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Abstract. In this paper are discussed the engineering constructions design for operation on a shelf of the Azov-Black 
Sea basin. The purpose of research — the identification of the problems of real assessment of external loads on ocean-
technical facilities. Analytically studied the problem of accounting the actual ice loads for the design and operation of 
engineering constructions in the region. The necessity of improving the methods of calculating ice loads in the early 
stages of design and in the further exploitation of using neural networks are reasonable. The research results can be 
applied in the early stages of designing engineering constructions in the calculation of external loads. The proposed 
method allows to effectively assess the possible impact of ice load on engineering constructions, that shoud be de-
signed and existing.

Keywords: the offshore of the Azov-Black Sea basin; the engineering constructions; ice load; neural networks.

Аннотация. Выполнен анализ перспективы добычи углеводородного сырья на шельфе Азово-Черноморского 
бассейна; рассмотрены особенности и актуальные проблемы проектирования и эксплуатации инженерных со-
оружений на шельфе Азово-Черноморского бассейна. 

Ключевые слова: шельф Азово-Черноморского бассейна; инженерные сооружения; ледовые нагрузки; ней-
ронные сети.
Анотація. Виконано аналіз перспективи видобутку вуглеводневої сировини на шельфі Азово-Чорноморського 
басейну; розглянуті особливості та актуальні проблеми проектування і експлуатації інженерних споруд на 
шельфі Азовського моря.
Ключові слова: шельф Азово-Чорноморського бассейну; інженерні споруди; льодові навантаження; нейронні 
мережі.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Успешное проектирование нефтегазопромысло-

вых инженерных систем, предназначенных для экс-
плуатации на шельфе морей и океанов, зависит от 
достоверных методов расчета внешних воздействий, 
в частности ледовых нагрузок. Действующие в насто-
ящее время нормативные документы по определению 
этих нагрузок, не содержат целого ряда рекоменда-
ций, которые бы учитывали различные формы проек-
тируемых сооружений и то многообразие различных 
расчетных сценариев, которые могут реализоваться 
в процессе их срока службы. По этой причине, раз-
витие существующих и создание новых методов рас-
чета ледовых нагрузок на инженерные системы спец-
ифичных форм является актуальной проблемой.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

При проектировании инженерных сооружений 
для Азово-Черноморского бассейна важно учитывать 
ледовую составляющую общей нагрузки. В прак-
тических расчетах [1, 2, 3, 4] используют значения 
физических характеристик, в частности, толщины 
ледового покрова, основанных на многолетних на-
блюдениях. Эти значения не отражают полноту кар-
тины ледовой обстановки, что в свою очередь дает 
завышенные значения ледовой нагрузки, а, следо-
вательно, завышенные экономические расходы при 
строительстве сооружений.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ — обоснование необходимости 
совершенствования методов учета ледовых нагрузок 
при проектировании и эксплуатации инженерных 
сооружений для Азово-Черноморского бассейна на 
основе современных достижений искусственного ин-
теллекта.

ИЗЛОЖЕНИЕ  
ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

Перспективы добычи углеводородного сырья 
на Азово-Черноморском шельфе. На шельфе Чёр-
ного и Азовского морей нефть и газ добывает только 
ГАО «Черноморнефтегаз» [5]. На начало 2014 года 
на его балансе находятся 17 месторождений (11 газо-
вых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных). Их суммар-
ные запасы: 58,56 млрд куб. м газа, 1231 тыс. т кон-
денсата, 2530 тыс. т нефти. Разрабатывается десять 
месторождений (рис. 1). На суше — Задорненское, 
Джанкойское и Семёновское. В акватории Чёрного 
моря — Голицынское, Штормовое, Архангельское 

и Одесское, в акватории Азовского моря — Стрелко-
вое, Восточно-Казантипское и Северо-Булганакское. 
Девять месторождений газовые и газоконденсатные, 
Семёновское — нефтяное. В стадии обустройства на-
ходятся месторождения Одесское и Безымянное (газ), 
в стадии подготовки к обустройству (или завершения 
разведки) — Субботина (нефть).

Добыча газа: 2010 г. — 1,031; 2011 г. — 1,056; 
2012 г. — 1,174; 2013 г. — 1,650 млрд куб. м. Рост до-
бычи в январе 2014 г. по отношению к январю 2013 г. 
составил 50,1%. Он достигнут за счёт дообустройства 
Штормового и Архангельского месторождений и вво-
да в эксплуатацию Одесского.

ГАО «Черноморнефтегаз» эксплуатирует более 
1200 км магистральных газопроводов, в том числе 
370 км морских. В 2014 г. на шельфе Чёрного моря 
планируется пробурить 11 добывающих скважин 
и начать промышленное освоение Безымянного ме-
сторождения. По имеющимся планам добыча газа 
ГАО «Черноморнефтегаз» в 2014 г. должна составить  
2,42 млрд куб. м, в 2015 г. – 3,0 млрд куб. м. 

К новым перспективным проектам относят: Одес-
ское и Безымянное месторождения; месторождение 
Субботина; структура Палласа; Прикерченский уча-
сток; Скифский участок. 

Опыт использования инженерных сооружений 
в Азовском море. В конце 70х годов ХХ века на шель-
фе Азовского моря предполагалось построить первую 
ледостойкую железобетонную платформу [6]. Опора 
такой платформы представляла собой многогранный 
железобетонный цилиндр диаметром 8 м с толщиной 
стенки 1 м. Опора закреплялась 16 вертикальными 
сваями, которые проходили внутри стенок цилиндри-
ческой части и забивались в грунт.

Рис. 1. Схема разрабатываемых месторождений в Азово-
Черноморском бассейне
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При строительстве опорной конструкции для 
платформы сказалось отсутствие опыта возведения 
подобных сооружений на шельфе, где имеют место 
подвижки ледовых полей. В Азовском море при севе-
ро-восточных ветрах в феврале-марте наблюдаются 
подвижки ледовых полей [7]. И в первую зиму опор-
ная конструкция строящейся платформы не выдержа-
ла натиска льда и накренилась (рис. 2).

Это послужило хорошим опытом при строитель-
стве последующих стальных морских стационарных 
платформ «Cтрелка-2», «Стрелка-5» и др. (рис. 3), 
которые были построены в начале 80-х годов и до на-
стоящего момента дают газ. Однако сегодня еще не 
решена до конца проблема определения фактических 
ледовых нагрузок на опорные конструкции морских 
сооружений при воздействии ледовых полей и от-
дельных льдин.

Обзор проблем при проектировании инженер-
ных сооружений для Азово-Черноморского бассей-
на. Одной из основных проблем при проектировании 
платформы для работы во льду, помимо инфраструкту-
ры и удаленности области, является весьма различные 
свойства льда. Лед не является однородным, и его свой-
ства динамичны. Это затрудняет получение точных ко-
личественных оценок ледовых нагрузок. Современные 
методы проектирования и расчета конструкций осно-
ваны на использование максимальных значений ле-
довой нагрузки, полученных с помощью наблюдений 
в более раннее время [8–12]. Это не позволяет оценить 
реальную картину испытываемых нагрузок, так как за 
последнее десятилетие наблюдается изменение клима-
тических условий, в том числе и в месте расположения 
проектируемых инженерных сооружений. 

При расчетах ледовых нагрузок на ранних стади-
ях проектирования используют нормативные значе-
ния параметров льда, но единого подхода к выбору 

этих значений нет. Некоторые исследователи пред-
лагают в качестве расчетных принимать максимально 
возможные из имеющегося ряда наблюдений величи-
ны. Другие рекомендуют в расчеты вводить наиболее 
вероятные значения [13–17].

Несмотря на то, что в основном, существующие 
инженерные сооружения — буровые платформы ра-
ботают вполне хорошо при условии правильного 
учета воздействия льда управления льда, возникают 
ряд проблем как технического, так и экономическо-
го характера вызванные либо необоснованными либо 
завышенными оценками толщины льда в районе их 
установки [18]:

– прогноз изменения толщины льда, особенно 
учитывая резкие климатические изменения в послед-
нее десятилетие, повышает безопасность эксплуа-
тации буровых платформ и сокращение времени их 
простоя;

– не правильная ориентация буровых платформ 
в зависимости от направления дрейфа льда может 
привести к неверному учету рассчитанной ледовой 
нагрузки;

– разлом льда вокруг буровых платформ является 
очень важным по отношению к величине ледовых на-
грузок.

Все эти факторы принимаются во внимание при 
разработке буровых платформ работающих в слож-
ной ледовой обстановке для того, чтобы свести к ми-
нимуму ледокольную поддержку учитывая возмож-
ность сопротивления действию ледовой нагрузки, 
которую будет испытывать буровая платформа с лю-
бого направления. 

Прогнозируемые ледовые условия используются 
для оценки ледовых нагрузок на буровую платфор-
му и, следовательно, для оценки жизнеспособности 
предлагаемой конструкции платформы.

Рис. 3. Стальная морская платформа «Стрелка-2»Рис. 2. Опорная конструкция строящейся платформы
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Таким образом, формализация способа решения 
задач анализа воздействия нагрузки льда на инже-
нерные сооружения оказывается достаточно важной 
задачей. Вместе с тем, она диктуется потребностями 
автоматизации проектирования таких объектов. Уже 
по этой достаточно важной причине возникает необ-
ходимость в поиске других подходов.

Способы оценки ледовой обстановки на шель-
фе морей. Применение береговых наблюдений, авиа 
наблюдений или измерение толщины льда с помощь 
разведывательных судов являются в первом случае 
ограниченными и не дают полную картину о ледовых 
образованиях, находящихся на открытых участках 
морей, а во втором и третьем случаях — дорогосто-
ящими, представляющими опасность и часто недо-
ступными из-за погодных условий.

Перечисленные факторы не позволяют избавить-
ся от недостатков при оценке ледовой нагрузки, если 
придерживаться традиционных методов определения 

физико-механических свойств льда. Возникла необ-
ходимость применения методики комплексной оцен-
ки ледового покрова (толщины, структуры, скорости 
дрейфа и т.д.), которую можно осуществить с исполь-
зованием современных спутниковых технологий.

Современные наблюдения позволяют получать 
ежедневно точные данные изменения ледового ре-
жима. В настоящее время для распознавания и со-
ставления ледовых карт, прогнозирования ледовых 
нагрузок и т.д. применяется технология нейродина-
мического программирования [19]. Использование 
нейродинамических технологий позволит с высокой 
точностью и с учетом реальной картины дать прогноз 
по толщинам ледовых образований. Полученные дан-
ные могут быть основанием как для оценки ледовых 
нагрузок на существующие инженерные сооружения 
на Азово-Черноморском бассейне, так и для выра-
ботки рекомендации при проектировании сооруже-
ний непосредственно для морского шельфа Украины. 
Применение нейронных сетей с целью прогнозиро-
вания величины ледовой нагрузки в Азовском море 
является предметом дальнейшего рассмотрения.

Таким образом, учитывая опыт проектирования 
и эксплуатации океанотехнических сооружений на 
шельфе Азовского моря, необходимо учитывать дей-
ствующие ледовые нагрузки, как основной фактор 
надежного функционирования, удешевления строи-
тельства инженерного сооружения, а, следовательно, 
и удешевления добываемого сырья. В частности, при 
круглогодичной добычи углеводородного сырья, кон-
струкция буровых платформ должна быть выполнена 
с учетом ледовых нагрузок, действующих в зимний 
период. В настоящее время расчет при проектиро-
вании конструкций ведется с использованием мак-
симальных значений ледовой нагрузки, полученных 
с помощью наблюдений в более раннее время. Это 
не дает реальную картину испытываемых нагрузок, 
так как за последнее десятилетие наблюдается поте-
пление и преобладание теплых и умеренных зим на 
территории Азовского моря. 

Рис. 4. Распределение толщин льда в Азовском море 
с декаб ря 2007 по март 2015
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Таблица 1. Данные для обучения модели нейронной сети

Серийный  
номер Входные данные Выходные 

данные
1 0;  0,3846;  1,0000;  0,3846 0,1538
2 0,3846;  1,0000;  0,3846;  0,1538 1,0000
3 1,0000;  0,3846;  0,1538;  1,0000 0,3846
4 0,3846;  0,1538;  1,0000;  0,3846 0
5 0,1538;  1,0000;  0,3846;  0 0,1538
6 1,0000;  0,3846;  0;  0,1538 0,1538
7 0,3846;  0;  0,1538;  0,1538 0,1538
8 0;  0,1538;  0,1538;  0,1538 0,1538
9 0,1538;  0,1538;  0,1538;  0,1538 0,3846
10 0,1538;  0,1538;  0,1538;  0,3846 0
11 0,1538;  0,1538;  0,3846;  0 0
12 0,1538;  0,3846;  0;  0 0,1538
13 0,3846;  0;  0;  0,1538 0,3846
14 0;  0;  0,1538;  0,3846 0,3846
15 0;  0,1538;  0,3846;  0,3846 0
16 0,1538;  0,3846;  0,3846;  0 0,1538
17 0,3846;  0,3846;  0;  0,1538 0,3846
18 0,3846;  0;  0,1538;  0,3846 0,3846

Таблица 2. Максимальные значения толщины льда в Азов-
ском море, прогнозируемые разработанной моделью ней-
ронной сети

Дата
Реальная 

толщина льда, 
см

Прогнозируема толщина 
льда разработанной 

нейронной сетью, см  
и ошибка, %

19.01.2010 15 14,5 и 3,0%
09.02.2010 15 14,7 и 2,0%
25.01.2011 15 15,1 и 0,6%
15.02.2011 15 14,82 и 1,0%
29.11.2011 5 4,85 и 3,0%
06.12.2011 5 4,91 и 1,8%
31.01.2012 15 14,63 и 2,5%
13.02.2012 30 29,3 и 2,0%
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Расчет ледовых нагрузок на инженерные соору-
жения с использованием нейронных сетей.

В работах [20–22] представлена схема расчет ле-
довых нагрузок с учетом толщины льда, прогнозиру-
емой с использованием одно- и многофакторной ней-
ронной сети.

Предварительно был выполнен статистический 
анализ ледовой обстановки в Азовском море с 2007 
по 2015 гг. (рис. 4). Значения обучающей выборки 
нормированы на повышения эффективности нейрон-
ной сети с использованием (1):

' min

max min
,

ξ − ξ
ξ =

ξ − ξ                             
 (1)

где ξ  – необработанные данные образца, minξ   
и maxξ  – максимальные и минимальные исходные 
данные образца соответственно и 'ξ  – нормирован-
ные данные между 0 и 1.

По формуле (1) были рассчитаны значения для 
обучения модели нейронной сети, представленные 
в таблице 2.2. 

Для обучения нейронной сети были выбраны 
толщины льда в период с 18.12.2007 по 29.12.2009. 
Нормированные обучающие данные в таблице 3.1 
вводится в модели нейронной сети. Нейроны входно-
го уровня, скрытого уровня и выходного уровня уста-
навливаются как 4 (n = 4), 10 (m = 10) и 1 (l = 1) [88]. 
Изменяя глобальную точность поиска ε1 и конечная 
точность ε1, максимальное число итераций было про-
ведено обучение модели нейронной сети.

В таблице 2 представлены максимальные значе-
ния толщины льда в Азовском море, прогнозируемые 
разработанной моделью нейронной сети. 

Как видно из расчетов, прогнозируемая толщина 
льда практически совпадает с реальными статистиче-
скими значениями, а ошибка не превышает 5%. Сле-
довательно, разработанная модель нейронной сети 
способна прогнозировать с достаточной точностью 
толщину льда.

На основе этих данных был выполнен расчет ле-
довых нагрузок по известным методикам [1, 2, 3, 4] 

для платформы конструкции типа ЛСП-1 с учетом 
максимальной толщины льда для Азовского моря, 
равной 1 м и для максимальной толщины за период 
2007–2015 гг., равной 0,3 м. Результаты представлены 
в таблице 3.

Основными преимуществами использования ней-
росетевых технологий и оперативных спутниковых 
данных в расчетах ледовых нагрузок является:

– оперативность и точно расчета и оценку ледо-
вой нагрузки для уже используемых на точке бурения 
инженерных сооружений;

– возможность анализа и учета экстремальных 
ледовых нагрузок при проектировании новых инже-
нерных сооружений, что в свою очередь позволит оп-
тимально выбрать конструкцию корпуса сооружения 
и эффективно уменьшить технологические затраты 
и стоимость постройки;

– возможность использовать все физические фак-
торы, влияющие на формирование ледовых образова-
ний, что в свою очередь так же влияет на точность 
оценки ледовой нагрузки.

– возможность проведения долгосрочного про-
гноза изменения ледовой нагрузки, а в случае резкого 
изменения внешних факторов, обеспечение своевре-
менного принятия решений для предотвращения экс-
тремальных ледовых воздействий.

ВЫВОДЫ. Таким образом, исходя из вышеска-
занного, разработка методики определения ледовой 
нагрузки на основании нейросетевых технологий, 
с учетом многолетних реальных статистических дан-
ных Азово-Черноморского бассейна, является акту-
альным направлением исследования. Эта методика 
включает формулирование и решение задачи с уче-
том влияния многофакторности физических свойств 
льда на оценку ледовой нагрузки, что позволит, соз-
дав нейросетевую модель прогнозирования толщины 
ледовых образований, точно и оперативно оценивать 
реальные ледовые нагрузки, а также выработать реко-
мендации при проектировании инженерных сооруже-
ний на шельфе Азово-Черноморского бассейна.

Таблица 3. Ледовые нагрузки на ЛСП-1при толщине льда 0,3 м и 1,0 м

Методики
Авторская методика 

К. Н. Шхинека API RP 2N
ISO19906

(изгиб упругой балки)

ISO19906

(теория пластичности)

Правила морского 
регистра судоходстваТолщина 

льда
0,3 м 18,60 МН 16,61 МН 6,30 МН 4,20 МН 18,10 МН
1,0 м 62,30 МН 55,63 МН 22,50 МН 13,80 МН 60,85 МН
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Abstract. The stress concentration factors by various authors have been studied and generalized. Some of the authors 
interpret them as a ratio of the maximum to medium stresses in the most underdesigned part of the structure. Others 
suggest that the stress concentration factor is a ratio of the maximum to medium stresses in the most remote from the 
concentrator part of the structure. These two trends are compared by the example of a plate with a circular hole and 
a discontinuous plate. The results of the calculations in both approaches may vary considerably. The reliable results 
for the formation and generalization of the stress concentration factors substantialized by various authors are also 
given in this paper. According to the results of the study, the theories of failure, e.g. maximum-strain-energy theory, 
are suggested to be used for estimating the stress concentration factors at the concentrator circuit. The values of the 
stress concentration factors are determined by the ratio of the reduced stresses using the assumed theory of failure in 
the most critical point of the concentrator circuit to the reduced stresses away from this circuit. Such representation of 
the stress concentration factor is the most viable, since current strength software systems, such as ANSYS, represent 
calculation results in reduced stresses.

Key words: holes; hull structure supports; stress concentration factors.

Аннотация. Выполнено исследование по систематизации коэффициентов концентрации напряжений, возни-
кающих в конструкциях судового корпуса. Сущность коэффициентов концентрации напряжений трактуется 
по-разному в литературных источниках. В связи с этим возникает вопрос о значении коэффициентов концен-
трации напряжений в достаточно сложных корпусных конструкциях. За основу анализа принимаются резуль-
таты расчетов методами конечных и граничных элементов в сравнении с работами других авторов.

Ключевые слова: вырезы; прерывистые связи; подкрепления корпусных конструкций; коэффициенты кон-
центрации напряжений. 

Анотація. Виконано дослідження по систематизації коефіцієнтів концентрації напружень, які виникають при 
формуванні вирізів, при використанні перериваних в’язей, при локальних підкріплень. Сутність коефіцієнтів 
концентрації напружень трактується по-різному в літературних джерелах. У зв’язку з цим виникає запитан-
ня про значення коефіцієнтів концентрації напружень в досить складних корпусних конструкціях. За основу 
аналізу приймаються результати розрахунків методами кінцевих і граничних елементів порівняно з роботами 
інших авторів.
Ключові слова: вирізи; переривані в’язі; підкріплення; коефіцієнти концентрації напружень. 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Во многих случаях при проектировании корпус-

ных конструкций решающую роль оказывает такой 
показатель, как концентрация напряжений. Особен-
но это заметно при появлении в составе конструкций 
вырезов, подкреплений к ним, при формировании 
прерывистых связей, а также при резком изменении 
профиля корпусных связей или размеров их сечения. 
Отображает напряженное состояние таких элементов 
корпусных конструкций коэффициент концентрации 
напряжений в каждом отдельном сечении. Анализ 
особенностей определения коэффициентов концен-
трации напряжений ведется многие годы [1–13]. Со-
провождается такой интерес стремлением создавать 
рациональные и равнопрочные корпусные конструк-
ции на основе численных значений коэффициентов 
концентрации напряжений. 

Однако, как показывает анализ, формирования 
понятий о концентрации напряжений, а следователь-
но, и об их коэффициентах у многих авторов расхо-
дится по принципиальным соображениям. 

