, які
вміщуються в один QR-код: цифри — 7089; цифри і букви (включаючи
кирилицю) — 4296; двійковий код — 2953 байт; Ієрогліфи — 1817.

Рис. 1. QR-код готелю «Green Vilnius hotel»
Створити QR-код можна за допомогою генератора QR-кодів. Спочатку
необхідно вибрати, яку функцію він має виконувати. Потім ввести
зашифровану інформацію, а після цього виконати індивідуальне оформлення,
включаючи кольорове оформлення і вставку логотипу. Нарешті код
залишається лише завантажити, після чого він готовий до друку.
Результати. Обговорення та аналіз. Щоб підвищити рівень готельноресторанного підприємства, а також залучити нових клієнтів для підвищення
прибутку необхідно постійно розвиватися та покращувати сервіс. Необхідно
слідкувати за новими інженерними розробками та дивувати своїх постійних
клієнтів новими зручними послугами.
Винахід QR-коду – двомірного штрих-коду, дав можливість для спільної
онлайн - взаємодії між компаніями і споживачами. У невеликому квадратному
лабіринті QR-коду можна легко запрограмувати всі відомі нововведення
ресторанного бізнесу, а також безліч інших можливостей. Розміщений на
рахунку клієнта QR-код можна по праву вважати хорошим рекламним ходом. У
квадратику QR-коду можна закодувати всю історію ресторану, його
походження, авторство картин і деталей інтер'єру. Відвідувачам ресторану
надається можливість вивчити меню ресторану і ознайомитися з докладною
інформацією стосовно кожної страви – її складом, походженням інгредієнтів,
етапами приготування, калорійністю і поживністю. І вся ця інформація може
бути розміщена в маленькому квадратикові в куточку меню. Інформація,
розміщена в QR-коді про режим роботи ресторану і його контакти дасть змогу
збільшити кількість замовлень додому і в офіси. За допомогою QR-коду
ресторан зможе ознайомити своїх клієнтів про акції, що проводяться, розіграші,
лотереї. Також такий код дає можливість активувати різні програми лояльності,
влаштовувати інтерактивні опитування, проводити голосування і при цьому
швидко отримувати відгуки про діяльність ресторану від клієнтів.
QR-код в готельно-ресторанному бізнесі можна розмістити на рахунку
або чеку, в меню, для замовлення їжі в номер, бронювання номеру навіть на
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противагу книзі відгуків та пропозицій. Поки гість очікує виконання
замовлення, він може за допомогою QR-коду вивчити історію ресторану,
подивитися відео ролик про команду ресторану, отримати дружнє послання від
шеф кухаря (майстер клас, фірмовий рецепт) або навіть від власника закладу;
фото або відео страв ресторану, а також різні акції чи знижки. Не займаючи
багато місця у меню, маленький QR-код допоможе розважити гостя і краще
познайомити його з вашим закладом.
Таким чином, при скануванні QR-коду, розміщеного в меню ресторану,
гість потрапляє на мобільний сайт закладу, де демонструються різні фотографії
і відео зі страв або пунктів меню. Це полегшує вибір страви і прискорює
замовлення. На теці з рахунком розміщуються 2 коди з повідомленням: «Якщо
вам сподобались страви та обслуговування – відскануйте перший код, а якщо ні
– другий». Це покращує зворотній зв'язок з відвідувачами.
І все-таки для зручної і ефективної роботи QR-кодів слід передбачити
деякі моменти:
1. QR-код дозволяє безпосередньо передавати посилання на сайт з
мобільного пристрою. Але при цьому слід врахувати, що код повинен
направляти на сторінку, яка спеціально зверстана під мобільний пристрій і
передбачає якісь прості дії. Стандартний сайт, не адаптований під смартфон у
даному випадку неприпустимий. Цільове повідомлення (відео, зображення,
текст) має бути видно відразу, без прокрутки на екрані смартфона. Як правило
споживачі, скануючи QR-код , мають мінімум часу, тому їм ніколи розбиратися
в складній навігації сайту або чекати, поки завантажиться завелика сторінка,
навіть якщо компанія обіцяє вигідні бонуси на зразок знижок, купонів на
купівлю інших товарів тощо.
2. Можна розробити унікальний креативний дизайн, стиль, який підійде
конкретному готелю чи ресторану. Можна використати зображення або навіть
текст (проте загальна площа кольорової вставки не повинна перевищувати 1/3
коду). Код може стати продовженням логотипу закладу. Втім це потребує
додаткових затрат, на противагу сайтам, які автоматично генерують коди.
3. QR-код має бути зрозумілий клієнтам і привертати їхню увагу;
зміцнювати бренд за рахунок розширення інформації логотипу.
4. Надавати інформацію на декількох мовах.
5. Робити QR-код органічною частиною дизайну.
6. Створити власну онлайн-спільноту із застосуванням QR-коду.
7. Забезпечивши клієнту вільний доступ до Wi-Fi можна спонукати його
сканувати за допомогою телефону або планшета QR-код.
Цікавий варіант використання QR-коду це – готельний замок Hotek QR.
Унікальний, легкий у використанні, підходить для всіх смартфонів і
використовується без покупки дорогого програмного забезпечення або
спеціальних додатків. Система може бути інтегрована в існуючу систему
ключів-карт, навіть якщо готель все ще використовує магнітні карткові замки.
Кожен гість отримує власний унікальний QR-код на смартфон. QR-код
формує мобільний QR-ключ, який забезпечує прямий доступ до заброньованої
кімнати готелю. QR-код також можна роздрукувати на папері звичайним
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принтером. Не потрібно витрачатися на пластикові картки-ключі, що
економить кошти. Наявність мобільної мережі або Інтернету не обов'язкова,
щоб відкрити двері. Крім того, це внесок у справу захисту навколишнього
середовища адже не використовується пластик.
Підсумки та висновки. Проведені аналітичні дослідження показали, що
ідея використання QR-кодів у готельно-ресторанному господарстві є досить
перспективною. Завдяки впровадженню QR-кодів можна здивувати і розважити
постійних клієнтів та прорекламувати свій заклад як такий, що стежить за
розвитком науки і техніки, першим впроваджує ІТ-технології для зручності і
комфорту своїх гостей.
У ресторані або готелі можна порекомендувати розмістити QR-код в будьякому доступному місці, всередині і зовні – на стінах, колонах, стелі, вхідних
дверях тощо. Можливий перегляд переліку цін на послуги, фото, відео,
віртуальний тур, меню і акції закладу. Ось якими послугами ви дійсно зможете
поліпшити свій сервіс:
− дати можливість визначитися з вибором і забронювати номер заздалегідь;
− допомогти визначитися із замовленням, не чекаючи офіціанта;
− показати меню, послуги, ціни, зокрема на декількох мовах;
− допомогти поділитися інформацією в соціальних мережах.
− смартфон стає ключем від номера завдяки унікальному Hotek QR-коду.
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Анотація. В роботі розглянута сучасна тенденція (ідея, напрямок)
розширення спектру послуг в сфері зимового відпочинку. Враховуючи щорічно
зростаючий попит на зимові види відпочинку та постійне підвищення