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ И ЛИТЕРАТУРЫ

В некоторой справочной литературе значения 
коэффициента концентрации напряжений приво-

дятся как отношение максимальных напряжений 
вызванных концентрацией напряжений к среднему 
значению напряжений в этом же сечении. В других 
литературных источниках коэффициент концентра-
ции напряжений рассматривается как отношение 
наибольших напряжений σmax, действующих в районе 
ослабленного сечения к напряжению, действующего 
на бесконечном удалении от него. Таким образом, 
становится необходимым анализ и особенность на-
хождения коэффициента концентрации напряжений к 
потенциально более сложным конструкциям и узлам 
судового корпуса. В отдельных публикациях коэффи-
циенты концентрации напряжений определяются при 
различных видах деформирования, видах нагруже-
ния, свойствах материала (в упругой зоне деформиро-
вания, в упругопластической зоне). При чистом сдви-
ге максимальные касательные напряжения принято 
относить к касательным напряжениям в каждой точке 
конструкции. Формируются представления об эффек-
тивных коэффициентах концентрации напряжений 
также на основе усталостного анализа разрушения, 
опираясь на предел усталости опытных конструкций, 
отнесенных к пределу усталости материала. 

ЦЕЛЬ СТАТЬИ состоит в анализе взглядов 
различных авторов на тонкости определения коэф-
фициентов концентрации напряжений в корпусных 
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конструкциях судового назначения. Рассматривались 
работы, исследующие напряжения в прерывистых 
связях при формировании вырезов и подкреплений 
к ним, при резком изменении площадей поперечных 
сечений, при оценке напряженно деформационного 
состояния в районе окончания прерывистых связей. 
Необходимость в подобном анализе возникает вслед-
ствие разнородности конструктивных элементов су-
дового корпуса и в разнообразии воспринимаемых 
ими нагрузок, что вызывает некоторые затруднения 
при нахождении действующих коэффициентов кон-
центрации напряжений. 

Интерес к определению коэффициентов кон-
центрации напряжений в корпусных конструк-
циях судового назначения различными авторами 
связан с тем, что большинство авторов дает их к 
сравнительно простым конструкциям. В то же вре-
мя проектирование корпусных конструкций со-
пряжено с довольно сложными конструктивными  
решениями. 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Согласно [1] коэффициент концентрации напря-

жений определяется отношением наибольших напря-
жений σmax, действующих в районе ослабленного се-
чения к напряжению, действующего на бесконечном 
удалении от него σ0. 

В [2] коэффициент концентрации напряжений 
иллюстрируется для случая одноосного растяжения 
и для чистого сдвига. Под максимальным коэффици-
ентом концентрации напряжений, у вырезов в беско-
нечных пластинах, принимается отношение макси-
мальных напряжений σθmax, действующих на контуре 
выреза к напряжениям, приложенным к пластине на 
бесконечности σ0. Тогда при одноосном растяжении 
максимальный коэффициент концентрации напряже-
ний представляется в виде:

α0 = σθmax / σ0, 

при чистом сдвиге:

α0 = τ θmax / τ0, 

где τ0 — касательные напряжения, действующие 
в пластине на бесконечном удалении от места кон-
центрации. 

Напряженное состояние в остальных точках кон-
тура согласно [2] принято характеризовать коэффи-
циентами концентрации, которые выражаются в от-
ношениях:

σθ / σ0 , а также σθ / τ, 

где σθ — нормальные напряжения на кромке выреза; 
σ0 и τ — нормальные и касательные напряжения, при-
ложенные к пластине на бесконечности. 

В [3] анализируется взаимное влияние прямо-
угольных вырезов на концентрацию напряжений 

в пластине при осевом растяжении. В этой работе 
вводится такое понятие, как теоретический коэффи-
циент концентрации напряжений, который предлага-
ется определять по формуле:

α0 = σθmax / σнетто , 

где σθmax — значение главного максимального напря-
жения на скругленной кромке выреза, σнетто — среднее 
нормальное напряжение по середине выреза. 

Рассматривая пластину в [3] с двумя последова-
тельными вырезами авторы установили значитель-
ное различие между коэффициентами концентрации 
напряжений в зависимости от ширины перемычки 
между вырезами а и ширины вырезов b, отнесенных 
к ширине пластины B. При наличии широкой пере-
мычки (а / b = 2) и при отношении b / B = 0,25–0,33 
возникает большая разница между коэффициента-
ми концентрации и напряжений. В районе крайних 
кромок выреза, ближайших к торцу, пластины по 
отношению к району перемычки составляет около 
20%. При ширине перемычки между вырезами рав-
ной ширине вырезов разница между напряжения-
ми в тех же точках колеблется в пределах 23–38%, 
а при ширине перемычки в два раза меньшей шири-
ны прямоугольного выреза разница в коэффициен-
тах концентрации напряжений достигает величины  
σА – σВ = 36–50%. 

Приведенные цифры говорят о важности досто-
верного определения коэффициентов концентрации 
напряжений, поскольку они активно используются 
при конструировании корпусных конструкций судо-
вого назначения.

В монографии [4] коэффициент концентрации 
напряжений равен отношению наибольших нормаль-
ных напряжений в зонах их концентрации σmax  к сред-
нему напряжению σ0 по сечению, вызывающему кон-
центрацию.

Опыт эксплуатации морских судов показал, что 
большое число повреждений и разрушений корпус-
ных конструкций возникало из–за появления напря-
жений, в связи с их концентрацией, поэтому недо-
оценивать их в процессе конструирования опасно. 
В качестве примера оговаривается концентрация на-
пряжений в районе концов надстроек. Максимальные 
нормальные напряжения σmax в районе концов над-
стройки рекомендуется представлять в виде суммы 
средних напряжений в непрерывных связях корпуса 
σ0, а также в виде дополнительных напряжений Δσ, 
обусловленных влиянием касательными усилиями. 
Тогда коэффициент концентрации напряжений имеет 
вид такого выражения:

α = 1 + Δσ / σ0. 

В работе [5] показано, что при решении плоских 
задач о концентрации напряжений на подкрепленных 
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контурах отверстий обычно используется такое отно-
шение:

k = σmax / σ0 ,

где σmax — максимальное значение одного из компо-
нентов тензора напряжений, σ0 — напряжения вдали 
от действующего концентратора напряжений. В [5] 
предлагается для оценки напряжений на контуре 
пластины воспользоваться гипотезами прочности, 
а значения коэффициента концентрации напряжений 
определять такой зависимостью:

k = σпр / σ,

где σпр — приведенные напряжения по принятой ги-
потезе прочности в наиболее опасной точке контура, 
определяемого выражением:

σпр = √ σr
2 – σr σθ + σθ

2 + 3 τrθ
2; 

соответствующем энергетической гипотезе проч-
ности, где: σ — приведенные напряжения вдали от 
контура концентратора, σr, σθ, τrθ — напряжения на 
контуре отверстия. Такое описание коэффициента 
концентрации напряжений наиболее жизненно, по-
скольку современные прочностные программные 
комплексы, например ANSYS, результаты расчетов 
представляют именно в приведенных напряжениях. 

Монография [6] посвящена прочностным иссле-
дованиям судовых корпусов. Применительно к грузо-
вым люкам коэффициент концентрации напряжений 
определяется как отношение максимального главного 
напряжения в углах люка к среднему нормальному 
напряжению палубы в районе люка. В [6] указано, 
что пока деформации металла корпусных конструк-
ций носят упругий характер коэффициент концентра-
ции напряжений численно равен коэффициенту кон-
центрации деформаций. 

Согласно [7] предлагается работоспособность 
узловых конструкций судового назначения характе-
ризовать, так называемыми, эффективными коэффи-
циентами концентрации напряжений α. Их величина 
отображается отношением:

α = σ–1
м

 / σ–1
к, 

где σ–1
к – предел усталости опытных конструкций, 

включающих испытываемые узлы, при числе циклов 
N = 2 · 106 и симметричном цикле нагружения, σ–1

м – 
предел усталости материала. 

В качестве примера в [7] указаны средние значе-
ния эффективных коэффициентов концентрации на-
пряжений α для различных типовых узлов корпусных 
конструкций. Особо приводятся результаты испыта-
ния узловых конструкций доведенных до усталост-
ных трещин при циклическом нагружении. Такой 
подход позволяет осуществлять выбор перспектив-

ных конструкций с точки зрения усталостной проч-
ности. 

В справочнике [8] коэффициенты концентрации 
напряжений k формируются в зависимости от того, 
подвержены ли конструкции консольному закрепле-
нию, чистому изгибу, кручению и если конструкцией 
является оболочка. 

Консольно закрепленная конструкция с жестким 
защемлением дана в [8]. Нагружена поперечной на-
грузкой Р имеет отверстие с центром на оси связи на 
расстоянии d от защемления. Выражение для коэффи-
циента концентрации напряжений имеет вид:

исчм ,
2

k
hP
J

   ,k
RM
J

  

где h – высота сечения конструкции, J – момент инер-
ции ее поперечного сечения. 

При чистом изгибе коэффициент концентрации 
напряжений по контуру отверстия представляется не-
сколько в ином виде [8]: 

исчм ,
2

k
hP
J

   ,k
RM
J

  

где М — момент чистого изгиба, J — момент инер-
ции поперечного сечения, R – постоянная величина, 
характеризующая размер отверстия. Для эллиптиче-
ского отверстия, такой размер равен R = (a + b)/ 2; a 
и b — полуоси эллипса. 

Тонкая изотропная плита толщиной h с квадрат-
ным отверстием, подвергнута действию крутящего 
момента H, который приложен по краям. Коэффици-
ент концентрации напряжений, в этом случае, опре-
деляется как отношение момента на контуре отвер-
стия Мθ к крутящему Н [8]. 

Задача о напряженном состоянии сферической 
оболочки толщиной h, загруженной равномерным 
внутренним давлением интенсивностью Р0 рассма-
тривается при наличии ослабляющего кругового от-
верстия r0. Если усилие на контуре отверстия Тφ, то 
коэффициент концентрации напряжений принято 
определять выражением:

.
o

T
k

P h
ϕ=

Руководящий документ [9] посвящен нахожде-
нию коэффициентов концентрации напряжений в 
углах больших прямоугольных палубных вырезов. 
Здесь показано, что интенсивность концентрации на-
пряжений характеризуется величиной наибольшего 
коэффициента концентрации напряжений:

α = σk
мax

 / σн ;

где σk
мax — наибольшие напряжения в зоне концен-

трации напряжений, й, нσ
Q
S

=   е 1Рk
P

=   — номинальные напря-
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жения, Q — параметр нагрузки, действующей в рас-
четном сечении конструкции (изгибающий момент, 
продольная или сдвигающая нагрузка); S — соответ-
ствующая геометрическая характеристика сечения 
конструкции (момент сопротивления, площадь сече-
ния продольных или связей, воспринимающих сдви-
говую нагрузку). 

В [10] принято считать, что если напряжение, дей-
ствующее в конструкции на достаточном удалении от 
места резкого изменения площади поперечного се-
чения, обозначенного Р, а напряжения в какой-либо 
точке, расположенной вблизи этого места Р1, то от-

ношение й, нσ
Q
S

=   е 1Рk
P

=   называется коэффициентом концен-

трации напряжений в данной точке. Применительно 
к прерывистым связям отмечено, что коэффициент 
концентрации напряжений этих связей в значитель-
ной степени зависит от формы их образования. 

В [11] утверждается, что коэффициент концен-
трации напряжений являет собой отношение местно-
го напряжения к среднему или какому-либо другому 
характерному для рассматриваемого случая дефор-
мирования напряжения, полученного на основе зави-
симостей сопротивления материала. При не упругом 
деформировании коэффициент концентрации напря-
жений называют теоретическим, чтобы указать на его 
«упругое» происхождение. 

В монографии [12] коэффициент концентрации 
напряжений трактуется как отношение максимально-
го напряжения к среднему напряжению, в наиболее 
узкой части конструкции. Рассматривается пластина, 
подвергнутая чистому изгибу моментами, приложен-
ными по ее оконечностям. Тогда в [12] коэффициент 
концентрации напряжений определяется как отно-
шение наибольшего напряжения в месте изменения 
сечения конструкции к наибольшему напряжению 
в самой узкой части конструкции. 

В работе [13] в виде справочной информации ко-
эффициент концентрации напряжений предлагается 
рассчитывать как отношение наибольших напряже-
ний к напряжениям в ослабленном сечении. 

Для сравнения результатов предлагаемых особен-
ностей нахождения коэффициентов концентрации 
напряжений было проведено исследование их опре-
деления для двух случаев. В случае отношения макси-
мальных действующих напряжений, в одном случае, 
отнесенных к напряжениям вдали от концентратора 
напряжений, в другом — к средним напряжениям 
в сечении концентратора напряжений. Сравнитель-
ное сопоставление было проведено на двух наибо-
лее распространенных случаях судового корпусного 
конструирования. В одном случае анализируется рас-
тягиваемая пластина с круговым отверстием концен-
тратора напряжений, рис. 1,а в другом растягиваемая 
прерывистая пластина, рис. 1,б. Такие схемы пластин 
содержащих концентраторы подобраны не случайно, 

поскольку в этом случае они сопоставимы. В каче-
стве концентратора представлены окружность радиу-
са R, таким же радиусом проведено сопряжение пре-
рывной и непрерывной частей пластины. 

Приведенные схемы позволяют сопоставлять 
значения коэффициентов концентрации напряжений 
для двух случаев: для пластины с отверстием и для 
прерывистой пластины. Предполагается рассмотреть 
на их примере различия в коэффициентах концентра-
ции напряжений, если максимальные напряжения от-
носить к среднему значению напряжений в сечении 
концентратора или к среднему значению напряжений 
на значительном удалении от него. 

Из условия равновесия растягиваемой прерыви-
стой пластины или пластины с вырезом толщиной t 
усилие в сечении значительно удаленном от концен-
тратора напряжений можно представить в виде:

 cp0 ,P bt= σ  (1) 
усилие в сечении концентратора напряжений равно: 

cp1
1 ,nP bt

n
−

= σ  (2) 

где b — ширина растягиваемой пластины. Приравнивая (1) и (2) получим: 
cp1
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.

1
n

n
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=
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Рис. 1. Схемы пластин, подверженных растяжению, содер-
жащих концентра-торы напряжений:
а — пластина с круговым отверстием; б — прерывистая 
пластина
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Данное выражение (3) характеризует, косвенным 
образом, отношение коэффициентов концентрации 
напряжений в зависимости от того, к какому значе-
нию напряжений отнесены наибольшие напряжения; 
к напряжениям вдали от концентратора или в средней 
его части. Графически эта зависимость (3) изображе-
на на рис. 2. 

Как видно из рис. 2, значения коэффициентов 
концентрации напряжений могут отличаться на по-
рядок и более. 

ВЫВОДЫ. В данной работе обобщены и систе-
матизированы данные по схемам определения коэф-
фициентов концентрации напряжений. Практически 
в каждом из рассмотренных источников дается свое 
трактование коэффициентов концентрации напряже-
ний. Одни предлагают относить максимальные на-
пряжения в местах концентрации к средним в этом 
же сечении. Другие считают, что максимальные на-
пряжения следует относить к напряжениям, действу-
ющим вдали от места концентрации. Как показал ана-
лиз, значения коэффициентов концентрации в этом 
случае, могут отличаться на порядок и более. 

Ю. А. Шиманский утверждает, что коэффициен-
ты концентрации напряжений следует фиксировать 
во многих точках проектируемой конструкции. Боль-
шинство работ посвящено анализу концентрации на-
пряжений на примере пластин, изредка на оболочках 
и только в нескольких рассматриваются концентра-
ции в палубных перекрытиях и судовых надстроек. 

В некоторых работах коэффициенты концентра-
ции напряжений характеризуют как отношение дей-
ствующих моментов, например, крутящего к изгиба-
ющему. В других как отношение предела усталости 
опытных конструкций, при числе циклов N =  2 · 106 
к пределу усталости материала σ–1

м. Для определения 
коэффициентов концентрации напряжений по такой 
схеме необходимо иметь результаты испытаний про-
ектируемых конструкционных узлов при соответ-
ствующем цикле нагружения. Такой подход хорошо 
согласуется с методом последовательных экспери-
ментально конструкторских приближений проекти-
рования судовых корпусных конструкций. 

Среди проанализированных источников есть 
предложение нахождения коэффициентов концентра-
ции напряжений в зависимости от типа нагружения – 
чистого изгиба; при консольном закреплении. 

В одной из работ [5] предлагается определять ко-
эффициенты концентрации напряжений по приведен-
ным напряжениям. Такое предложение можно счи-
тать перспективным для дальнейших исследований, 
поскольку расчеты методами конечных элементов 
предусматривают подачу результатов именно в при-
веденных напряжениях. Это позволяет конструирова-
ние судовых корпусных конструкций сопровождать 
современными расчетными программами, в том чис-
ле методами конечных элементов. 

Поскольку судовые корпусные конструкции име-
ют достаточно сложное формирование и большое раз-
нообразие действующих нагрузок рекомендуется ко-
эффициенты концентрации напряжений определять 
для разнообразных конкретных точек в зависимости 
от рода действующих нагрузок, условий закрепления 
в приведенных напряжениях. 

Рис. 2. Зависимость отношения среднего напряжения, 
действующего в середине концентратора напряжений, к 
напряжениям на бесконечном удалении от него к относи-
тельному значению радиуса сопряжения прерывистой кон-
струкции или радиуса окружности выреза
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Abstract. Most models of discrete optimization come down to finding the optimum hierarchies. The optimality criteria 
usually are the costs of maintaining control system. An analysis of the topological properties of the organizational struc-
ture’s graph makes it possible to decide how to rebuild the organizational structure, in order to make it more optimal 
due to the cost of its maintenance. In order to increase the efficiency of a seaport functioning, the current organizational 
structure of the sea port has been analysed. The type of organizational structure was defined and groups of criteria char-
acterizing its balance, integrity, manageability and reliability were formed. The graph theory and the theory of graph dy-
namical systems were used to get the numerical values of criteria. The graph dynamical operation of local reassignment 
was used to optimize the structure. The reformed structure is more optimal according to the topology quality criteria and 
the criteria for the maintenance costs. The technology described in this paper can be used to perform a comprehensive 
analysis of the large high-tech enterprises, such as engineering, shipbuilding, machine factory, etc.
Key words: linear-functional organizational structures; effectiveness criteria; quality criteria; models of information 
flows; informational communication; graph dynamical system theory.

Аннотация. Проанализирована эффективность функционирования действующей организационной структу-
ры морского порта. Определен тип организационной структуры и сформированы группы критериев, харак-
теризующих ее сбалансированность, целостность, управляемость и надежность. Для получения численных 
значений сформированных критериев использовались методологии теории графов и теории графодинамиче-
ских систем.
Ключевые слова: линейно-функциональные организационные структуры; критерии эффективности; крите-
рии качества; информационные связи; теория графодинамических систем.

Анотація. Проаналізовано ефективність функціювання діючої організаційної структури морського порту. Ви-
значено тип організаційної структури та сформовано групи критеріїв, що характеризують її збалансованість, 
цілісність, керованість і надійність. Для отримання чисельних значень сформованих критеріїв були викорис-
товані методології теорії графів та теорії графодинамічних систем.
Ключові слова: лінійно-функціональні організаційні структури; критерії ефективності; критерії якості; ін-
формаційні зв’язки; теорія графодинамічних систем.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Одним из основных условий функционирова-

ния предприятий в условиях рыночной экономики 
является соответствие организационной структуры 
управления целям и задачам, стоящими перед ними. 
Современные крупные региональные предприятия 
характеризуются большим числом работников, мно-
гоуровневой структурой управления, разнообразием 
входящих в них подразделений (отделов, управлений 
и др.), неравномерностью распределения управлен-
ческих нагрузок и др. Все это привело к созданию 
сложных линейно-функциональных организацион-
ных структур управления такими предприятиями.

Для анализа таких структур с целью получения 
оценки их функционального состояния целесообраз-
но использовать системный подход, который позволя-
ет учитывать многие факторы и критерии: экономи-
ческие, технологические, финансовые нормативно-
правовые и др.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ 

Анализ публикаций последних лет [2, 9], посвя-
щенных данной проблеме, позволяет указать на два 

направления ее решения. Монографии [2, 9] посвя-
щены оптимальным иерархическим структурам, где 
в роли критерия оптимизации выступают затраты на 
содержание организационной структуры управления. 
В работах [3, 4] рассматривается другой подход, по-
зволяющий определять качество организационной 
структуры на основе оценивания ее топологических 
свойств (компактность, устойчивость и др.) с приме-
нением теории графов.

Вместе с этим, для более полной оценки эффек-
тивности функционирования действующих органи-
зационных структур управления предприятиями, 
представляет интерес комплексное использование от-
меченных подходов посредством реализации инфор-
мационной технологии.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Анализ и оптимизация суще-
ствующей организационной структуры морского 
порта для повышения эффективности ее функциони-
рования.

ИЗЛОЖЕНИЕ  
ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

Проведем комплексный анализ существующей ор-
ганизационной структуры наукоемкого предприятия 
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на примере морского порта. Действующая структура 
управления представлена на рис. 1.

Анализ существующей организационной струк-
туры показывает, что она является линейно-функ-
циональной [8] с сочетанием директивного управ-
ления по вертикальным связям с руководством 
менеджерами высшего звена отдельными функци-
ональными направлениями. В структуре каждого 
функционального направления, с одной стороны, 
просматривается строгая иерархичность, с дру-
гой стороны структуры существенно отличаются 
по числу входящих в них подразделений (отделов 
и управлений), что свидетельствует о резкой не-
равномерности распределения управленческой ин-
формационной нагрузки в действующей структуре  
предприятия.

Для оценки эффективности функционирования 
действующей организационной структуры управле-
ния предприятием будем использовать теорию гра-
фов [11], теорию графодинамических систем (ТГС) 
[1], концепцию, предложенную в [5], развитую в ра-
ботах [3, 4, 6] и позволяющую определять показатели 
качества структуры, а также выявлять направления 
ее совершенствования. Представим действующую 
организационную структуру предприятия в виде гра-
фа G1 приведенного на рис. 2. Нумерация вершин 
выполнена в соответствии с нумерацией, принятой  
в ТГС [1].

{ }1 2 2 3 3 4 4 5 5
1 1 2 14 15 36 37 52 53 55, ,..., , ,..., , ,..., , ,..., ,G n n n n n n n n n=

где 1
1n  — начальник (первый уровень иерархии, 

топ-менеджер); 2
2n  — заместитель начальника по 

финансам и экономике, 2
14n  — капитан морского 

порта (второй уровень иерархии, менеджеры высше-
го звена); 3

15n  — главный бухгалтер, 3
36n  — диплом-

но-паспортный отдел (третий уровень иерархии); 
4
37n  — централизованная бухгалтерия, 4

52n  — от-
дел стратегического планирования и привлече-
ния инвестиций (четвертый уровень иерархии); 

5
53n  — комплекс социально-бытового обслуживания; 
5
55n  — комплекс автотранспортного обеспечения (пя-

тый уровень иерархии). 
Ребра графа ( 1

1n 2
4n ), ( 1

1n 2
14n ) и т. д. отвечают 

управленческим связям организационной структуры: 
( 1

1n 2
4n ) — от начальника к первому заместителю на-

чальника, ( 1
1n 2

14n ) — от начальника к капитану мор-
ского порта и т.д.

Граф G1 представляет собой пяти уровневую ие-
рархическую структуру, состоящую из n = 55 элемен-
тов (вершин) и N = 54 ребер. Он является неоднород-
ным, древесным, без циклов [9].

В соответствии с базовыми положениями теории 
графов для анализа графа G1 выделим следующие 
группы критериев: 

– сбалансированность структуры; 
– целостность структуры;

– управляемость структуры; 
– надежность структуры. 
Наиболее эффективно функционирует сбаланси-

рованная организационная структура с равномерно 
распределенной информационной нагрузкой между 
всеми элементами структуры. 

Проведем анализ сбалансированности на основе 
построенного графа структуры G1. Сбалансирован-
ность будем оценивать информационной нагрузкой 
на топ-менеджера и менеджеров высшего звена, 
наибольшей информационной нагрузкой элемента 
организационной структуры и степенью неравно-
мерности информационной нагрузки у различных 
участников управленческой деятельности. Инфор-
мационная нагрузка на высшем уровне иерархии 
определяется степенью однородности deg{ 1

1n } [10] 
вершины 1

1n  количеством ребер графа вершины  
1
1n  – deg { 1

1n } = 13 — начальник принимает и реали-
зует управленческие решения по тринадцати каналам 
информационных связей с другими участниками ор-
ганизационной структуры. В то же время у менедже-
ров высшего звена информационная нагрузка гораздо 
меньше: 

2 2 2
2 3 4
2 2 2
5 6 7
2 2 2
8 9 10
2 2
11 12
2 2
13 14

deg{ } 5; deg{ } 2; deg{ } 6;

deg{ } 8; deg{ } 3; deg{ } 1;

deg{ } 4; deg{ } 1; deg{ } 1;

deg{ } 1; deg{ } 1;

deg{ } 1; deg{ } 4.

n n n

n n n

n n n

n n

n n

= = =

= = =

= = =

= =

= =

Поэтому для обеспечения рационального равно-
мерного распределения информационной нагрузки 
между руководителями функциональных направле-
ний существующая организационная структура нуж-
дается в реорганизации.

Рациональным количеством информационных 
связей на высших уровнях системы управления явля-
ется семь [11]. В соответствии с этим системно обо-
снованной характеристикой числа управленческих 
связей, информационной нагрузки генерального ди-
ректора, является относительная величина:

1
1

1
1

0
deg

.
7n

n
λ = λ =                       (2)

Для графа G1 этот показатель равен 1,857, т. е. 
генеральный директор имеет информационную пере-
грузку в 85,7%. Максимальное количество управлен-
ческих связей — max deg (G1) имеется у начальни-
ка — max deg (G1) = deg { 1

1n } = 13.
Минимальное количество информационных ка-

налов 2 2 2 2 2 2 2
1 7 8 9 10 11 12 13min deg( ) deg{ } deg{ } deg{ } deg{ } deg{ } deg{ } deg{ } 1.G n n n n n n n= = = = = = = = 

2 2 2 2 2 2 2
1 7 8 9 10 11 12 13min deg( ) deg{ } deg{ } deg{ } deg{ } deg{ } deg{ } deg{ } 1.G n n n n n n n= = = = = = = =  В со-

ответствии с этим степень неравномерности распре-
деления информационной нагрузки, характеризуемая 
отношением максимальной и минимальной степеней 
однородности вершин графа G1 равна 12:
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max deg( ) 13 13.
min deg( ) 1

G
G

λ = = =

Таким образом, оценки сбалансированности ор-
ганизационной структуры по двум показателям — 
максимальной информационной нагрузке и степени 
неравномерности информационной нагрузки — яв-
ляются весьма неудовлетворительными, а информа-
ционная нагрузка топ-менеджера нуждается в улуч-
шении. 

Под целостностью будем понимать компакт-
ность архитектуры организационной структуры и 
также будем оценивать ее тремя частными критери-
ями: диаметром графа d(G1), радиусом графа r(G1) 
и числом центров графа — m. Диаметр графа d(G) 
характеризует наибольшую длину кратчайшей цепи, 
связывающей две вершины — максимальное рассто-
яние между двумя его вершинами a и b:

, ( )( ) max ( , )a b V Gd G d a b∈= ,                  (3)

где a и b произвольные вершины графа, V(G) — мно-
жество всех вершин, d(a, b) — расстояние между 
вершинами a и b. Он определяет максимальную 
длину маршрута, необходимого для передачи ин-
формации от наиболее удаленного подразделения 
в центр принятия управленческих решений и пере-
дачи принятого управленческого решения другому 
наиболее удаленному подразделению организации. 
Для структуры G1 диаметр графа равен d(G1)=7 (цепь 

5 4 3 2 1 2 3 4
53 43 19 3 1 5 27 52n n n n n n n n→ → → → → → → ). 

Радиус графа r(G) характеризует наименьшее из 
максимальных значений расстояний от фиксирован-
ной вершины a до всех вершин графа V(G)

( ) ( )( ) min max ( , ).a V G b V Gr G d a b∈ ∈=         (4)

Он определяет длину маршрута передачи ин-
формации от центра принятия решений. Для 

анализируемой структуры графа G1 радиус ра-
вен r(G) = 4 (например, цепь для вершины 1

1n  — 
1 2 3 4 5
1 3 19 43 53n n n n n→ → → → ). Центрами являются 

важнейшие вершины графа организационной струк-
туры G1, где формируются основные управленческие 
решения. Центром графа является вершина, для кото-
рой выполняется следующее условие:

( ) ( ) ( )( ) max ( , ) min max ( , ).b V G a V G b V Gm G d a b d a b∈ ∈ ∈= =

  ( ) ( ) ( )( ) max ( , ) min max ( , ).b V G a V G b V Gm G d a b d a b∈ ∈ ∈= =               (5)

Центр графа (m) отвечает минимизации расстоя-
ния d(a, b) до самой удаленной вершины множества 
V(G). Анализ структуры графа G1 показывает, что он 
имеет один центр: вершину 1

1n . Расстояние от верши-
ны центра до самых удаленных вершин не превышает 
четырех. Видно, что вершина, определяющая центр 
графа G1, находятся на высшем уровне иерархии.

Эффективность архитектуры организационной 
структуры тем выше, чем меньше диаметр графа d(G) 
и разница между диаметром и радиусом r(G) графа, 
и чем больше число центров графа m. Для рассматри-
ваемой организационной структуры величины d(G) 
и d(G) – r(G) достаточно велики, а m = 1, что отвеча-
ет неудовлетворительному качеству существующей 
структуры.

Для анализа управляемости структуры приме-
ним следующие критерии — удельное число инфор-
мационных каналов и количество замкнутых конту-
ров управления. Удельное число информационных 
каналов — N/n, где N — число ребер и n — число 
вершин характеризует потенциал управления орга-
низационной структуры. Чем выше удельное число 
каналов управления, тем больше число управленче-
ских связей, приходящихся на одного руководителя, и 
более эффективна система управления. Удельное чис-
ло информационных каналов для графа G1 составил 
N/n = 54/55 = 0,9818 — это низкий показатель эффек-
тивности.

Рис. 2. Граф действующей структуры управления
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Устойчивость организационной структуры, ха-
рактеризующая сохранение работоспособности си-
стемы управления при потере некоторого количества 
структурных элементов, будем оценивать следующи-
ми критериями: 

– Число внутренней устойчивости (или число не-
зависимости) α(G) — характеризует количество вер-
шин в наибольшем максимальном внутренне устой-
чивом множестве графа G1. Множество внутренней 
устойчивости графа — это совокупность несмежных 
вершин, и оно определяет множество независимости 
участников управленческой деятельности. Чем боль-
ше число внутренней устойчивости α, тем больше 
степеней свободы имеет организационная структура, 
тем выше компетентность и профессионализм в вы-
работке управленческих воздействий и меньше веро-
ятность появления ошибок управления. 

Наибольшим независимым множеством вершин 
в графе G1 является:

V( 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5
3 7 13 16 17 21 22 24 26 28 36 37 42 44 52 53 55, ... , , , , , ... , ... , ... , ... , ...n n n n n n n n n n n n n n n n n

2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5
3 7 13 16 17 21 22 24 26 28 36 37 42 44 52 53 55, ... , , , , , ... , ... , ... , ... , ...n n n n n n n n n n n n n n n n n ).

В соответствии с этим число внутренней устой-
чивости структуры α(G1) = 42, что составляет 76,36% 
от общего количества структурных элементов, и орга-
низационная структура обладает достаточно высокой 
степенью независимости. 

– Число внешней устойчивости (или число до-
минирования) β(G) определяет количество вершин, 
входящих в наименьшее множество внешней устой-
чивости. Подмножество вершин графа V является 
внешне устойчивым, или доминирующим, если каж-
дая вершина графа G смежна с некоторой вершиной 
из V, иначе говоря, каждая вершина графа находится 
на расстоянии не более 1 от доминирующего множе-

ства. Принадлежность к доминирующему множеству 
характеризует надежность обеспечения информаци-
ей всех участников управленческой деятельности, ко-
торая тем выше, тем больше наименьшее доминиру-
ющее множество и, соответственно, число внешней 
устойчивости β. Анализ графа G1 показал, что наи-
меньшим внешне устойчивым множеством является 
множество:

V( 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4
1 2 4 6 14 15 18 20 23 27 43, , ... , , , ... , , ,n n n n n n n n n n n ).

Число внешней устойчивости структуры G1  
β = 13 — достаточно высокий показатель количества 
ключевых лиц, принимающих управленческие реше-
ния — 23,64% от общего числа структурных элемен-
тов. 

Полученные значения частных критериев каче-
ства действующей организационной структуры мор-
ского порта приведены в табл. 1.

Проведем анализ действующей организационной 
структуры предприятия по критериям затрат на со-
держание структуры [6]:

1. В данной структуре отсутствует дублирование, 
при котором два менеджера управляют одной и той 
же группой исполнителей.

2. Если один менеджер непосредственно под-
чиняется второму менеджеру, тогда последний не 
управляет подчиненными первого.

3. В данной структуре есть только один менеджер 
1
1n , который не имеет начальников и которому под-

чинены все остальные менеджеры и исполнители ор-
ганизации;

4. Норма управляемости r не является постоян-
ной: 0 13r≤ ≤ .

5. Организационная иерархия не является симме-
тричной: 

Таблица 1. Критерии качества действующей организационной структуры
Группа критериев Наименование критерия Обозначение Значение Оптимизация

Сбалансированность информационная нагрузка 
первого руководителя 1

1

1
1

0
deg

7n
n

λ = λ = 1,857 min

максимальная 
информационная нагрузка max deg G1 13 min

степень неравномерности 
информационной нагрузки λ 13 min

Целостность число центров m 1 max
диаметр d 7 min
радиус r 4 min

Управляемость число каналов управления N 54 max
соотношение числа каналов 
управления и вершин N/n 0,9818 max

Надежность число внутренней 
устойчивости α 42 max

число внешней устойчивости β 13 max
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6. Количество менеджеров в оптимальной иерар-
хии с нормой управляемости r = 7 на множестве из n = 
55 исполнителей равно ( 1) / ( 1) 54 / 6 9M n r= − − = ≈ , 
а в данной структуре 14 менеджеров.

Таким образом, проведенный анализ действую-
щей ОС морского порта показывает, что по критери-
ям качества топологии и затрат на содержание такая 
структура не в полной мере является эффективной, 
что может стать основанием для ее перестройки.

С целью уменьшения информационной нагрузки 
топ-менеджера и перераспределения нормы управля-
емости менеджеров второго уровня иерархии, прове-
дем имитационное моделирование организационной 
структуры морского порта, используя ГДО «локаль-
ные переподчинения»:

ψ(n) = φ(n) + p(n),

где ψ(n) — функция подчинения преобразованного 
графа, вычисляется, исходя из следующих условий:

( ) при тех ,где ( ) 0;
0 при тех ,где ( ) 1, 0 ( ) 1;

( )
–1при тех , где ( ) 1;

( ) ( )  при тех ,где ( ) 1,  ( )>1

n n p n
n p n n

n
n n p n
n p n n p n n

=⎧
⎪ = − ≤ ≤⎪ψ = ⎨ =⎪
⎪ + = −⎩

 

;

φ(n) — функция подчинения исходного графа; p(n) — 
функция перестройки { }( ) –1; 0; +1p n ∈  [9].

В связи с тем, что превышения показателя нор-
мы управляемости приходится на вершину 1

1n , то для 
преобразований положим, что функция перестройки:

p( 2
6n ) = p( 2

7n ) = p( 2
11n ) = p( 3

26n ) = 1; 

p( 2
2n )… p( 2

5n ) = 0; p( 2
8n )… p( 2

10n ) = 0; 

p( 2
12n )… p( 2

14n ) = 0; 

p( 3
15n )… p( 3

25n ) = 0; p( 3
27n )… p( 5

55n ) = 0.

В результате преобразований получим граф-
дерево G2, структура которого изображена на рис. 3.

Далее выполним анализ преобразованной струк-
туры по критериям качества топологии. Результаты 
анализа отражены в таблице 2.

Проведем анализ преобразованной организацион-
ной структуры предприятия по критериям затрат на 
содержание структуры [5]:

1. В данной структуре отсутствует дублирование, 
при котором два менеджера управляют одной и той 
же группой исполнителей.

2. Если один менеджер непосредственно под-
чиняется второму менеджеру, тогда последний не 
управляет подчиненными первого.

3. В данной структуре есть только один менеджер 
1
1n , который не имеет начальников и которому под-

чинены все остальные менеджеры и исполнители ор-
ганизации;

4. Норма управляемости r не является постоян-
ной: 0 10r≤ ≤ .

5. Организационная иерархия не является симме-
тричной: 

Рис. 3. Граф преобразованной структуры
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6. Количество менеджеров в оптимальной иерархии 
с нормой управляемости r = 7 на множестве из n = 76 
исполнителей равно ( 1) / ( 1) 54 / 6 9M n r= − − = ≈ ,  
а в данной структуре 16 менеджеров.

ВЫВОДЫ. Выполненный анализ показал, что 
преобразованная структура морского порта является 

более оптимальной согласно критериям качества то-
пологии и критериям затрат на содержание. Допусти-
мость по оптимальности подразумевает выполнение 
всех или большей части условий (критериев) опти-
мальности. Для данного примера, оптимальность 
ОС выполняется по критериям сбалансированности, 
надежности, а также по первым пяти критериям за-
трат на содержание. При этом следует отметить, что 
выполненное графодинамическое имитационное 
моделирование ОС позволило получить преобра-
зованную структуру со сниженными показателями 
нормы управляемости и информационной нагрузки 
топ-менеджера. Однако организационная структура 
нуждается в дальнейшей оптимизации с участием 
эксперта.

Таблица 2. Критерии качества преобразованной организационной структуры
Группа критериев Наименование критерия Обозначение Значение Оптимизация

Сбалансированность информационная нагрузка 
первого руководителя 1

1

1
1

0
deg

7n
n

λ = λ = 1,429 min

максимальная 
информационная нагрузка max deg G1 10 min

степень неравномерности 
информационной нагрузки λ 10 min

Целостность число центров m 1 max
диаметр d 7 min
радиус r 4 min

Управляемость число каналов управления N 54 max
соотношение числа каналов 
управления и вершин N/n 0,9818 max

Надежность число внутренней 
устойчивости α 40 max

число внешней устойчивости β 15 max
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Abstract. The issues which are connected with the development of a specialized system for distance learning and 
academic performance control of students of shipbuilding specialties and specialists related to them have been con-
sidered. The aim of the research is to provide availability of the educational process. The factors that determine the 
necessity of the development and implementation of the website are reasoned. The specific features of its interface are 
analyzed. Special attention is payed to the section where the test control of academic performance and specification of 
the possible tasks type are realized. The interactive online teaching system which allows providing the remote access 
to the educational process for students of shipbuilding specialties is developed. The results of research can be applied 
in the educational process at higher educational institutions with various forms of teaching the students of shipbuilding 
specialties. The developed system allows increasing the availability and effectiveness of education and transfer the 
process of subjects learning to a fundamentally new level.
Keywords: distance learning; WEB-technologies; ship design; academic performance control.

Аннотация. Приведено описание проекта управления дистанционным обучением в виде интерактивной он-
лайн-системы, которая позволяет обеспечить возможность проведения занятий и тестирований для студен-
тов кораблестроительных специальностей путем использования современных разработок в области WEB-
технологий.
Ключевые слова: дистанционное обучение; проект; управление; WEB-технологии; проектирование судов; 
контроль знаний.

Анотація. Наведено опис проекту управління дистанційним навчанням у вигляді інтерактивної онлайн-сис-
теми, яка дозволяє забезпечити можливість проведення занять і тестування для студентів кораблебудівних 
спеціальностей шляхом використання сучасних розробок в області WEB-технологій.
Ключові слова: дистанційне навчання; проект; управління; WEB-технології; проектування суден; контроль 
знань.

REFERENCES
[1] Balashov A. Y., Rohova E. M., Tykhonova M. V., Tkachenko E. A. Upravlenye proektamy: uchebnyk dlia baka-

lavrov [Project Management: bachelors textbook]. Moscow, Yurai Publ., 2013, 383 p.
[2] Bushuev S. D., Bushueva N. S. Sovremennye podkhody k razvytyiu metodolohyi upravlenyia proektamy [Mod-

ern approaches to the development of project management methodologies]. Upravlinnia proektamy ta rozvytok 
vyrobnytstva [Project management and production development], 2005, № 1 (13), pp. 5–9.

[3] Maglinets Yu. A. Analiz trebovaniy k avtomatizirovannym informatsionnym sistemam [Analysis of the requirements 
to automated information systems]. Krasnoyarsk, Krasnoyarsk State Technical University Publ., 2007, 99 p.

[4] Mazur Y. Y., Shapyro V. D., Olderohhe N. H. Upravlenye proektamy: Uchebnoe posobye [Project management]. 
Moscow, Omeha-L, 2004, 664 p.

[5] Petrikov P. A. Podkhody k razrabotke uchebnykh materialov dlya distantsionnogo obucheniya [Approaches to 
the development of teaching materials for distance learning]. Molodoy uchenyy [Young scientist], 2012, № 2,  
pp. 59–62.

[6] Razzakov Sh. I., Narziev U. Z., Rakhimov R. B. Kontrol znaniy v sisteme distantsionnogo obucheniya [Control of 
academic performance in distance learning system]. Molodoy uchenyy [Young scientist], 2014, № 7, pp. 70–73.



ЗБІРНИК  НАУКОВИХ  ПРАЦЬ  НУК        ISSN 2311-3405

30

№ 6 n  2015

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Для обеспечения возможности дистанционного 

обучения и оценивания знаний студентов целесоо-
бразна разработка соответствующей системы, при 
ее проектировании рационально использовать WEB-
технологии.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

Электронные обучающие системы в настоящее 
время приобретают все большую популярность. При 
их создании необходимо учитывать особенности вос-
приятия студентами предлагаемой информации, раз-
бор которых выполнен в статье [5]. Особое внимание 
необходимо уделить контролю знаний соискателей, 
рассмотренному в [6]. Это возможно при тщательном 
анализе требований к модели тестирующей системы 
[3]. Для формулировки и решения поставленной за-
дачи следует использовать методы управления про-
ектами, описанных в [1, 2, 4].