середньої температури на планеті внаслідок глобального потепління,
однозначно цікавою та перспективною є ідея створення штучних
гірськолижних комплексів з повною або частковою імітацією трас для
катання на лижах, сноубордах та іншому гірськолижному спорядженні.
Суттєвою перевагою такої ідеї є повна незалежність від погодних умов,
також важливим фактом є те, що за умови створення штучного
гірськолижного комплексу можлива його експлуатація протягом всьго року з
можливістю забезпечення комфортних умов для відпочиваючих. В роботі
проаналізовані та порівняні сучасні тренажери-імітатори гірськолижних
спусків, наведені їхні комплексні хaрактеристики, враховуючи отримані дані
сформульована пропозиція використання обладнання для забезпечення різних
типів потреб.
Ключові слова: тренажер, курорт, лижі, сноуборд, спорядження,
катання, відпочинок, схил, послуга, сервіс.
Abstract. In this work the current trend (idea, direction) of expansion of the
range of services in the field of winter recreation is discussed. Taking into account
the increasing demand for winter recreation and the constant increase in the average
temperature of the planet due to global warming, by far the more interesting and
promising is the idea of creating an artificial ski resorts with full or partial
simulation runs for skiing, snowboarding and other ski equipment. A significant
advantage of this idea is full independence from weather conditions, also important is
the fact that when creating the artificial ski complex possible its operation
throughout the year with the ability to provide comfortable conditions for tourists.
The modern ski slopes simulators are analyzed and compared, their complex
characteristics are given, given the data obtained has been proposed the use of
equipment to provide different types of needs.
Key words: simulator, resort, ski, snowboard, gear, skiing, vacation, slope,
service.
Вступ.
Попит на активний зимовий відпочинок збільшується щорічно, що сприяє
появі нових гірськолижних курортів, але послуги, що надаються на таких
курортах являються однотипними та вже нецікавими для великої кількості
відпочиваючих. До того ж останнім часом в зв’язку зі зміною клімату на
території України, а саме зростання температури взимку і в результаті відсутності снігу на схилах, сезон катання триває вже не так довго, порівняно з
минулими роками. Тому, для того щоб вдало конкурувати на ринку,
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гірськолижним курортам необхідно розширювати спектр послуг, тобто вводити
нові пропозиції або покращувати якість існуючих, враховуючи особливості
зміни погодних умов. Сучасною та інноваційною є ідея створення або
реконструкція існуючого гірськолижного курорту з новим видом сервісу, який
дозволить кататися незалежно від погодніх умов.
Основний текст. Реалізація даної ідеї можлива за рахунок поєднання
існуючих послуг на гірськолижних курортах та створення нових за рахунок
використання гірськолижних тренажерів-імітаторів (надалі по тексту ГТІ), які
здатні в найдрібніших подробицях відтворювати спуск по схилу гори на
сноубордах, лижах та іншому гірськолижному спорядженні. ГТІ різних
виробників представлені рядом моделей, які відрізняються габаритами,
енергоспоживанням, і кількістю людей, які одночасно можуть займатись
(табл.1.).
Таблиця 1
Основні технічні характеристики ГТІ різних виробників
Pro Ski-Simulator - Китай