Применение систем дистанционного обучения 
позволит обеспечить повышение эффективности об-
учения студентов, в частности кораблестроительных 
специальностей, что необходимо ввиду специфично-
сти рассматриваемой отрасли и отсутствия подобных 
систем.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ — разработка проекта управле-
ния дистанционным образованием, обеспечивающе-
го увеличение эффективности обучения и проверки 
полученных знаний студентов кораблестроительных 
специальностей.

Задачей исследования является создание обо-
лочки для системы дистанционного обучения, базы 
данных учебного материала, формирование тестовых 
заданий, обеспечение обратной связи для реализа-
ции процесса взаимодействия между преподавателем 
и студентами.

Объект исследования — проект управления дис-
танционным обучением.

Предмет исследования — специализированная 
система для заочного обучения и контроля знаний 
студентов кораблестроительных специальностей 
и специалистов, к ним относящихся.

Методы исследования. Создание базы знаний 
осуществляется методами теории корабля и тео-
рии проектирования судов. Предложенная система  
базируется на активных и интерактивных методах 
обучения.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

Преимущества удаленного обучения очевидны, 
поскольку оно позволяет:

– предоставить методические материалы студен-
там, имеющим доступ к системе;

– решить проблему очного присутствия, тем са-
мым давая возможность обучения всем желающим;

– уменьшить материальные затраты на проведе-
ние занятий;

– снять ограничение на количество обучаемых;
– обеспечить автоматизированный контроль зна-

ний и посещений, доступный как для преподавателя, 
так и для обучаемых, реализуя таким образом рей-
тинговую составляющую;

– дать студентам свободу выбора места и времени 
для обучения.

Для реализации дистанционного обучения не-
обходима разработка автоматизированной системы, 
позволяющей создать информационную базу в виде 
учебного материала в различных формах его пред-
ставления, а также наличие модуля, контролирующе-
го полученные знания. Одной из разновидностей та-
ких систем является создание специализированного 
сайта, посвященного вопросам, связанных с теорией 
и проектированием судов. 

Как показывает практика, большая часть студен-
тов заочной формы обучения не имеет возможности 
присутствовать на аудиторных занятиях. Для реше-
ния этой проблемы был разработан сайт shipdesign.
pp.ua (рис. 1), с помощью которого возможно их об-
учение и тестирование. В настоящее время осущест-
вляется загрузка контента и доработка интерфейса.

Как видно из рис. 1, в верхней части сайта слева 
расположена форма, с помощью которой возможен 
поиск информации по заданному запросу и ссылка 
возврата на главную страницу. Ниже доступно глав-
ное меню. На его вкладках: 

– «лекции» — доступны документы, позволяю-
щие самостоятельно освоить изучаемый материал;

Рис. 1. Стартовая страница обучающего сайта
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– «новости» — оповещения об изменениях, 
проведенных на сайте;

– «тесты» — ряд заданий для проверки 
приобретенных навыков;

– «связь» — соответствующая форма, используе-
мая для реализации возможности обратной связи;

– «материалы» — для снабжения соискателей 
дополнительными источниками информации.

Под меню предложен блок со сменяющими друг 
друга рисунками. Данная информация носит реклам-
ный характер. Пользователем может быть выбран тот 
или иной слайд путем указания соответствующего 
символа (окружности с заливкой черного цвета), рас-
положенного в нижнем правом углу блока. При этом 
текущий слайд маркирован символом с заливкой бе-
лого цвета.

Основной текст страницы приведен ниже, на бо-
ковой колонке находится переключатель языков сай-
та, а также форма, используя которую пользователь 
может зарегистрироваться для дальнейшего получе-
ния соответствующей статистической информации 
о своих успехах и действиях, войти в систему либо 
сбросить пароль.

Сайт сконструирован на основе системы управ-
ления содержимым сайта WordPress. С помощью до-
ступных плагинов автоматизирован процесс контакта 
посредством известных социальных сетей и формы 
обратной связи; обеспечена возможность подписки 
на обновления, производимые на страницах сайта; 
реализована мультиязычность сайта для обучения 
иностранных студентов; ведется разработка страни-
цы с форумом для общения студентов между собой 
при решении различного рода вопросов. Планиру-
ется реализация очной связи посредством использо-
вания современных технологий (Skype, системы для 
проведения вебинаров и пр.) для осуществления не-
обходимых консультаций, а также финального собе-
седования при выставлении итоговых оценок.

Если загрузка лекционного и дополнительного ма-
териала особой сложности не представляет, то форми-
рование системы тестирования нуждается в детальной 
проработке. На рассматриваемом сайте для данного 
раздела выполнены следующие настройки:

– установка временного лимита для проверки ка-
чества и полноты воспринятой информации;

– формирование базы данных вопросов и возмож-
ных ответов на них;

– отображение количества набранных балов, ко-
торое стимулирует процесс сдачи задания;

– обеспечение возможности возврата к вопросам, 
ответы на которые вызвали затруднение;

– использование генератора случайных вопросов 
и ответов, который исключит возможные махинации 
при прохождении теста;

– добавление своих результатов в рейтинговую 
таблицу, что позволяет ввести элемент соревнова-
ния как поощрения хорошего уровня теоретических 
и практических знаний.

Скачивание материалов и возможность тести-
рования доступны только для зарегистрированных 
пользователей. При добавлении пользователя, а так-
же при прохождении им заданий, администратору 
приходят сообщения от системы. Таким образом, 
возможно использование указанных результатов для 
последующего оценивания студентов.

База данных системы тестирования содержит сле-
дующие варианты заданий:

a) выбор ответа из предлагаемых вариантов; 
b) предоставление возможности самостоятельно-

го ответа в имеющемся поле;
c) сортировка правильных ответов / вопросов.
Такой подход позволяет проверить умения сту-

дентов с различным уровнем знаний.
ВЫВОДЫ. 1. Разработанный проект управле-

ния дистанционным обучением, представленный в 
виде интерактивной специализированной онлайн-
системы позволит обеспечить эффективность заоч-
ного образования студентов кораблестроительных 
специальностей, которые зачастую не имеют воз-
можности непосредственного общения с препода-
вателем в рамках, обусловленных учебным процес- 
сом.

2. Использование в проекте современных инфор-
мационных технологий даст возможность значитель-
но повысить продуктивность обучения и контроля 
полученных студентами знаний.

Перспективы дальнейших исследований состо-
ят в усовершенствовании разработанной системы 
и ее дальнейшем насыщении учебными материа- 
лами.
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Abstract. The basic problems that can be solved by using plasma-chemical elements for power engineering are 
determined. The examples of implementation of plasma-fuel systems as a part of the thermal power stations in different 
countries are presented. The main characteristics of fuel plasma ignition systems for gas turbine engines are shown. 
It has allowed to make a conclusion about importance of plasma-chemical elements using in the different energy 
systems, both in Ukraine and abroad. The necessity of development of models and mechanisms for the effective 
project management to reduce the negative factors that occur during the execution of the projects is substantiated. The 
structural diagram of major development projects for energy systems using plasma-chemical elements, and innovative 
research projects for development of plasma-chemical elements are presented. The existence of restrictions to review 
the project management processes and programs is substantiated. The main features of the development projects for 
energy systems with the account of properties of plasma-chemical elements are determined.
Keywords: plasma-chemical elements; innovative research projects; development projects for energy systems.
Анотація. Виділені основні проблеми, які можуть бути вирішені за допомогою плазмохімічних елементів для 
енергетичного обладнання. Обґрунтовано необхідність розробки моделей і механізмів ефективного управління 
ресурсами проектів розвитку енергетичних систем.
Ключові слова: плазмохімічні елементи; інноваційні науково-дослідні проекти; проекти розвитку 
енергетичних систем.
Аннотация. Выделены основные проблемы, которые могут быть решены с помощью плазмохимических 
элементов для энергетического оборудования. Обосновано необходимость разработки моделей и механизмов 
эффективного управления ресурсами проектов развития энергетических систем.
Ключевые слова: плазмохимические элементы; инновационные исследовательские проекты; проекты 
развития энергетических систем.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема ефективного використання вуглеводне-

вих палив в енергетиці України та у інших країнах 
світу є актуальною, особливо за умов зростаючих 
екологічних вимог до енергетичних комплексів та 
систем в різних галузях промисловості [2, 3, 10]. Од-
ним з наукових напрямків вирішення цієї проблеми 
є впровадження новітніх екологічно чистих енерге-
тичних систем, до складу яких включені плазмохі-
мічні елементи [3, 5, 7, 11]. Вирішення завдань про-
ектів та програм розробки та впровадження даних 
енергетичних систем на підставі методології теорії 
управління проектами [1, 4] являє собою актуальну 
науково-прикладну задачу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Виконаний аналіз досліджень та публікацій [3, 8, 
9, 10, 12] дозволив визначити основні напрямки за-
стосування енергетичних систем, які містять плазмо-
хімічні елементи (ПХЕ).

Прогресивні та екологічно чисті плазмові техно-
логії мають високий рівень можливостей для впро-
вадження в різних галузях господарювання. Напри-
клад, ринок плазмової газифікації вугілля оцінюється 
більш ніж в 30 млрд. доларів, ринок плазмового зне-
шкодження відходів — приблизно в 90 млрд. доларів 
[8]. При цьому плазмова переробка відходів, які США 
генерують щорічно, дозволить заощадити від 6 до 
10% національного споживання електрики.

Широке поширення плазмохімічні елементи отри-
мали для вирішення завдань надійного займання па-
ливо-повітряних сумішей у газотурбінних двигунах і 
установках. Розроблені в Національному університе-
ті кораблебудування (НУК) імені адмірала Макарова 
системи плазмового займання рідких і газоподібних 
палив [3] стали першими в світі плазмохімічними 
системами, які експлуатувалися в складі газотурбін-

них енергетичних систем. Промислова експлуатація 
систем плазмового займання почалася з 12 агрега-
тів ГТ-750-6М у ВО «Шебелінкагазпром» в 1986 р. 
Вона показала високу ефективність плазмових сис-
тем, надійність, зручність монтажу і експлуатації, 
ремонтопридатність. Системи плазмового займання 
в даний час знаходяться в промисловій експлуата-
ції в складі понад 500 газотурбінних агрегатів типу  
ГТ-750-6М, ГТК-10, ГТНР-10, ГТН-25, ГТН-16, ГПА-6, 
ГТН-6, ГПА-10, ГПА-16 та інших на компресорних 
станціях «Шебелінкагазпром», «Прикарпаттрансгаз», 
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Таблиця 1. Промислова реалізація систем плазмового зай-
мання палива для газотурбінних двигунів

Тип 
системи Запальник

Струм 
дуги,

А

Напруга 
на дузі, В 

Маса 
системи, 

кг, не 
більше

СПВ-1 ВПТ-1
ВПТ-2

6,0±1,0
5,0±0,5

170–240
180–240

20,2
20,1

СПВ-1-1 ВПТ-1
ВПТ-2
ВПТ-3

7,0±1,0
6,0±1,0
6,0±1,0

170–240
170–240
170–240

18,2
18,1
19,0

СПВ-1-2 ВПЛ-1 4,5±1,2 150–250 18,6
СПВ-1-7 ВПЛ-4

ВПЛ-7-1
5,0±1,0
5,0±1,0

150–250
150–250

21,5
20,5

СПВ-1-8 ВПТ-5
ВПЛ-8

5,0±1,0
5,0±1,0

150–250
150–250

18,9
18,9

СПВ-1-9 ВПТ-5
ВПЛ-4

ВПЛ-7-1
ВПЛ-8

5,0±1,0
5,0±1,0
5,0±1,0
5,0±1,0

150–250
150–250
150–250
150–250

19,4
20,4
19,3
19,4

СПВ-1-13 ВПЛ-12 5,5±1,0 100–200 19,0
СПВ-1-14 ВПЛ-12 5,5±1,0 100–200 19,2
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Таблиця 2. Промислова реалізація плазмово-паливних систем для котельних агрегатів

№ Розташування ТЕС Рік 
введення Тип котла Кількість 

котлів
Паропродуктивність, 

т/год
Кілікість 

ПТС 
Росія

1 Гусиноозерська ДРЕС 1994–1995 ТПЕ-215

БКЗ-640

2

2

670

640

8

7
2 Черепетська ДРЕС 1997 ТП-240 1 240 4
3 Нерюнгрінська ДРЕС 1997 КВТК-100 1 116 МВт 2
4 Партизанська ДРЕС 1998 ПТ-170 1 170 2
5 Улан-Уденська ТЕЦ-2 1997 ТПЕ-185 1 160 2
6 Хабарівська ДРЕС 1998 ТПЕ-216 1 670 4

Україна
7 Курахівська ТЕС 1999 ТП-109 1 670 4
8 Миронівська ДРЕС 1989 ТП-230 1 230 2

Казахстан
9 Алма-Атинська ДРЕС 1996 БКЗ-420 1 420 6
10 Усть-Каменогорська ТЕЦ 1989 ЦКТИ-75 2 75 4
11 Алма-Атинська ТЕЦ-2 2011 БКЗ-420 1 420 6

Монголія
12 Улан-Баторська ТЕЦ-4 1994 БКЗ-420 8 420 16
13 Ерденетська ТЕЦ 1995 БКЗ-75 1 75 1

Китай
14 Баодийська ТЕС 1995 Ч-200 1 200 3
15 Шаогуанська ТЕС 1999–2001 F-220/100-W

K-75

1

1

230

75

4

1
16 Шеньянська ТЕС «Золота гора» 2007 BG-75/39-M 1 75 2
17 Нансинська ТЕС «Ганшун» 2009 BG-950/150 1 950 4

Північна Корея
18 Східно-Пхеньянська ТЕС 1993 Е-210 1 210 3

Словаччина
19 ТЕС «Вояни» 2000 TAVICI 1 350 2

Сербія
20 Белградська ТЕС «Микола Тесла» 2007 ТП-210 1 650 16

ні замовнику більше 200 систем для ГПА-16 (ДЖ-59), 
ГПА-6,3 (ДТ-71), ГПА-16 (ДГ-90) та ГПА-25 (ДН-80) [3].

У результаті проведених науково-дослідних 
і дослідно-конструкторських робіт з 1988 р. в НУК 
проводиться серійний випуск систем плазмового  
займання типу СПВ і СПВИ( СПВ-1, СПВ-1-1,  
СПВ-1-2, СПВ-1-7, СПВ-1-8, СПВ-1-9, СПВ-1-13, 
СПВ-1-14, СПВИ-1, СПВИ-1К, СПВИ-1-1К, та інші) 
для суднових і стаціонарних газотурбінних двигунів 
і котлоагрегатів різних типів. Основні характеристи-
ки систем наведено в табл. 1 [3].

Серед технічних рішень, спрямованих на вирі-
шення завдання комплексної переробки високозоль-
ного вугілля, найбільш прогресивними вважаються 
плазмові методи термохімічної переробки, засновані 
на використанні енергії плазми для термохімічних 
перетворень органічної та мінеральної частини ву-

гілля. Плазмохімічні елементи, що дозволяють замі-
нити вугіллям дорогі і дефіцитні газ і мазут на ТЕС, 
вже досить широко використовуються у світовій 
практиці. В табл. 2 представлені дані про приклади 
реалізації плазмово-паливних систем (ПТС) у складі 
ТЕС різних країн [2]. Є дані [6] про впровадження ки-
тайською компанією YanTai LongYuan Electric Power 
Technology Co., LTD більш ніж 500 плазмово-палив-
них систем на теплових стаціях Китаю.

Наведені в табл. 1, 2 дані свідчать про широке 
розповсюдження плазмохімічних елементів в складі 
різних енергетичних систем як в України, так і закор-
доном. 

Вивчення можливостей практичного використан-
ня вже наявних плазмових технологій, розробка нових 
стратегічних напрямів їх вдосконалення і розвитку по-
требує ефективних, скоординованих і сфокусованих 
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ОСНОВНІ ПРОЕКТИ РОЗВИТКУ 
ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ  

З ВИКОРИСТАННЯМ 
ПЛАЗМОХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

Виробництво екологічно 
чистої енергії з допомогою 
систем плазмохімічного 

супроводу горіння 

Локальне і глобальне 
управління кліматом 

Переробка та утилізація 
органічних відходів 

Газифікація вугілля,  
твердих речовин 

біологічного походження та 
біомаси 

Очищення  
і обробка води 

Управління  
польотом літальних 

засобів 

Конверсія різних 
палив та їх активація 

Нейтралізація  
відходів атомної 
промисловості 

Очищення повітря 
і кондиціонування 

Виробництво нових 
матеріалів і модифікація 

поверхонь 

зусиль вчених і інженерів різних країн світу, які чітко 
уявляють мету досліджень, мають добре організоване 
управління, джерела фінансування та відповідно су-
часну науково-технічну і виробничу базу. Прикладом 
подібного роду координуючих органів є Міжнарод-
ний центр плазмових технологій (International Plasma 
Technology Center — IPTC) — громадська органі-
зація, що об’єднує понад 500 провідних фахівців із  
10 країн світу та 50 дослідницьких центрів [8].

Однак, як довів виконаний аналіз [3, 10], на тепе-
рішній час відсутні науково обґрунтовані рекоменда-
ції щодо управління проектами та програмами розви-
тку енергетичних систем з використанням плазмохі-
мічних елементів, які враховують їх особливості. 

МЕТА СТАТТІ — визначення особливостей кла-
су проектів розвитку енергетичних систем з викорис-
тання ПХЕ.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На підставі виконаного аналізу визначені основні 

проекти розвитку енергетичних систем з використан-
ням ПХЕ (рис. 1), а також інноваційні дослідницькі 
проекти з розробки ПХЕ (рис. 2).

Відмітимо, що найбільш поширеними в практиці 
на даний час є плазмохімічні технології займання та 
супроводу горіння різних палив (газоподібних, рід-
ких і твердих) [2, 3, 10] для енергетичного устатку-
вання. Нові інноваційні проекти з виробництва еколо-
гічно чистої енергії з використанням ПХЕ спрямовані 
на вдосконалення паливоспаюючих пристроїв різних 
типів на основі використання новітніх зворотно-ви-
хрових камер згоряння з плазмовим супроводом, 
камер згоряння з просторовою електричною дугою, 
плазмових опалювачів органічних матеріалів та син-
тез-газу тощо.

Найбільш масштабними з представлених на рис. 1 
та 2 проектів можна вважати проекти з газифікації 

вугілля, твердих речовин біологічного походження та 
біомаси. Вони вимагають високого професіоналізму 
учасників, ретельного техніко-економічного обґрунту-
вання, найбільшого фінансування, є довгостроковими, 
а за рівнем рішення, є, зазвичай, міжнародними, бага-
тоцільовими та комплексними (так звані мегапроекти).

Близькими за характером робіт до них є проекти 
з плазмохімічної переробки та утилізації відходів, які 
в даний час розглядаються як перспективні в країнах 
Європи, США, Китаї, Україні. 

Плазмові технології розширюють можливості 
з переробки й радіоактивних відходів. Вони дозво-
ляють отримувати продукт у вигляді склоподібного 
шлакового компаунда, що має високу хімічну стій-
кість до агресивних впливів навколишнього серед-
овища та придатний до транспортування та захоро- 
нення. 

Проблеми зміни клімату, пов’язані з використан-
ням вуглеводневих палив, вимагають модифікації 
процесів спалювання палив та конструкцій паливос-
палюючих пристроїв. Стабілізація збіднених пали-
вом сумішей на теперішній час є однією з головних 
перепон к досягненню мінімальних викидів токсич-
них компонентів. Плазмохімічне управління стабілі-
зацією полум’я при спалюванні різних палив забез-
печує основу для побудови екологічно чистих камер 
згоряння для різних енергетичних установок, що до-
зволить значно зменшити викиди шкідливих парни-
кових газів в атмосферу.

Плазмохімічна конверсія різних палив, наприклад 
газоподібних в рідкі синтетичні, з використанням 
технології Фішера-Тропша (каталітичного процесу 
гідрування монооксиду вуглецю з утворенням сумі-
ші рідких вуглеводнів) є економічно привабливою 
для країн, що мають певний надлишок газоподібно-
го пального (природного газу, сланцевого газу) чи 
складності з його транспортуванням.

Рис. 1. Основні проекти розвитку енергетичних систем з використанням плазмохімічних елементів
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ІННОВАЦІЙНІ ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРОЕКТИ  
З РОЗРОБКИ ПЛАЗМОХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

Плазмове горіння  
в зворотно-вихровій 
камері згоряння 

Технології плазмового супроводу горіння 

Горіння в камері  
з просторової дугою 

згоряння 

Плазмове горіння  
в газотурбінних  

двигунах 

Плазмове 
 допалювання 

Плазмові технології газифікації органічних матеріалів 

Індукційні  
плазмові генератори 

Плазмова газифікація 
низькосортного  

вугілля  

Плазмова  
газифікація стічних 

вод 

Комплекси для 
отримання енергії  

і теплоти 

Плазмові технології конверсії рідких і газоподібних палив 

Генератори  
нерівноважної плазми 

Плазмова конверсія 
природного газу 

Плазмовий риформінг 
рідкого палива 

Отримання  
синтетичних палив 

Плазмова модифікація і зміцнення поверхонь 

Нейтралізація випускних газів двигунів за допомогою нерівноважної плазми 

Плазмове очищення повітря і кондиціонування 

Високочастотні 
плазмові генератори 

Технології плазмового займання палив 

Займання газоподіб-
них палив 

Займання  
рідких палив 

Займання  
низькосортного 

вугілля 

Плазмове управління польотом літальних за-
собів передбачає використання так званих плаз-
мових актуаторів (plasma actuators) на основі на-
носекундних розподілених розрядів в газі над по-
верхнею діелектрика (діелектричний бар’єрний 
розряд), які дозволяють впливати на ударні хвилі  
в примежевомому шарі при надзвуковому обтіканні 
елементів літальних апаратів.

Плазмове очищення повітря і води передбачає ви-
користання об’ємно-дифузійних розрядів для глибокої 
очистки повітря і води з мінімальними енергетичними 
витратами навіть при наявності високостійких мікро-
організмів і хімічних реагентів, дезактивація яких ін-
шими методами проблематична. Незаперечна перевага 

даного методу полягає в тому, що вся енергія розряду 
йде на знищення мікрофлори і руйнування хімічних 
забруднень органічного і неорганічного характеру.

Плазмова обробка створює умови для інновацій-
них новітніх виробничих процесів, комбінування ма-
теріалів і продуктів. За допомогою плазмових нано-
технологій в залежності від поставлених завдань утво-
рюються специфічні функціональні покриття, які про-
никають навіть в мікроструктуру поверхні матеріалу. 
При цьому утворюється високоефективний шар, що 
наділяє матеріал принципово новими властивостями.

В цілому, головними особливостями проектів 
розвитку енергетичних систем з використанням ПХЕ 
слід вважати: 

Рис. 2. Структура інноваційних дослідницьких проектів з вдосконалення плазмових технологій
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Таблиця 3. Особливості деяких проектів розвитку енергетичних систем з використанням плазмохімічних 
елементів

Особливість

проекту

Найменування проекту

Енергетичний 
комплекс  

з плазмохімічної 
газифікації вугілля

Системи плазмового 
займання для 

газоперекачувальних 
агрегатів

Плазмова 
переробка 
органічних 

відходів

Плазмова 
конверсія 

палив та їх 
активація

Плазмові 
актуатори 

управління 
польотом 

Соціальна значущість Висока Висока Висока Висока Середня
Обсяги фінансування Дуже високі Середні Дуже високі Високі Дуже високі
Термін виконання Довгостроковий Короткостроковий Довгостроковий Середньостро-

ковий
Середньостро-

ковий
Необхідність додатко-
вих фундаментальних 
досліджень

+ – + + +

Рівень науково-
технічної значущості

Новаторський Піонерний Новаторський Піонерний Новаторський

Масштабність проекту Мегапроект Монопроект Мультипроект Мультипроект Мультипроект
Подвійне призначення – – – – +
Ступінь ризику Високий Середній Середній Середній Високий
Рівень професіоналізму 
виконавців

Високий Високий Високий Високий Високий

− широке цільове призначення продуктів проекту;
− значний спектр техніко-технологічних показни-

ків продукту проекту;
− розгалуженість організаційних систем дослі-

дження, проектування та впровадження продукту 
проекту;

− висока додана вартість відповідних інтелекту-
альних та виробничих ресурсів; 

− проблеми координації проектів та програм;
− значні труднощі у процесі довгострокового пла-

нування і оперативного управління;
− значні інституціональні впливи;
− існування обмежень для ознайомлення з проце-

сами управління проектами та програмами.
Визначені особливості проектів пояснюються на-

ступним. Так, широке цільове призначення визнача-
ється різноманітністю енергетичного устаткування, 
що використовується при виконанні інноваційних 
дослідницьких проектів. Значний спектр техніко-
технологічних показників продукту проекту по-
яснюється тим, що плазмохімічні елементи значно 
відрізняються один від одного за конструктивними 
особливостями, потужністю, різновидами плазмоут-
ворюючої сировини, типами джерел живлення тощо. 
Розгалуженість організаційних систем обумовлена 
різнорідністю організацій, що залучені до сумісно-
го виконання проекту, особливо, якщо ці організації 
знаходяться в різних країнах. Це також призводить до 
певних проблем в ефективній координації проектів 

та в процесах планування і оперативного управління. 
Висока додана вартість ресурсів визначається необ-
хідністю розв’язання при вирішенні конкретних при-
кладних задач і деяких питань, пов’язаних з фунда-
ментальними проблемами. В якості прикладу можна 
навести розробку принципово нового індукційного 
високочастотного плазмового генератора [9], що пра-
цює на атмосферному та підвищених тисках, для ви-
конання проекту з газифікації низькосортного вугіл-
ля. Існування обмежень для ознайомлення з процеса-
ми управління проектами та програмами притаманні 
даному класу проектів тому, що вони мають високу 
комерційну привабливість, можливості подвійного 
використання результатів продукту проекту тощо.

На підставі виконаного аналізу визначені основні 
особливості, які притаманні окремим проектам роз-
витку енергетичних систем з використанням плазмо-
хімічних елементів (табл. 3).

ВИСНОВКИ. 1. Визначено основні проекти роз-
витку екологічно чистих енергетичних систем з ви-
користанням плазмохімічних елементів та напрямки 
інноваційних дослідницьких розробок плазмових 
технологій, які є основою для формування баз даних 
та баз знань з управління такими проектами. 2. Ви-
значені особливості дозволяють враховувати їх при 
формуванні та реалізації проектів і програм розвитку 
енергетичних систем з використанням плазмохіміч-
них елементів, а також інноваційних дослідницьких 
проектів з розробки плазмохімічних елементів.
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Анотація. Визначені особливості оцінки персоналу в наукових проектах, сформульовані основні критерії 
оцінки персоналу, визначені напрями та показники оцінки загальної результативності діяльності персоналу в 
наукових проектах ВНЗ. Означені задачі подальших досліджень, що повинні бути направлені на формування 
обґрунтованої системи ключових показників діяльності персоналу у наукових проектах, а також на розробку 
факторної моделі впливу показників один на одного.
Ключові слова: оцінка діяльності персоналу; наукові проекти ВНЗ; система ключових показників ефектив-
ності.

Аннотация. Определены особенности оценки персонала в научных проектах, сформулированы основные 
критерии оценки персонала, определены направления и показатели оценки общей эффективности персонала 
в научных проектах ВУЗа. Обозначены задачи дальнейших исследований, которые должны быть направлены 
на формирование обоснованной системы ключевых показателей деятельности персонала в научных проектах, 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В даний час все більша кількість ВНЗ розгляда-

ють працівників як найбільш цінний свій капітал. 
Цим пояснюється посилена увагу ВНЗ до відбору 
і найму саме таких людей, які їм потрібні, контролю 
за їх навчанням, оцінкою їх професійної діяльнос-
ті та встановлення відповідних розмірів оплати їх  
праці. 

Від того, наскільки раціонально підібрані та роз-
ташовані кадри залежить результативність діяльності 
ВНЗ. Особливо гостро стоїть ця проблема в науковій 
діяльності, яка є найбільш «проектною» та творчою 
з усіх напрямків діяльності ВНЗ.

При реалізації наукового проекту необхідно ви-
рішити два головних «кадрових» питання — форму-
вання команди та організація її ефективної роботи. 
В обох випадках потрібно мати певні метрики, за 
якими будуть ухвалюватися управлінські рішення. 
Отже постає актуальна задача ретроспективної та по-
точної оцінки діяльності персоналу в наукових про-
ектах ВНЗ.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Персонал — один з найважливіших компонен-
тів команди наукових проектів, тому як би добре не 
була спроектована її структура, у відсутності людей, 
що володіють необхідним професіоналізмом, спіль-
ними цінностями, певними соціальними нормами та 
установками поведінки, вона не здатна забезпечити 
ефективну діяльність з реалізації поставлених цілей. 
У зв’язку з цим, оцінка персоналу представляють 
одну із значущих управлінських функцій управління 
персоналом [2].

При плануванні потреби в персоналі ВНЗ врахо-
вуються такі фактори як:

– перелік нових напрямків підготовки;
– перелік змін та нововведень у змісті реалізова-

них освітніх програм;
– огляд нових освітніх технологій і методів на-

вчання;
– рішення вищого керівництва про розширення 

ринку освітніх послуг.
Крім того, при кадровому планування ВНЗ пере-

слідує наступні цілі:
– отримати та утримати фахівців необхідної ква-

ліфікації і в потрібній кількості;

– найкращим чином використовувати потенціал 
свого персоналу;

– мати змогу передбачати проблеми, що виника-
ють через можливий надлишку або нестачі персонал.

З метою визначення поточної потреби в персоналі 
проводиться аналіз кадрового складу працівників [3]. 
Після аналізу кадрового складу працівників визнача-
ються якісні та кількісні потреби в персоналі. Якісна 
потреба в персоналі визначається акредитаційними 
та ліцензійними нормативами.

Розрахунок кількісної потреби проводиться вихо-
дячи з категорії тих, хто навчається і планового на-
вчального навантаження на навчальний рік [4].

При підборі персоналу можуть бути використані 
як внутрішні, так і зовнішні джерела, а також лізинг 
персоналу. Принципи кадрової політики, що форму-
ються з оцінки ефективності, визначають трудовий 
потенціал співробітників, який включає такі показни-
ки, як професіоналізм, кваліфікація, управлінські дані, 
психологічна стійкість, особистісні аспекти. Оцінка 
персоналу — одна з основних сучасних форм кадро-
вої роботи [6]. За допомогою проведення оцінювання 
досягається соціальна ефективність і підвищується 
продуктивність праці і якості виконуваних функцій,  
а також розвиток системи управління в цілому.

МЕТА СТАТТІ — систематизація напрямків та 
особливостей оцінки персоналу при управлінні нау-
ковими проектами ВНЗ.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Традиційні цілі оцінки персоналу ВНЗ можна під-

розділити на три групи:
– адміністративна;
– інформаційна;
– мотиваційна.
Так, оцінка, що проводиться в адміністративних 

цілях, необхідна для прийняття адміністративних 
рішень при плануванні кадрового резерву або персо-
нальних переміщень (підвищення, пониження в по-
саді, звільнення, переведення).

Оцінка, що проводиться в інформаційних цілях, 
служить для того, щоб люди знали про рівень власної 
роботи і могли поглянути на себе зі сторони.

Мотиваційні цілі оцінки персоналу полягають  
у тому, щоб правильно визначити можливі мето-
ди мотивації (матеріальної, моральної, примусової)  
поведінки працівників.

[5] Romanova M. M. Osobennosti upravleniya personalom pri proektnoy organizatsii deyatelnosti [Features of 
personnel management at the design organization] Vestnik Omskogo universiteta. Seriya «Ekonomika» [Bulletin 
of Omsk University. Series «Economy»]. 2011. No. 2. P. 30–34.

[6] Fishchenko K. S. Otsenka effektivnosti rabotyi personala [Evaluation of the effectiveness of the staff] Aktual-
nyie voprosyi ekonomiki i upravleniya: materialy mezhdunar. nauch. konf. [Actual problems of economy and 
management: materials of Intern. scientific. Conf.] (April, 2011). T. II. Moscow, 2011. pp. 68–70.

[7] David Parmenter. Key Performance Indicators: Developing, Implementing and Using Winning KPI’s. New 
Jersey, USA: John Wiley & Sons, inc., 2007. 233 p.
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Оцінка потреби в персоналі ґрунтується на знанні 
відповідей на наступні питання:

– скільки фахівців, якої кваліфікації, коли і де 
буде потрібно;

– яким чином можна залучити потрібний персо-
нал і скоротити або оптимізувати використання за-
йвого персоналу;

– як краще використовувати персонал відповідно 
до його здібностей, вмінь та внутрішньою мотива-
цією;

– яким чином забезпечити умови для розвитку 
персоналу;

– яких витрат потребують заплановані заходи.
Оцінка потреби наукового проекту в персоналі 

може носити кількісний і якісний характер.
Кількісна оцінка потреби в персоналі, поклика-

на відповісти на питання «скільки?» і ґрунтується  
на:

– аналізі передбачуваної організаційної структу-
ри команди проекту (рівні управління, кількість під-
розділів, розподіл відповідальності);

– вимогах до організації спільної діяльності ви-
конавців;

– плані реалізації проекту, поетапності розгортан-
ня робіт;

– прогнозі зміни кількісних характеристик персо-
налу (з урахуванням, наприклад, зміни завдань, ета-
пів проекту).

Якісна оцінка потреби в персоналі — це спроба 
відповісти на питання «кого?». Це більш складний 
вид прогнозу, тому що слідом за аналізом, аналогіч-
ним для цілей кількісної оцінки, повинні враховува-
тися ціннісні орієнтації, рівень культури, освіти, про-
фесійні навички і вміння того персоналу, який необ-
хідний команді проекту.

В цілому оцінка за професійною діяльністю пер-
соналу ВНЗ може мати кілька об'єктивних основ для 
подальшого використання [5]:

1) оцінка дозволяє зрозуміти, чи склався або не 
склався колектив для досягнення інших цілей (на-
явність по-справжньому згуртованого колективу — 
цінність для ВНЗ);

2) колективна робота в найкоротший термін пока-
зує професіоналізм співробітника, а, можливо, за під-
сумками роботи з'ясується, що деякі не відповідають 
посаді, що обіймають;

3) фіксування досвіду учасників дозволяє в по-
дальшому приймати рішення про продовження 
співпраці у ВНЗ.

Основними критеріями оцінки персоналу є :
– рівень освіти і професійної підготовки;
– виробничий досвід і практичні знання;
– організаційні якості;
– манера триматися (охайність, акуратність, ввіч-

ливість, коректність уміння володіти собою, чарів-
ність, обов'язковість, чесність, впевненість в собі);

– цілеспрямованість (прагнення до просування по 
службі, енергійність, ініціативність, прагнення отри-
мувати нові знання і навички, старанність);

– інтелектуальні здібності (загальна ерудиція, 
здатність до абстрактного мислення, уважність, рі-
вень суджень, вміння вести переговори);

– стиль ведення розмови (чітке, ясне виклад дум-
ки, багатослівність, винахідливість);

– стан здоров'я, вік.
Оцінка загальної результативності діяльності 

персоналу в наукових проектах ВНЗ проводиться за 
такими напрямами:

– науковий потенціал та ефективність наукових 
досліджень;

– залучення ВНЗ в національне і світове науково-
освітнє співтовариство;

– комерціалізація і прикладне значення результа-
тів наукових досліджень;

– кадрова забезпеченість ВНЗ;
– ресурсна забезпеченість ВНЗ;
– стан фінансової діяльності ВНЗ.
Критеріями оцінки результативності діяльності 

персоналу в наукових проектах ВНЗ є наступні.
1. За напрямом «науковий потенціал та ефектив-

ність наукових досліджень»:
– загальна характеристика наукового потенціалу;
– публікаційна активність;
– об'єкти інтелектуальної власності.
2. За напрямом «залучення ВНЗ в національне і 

світове науково-освітнє співтовариство»:
– участь у міжнародному науково-технічному 

співробітництві;
– інтеграція науки і освіти.
3. За напрямом «комерціалізація і прикладне зна-

чення результатів досліджень»:
– використання інноваційних технологій;
– взаємодія з реальним сектором економіки;
– інноваційна інфраструктура.
4. За напрямом «кадрова забезпеченість наукової 

організації»:
– забезпеченість дослідниками і їх структура;
– підготовка наукових кадрів.
5. За напрямом «ресурсна забезпеченість ВНЗ»:
– забезпеченість науковим обладнанням та необ-

хідними умовами наукової роботи.
6. За напрямком «стан фінансової діяльності 

ВНЗ»:
– доходи організації;
– витрати організації;
– структура внутрішніх витрат на дослідження і 

розробки.
Однією з провідних систем оцінки ефективності 

будь-якої організації є система ключових показни-
ків KPI (Key Performance Indicators) [1, 7], яка дає 
можливість адекватно і всебічно оцінити діяльність, 
розробити на її основі ефективну стратегію розви-
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тку, визначитися з тактикою й оперативними діями, 
а головне — проводити моніторинг і контроль ділової 
активності окремих співробітників, підрозділів і ВНЗ в 
цілому. Іншими словами, використання системи клю-
чових показників дасть змогу керівництву аналізувати 
поточну ситуацію в стратегічній перспективі, а кож-
ному співробітнику — бачити і об'єктивно оцінювати 
свій трудовий внесок у реалізацію загальної стратегії. 

ВИСНОВКИ. Проведене дослідження дає змогу 
зробити наступні висновки:

– визначені особливості оцінки персоналу в на-
укових проектах ВНЗ, що визначаються специфікою 
поєднання освітньої та наукової діяльності;

– сформульовані основні критерії оцінки персо-
налу наукового проекту, до яких віднесені як про-
фесійні й загальні компетенції, так і організаційні  
якості;

– визначені напрями та показники оцінки загаль-
ної результативності діяльності персоналу в науко-
вих проектах ВНЗ;

– напрями подальших досліджень в цій сфері 
повинні бути направлені на формування обґрун-
тованої системи ключових показників діяльності 
персоналу у наукових проектах, а також на роз-
робку факторної моделі впливу показників один на  
одного.
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Abstract. The processes of the management of the university research projects have been formalized and the models 
for such have been developed. It is based on the generalization of regulatory documents and the advanced worldwide 
experience. The IDEF0 notation is used as the description format. The obtained models are normative in their nature 
and indicate logical connections of scientific results and used resources.
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Анотація. Проведено формализацию процессов и разработаны модели управления научными проектами ВУ-
Зов исходя из обобщения нормативной документации и ведущего мирового опыта. В качестве формата описа-
ния использована нотация IDEF0. Полученные модели носят нормативный характер и указывают на логичес-
кие связи используемых ресурсов с получаемыми научными результатами.
Ключові слова: научные проекты; управление научной деятельностью; моделирование процессов.

Аннотация. Проведено формалізацію процесів та розроблено моделі управління науковими проектами ВНЗ 
виходячи із узагальнення нормативної документації та провідного світового досвіду. У якості формату опису 
використано нотацію IDEF0. Отримані моделі носять нормативний характер та вказують на логічні зв’язки 
між науковими результатами, що отримуються та ресурсами, які використовуються.
Ключевые слова: наукові проекти; управління науковою діяльністю; моделювання процесів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Науково-дослідна діяльність є різновидом про-

дуктивної діяльності людини, яка спрямована на 
одержання і застосування нових знань. У зв’язку 
з цим вона є унікальною та обмеженою у часі — тоб-
то має основні ознаки проекту. Організація наукової 
діяльності у формі проекту (портфелю проектів) дає 
змогу отримувати бажані наукові результати в межах 
контрольованих термінів та бюджету.

Здійснення наукових досліджень в академічних 
установах має певні особливості, що потребує специ-
фічних підходів до управління, які на сьогоднішній 
день є не досить опрацьованими як у теоретичному, 
так і у практичному аспекті.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ 

Базове поняття наукового проекту введено в [1], 
де під ним розуміють обмежений в часі цілеспрямо-
ваний процес вироблення, теоретичної систематиза-
ції і застосування нового наукового знання з встанов-
леними вимогами до якості результатів, витрат ресур-
сів і специфічною організацією. В [2] наведено порів-
няльну характеристику терміну «науковий проект», 
що зустрічається в різних літературних джерелах.

На сьогоднішній день існують два аспекти розгля-
ду завдань управління науковими проектами. Перший 
відповідає позиції організації, що реалізує наукові 
проекти в заданих інституційних умовах. Другий — 
позиції органів державного управління і наукових 
фондів, які створюють нормативно- правову базу 
наукової діяльності, здійснюють виділення пріори-
тетних напрямків розвитку науки і техніки, а також 
провадять відбір та фінансування наукових проектів, 
пропонованих організаціями (ВНЗ, академічними ін-
ститутами тощо) до реалізації.

Реалізація наукових проектів у ВНЗ має певну 
специфіку [1]:

• найбільш повне залучення науково-педагогіч-
них працівників до виконання наукових досліджень, 
що сприяє розвитку науки, техніки і технологій;

• використання отриманих результатів в освітньо-
му процесі;

• підготовка науково-педагогічних кадрів вищої 
кваліфікації;

• підвищення наукової кваліфікації професор-
сько-викладацьких кадрів;

• практичне ознайомлення студентів з постанов-
кою і розв'язанням наукових і технічних проблем, та 
залучення найбільш здібних з них до виконання на-
укових досліджень.

Ключовими задачами управління науковими про-
ектами у ВНЗ є:

• моделювання процесу наукових досліджень 
і розробка на цій основі комплексного плану проекту;

• оцінка наукової діяльності (оцінка заявок на ви-
конання наукових проектів, оцінка якості результатів, 
результативності та рівня організації наукової діяль-
ності);

• координаційне управління науковою діяльністю 
на етапі реалізації. 

Концептуальні підходи до управління як окре-
мими проектами (в т.ч. науковими), так и портфелем 
проектів ВНЗ викладені в [3 – 6]. В більшості джерел 
акцент робиться на інноваційних компонентах проек-
тів. Моделі оцінки наукових проектів наведені в [7, 8]. 
Математичні моделі оперативного управління та сти-
мулювання в наукових проектах ВНЗ описані в [1].