Sky Tech Sport - Росія

PROLESKI – Україна

Professional

Leader Pro Olymp 3DVR-ready Panorama
Downhill

Optimal
PRO13

Standard

Direction
PRO13D

Габаритний розмір, ДхШхВ,м
1,9х1,3х1,1

1,8х0,6х1

3,5x1,8x1,6

7x1,8x2,3

3,1х4,6х1,3
9,2х4,5х2,7

3,1х4,6х2,39,
0х4,5х4,6

Вага, кг
143
42
380
850
3800-6500
4500-6000
Потужність, кВт/год
2,2
7,5
3,5-6
3,5-10
Кількість осіб, які одночасно займаються на одному тренажері
1
1
1
2
1-3
1-3
Вартість, €
6000
2700
22900
79000
40000
50000
Аналізуючи таблицю 1 бачимо, що китайські тренажери Pro Ski-Simulator
мають одну платформу для постановки ніг з двома змінними позиціями, а
також одну платформу для тренування в гірськолижних черевиках і 6 рівнів
регулювання навантаження. Pro Ski-Simulator- хороший вибір в економ класі,
але на тренажері може займатись лише одна особа.
Російські тренажери Sky Tech Sport мають одну платформу з
прикріпленими лижними або сноубордистськими імітаторами, які рухаються
поперечно по площині. Рухи користувача проекціюються на екран. Всі
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тренажери Sky Tech оснащені програмним забезпеченням, яке дозволяє
тренуватися на віртуальному схилі, з управлінням стану снігу, підключенням
/відключенням нерівностей і горбів.
Катання на таких тренажерах має
обмежену рухомість, тому не відображає повну імітацію гірськолижного
спуску. Тренажер призначений для катання однієї особи.
Тренажер українського виробника PROLESKI - це платформа, яка має
похилу поверхню з рухомою стрічкою, яка виконана з високотехнологічного
композиту. Стрічка імітує снігову трасу і створена так, що повністю передає
відчуття ковзання по снігу. Рух стрічки спрямований вгору по похилій поверхні
назустріч лижникові. Для занять на гірськолижному тренажері PROLESKI
використовується звичайне екіпірування: гірські лижі, черевики, палиці,
сноуборд. Для забезпечення ковзання, верхній робочий шар стрічки
зволожуюється водою. Для зменшення сили тертя гірських лиж або сноуборду
зі стрічкою робочий шар додатково обробляється спеціальним концентратом.
Дані тренажери представлені п’ятьма серіями: Optimal, Vertical, Direction,
Cross, Direction+Sport. Моделі маркуються PRO, наступна цифра вказує на
допустима кількість лижників, які одночасно займаються (модель 1 – одиночна,
2 і 3 – для двох і трьох лижників, відповідно).
Аналізуючи вищенаведені дані можна зробити висновок, що найкращим
рішенням реалізації ідеї забезпечення сервісу, який дозволяє кататися щорічно
незалежно від погоди - є тренажери українського виробника. Суттєвою
перевагою ГТІ PROLESKI, є наявність спеціального покриття рухомої стрічки,
динамічної платформи, які дійсно імітують спуск з гори. До суттєвих переваг
можна також віднести і те, що тренування і катання відбувається в
справжньому спорядженні. Серед тренажерів PROLESKI є такі модельні ряди,
які дозволяють одночасно займатись трьом людям. Серед тренажерів інших
виробників такої можливості немає, вони більше підходять для встановлення в
місцях з невеликим потоком користувачів.
Розуміння особливостей цільової аудиторії, її мотивів користування
тренажерами і вимог до тренування
на 90% визначає успіх роботи
гірськолижного комплексу. Визначення цільової аудиторії є основою концепції
і безпосередньо впливає на вибір функціональних характеристик і пропускної
спроможності тренажера.
Комерційний успіх встановлення тренажерів безпосередньо залежить від
локації. Одним з основних лідерів на ринку зимового відпочинку на території
України є гірськолижний курорт Буковель. Це обумовлено тим, що курорт має
багату історію розвитку та вдосконалення. Проте, курорт Буковель вже досяг
свого найвищого піку розвитку і через нестачу місця поблизу для розширення,
запровадження такої послуги, як ГТІ неможливо, так як ГТІ вимагають
достатньо великі площі земельних ділянок для забудови приміщень, де вони
можуть бути розміщені. Тому,встановлення ГТІ можливе лише на таких
гірськолижних курортах, які вже мають розвинену інфраструктуру та
комунікації, постійний потік відпочиваючих та вільні земельні площі під
забудову приміщень для тренажерів або ж готові приміщення необхідного для
ГТІ розміру.
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Перед тим як визначитись з конкретною моделлю тренажера необхідно
врахувати пропускну здатність різних модифікацій тренажерів. Завантаження
тренажера залежить від багатьох факторів: місця розташування, клієнтського
потоку, сервісу, маркетингу і реклами. Середньорічне завантаження тренажера:
23-38% від максимального показника.У високий сезон завантаження досягає
100%. У низький сезон завантаження в деякі дні опускається до 9%. Дані щодо
навантаження різних модифікацій тренажерів наведені у таблиці 2.
З таблиці 2 видно, що по мірі збільшення кількості людей, які одночасно
можуть займатись на тренажері суттєво зростає кількість можливих
реалізованих сетів, а отже пропускна здатність ГТІ.
Таблиця 2
Навантаження тренажеру при катання на лижах або сноуборді
Модель тренжера
Заванта
Pro 1
Pro 2
Pro 3
ження
Критерій завантаження 1-го
тренаже
тренажера
Pro 1V Pro 2V Pro 3V
ра
Pro 1D Pro 2D Pro 3D
Кількість людей на 1-му тренажері, N
1
2
3
Заванта
ження
100%

Заванта
ження
38%
Заванта
ження
25%
Заванта
ження
9%

1год = 60хв/15 хв = 4 сета
Кількість сетів за 1 год = N х 4 сета
Кількість сетів за 1 день = N х 4 сета х
12 год
Кількість сетів за 1 місяць = N х 12год х
30 днів
Кількість сетів за 1 день = (N х 4 сета х
12 год) х38%
Кількість сетів за 1 місяць = (N х 12 год
х 30 днів) х 38%
Кількість сетів за 1 день = (N х 4 сета х
12 год) х 25%
Кількість сетів за 1 місяць = (N х 12 год
х 30 днів) х 25%
Кількість сетів за 1 день = (N х 4 сета х
12 год) х 9%
Кількість сетів за 1 місяць = (N х 12 год
х 30 днів) х 9%

4
4

4
8

4
12

48

96

144

1440

2880

4320

18

36

55

547

1094

1642

12

24

36

360

720

1080

4

9

13

130

259

389

Для успішного результату встановлення ГТІ слід розглядати кожну
локацію окремо. Необхідно знати загальний потік туристів до курорту та
виділити серед них потенційну аудиторію користувачів ГТІ. Також, важливим є
питання приміщень, де будуть розміщені ГТІ. При виборі тренажера окрему
увагу необхідно звернути на: габарити тренажера; рівень пожежної безпеки;
навантаження на перекриття будівлі; простоту логістики та монтажу тренажера.
Не менш важливим є також питання забезпечення електроенергією, адже
тренажери мають досить велике енергоспоживання (табл. 3).
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Таблиця 3

Енергоспоживання різних модифікацій тренажерів
Фактична
Споживання електроенергії в
Робоча
робота
місяць, кВт/год
потужність
тренажеру
Модефікація
споживання,
(к-сть
Від…
До…
кВт/год
год/місяць)
Pro 1
3,5
336-372
315
525
Pro 2
6
336-372
540
900
Pro 3
6
336-372
540
900
Pro 1V, Pro 1D
3,5
336-372
315
525
Pro 2V, Pro 2D
6
336-372
540
900
Pro 3V, Pro 3D
10
336-372
3360
3720

З таблиці 3 видно, що енергоспоживання тренажерів залежно від
модифікації коливається в межах від 315 до 3720 кВт/год в місяць, тому
важливо,
щоб
системи
електрофікації
дозволяли
забезпечувати
енергоспоживання у необхідній кількості.
Умови оптимального проектування і експлуатація тренажера
Рухома стрічка тренажера повинна рухатись зі швидкістю, яка забезпечить
імітацію реального спуску.
Для розрахунку швидкості спуску в реальних умовах запишемо
диференціальне рівняння руху матеріальної системи по похилій поверхні
(Рис.1)

Рис. 1. Рух матеріальної системи та спортсменів по похилій поверхні в
реальних умовах та на тренажері
Сили, що діють на спортсмена масою m при куті нахилу траси α
представлені в формулі 1:

де

Fu + Ftr − Fc = 0 ,
d 2 s (t )
Fu - сила інерції Н’ютона ( Fu = m
);
dt 2
Ftr - сила тертя ( Ftr = f tr mg cos α );
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Fc - сила скочування ( Fc = mg sin α ).
Підставимо величини діючих сил в рівняння (1)

m

d 2 s (t )
dt

2

+ f tr mg cos α − mg sin α = 0 ,

(2)

де s(t) – шлях переміщення спортсмена; t – тривалість руху; m- маса; f tr коефіцієнт тертя ковзання; g = 9,8 м/с2; α- кут нахилу траси.
Розв’язок рівняння (2) при початкових умовах t = 0 ⇒ s(0) = 0;V (0) = 0

1 2
gt (sin α − f tr cos α)
(3)
2
Виконавши диференціювання рівняння (3), отримаємо швидкість руху
s (t ) =
V=

ds (t )
= gt (sin α − f tr cos α)
dt

(4)