Представлені в літературних джерелах підходи та 
моделі управління науковими проектами ВНЗ мають 
на меті розв’язання певної специфічної задачі управ-
ління. Таким чином, невирішеною залишається за-
дача системного представлення процесів управління 
для цілей синтезу оптимальних управлінських струк-
тур та оптимізації процесів прийняття рішень.
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ — формалізація про-
цесів управління науковими проектами ВНЗ та роз-
робка на базі цього їх узагальненої моделі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Управління науковими проектами можна розгля-

дати як процес створення всіх необхідних умов для 
виявлення потенційно ефективних наукових потреб, 
організації ефективного їх виконання і передачі отри-
маних результатів споживачам (замовникам) для по-
дальшого використання.

У якості формату опису процесів управління на-
уковими проектами оберемо нотацію IDEF0.

На верхньому рівні блок процесів управління на-
уковими проектами ВНЗ виглядає так, як показано на 
рис. 1.

Основними учасниками процесів управління на-
уковими проектами ВНЗ є члени проектних команд, 
спеціалісти науково-дослідної частини (НДЧ), а та-
кож Вчена рада ВНЗ. Таким чином, узгоджене управ-
ління проектами відбувається на трьох рівнях — 
стратегічному, тактичному та оперативному. Це дає 
змогу підпорядкувати отримання конкретних науко-
вих результатів довгостроковим напрямкам розвитку 
як ВНЗ, так і науки в цілому.

У якості вхідної інформації до побудови планів 
проектних дій, а також їх подальшого втілення ви-
ступають законодавчо затвердженні напрямки розви-
тку науки та техніки, запити на проведення наукових 
досліджень, а також результати конкурсного відбору 
проектів відповідно до оголошених запитів. Таким 
чином, зовнішнім фактором розвитку наукової думки 

виступає соціальний запит на нові знання, що зумов-
лений об’єктивними тенденціями теорії та практики.

Результатами процесів управління науковими 
проектами, що затребувані за межами ВНЗ є:

• напрямки та стратегія його наукової діяльності, 
що стають орієнтиром у формуванні планів розвитку 
науки на інституційному рівні;

• запити на фінансування проектів, розроблені 
у відповідності до запитів на проведення наукових 
досліджень;

• науково-технічна продукція, що є результатом 
реалізації проектів, які пройшли конкурсний відбір 
на отримали фінансування;

• звітність за науковими проектами, що стає осно-
вою для розрахунку метрик, які застосовуються як для 
моніторингу проектів, так і їх ретроспективної оцінки;

• звітність про наукову діяльність ВНЗ, що дає 
змогу оцінити її ефективність як на локальному так 
і на інституційному рівні.

У якості управляючих впливів в процесі управ-
ління виступають правила оформлення запитів та зві-
тів за науковими проектами.

Декомпозиція процесів управління наукови-
ми проектами ВНЗ наведена на рис. 2. Структурно 
управління розпадається на процеси визначення стра-
тегічних напрямків наукового розвитку, формування 
на їх основі оперативних планів наукової діяльності 
ВНЗ, формування пулу потенційних проектів, які по-
требують фінансування з різних джерел, організації 
виконання проектів, що отримали фінансування, а та-
кож звітування за виконаними проектними діями та 
фактично отриманими науковими результатами.
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Розробка стратегічних планів наукової діяльності 
ВНЗ спирається як на законодавчо визначені пріори-
тети розвитку науки та техніки, так і на результати 
попередніх наукових досліджень. Це забезпечує їх 
спадкоємність та дозволяє якнайліпше використову-
вати потенціал ВНЗ.

Визначені напрямки та стратегія наукової діяль-
ності враховуються при розробці оперативних планів 
та формуванні запитів на фінансування проектів.

Розробка оперативних планів діяльності носить 
ітеративний характер. Їх корегування відбувається за 
результатами конкурсного відбору проектів та фак-
тично отриманими науковими результатами проектів, 
що реалізуються.

При формуванні запитів на фінансування проектів 
потрібно враховувати не тільки потреби ринку, стра-
тегію та поточні плани наукової діяльності за вже роз-
початими проектами, а й результати затвердження або 
відхилення попередніх запитів на фінансування. Це 
дає змогу підвищити імовірність затвердження саме 
тих запитів, що є пріоритетними для конкретного ВНЗ.

Реалізація наукових проектів відбувається за опе-
ративними планами, що узгоджені за параметрами 
всіх проектів портфелю. Особливо це стосується ре-
сурсних можливостей ВНЗ та зовнішніх обмежень, 
на які не можливо вплинути.

Формування звітності за результатами наукової 
діяльності повинно відбуватися в розрізі проектів, 

певних наукових угрупувань ВНЗ (наукових шкіл, 
НДІ тощо), а також в цілому по ВНЗ. Це дозволить 
не тільки своєчасно виявити проблеми в певних про-
ектах, а й перенести найкращій досвід від одного на-
укового колективу до іншого.

Для ефективного протікання визначених управ-
лінських процесів потрібно сформувати єдиний ін-
формаційний простір. Найбільш ефективним спосо-
бом вирішення даної задачі є організація проектного 
офісу, що можливо здійснити на базі НДЧ ВНЗ.

ВИСНОВКИ. 1. Проведено формалізацію проце-
сів управління науковими проектами ВНЗ виходячи 
із узагальнення нормативної документації та провід-
ного досвіду у цій сфері.

2. Побудовано моделі процесів за нотацією 
IDEF0, визначено вхідні та вихідні дані процесів, 
а також управляючі впливи та механізми їх реаліза-
ції. Отримані моделі носять нормативний характер, 
тобто вказують на бажаний хід перетікання процесів, 
а також вказують на логічні зв’язки між науковими 
результатами, що отримуються та ресурсами, які ви-
користовуються.

3. Подальші дослідження у цьому напрямку слід 
провадити в бік формалізації структури та функцій 
офісу управління науковими проектами ВНЗ, а також 
формування механізмів реалізації окремих управлін-
ських процесів.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Кафедра управления проекта-
ми (УП) создана в 2007 г. приказом 
по Национальному университету 
кораблестроения имени адмира-
ла Макарова от 23.01.07 № 44-к. 
Возглавил кафедру доктор тех-
нических наук, лауреат Государ-
ственной премии Украины в обла-
сти науки и техники, заслуженный 
работник промышленности, про-
фессор Чернов Сергей Константи-
нович. Под его руководством на 
кафедре сегодня работают : д.т.н., 
профессор, лауреат государствен-
ной премии в области науки и тех-
ники К. В. Кошкин, д.э.н., про-
фессор И. В. Гончаренко, к.т.н., 
профессор Н. В. Фатеев; канди-
даты технических наук, доценты: 
А. М. Возный, Т. Г. Григорян, стар-
шие преподаватели: Т. Т. Чубчик, 
Е. Б. Шнейдер, лаборант кафедры 
А. П. Колесниченко, зав. кабине-
том С. П. Дюкова, зав. лаборато-
рией И. В. Мастер.

С начала своего существо-
вания кафедра готовит специ-
алистов и магистров дневной и 
заочной формы обучения по спе-
циальности «Управление проек-
тами» на базе бакалаврата любо-
го направления. В 2012 г. открыта 
новая специальность — «Управле-
ние инновационной деятельно-
стью», по которой предусмотрена 
подготовка магистров дневной 
формы обучения. Всего за годы 
своего существования кафедрой 
подготовлено более 300 специ-
алистов и магистров.

Кафедра также выполняет 
подготовку кадров высшей квали-
фикации в аспирантуре и докто-
рантуре. На сегодняшний день под-
готовлены 1 доктор и 8 кандидатов 
наук по специальности 05.13.22 
«Управление проектами и про-
граммами». К защите готовятся 
еще 2 докторские и 9 кандидатских 
работ по этой специальности.

Для углубленного изучения 
основных дисциплин на кафе-
дре используются лаборатории, 
оснащенные современной ком-
пьютерной и мультимедийной 
техникой, создана специализиро-
ванная аудитория для лекционных 
и практических занятий, а также 
для проведения индивидуальной 
работы и факультативных заня-
тий и семинаров. В 2007 г. создан 
филиал кафедры на базе ГП НПКГ 
«Зоря» – «Машпроект», где из-
учаются дисциплины «Управление 
проектами машиностроительных 
предприятий», «Управление про-
ектами развития предприятий», 
«Стратегическое управление инно-
вационным развитием» и «Управ- 
ление инновационными проектами».

На базе кафедры УП создан Ни-
колаевский центр Украинской ас-
социации управления проектами 
(UPMA). Кафедра аккредитована 
UPMA для подготовки междуна-
родных сертифицированных спе-
циалистов уровня Е (ИРМА 4 -LC ).

Кафедра проводит активную 
научно-исследовательскую ра-
боту по тематическим направле-

ниям «Методология управления 
проектами и программами», 
«Информационные технологии 
управления проектами», «Управ-
ление проектами функциони-
рования и развития наукоемких 
предприятий», «Управление про-
ектами регионального развития». 

Кафедрой УП ежегодно в сен-
тябре проводится Международ-
ная научно-практическая конфе-
ренция «Управление проектами: 
состояние и перспективы». Целью 
конференции является обмен на-
учными достижениями и навыка-
ми практического использования 
методологий управления проек-
тами, выявление перспективных 
направлений исследований и 
установление творческих связей 
между различными коллекти-
вами исследователей и практи-
ков в этой области. В конферен-
ции принимают участие около 
200 участников из разных городов 
Украины, а также из России, Бела-
руси, Азербайджана и Японии.

Ежегодно в ноябре преподава-
тели кафедры вместе со студентами 
и аспирантами проводят форум, 
посвященный Международному 
дню управления проектами, на ко-
торый приглашаются ведущие уче-
ные и практики. Форум посвящен 
практическим аспектам деятель-
ности профессионалов по управ-
лению проектами (проблемы,  
с которыми сталкиваются руково-
дители проектов, лучшие украин-
ские и мировые практики и т. д.).
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Abstract. The diagnostics of main risk-contributing factors affecting the stable operation of high technology pro-
duction enterprise and its competitiveness on the world market are carried out in this paper. Classification of threats 
is carried out with the expert assessment methods followed by the ranking of threats in order of importance. In this 
tideway, the threats weighting coefficients are calculated, as well as the concordance degree of expert evidences is 
analyzed, that consequently allowed to range the risks associated with the operation of production enterprises ac-
cording to their degree of threat. Further in order to achieve the next goal a staged schedule for the development of 
a 25 MW gas turbine engine and the development of 32 MW new innovation of the enterprise was considered in the 
paper. The conclusion about the effectiveness of the new product implementation and cost reduction at certain stages 
of development is drawn.
Key words: risk-contributing factors; ranking; high technology production enterprise; innovative activity; gas turbine 
engines; risk management.

Аннотация. В статье рассмотрены основные риски, связанные с деятельностью наукоемкого промышленно-
го предприятия, влияющие на стабильность работы последнего. Проанализированы этапы создания газотур-
бинных двигателей двух разных модификаций и проведена оценка стоимости затрат последнего внедряемого 
инновационного продукта по отношению к предшественнику, успешно конкурирующем на промышленном 
рынке.
Ключевые слова: рискообразующие факторы; ранжирование; наукоемкое промышленное предприятие; ин-
новационная деятельность; газотурбинные двигатели; управление рисками.

Анотація. У статті розглянуто основні ризики, пов’язані з діяльністю наукоємного промислового підприєм-
ства, що впливають на стабільність роботи останнього. Проаналізовано етапи створення газотурбінних дви-
гунів двох різних модифікацій і проведено оцінку вартості витрат останнього впроваджуваного інноваційного 
продукту по відношенню до попередника, успішно конкуруючого на промисловому ринку.
Ключові слова: ризикоутворюючі фактори; ранжування; наукоємне промислове підприємство; інноваційна 
діяльність; газотурбінні двигуни; управління ризиками.
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PROBLEM STATEMENT
The product competitiveness of the production high 

technology enterprise in the market is determined by 
rates of implementation of the latest scientific and tech-
nical approaches and the development of high technolo-
gies, by the efficiency of innovative processes. In today’s 
world, large-scale innovation use in economic activity 
is one of the main sources of competitive recovery and 
sustainable economic growth [2]. Enhancement of the 
role of innovation potential in modern production has 
led to that the competition of enterprises in the world 
market is more and more moving into the area of inno-
vation and improvement of products and technology of  
production.

Innovative activity is a process of strategic marketing, 
research and development, organizational and engineer-
ing process preparation, innovations development and 
execution, their implementation and commercial realiza-
tion on the market for profit taking, spread to other areas. 
It aims to provide a new level of interaction between the 
factors of production due to the use of new scientific and 
technical knowledge [5].

To improve the competitiveness of products of the 
high technology production enterprise on the basis of 
innovation activity it is necessary to clearly state the 
purpose, to evaluate the competitive potential of the en-
terprise, to identify strengths and weaknesses and to de-
velop a competitive strategy and measures for its imple-
mentation.

Now, in the conditions of the world financial crisis 
the financing of innovations and risks associated with the 
assimilation of innovative products are the main elements 
of the financial mechanism for the implementation of in-
novative activities [6, 7].

In this case, if the introduction of new innovations 
in the enterprise also solves the problem of cost reduc-
tion at the enterprise (because new projects are imple-
mented and operate in the general system of the en-
terprise, and it saves on costs due to the parallel use 
of resources across multiple projects at the same time, 
as well as due to the use of existing resources in new 
projects), then the effect will allow us to save money 
in the budget period and to direct it to the produc-
tion of competitive products and to the risk control as  
well.

LATEST RESEARCH  
AND PUBLICATIONS ANALYSIS

The risk as a pervasive phenomenon is common to 
all economic agents operating in market conditions. So 
the problem of developing a complex approach to risk 
management is especially urgent [2, 5, 7]. The manifold 
problem of enterprise risk management is to one extent or 
another reflected in scientific works of different research-
ers: J. M. Keynes, A. Marshall, O. Morgenstern, F. Knight, 
A. P. Algin, B. A. Raizberg and other scientists. However, 
because of the complex nature the enterprise risk manage-
ment issues are still the subject of scientific debate.

In economic literature more prominence is given to 
accounting and cost-accounting aspects of cost manage-
ment process, so the cost management concept is not 
widespread in domestic practice. The scientists have cal-
culated that only 6% cost reduction at the enterprise can 
render the same additional profit as 33% growth in pro-
duction volume and product sales. The cost management 
in the enterprise should be considered as a single coor-
dinated set of interrelated daily actions aimed at saving 
resources and maximum return on them, as an innovative 
factor itself that is capable to increase the efficiency and 
competitiveness of the enterprise.

ARTICLE AIM
1. To consider the most important threats related to 

the operation of production high technology enterprises, 
classifying them by weight of influence on stability of the 
enterprise activities.

2. To analyze the impact of the introduction of a new 
innovative product into production on the possibility of 
reducing the cost value of the enterprise (for example, the 
manufacturing of gas turbine engines).

BASIC MATERIAL 
For efficient organization of risk management at the 

production enterprises it is necessary to develop a clas-
sification of threats.

Currently there is no clear and structured integrated 
classification of threats in an production high technology 
enterprise (PHTE). Therefore the classification of threats 
according with the functional components of the PHTE is 
suggested. With this view an inquiry form was drawn up 
that includes the main threats of the PHTE, and an expert 
survey was performed.

[5] Yepifantseva Y. I. Sistemniy analiz kontseptsii ustoychivogo razvitiya promyshlennogo predpriyatiya [System 
analysis of production enterprise sustainable development concept]. Audit and fiscal analysis, 2003, no 4, 117 p.

[6] Zikov V. V., Yelfimova О. S. Ekonomicheskaya bezopasnost [Economic security]. Tyumen, Tyumen state univer-
sity Publ., 2007. 355 p. 

[7]  Kozachenko G. Ekonomicheskaya bezopasnost predpriyatiya: sushchnost i mekhanizm obespecheniya [Enter-
prise economic security: substance and provision mechanism]. Kiev, Libra Publ., 2003. 280 p. 

[8] Sudoplatov А. P., Lekarev S. V. Bezopasnost predprinimatelskoy deyatelnosti [Business security]. Мoscow, 
OLMA-PRESS Publ., 2001. 382 p. 

[9] Yarochkin V. I. Sistema bezopasnosti firmi [Business security system]. Moscow, Os-89 Publ., 2003. 352 p.
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Heads and specialists of the leading production enter-
prises were the experts.

Analysis of the suggested threats classification of 
PHTE was carried out using the weighting coefficients 
obtained by the expert methods of estimation. The ex-
perts were asked to rank threats of PHTE in the order 
of importance. In this case 10 experts were interviewed 
according to each threat of PHTE functional component.

A criterion of estimation is the significance (weight-
ing) of risk, i. e. which of the listed threats of PHTE are 
the most and the least important for the stable operation 
of the company in the experts’ opinion. 

The first rank is assigned to the most significant 
threats to the PHTE.

As the rank is increasing the threats significance is 
decreasing. The last rank (depending on the number of 
threats in the functional component of PHTE) is assigned 
to threats which are of the minimum importance for the 
enterprise.

After processing the inquiry form for each indicator 
the rank totals (Ri) is calculated taking into account the 
opinions of all the experts:

1
,

N

i ij
j

R r
=

= ∑                                  (1)

where rij is the i-th threat rank assigned by the j-th expert.
To move from the rank estimates r1, r2 ... rn to the 

weight coefficients (ai) different formulas, in particular 
Fishburn’s formula, can be used:
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where n is number of estimated objects.
This formula assumes linear weight decreasing from 

rank to rank.
Table 1 shows the classification of PNP threats ob-

tained in result of the expert survey, and the calculated 
weighting coefficients.

The important point of the expert procedures is eval-
uation of concordance of experts actions and expert evi-
dences reliability.

Most commonly for these purposes the coefficient of 
concordance is used, the value of which gives an indica-
tion of the degree of concordance of the expert opinion 
and, consequently, the reliability of their evidences.

In general, the coefficient of concordance (W) is de-
termined using the expression (3):
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where N is the number of experts; rij is the rank of the 
i-th threat assigned by the j-th expert; Lj is an indicator of 
related ranks of the j-th expert.

Lj value is determined by the formula:
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Table 1. Results of the expert survey
Functional component

of PHTE Threats names of PHTE Ri rank ai

1. Finance Objective:
1. Circumstances outside one’s control or similar to them in sense 
or sources of appearance (political, of macroeconomical nature, 
economical, national, religious issues)

34 3 0,2

Subjective:
2. Inefficient budgeting of all enterprise activity aspects 20 2 0,3
3. Unqualified enterprise asset management 10 1 0,4

2. Production 1. Imperfect production (noncompliance with time requirements 
of time, unable to turn out the competitive products) 14 1 0,4

2. Inappropriate supplier of components, raw materials, 
expendable materials etc. 16 2 0,3

3. Insufficient awareness about innovative technologies 36 4 0,1
4. Inappropriate infrastructure 34 3 0,2

3.Marketing 1. Limitedness of market outlet 25 2 0,24
2. Noncompliance of the products with market requirements 13 1 0,29
3. Risks related to marketing development 39 4 0,14
4. Insufficient awareness about turn of market 53 6 0,05
5. Non-professional advertising 45 5 0,1
6. Risks related to market conditions (exchange risks, price 
variance risks, competitive expansion risks) 35 3 0,19
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where kjv is the number of the same ranks in v group of the 
j-th expert; kj is the number of groups of indicators with 
the same ranks of the j-th expert.

The coefficient of concordance W can vary between 
0 (with the lack of concordance) and 1 (by the agreement 
of the ranking results of all experts). The concordance 
degree of expert evidences is considered acceptable if 
W ≥ 0,7.

As a result of the calculations according to experts 
the most significant threats of the TNG were determined 
(Table. 3).

Ensuring the compliance of each functional compo-
nent of PNP with the requirements may be achieved by 
carrying out an individual set of measures for each com-
ponent.

It should be noted that all of the functional compo-
nents of the PPP are closely interrelated. It is not pos-
sible to ensure the compliance of one of functional com-
ponents which provides stability of the enterprise, apart 
from other components, with the required level.

For the stable operation of the enterprise in condi-
tions of the existing risks the development of an innova-
tive product is an additional risk [5, 8] but it is also an 
opportunity of the enterprise to release certain financial 
resources at some stages in order to return them to the 
production process with the obtained profit later. The 
process of creating a new innovative high technology 
product consists of several stages. So, the stages of gas 
turbine engine (GTE) development are:

Stage 1 — Work design documents (WDD) develop-
ment for separate units and GTE in all.

Stage 2 — Technology panning.
– Manufacture of special tooling.
– Manufacture of materiel, engine units and special 

test rigs.
– Order and purchase of required materials and com-

ponents.
– Assembly and installation of special test rigs. 
Stage 3 — Test and operational development of sepa-

rate units at special test rigs.
Stage 4 — Assembly of GTE test.
Stage 5 — Test and operational development of GTE 

test.
Stage 6 — Pilot production. Exploratory tests for to-

tal head values.
Stage 7 — Transfer of the documentation for batch 

production. Manufacturing of the main GTE.
Engines that will be discussed are two estimable 

competitive products on the market of gas turbines. UGT 
25000 (25 MW) and UGT 32000 (32 MW) were pro-
duced in different time ranges but on the basis of one gas 
generator.