Аналіз рівняння (4) показує, що спортсмен буде рухатись з прискоренням.
Зі збільшенням тривалості перебування на трасі швидкість буде збільшуватись
за лінійним законом. Ефект збільшення швидкості руху треба враховувати при
проектуванні тренажера.
Прискорення руху знайдемо після диференціювання рівняння (4)

W = g (sin α − f tr cos α)

(5)
Постійна швидкість буде, коли W=0. Перепишемо рівняння (5) і отримаємо

f tr = tgα

Залежність свідчить, що коли спортсмен досягне через певний період t
спуску швидкість V, яку можливо розрахувати з рівняння (4), для її
підтримування необхідно змінювати коефіцієнт тертя, або кут нахилу траси.
Швидкість руху спортсмена на трасі, при умови старту за наявності
початкової швидкості, можна знайти виконавши розв’язок рівняння (2) при
початкових умовах t = 0 ⇒ s(0) = 0;V (0) = V1

t2
s (t ) = V1t −
g ( f tr cos α − sin α)
(7)
2
Виконавши диференціювання рівняння (7) знайдемо швидкість руху
ds (t )
V=
= V1 − gt ( f tr cos α − sin α)
(8)
dt
При початкових умовах t = 0 ⇒ s (0) = s1 ; V (0) = V1 маємо швидкість
визначену рівнянням (8). Розрахункові параметри s (t ) , m, V (t ) треба знати
коли фіксується результат на проміжних ділянках траси.
Використавши рівняння (4) для умов g=9,8 м/с2, коефіцієнти тертя f 1tr =0,2
та f 2 tr =0,28 маємо графік 3D (рис.2).
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Рис. 2. Залежність швидкості руху доріжки для режимів початкової
швидкості V1=0, кута похилу доріжки 0,28 ≤ α ≤ 0,33 радіан ( 16,1 ≤ α ≤ 18,5
град) в інтервалі 2 ≤ t ≤ 12 с
Коли розглядаємо умови рівнянь (7) та (3) при V1=1,5 м/с, тобто
визначається результат на окремих ділянках траси, маємо графік 3D (рис.3).

Рис. 3. Залежність швидкості руху доріжки для режимів початкової
швидкості V1=1,5 м/с, кута похилу доріжки 0,28 ≤ α ≤ 0,33 радіан
( 16,1 ≤ α ≤ 18,5 град) в інтервалі 2 ≤ t ≤ 12 с
Отримані математичні моделі та аналіз графіків дає можливість вибирати
режими використання тренажерів наближені до реальних умов спуску лижника
по штучному синтетичному покритті. При спуску по снігу треба в отримані
математичні моделі підставляти менші величини коефіцієнта тертя, який
залежать від погодних умов.
Для коефіцієнтів тертя f 1tr =0,05 та f 2 tr =0,12 при початковій швидкості
V=0 м/с та V=0,5 м/с відповідно для різних початкових швидкостях маємо
графіки Рис.4 та Рис.5.
Отримані математичні моделі та аналіз графіків дають можливість
розрахувати режими експлуатації тренажерів при різних коефіцієнтах тертя,
кутах нахилу, швидкостях руху доріжки, вибирати режими використання
тренажерів наближені до реальних умов та підготовки спортсмена.
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Рис.4. Залежність швидкості руху доріжки V = ϕ(α.t ) при початковій
швидкості V=0 м/с

Рис 5. Залежність швидкості руху доріжки V = ϕ(α.t ) при початковій
швидкості V=1,5 м/с
Висновки. Отже, тільки при правильному аналізі таких факторів, як
локація, приміщення під встановлення тренажерів та можливість підключення
даних тренажерів до безперебійного та високовольтного енергопостачання,
дозволить успішно реалізувати ідею створення такого гірськолижного курорту,
на який хочеться їхати за новими враженнями та на якому можна займатися
гірськолижним видом спорту незалежно від погодної ситуації.
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