UGT 25000, the first IV generation engine, was cre-
ated on the basis of UGT 15000 gas generator with the 
additional stage of the low-pressure compressor that 
raised the pressure ratio from 19 to 22in the engine. A 

new power turbine providing 25 MW engine power rat-
ing has been developed. The engine was developed al-
most over 9 years, from 1987 to 1996. The beginning of 
development and manufacture of the materiel fell during 
the last years of the USSR, but, nevertheless, the materiel 
was made rather quickly. However, in 1991 the funding 
was cut off, and the engine development was suspended 
until 1993, while there were new customers. Then the de-
velopment was resumed and engine exploratory tests for 
total head values were carried out in April 1995. For the 
exploratory tests three pilot GTE were produced, but it 
was not enough to eliminate all possible risks in terms of 
engine reliability. Initially, the GTE often failed and the 
main operational development was performed in the op-
erating conditions. Since 1996 the engine was transferred 
for batch production. To date, about 300 UGT 25000 
GTE are produced that have been applied in the gas in-
dustry, power generation and marine power generation.

In the period of 2010-2012 in accordance with the 
results of marketing research a great need of the gas tur-
bine market in 32-35 MW engines was determined, that 
laid the foundations of the development of UGT 32000 
GTE in 2012.

UGT 32000 GTE was developed on the basis of UGT 
25000 GTE taking into account the modernization of the 
corresponding components. As the diagram of develop-
ment (Fig. 1) shows, the development of WDD has oc-
curred much faster than the WDD stages of UGT 25000 
GTD, which is associated with a higher degree of the 
design process computerization at the moment. Now the 
engine is in the process of manufacturing of the materiel 
and unit operational development.

Figure 1 shows that the UGT 32000 engine develop-
ment steps are less long-term, it allows us to make the 
conclusion that the production cycle of the product is 
shorter.

The faster the accomplishment of the production en-
gine manufacturing process (the shorter the production 

Table 2. The results of concordance of experts’ opinions 

Functional components  
of PHTE Coefficient of concordance

1. Finance 0,9
2. Production 0,81
3. Marketing 0,59

Table 3. The most significant threats of the TNG

Functional component
of PHTE Threats names of PHTE

1. Finance Inefficient enterprise asset manage-
ment

2. Production

Imperfect production 
(noncompliance with requirement 
of time, unable to turn out the 
competitive products)

3. Marketing Noncompliance of the products with 
market requirements 
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cycle), that is one of the circuit elements of the current 
assets, the higher the speed of their turnover, the greater 
the number of turns they make.

The result is the release of financial resources that 
could be used to expand the existing production at the en-
terprise or to invest in innovative developments for cre-
ation or improvement the competitive GTE on the world 
market.

Production capacity is directly dependent on the du-
ration of the production cycle. The production capacity 
means the maximum possible output of products in the 
planned budgeting period. Therefore it is clear that the 
less time is expended in production of one engine, the 
greater number of them could be produced over the same 
period.

If we take into account that the manufacturing cycle 
of 25 MW gas turbine engine was longer than that of the 

advanced design 32 MW engine, it is arguable that the 
UGT 32000 cost value for a certain financial period is 
lower. 

CONCLUSIONS. 1. We have analyzed the most 
essential risks which affect the industrial high technol-
ogy enterprise activity. On the basis of expert survey, we 
have suggested the risks classification on which in turn 
the prevention measures targeted on the stable operation 
of enterprise have been developed. 

2. Summarizing the results of implementation of 
brand new product, we have found that the duration re-
duction of manufacturing cycle is the most important 
source of intensification and productivity enhancement. 
Due to the duration reduction we can lower the expenses 
and save the monetary funds for the future innovative in-
vestments. 

UGT 32000 GTE was developed on the basis of UGT 25000 GTE taking 

into account the modernization of the corresponding components. As the diagram 

of development (Fig. 1) shows, the development of WDD has occurred much 

faster than the WDD stages of UGT 25000 GTD, which is associated with a 

higher degree of the design process computerization at the moment. Now the 

engine is in the process of manufacturing of the materiel and unit operational 

development. 
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Fig. 1. Diagram of 25 MW and 32 MW engines development 
 

Figure 1 shows that the UGT 32000 engine development steps are less 

long-term, it allows us to make the conclusion that the production cycle of the 

product is shorter. 

The faster the accomplishment of the production engine manufacturing 

process (the shorter the production cycle), that is one of the circuit elements of 

the current assets, the higher the speed of their turnover, the greater the number of 

turns they make. 

UGT 25000 

  UGT 32000

Working stages

Fig. 1. Diagram of 25 MW and 32 MW engines development

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
[1] Берсенадзе, Б. В. Основы малого бизнеса (теория и решение задач) : монография [Текст] / Б. В. Берсенадзе, 

А. И. Богданов, А. В. Панфилов ; под ред. Никитиной Л. Н. 2-е изд. — СПб. : ИПЦ СПГУТД, 2005. — 167 с. 
[2] Воробьев, С. Н. Управление рисками в предпринимательстве [Текст] / С. Н. Воробьев, К. В. Балдин. — М. : ИТК 

«Дашков и К», 2005. — 320 с.
[3] Грунин, О. А. Экономическая безопасность организации [Текст] / О. А. Грунин, С. О. Грунин. — СПб. : Питер, 

2002. — 160 с. 
[4] Дворянков, В. А. Экономическая безопасность: теория и реальность угроз [Текст] / В. А. Дворянков. — М. : МО 

МАНПО, 2000. — 222 с. 
[5] Епифанцева, Е. И. Системный анализ концепции устойчивого развития промышленного предприятия [Текст] / 

Е. И. Епифанцева // Аудит и финансовый анализ. — 2003. — № 4. — 117 c. 
[6] Зыков, В. В.  Экономическая безопасность : учебное пособие [Текст] / В. В. Зыков, О. С. Елфимова. — Тюмень : 

Изд-во Тюменского государственного университета, 2007. — 355 с. 
[7] Козаченко, Г. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения [Текст] / Г. Козаченко. — 

К. : Изд-во «Либра», 2003. — 280 с. 
[8] Судоплатов, А. П. Безопасность предпринимательской деятельности – практическое пособие [Текст] / 

А. П. Судоплатов, С. В. Лекарев. — М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2001. — 382 с. 
[9] Ярочкин, В. И. Система безопасности фирмы [Текст] / В. И. Ярочкин. — М. : Ось-89, 2003. — 352 с. ____________________

© С. С. Рижков, Л. С. Чернова
Надійшла до редколегії 28.11.2015

Статтю рекомендує до друку член редколегії ЗНП НУК
д-р техн. наук, проф. К. В. Кошкін  



ЕНЕРГЕТИКА

Богданов М. С.
Георгієш К. В.
Грич А. В.
Кантор С. А.
Радченко А. М.
Радченко М. І.
Радченко Р. М.
Рамзі Камел Ел Гербі
Рамі Камел Ел Гербі

Збірник  
наукових праць



ЗБІРНИК  НАУКОВИХ  ПРАЦЬ  НУК        ISSN 2311-3405

56

№ 6 n  2015

DOI 10.15589/jnn20150609
УДК 621.438.13:621.57
 Р15

INVESTIGATION OF BUSTER STAGE OF COMBINED TYPE AIR COOLER

ИССЛЕДОВАНИЕ БУСТЕРНОЙ СТУПЕНИ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЯ 
КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА

Andrey M. Radchenko А. Н. Радченко 
andrad69@mail.ru  канд. техн. наук, доц.1

ORCID: 0000-0002-8735-9205
Sergey A. Kantor С. А. Кантор 
s_kantor@mail.ru инженер-механик2

ORCID: 0000-0001-5050-5937
Aleksandr I. Prjadko А. И. Прядко
andrad69@mail.ru асп.1

ORCID: 0000-0002-2142-3665
1National University of Shipbuilding, Mykolaiv, Ukraine

2 LTD“Zavod “Ekvator”, Mykolaiv, Ukraine
1Национальный университет кораблестроения, г. Николаев, Украина

2ПАО «Завод «Экватор», г. Николаев, Украина

Abstract. Cooling the gas turbine unit intake air in the two-stage air cooler of combined type with buster water stage 
of precooling and refrigerant stage of deep cooling by utilizing the exhaust gas waste heat in the absorption lithium-
bromide chiller as the high temperature cooling stage and refrigerant ejector chiller as the low temperature cooling 
stage of the combined thermotransformer has been analyzed for daily changing ambient air temperatures and heat loads 
on the stages as consequence. An approach to choose the specified (designed) heat load upon the buster water stage 
for precooling of the gas turbine unit intake air taking into account daily changes of the ambient air temperature and 
corresponding heat load to avoid excessive turbine power waste and corresponding fuel waste for compensation of the 
air pressure drop of the buster water stage has been proposed. The choice of reduced design heat load on the air cooler 
buster water stage as the most influenced by daily and season changes in ambient air temperatures was proved. The data 
of test of the buster water stage of the air cooler showed a good agreement with calculated heat characteristics. 
Key words: combined air cooler; buster water stage; refrigerant stage; gas turbine intake air; exhaust gas waste heat 
recovery.

Аннотация. Проанализировано охлаждение воздуха на входе газотурбинной установки в двухступенчатом 
воздухоохладителе комбинированного типа с бустерной ступенью предварительного охлаждения водой и хла-
доновой ступенью глубокого охлаждения. Предложен подход к выбору установленной (проектной) тепловой 
нагрузки на бустерную ступень с учетом меняющихся в течение суток температур наружного воздуха, кото-
рый позволяет сократить непродуктивные затраты мощности и соответствующие расходы топлива на пре-
одоление аэродинамического сопротивления бустерной водяной ступени. Достоверность расчетных тепловых 
характеристик подтверждена их согласованием с результами экспериментального исследования бустерной во-
дяной ступени воздухоохладителя.
Ключевые слова: комбинированный воздухоохладитель; бустерная водяная ступень; хладоновая ступень; 
воздух на входе газовой турбины; утилизация сбросной теплоты выпускного газа.

Анотація. Проаналізовано охолодження повітря на вході газотурбінної установки у двоступеневому пові-
троохолоджувачі комбінованого типу з бустерним ступенем попереднього охолодження водою та хладоновим 
ступенем глибокого охолодження. Запропонований підхід до вибору встановленого (проектного) теплового 
навантаження на бустерний ступінь з урахуванням змінних упродовж доби температур зовнішнього повітря, 
який дозволяє скоротити непродуктивні витрати потужності та відповідні витрати палива на подолання ае-
родинамічного опору бустерного водяного ступеня. Достовірність розрахункових теплових характеристик 
підтверджена їх узгодженням з результатами експериментального дослідження бустерного водяного ступеня 
повітроохолоджувача.
Ключові слова: комбінований повітроохолоджувач; бустерний водяний ступінь; хладоновий ступінь; повітря 
на вході газової турбіни; утилізація скидної теплоти випускного газу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Термодинамическая эффективность тепловых 

двигателей (газотурбинных и двигателей внутренне-
го сгорания) существенно зависит от температуры 
наружного воздуха tнв на входе. Так, с повышением 
температуры tнв на входе ГТУ производства ГП НПКГ 
«Зоря – Машпроект» на 10 ºС мощность уменьша-
ется на 8…10%, КПД на 0,8…1,0% в абсолютных и 
2,7…2,8% в относительных величинах, удельный рас-
ход топлива возрастает на 7…8 г/(кВт·ч) (рис. 1) [1]. 

Повысить эффективность работы двигателей при 
высоких температурах tнв воздуха на входе и за счет 
этого сократить удельный расход топлива можно 
путем предварительного охлаждения воздуха тепло-
использующими холодильными машинами (ТХМ), 
трансформирующими в холод теплоту отработан-
ных газов [2–6]. Снижение температуры воздуха  
Δt = tнв – tв2 и соответственно величина получаемого 
эффекта зависят от температуры не только наружно-
го tнв, но и охлажденного в ТХМ воздуха tв2, которая, 
в свою очередь, — от температуры хладоносителя tх 
(рабочего тела ТХМ), т.е. типа ТХМ [3–5]. Так, в аб-
сорбционных бромистолитиевых холодильных ма-
шинах (АБХМ) воздух можно охладить до темпера-
туры tв2 = 15 ºС и выше (температура холодной воды 
tх ≈ 7 ºС) [2, 6], тогда как в эжекторных хладоновых 
машинах (ЭХМ) при использовании в качестве рабо-
чих тел хладонов — до tв2 = 10 ºС и ниже (температу-
ра кипящего хладона tх = 2…3 ºС и ниже) [3–5]. 

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

Вопросам охлаждения воздуха на входе ГТУ с ис-
пользованием сбросной теплоты отработанных газов 

в ТХМ посвящено немало публикаций. В работах  
[3, 4] рассмотрены ТХМ комбинированного типа 
с АБХМ в качестве высокотемпературной ступени 
охлаждения наружного воздуха от текущей темпера-
туры tнв до tв2 = 15 °С и ЭХМ как низкотемператур-
ной ступенью глубокого охлаждения воздуха после 
АБХМ до температуры tв2 = 7…10 °С. В АБХМ холод-
ную воду для высокотемпературной ступени охлаж-
дения получают с высокой эффективностью транс-
формации теплоты в холод — с тепловым коэффици-
ентом ζ = 0,7…0,8 [2, 6], тогда как хладоснабжение 
низкотемпературной ступени осуществляется при го-
раздо меньших тепловых коэффициентах, например,  
ζ = 0,2…0,3 для ЭХМ [3–5]. 

Очевидно, что вопросы повышения эффектив-
ности эксплуатации ТХМ такого комбинированного 
типа должны решаться с учетом изменения тепловых 
нагрузок на ступени охлаждения в соответствии с те-
кущими значениями температуры наружного воздуха 
tнв и разной эффективности трансформации теплоты 
в холод — разных тепловых коэффициентов ζ для 
АБХМ и ЭХМ. При этом моделирование процессов 
охлаждения воздуха в воздухоохладителях комбини-
рованного типа должно производиться для реальных 
климатических условий, меняющихся в течение су-
ток — от наиболее теплонапряженных пополудни до 
умеренных в ночные часы и межсезонье, а результаты 
моделирования подтверждаться данными испытаний.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ — исследование эффективно-
сти воздухоохладителя комбинированного типа с бу-
стерной ступенью предварительного охлаждения во-
дой на входе в хладоновую ступень при меняющихся 
тепловых нагрузках в соответствии с текущими зна-
чениями температуры наружного воздуха tнв.
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ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Двухступенчатые воздухоохладители комбини-

рованного типа с бустерной ступенью предваритель-
ного (высокотемпературного) охлаждения воздуха 
водой и хладоновой ступенью глубокого охлаждения 
воздуха в наибольшей степени соответствуют экс-
плуатации в условиях умеренного климата, характер-
ного для Украины. При повышенных температурах 
наружного воздуха бустерная ступень его предвари-
тельного водяного охлаждения обеспечивает сокра-
щение тепловой нагрузки на вторую — хладоновую 
ступень глубокого охлаждения воздуха, более энерго-
затратную из-за меньших тепловых коэффициентов:  
ζ = 0,2…0,3 для ЭХМ против ζ = 0,7…0,8  
для АБХМ. 

Одним из вариантов функционирования бустер-
ной ступени является также ее питание конденсатом, 
образующимся в процессе глубокого охлаждения 
воздуха на входе двигателя в хладоновой ступени. 
В этом случае хладоноситель-конденсат является 
сопутствующим продуктом, не требующим на свое 
получение применения АБХМ. Поскольку его тем-
пература несколько выше, чем холодной воды, полу-
чаемой в АБХМ, соответственно температурный на-
пор, а следовательно, и холодопроизводительность 
(тепловая нагрузка) бустерной ступени, работающей 
на таком конденсате, меньше, чем в случае питания 
холодной водой от АБХМ с температурой tх ≈ 7 ºС. 
При этом на вторую, хладоновую, ступень глубокого 
охлаждения воздуха с более низкими температура-
ми кипящего хладона t0 = 1…3 °С будет приходить-
ся большая доля тепловой нагрузки по сравнению 
с АБХМ, что необходимо учитывать при выборе ее 
расчетной проектной величины по результатам мо-
делирования процессов охлаждения при текущих те-
пловлажностных параметрах наружного воздуха.

Принципиальная схема двухступенчатого охлаж-
дения воздуха комбинированного типа с бустерной 
ступенью предварительного водяного охлаждения 
абсорбционной бромистолитиевой холодильной ма-
шиной (АБХМ) и хладоновой ступенью низкотем-
пературного охлаждения эжекторной холодильной 
машиной (ЭХМ), использующими сбросную теплоту 
отработанных газов ГТУ, показана на рис. 2. 

При умеренных температурах наружного возду-
ха, например, в весенний и осенний сезоны, когда 
эффективность применения бустерной ступени пада-
ет из-за уменьшения температурного напора между 
воздухом и охлаждающей водой, ее целесообразно 
отключать — байпасировать — во избежание непро-
дуктивных затрат мощности (соответственно и то-
плива) на преодоление аэродинамического сопротив-
ления, а охлаждение воздуха производить в хладоно-
вой ступени (с более низкой температурой кипящего 
хладона). При отключении АБХМ бустерной ступени 

приходящаяся на нее тепловая нагрузка перекладыва-
ется на менее эффективную ЭХМ, что влечет за собой 
возрастание требуемых затрат теплоты на получение 
холода, ранее генерируемого в АБХМ, из-за значи-
тельно меньших ζ = 0,2…0,3 для ЭХМ по сравнению 
с ζ = 0,7…0,8 для АБХМ, а получение холода может 
оказаться весьма проблематичным при ограниченных 
объемах сбросной теплоты, например, в газотурбин-
ных двигателях регенеративного типа с нагревом 

Рис. 1. Зависимости удельного расхода топлива be (а), мощ-
ности Ne (б) и КПД ηe (в) ГТУ производства ГП НПКГ 
«Зоря»-«Машпроект» от температуры воздуха на входе tн: 
♦ — UGT 10000; ■ — UGT 15000; ▲ — UGT 16000; × — 
UGT 25000

а)

б)

в)
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сжатого воздуха перед камерой сгорания газами по-
сле турбины, когда температура отработанных газов 
сравнительно невысокая (240…250 °С), или при на-
личии других потребителей теплоты и холода. 

Поскольку при умеренных температурах наруж-
ного воздуха, например, в ночные часы летних ме-
сяцев, тепловая нагрузка бустерной ступени предва-
рительного водяного охлаждения сокращается, а вы-
свобождаемую теплоту целесообразно использовать 
для охлаждения воздуха до более низких температур, 
а в межсезонье вообще отключать бустерную ступень 
и переходить на глубокое охлаждение воздуха только в 
ЭХМ, то вполне очевидно, что при выборе проектных 
величин тепловых нагрузок ступеней необходимо ис-
ходить из особенностей их эксплуатации в условиях 
умеренного климата. Исходя из такого подхода моде-
лирование работы двухступенчатого воздухоохлади-
теля производили с учетом пониженных проектных 
тепловых нагрузок q0вт бустерной ступени предвари-
тельного водяного охлаждения ВОВТ и повышенных 
нагрузок q0нт для хладоновой низкотемпературной сту-
пени ВОНТ. Результаты расчета текущих параметров 
воздуха и хладоносителей (воды и хладона), тепловых 

характеристик и показателей тепловой эффективности 
бустерной ступени предварительного водяного охлаж-
дения ВОВТ и всего двухступенчатого воздухоохла-
дителя, включая и хладоновую низкотемпературную 
ступень ВОНТ , при разных величинах их проектных 
удельных, приходящихся на единицу расхода воздуха 
через ВО Gв = 1 кг/с, тепловых нагрузок q0вт = 15,9 и 
10 кВт/(кг/с), q0.нт = 17,7 и 24 кВт/(кг/с) и практически 
одинаковой их суммарной удельной тепловой нагрузке 
для всего ВО q0 = 34 кВт/(кг/с) приведены на рис. 3–5. 

При расчете уменьшения удельного расхода то-
плива ГТУ за счет охлаждения воздуха на входе бу-
стерной ступенью ВОВТ Δbe и суммарного по нарас-
тающей уменьшения удельного расхода топлива be, 
приходящегося на 1 кВт мощности ГТУ, учитывали ее 
аэродинамическое сопротивление ΔР. На рис. 4 при-
ведено также уменьшение удельного расхода топлива 
ГТУ за счет охлаждения воздуха бустерной ступенью 
ВОВТ без учета ее аэродинамического сопротивления 
Δbet, а также увеличение удельного расхода топлива 
ГТУ Δbeр из-за аэродинамического сопротивления 
ВОВТ и соответствующих затрат мощности ГТУ на 
его преодоление.

Рис. 2. Принципиальная схема двухступенчатого охлаждения воздуха комбинированного типа с бустерной ступенью пред-
варительного водяного охлаждения абсорбционной бромистолитиевой холодильной машиной (АБХМ) и хладоновой сту-
пенью низкотемпературного охлаждения эжекторной холодильной машиной (ЭХМ), использующими сбросную теплоту 
отработанных газов ГТУ:
УГ — уходящие газы; Эк1 и Эк2 — экономайзеры нагрева воды для ЭХМ и АБХМ соответственно; ВОВТ и ВОНТ — высоко-
температурная (водяная) и низкотемпературная (хладоновая) ступени воздухоохладителя; Э — ежектор; Г — генератор 
паров хладона; Кн — конденсатор; ДК — дроссельный клапан; Н — насос 
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Рис. 3. Текущие значения полной холодопроизводительности Q0, т.е. тепловой нагрузки на спроектированный бустерный 
ВОВТ водяного охлаждения и подачей воды от АБХМ с температурой tw1 = 7 °С, удельной холодопроизводительности 
(удельной тепловой нагрузки) ВОВТ q0, приходящейся на единицу расхода воздуха Gв = 1 кг/с, снижения температуры воз-
духа Δtв в ВОВТ от текущей температуры наружного воздуха tнв на входе до конечной температуры tвых на выходе из ВОВТ, 
относительной влажности наружного воздуха на входе φвх и выходе φвых, температуры воды на выходе tw2, коэффициента 
теплопередачи k, аэродинамического сопротивления ВОВТ ΔР, коэффициента влаговыпадения ξ, плотности теплового по-
тока, отнесенной к наружной поверхности ВО qF, в течение суток (21.07.2009) для климатических условий г. Южно-Укра-
инска Николаевской обл. при разных проектных величинах удельной тепловой нагрузки на ВОВТ q0.вт, ВОНТ q0.нт и суммар-
ной ВО q0 = q0.вт + q0.нт: 
часовой объемный расход воздуха V = 110·103 м3 /ч; а) — q0.вт = 15,9 кВт/(кг/с); q0.нт = 17,7 кВт/(кг/с); q0 = 33,6 кВт/(кг/с); 
б) — q0.вт = 10 кВт/(кг/с); q0.нт = 24 кВт/(кг/с); q0 = 34 кВт/(кг/с) 

а) б)

а) б)
Рис. 4. Текущие значения удельной холодопроизводительности (удельной тепловой нагрузки) q0, приходящейся на еди-
ницу расхода воздуха Gв = 1 кг/с, бустерной ступени ВОВТ водяного охлаждения и подачей воды от АБХМ с температурой 
tw1 = 7 °С, снижения температуры воздуха Δtв в ВОВТ от текущей температуры наружного воздуха tнв на входе до температу-
ры tвА на выходе из ВОВТ, аэродинамического сопротивления ΔР бустерной ступени ВОВТ, уменьшения удельного расхода 
топлива ГТУ за счет охлаждения воздуха на входе бустерной ступенью ВОВТ с учетом аэродинамического сопротивления 
ВОВТ Δbe и суммарного по нарастающей уменьшения удельного расхода топлива be, приходящегося на 1 кВт мощности 
ГТУ, уменьшения удельного расхода топлива ГТУ за счет охлаждения воздуха на входе бустерной ступенью ВОВТ без 
учета аэродинамического сопротивления ВОВТ Δbet и увеличения удельного расхода топлива ГТУ из-за аэродинамического 
сопротивления ВОВТ Δbeр в течение суток (21.07.2009) для климатических условий г. Южно-Украинска Николаевской обл. 
при разных проектных величинах удельной тепловой нагрузки на ВОВТ q0.вт, ВОНТ q0.нт и суммарной ВО q0 = q0.вт + q0.нт:
а) — q0.вт = 15,9 кВт/(кг/с); q0.нт = 17,7 кВт/(кг/с); q0 = 33,6 кВт/(кг/с); б) — q0.вт = 10 кВт/(кг/с); q0.нт = 24 кВт/(кг/с);  
q0 = 34 кВт/(кг/с) 
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То обстоятельство, что суточная удельная эконо-
мия топлива be даже для наиболее теплого июля ме-
сяца за счет охлаждения воздуха в бустерной ступени 
ВО меняется незначительно (рис. 4) при уменьшении 
величины ее проектной удельной тепловой нагрузки 
с q0.вт = 16 кВт/(кг/с) до q0.вт = 10 кВт/(кг/с), подтверж-
дает правомерность такого подхода к выбору удель-
ной тепловой нагрузки ступеней, когда ее величину 
для ВОВТ q0.вт принимают заниженной, а для ВОНТ q0.нт 
соответственно завышенной, что обеспечивает глубо-
кое охлаждение воздуха при умеренных его темпера-
турах tнв в ночное время летом и в межсезонье. 

С целью подтверждения достоверности расчет-
ных тепловых характеристик бустерной ступени 
ВОВТ предварительного охлаждения воздуха водой 
были проведены ее экспериментальные исследова-
ния в широком диапазоне изменения удельной тепло-
вой нагрузки q0 = 8…18 кВт/(кг/с). Выбор в качестве 
объекта исследования бустерного воздухоохладителя 
обусловлен тем, что именно бустерный воздухоохла-
дитель подвержен наибольшим колебаниям тепловой 
нагрузки в соответствии с изменением тепловлаж-
ностных параметров наружного воздуха на входе 
(температуры tв1 и относительной влажности φ1 воз-
духа), тогда как низкотемпературная хладоновая сту-
пень ВОНТ эксплуатируется в довольно узком диапа-
зоне температур воздуха на входе tвх = 14…16 °С.

Экспериментальные исследования бустерной 
ступени водяного охлаждения воздуха проведены 
в теплотехнической лаборатории ПАО «Завод «Эк-
ватор». Общий вид экспериментальной установки и 
бустерного водяного охладителя воздуха типа ОВВМ 
показаны на рис. 5.

Тепловая нагрузка на ВО регулировалась измене-
нием расхода Gв и температуры воздуха на входе tв1, 
а также расхода Gw и температуры воды на входе tw1. 
При этом энтальпия влажного воздуха на входе и вы-
ходе ВО рассчитывалась по температурам по сухому 
и мокрому термометрам на входе tв1 и tм1 и выходе tв2 
и tм2.

Температуру охлаждающей воды измеряли ла-
бораторными термометрами с ценой деления 0,1 °С. 
Расход охлаждающей воды измеряли ротаметром 
РМ-2,5, а расход воздуха определяли с помощью из-
мерительного коллектора, представляющего собой 
насадку полного давления. Необходимые параметры 
воздуха на входе в ВО поддерживались путем его 
охлаждение в рассольном охладителе холодильной 
машины, размещенной в теплоизолированной гер-
метичной нагрузочной камере, или нагревом термо-
электрическим нагревателем в воздуховоде на входе 
ВО. После тепловлажностной обработки в ВО воздух 
снова поступал в камеру. На установившемся тепло-
вом режиме установка работала в течение 15 мин. 
Измерение параметров на каждом режиме проводи-
лось три рази через каждые 5 мин. Затем показания 
усреднялись. В обработку принимались опыты с от-
клонением тепловых балансов по воздуху и воде, не 
превышающим 10%.

При измеренных величинах температуры воздуха 
на входе ВО по сухому t1 и мокрому tм1 термометрам 
находят влагосодержание dм1 = 0,622 рп”/(p0 — рп”), где 
рп” — парциальное давление водяного пара в состо-
янии насыщения при tм: рп” = рs = 0,00000000631568 
Т4 — 0,0000067994849 Т3 + 0,00276234657579 Т2 — 
0,50156330897127 Т5 + 34,3222353128522; р0 — пол-
ное давление, р0 = 1,01333 105 Па.

Относительная влажность воздуха на входе ВО: 
φ1 = Рп1 /Рп1», где Рп1 и Рп1» — парциальное давление 
водяного пара при t1 и в состоянии насыщения при tм1.

Теплоемкость влажного воздуха, кДж/(кг·°К):

свл1 = 1,01 + 1,89 dм1. 

Энтальпия влажного воздуха на входе ВО, кДж/кг:

Iв1 = cвл1 tм1 + 2500 dм1, 

где r0 = 2500 кДж/кг — удельная теплота фазового 
перехода.Энтальпию влажного воздуха в состоянии 
насыщения находят при tм1:

Рис. 5. Общий вид экспериментальной установки (а) и бустерного водяного охладителя воздуха типа ОВВМ (б) 
а) б)
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Iв1” = (1,01 + 1,89 dм) tм + 2500 dм.

Поскольку при измерении температуры воздуха 
мокрым термометром увлажнение воздуха водой про-
исходит практически при Iв = const, то Iв1 = Iв1”.

Аналогичным образом находят параметры возду-
ха на выходе из ВО: dм2, свл2, φ2, Iв2.

Тепловая нагрузка ВО полная Q0 = Gв (Iв1 — Iв2), 
кВт, где Gв — массовый расход воздуха, и удельная 
q0 = Iв1 — Iв2 , кДж/кг или кВт/(кг/с).

Значения коэффициента теплоотдачи от воздуха к 
наружной ребристой поверхности ВО рассчитывают 
по уравнению для полной теплоотдачи в мокром ре-
жиме 

в2,41 0,56lg Re0,56в
в.м в н

н
α 0, 25 Re ξ .

d
−λ

=   

Результаты сравнения расчетных и эксперимен-
тальных величин удельной тепловой нагрузки ВО 
qр и qэ, коэффициента теплоотдачи от воздуха к на-
ружной ребристой поверхности ВО αр и αэ, а также 
аэродинамического сопротивления ВО ∆Рр и ∆Рэ при-
ведены на рис. 6.

Как видно, расхождение расчетных и экспери-
ментальных величин удельной тепловой нагрузки ВО 
qр и qэ, коэффициента теплоотдачи от воздуха к на-
ружной ребристой поверхности ВО αр и αэ, а также 
аэродинамического сопротивления ВО ∆Рр и ∆Рэ не 
превышают 10…15%, что свидетельствует о досто-
верности математической модели процессов охлаж-
дения воздуха. 

ВЫВОДЫ. Предложен подход к выбору установ-
ленной (проектной) тепловой нагрузки на бустерную 
ступень предварительного водяного охлаждения воз-
духа на входе ГТУ с учетом меняющихся в течение 
суток температур наружного воздуха и соответствую-
щих тепловых нагрузок, который позволяет сократить 
непродуктивные затраты мощности и соответствую-
щие расходы топлива на преодоление аэродинами-
ческого сопротивления бустерной водяной ступени.  
Показана правомерность выбора заниженной величи-
ны проектной тепловой нагрузки на бустерную сту-
пень как наиболее подверженную суточным и сезон-
ным изменениям температуры наружного воздуха. 

Достоверность расчетных тепловых характери-
стик подтверждена их хорошим согласованием с ре-
зультаты экспериментального исследования бустер-
ной водяной ступени воздухоохладителя.

Рис. 6. Результаты сравнения расчетных и эксперименталь-
ных величин удельной тепловой нагрузки ВО qр и qэ (а), 
коэффициента теплоотдачи от воздуха к наружной ребри-
стой поверхности ВО αр и αэ (б), а также аэродинамического 
сопротивления ВО ∆Рр и ∆Рэ (в)

в)

а)

б)
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Abstract. Сlimatic conditions of gas turbine unit (GTU) performance in Libya are characterized by high intake air 
temperatures and their fuel efficiency falling as a result, that needs the decision of problem of intake air precooling. 
A potential value of GTU intake air temperature decrease due to its cooling by gas turbine exhaust gas waste heat 
recovery chillers and corresponding specific fuel consumption reduce have been estimated for climatic conditions of 
Libya with dominating wet tropical conditions in seaside regions (Tripoli and so on) and dry tropical conditions in 
Sahara desert neighborhood south regions (Hon and so on). Absorption lithium-bromide chiller and refrigerant ejector 
chiller providing a GTU intake air temperature decrease down to 15 °С and 10 °С respectively are discussed as waste 
heat recovery chillers. A choice of specified (designed) refrigeration capacity of waste heat recovery chillers with 
taking into account daily and seasonal changes in ambient air temperature and related humidity and corresponding 
refrigeration capacity wasted for air cooling to provide achieving the maximum fuel saving has been made. 
Key words: refrigeration capacity; absorption lithium-bromide chiller; refrigerant ejector chiller; gas turbine unit; 
intake air cooling; exhaust gas waste heat; tropical climate. 

Аннотация. Проанализированы потенциально возможная величина снижения температуры воздуха на входе 
газотурбинных установок (ГТУ) при его охлаждении теплоиспользующими холодильными машинами, ути-
лизирующими теплоту отработанных газов ГТУ, и соответствующее уменьшение удельного расхода топлива 
для условий эксплуатации Ливии. В качестве теплоиспользующих холодильных машин рассмотрены абсорб-
ционная бромисто-литиевая и хладоновая эжекторная холодильные машины, обеспечивающие охлаждение 
воздуха на входе ГТУ соответственно до 15 °С и 10 °С. Решалась задача выбора рациональной установленной 
(проектной) холодильной мощности теплоиспользующих холодильных машин с учетом суточных и сезонных 
изменений температуры и относительной влажности наружного воздуха, соответственно и затрат холода на его 
охлаждение, обеспечивающей достижение максимального эффекта от охлаждения в виде экономии топлива.
Ключевые слова: холодильная мощность; абсорбционная бромисто-литиевая холодильная машина; хладо-
новая эжекторная холодильная машина; газотурбинная установка; охлаждение всасываемого воздуха; сброс-
ная теплота выпускного газа; тропический климат. 

Анотація. Проаналізовані потенційно можлива величина зниження температури повітря на вході 
газотурбінних установок (ГТУ) при його охолодженні тепловикористовуючими холодильними машинами, 
що утилізують теплоту відпрацьованих газів ГТУ, та відповідне зменшення питомої витрати палива для умов 
експлуатації Лівії. Як тепловикористовуючі холодильні машини розглянуті абсорбційна бромисто-літієва та 
хладонова ежекторна холодильні машини, які забезпечують охолодження повітря на вході ГТУ відповідно до 
15 °С і 10 °С. Вирішувалась задача вибору раціональної встановленої (проектної) холодильної потужності 
тепловикористовуючих холодильних машин з урахуванням добових і сезонних змін температури та відносної 
вологості зовнішнього повітря, відповідно і витрат холоду на його охолодження, яка забезпечує досягнення 
максимального ефекту від охолодження у вигляді економії палива.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Эффективность газотурбинных установок (ГТУ) 

существенно зависит от температуры наружного воз-
духа на входе tнв и резко снижается с ее повышени-
ем. Так, повышение температуры tнв на входе ГТУ 
LM2500+ фирмы «General Electric» (Ne = 27 МВт при 
tнв = 15 ºС) на 10 ºС вызывает снижение КПД на 2% 
и соответствующее возрастание удельного расхода 
топлива be, а для ГТУ LM1600 (Ne = 15 МВт) — при-
мерно на 1,6% [5]. Из-за повышенных температур 
воздуха tнв на входе электрогенерирующие мощности 
ГТУ оказываются на 15…20% ниже установленных 
[6]. Поэтому проблема охлаждения воздуха на входе 
ГТУ стоит в энергетике Ливии остро.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

Острый дефицит пресной воды затрудняет воз-
можность применения безмашинных способов ох-
лаждения воздуха ее распылением в воздушном по-
токе на всасывании компрессора ГТУ [4] в южных 
регионах с сухим жарким климатом, где вследствие 
малой влажности воздуха эффект от испарительного 
охлаждения мог быть весьма существенным. В таких 
условиях альтернативой может стать поверхностное 
охлаждение воздуха теплоиспользующей холодиль-
ной машиной (ТХМ), утилизирующей теплоту отра-
ботанных газов ГТУ. В качестве рабочего тела ТХМ 
возможно применение озонобезопасных хладагентов 

R142B и R600 (эжекторные ТХМ), аммиака или воды, 
кипящей под вакуумом, соответственно в абсорбци-
онных водоаммиачных (АХМ) и бромисто-литиевых 
(АБХМ) холодильных машинах [2, 3]. Поскольку 
тепловлажностные параметры наружного воздуха 
характеризуются не только сезонными, но и суточ-
ными колебаниями температуры tнв и относительной 
влажности φ, а следовательно и затрат холода на его 
охлаждение, то необходимо решать задачу выбора 
установленной (проектной) холодильной мощности 
ТХМ, которая, с одной, стороны, должна обеспечи-
вать по возможности максимальное снижение тем-
пературы воздуха на входе ГТУ и, соответственно, 
достижение максимального эффект от охлаждения 
в виде экономии топлива, а с другой стороны, све-
сти к минимуму эксплуатацию ТХМ не на полную 
мощность и, следовательно, капитальные затраты  
на нее.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ — определение рациональной 
величины установленной (проектной) холодильной 
мощности ТХМ, обеспечивающей достижение мак-
симального эффекта от охлаждения воздуха на входе 
ГТУ в виде экономии топлива с учетом климатиче-
ских условий эксплуатации.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Условия эксплуатация ГТУ характеризуются 

суточными и сезонными колебаниями температуры 
tнв и относительной влажности φ наружного воздуха 
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на входе, что влияет на термодинамическую 
эффективность ГТУ (КПД и, соответственно, 
удельный расход топлива bе). Изменение температуры 
tнв, относительной влажности φнв и влагосодержания 
dнв наружного воздуха в течение июля 2009 в 
г. Триполи (тропический климат) и Хон (южный 
регион Ливии с сухим тропическим климатом) 
представлено на рис. 1. 

Как видно, при высокой среднесуточной темпе-
ратуре tнв наружного воздуха имеют место значитель-
ные ее колебания (10…15 °С) в течение суток. Еще 
большие амплитуды колебаний относительной влаж-
ности φ воздуха обусловливают наличие дневных и 
ночных противоположно направленных экстремумов 
tнв и φ: максимумам температур соответствуют мини-
мумы влажности днем и наоборот ночью. Их суще-
ствование создает благоприятные условия для боль-
шего снижения температуры воздуха на входе ГТУ 
днем, когда имеет место значительное ухудшение 
термодинамической эффективности ГТУ из-за повы-
шенных температур tнв при пониженной влажности φ.

Глубина охлаждения воздуха в поверхност-
ном теплообменнике определяется температурой  
хладоносителя и интенсивностью теплопередачи. 
Так, при интенсивном теплообмене, обеспечиваю-
щем минимальную разность температур между ох-
лаждаемым воздухом и хладоносителем (5…8 °С), 
возможно охлаждение воздуха до температуры при-
мерно 15 °С в водяном воздухоохладителе (ВО) аб-
сорбционной бромисто-литиевой холодильной ма-
шины (АБХМ) и до 10 °С в испарителе-воздухоох-
ладителе (И-ВО) эжекторной хладоновой (ЭХМ) хо-
лодильной машины. При этом для получения холода 
в ЭХМ и АБХМ используется теплота отработанных 
газов ГТУ (рис. 2). 

Теплоиспользующая холодильная машина (ТХМ) 
состоит из высокотемпературного и низкотемпера-

турного контуров. Теплота выпускных газов ГТУ 
используется в высокотемпературном контуре ЭХМ 
для получения паров хладагента (низкокипящего ра-
бочего тела-хладона) высокого давления (силового 
потока для эжектора) в генераторе Г, а в высокотем-
пературном контуре АБХМ — для получения паров 
хладагента (водяного пара) в генераторе (десорбере). 
В низкотемпературном контуре теплота отводится 
либо непосредственно от воздуха на входе ГТУ к хла-
дону, кипящему в испарителе-воздухоохладителе 
И-ВО ЭХМ при температуре кипения t0 ≈ 2…5 ºС, 
либо от промежуточного хладоносителя-воды возду-
хоохладителя ВО в случае АБХМ. 

Глубина охлаждения воздуха Δt и, соответствен-
но, получаемый эффект от охлаждения воздуха на 
входе ГТУ зависят не только от текущей наружной 
температуры tнв, но и от конечной tв2, которая опреде-
ляется температурой хладоносителя tх, т.е. зависит от 
конкретного типа ТХМ: в АБХМ — при охлаждении 
воздуха до tв2 = 15…20 ºС (tх = 7…10 ºС); в ЭХМ — до 
более низких tв2 = 7…10 ºС (tх = 2…3 ºС).

Данные по значениям снижения температуры 
воздуха Δt15 при охлаждении воздуха на входе ГТУ 
от текущей наружной температуры tнв до конечной  
tв2 = 15 ºС (в АБХМ) и Δt10 при tв2 = 10 ºС (в ЭХМ) в те-
чение июля 2009 г. для г. Триполи и г. Хон представ-
лены на рис. 3. С понижением конечной температуры 
охлажденного воздуха tв2 увеличиваются не только 
величина снижения его температуры Δt10 в ЭХМ (по 
сравнению с Δt15 в АБХМ), но и продолжительность 
эксплуатации ГТУ при пониженной температуре, 
а следовательно, и суммарный эффект от охлаждения. 

Затраты холодильной мощности Q0 на охлажде-
ние воздуха на входе ГТУ зависят не только от ве-
личины снижения его температуры Δtв = tнв – tв2, т.е. 
количества отведенной от воздуха явной теплоты, но 
и от теплоты конденсации водяных паров из влажно-

Рис. 1. Изменение температуры tнв, относительной влажности φ и влагосодержания d наружного воздуха в течение июля 
2009 г.: 
а)  Триполи; б)  Хон

а) б) 
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го воздуха при снижении его температуры ниже точ-
ки росы в процессе охлаждения.

Требуемые установленные холодильные мощно-
сти (холодопроизводительности) термотрансформа-
торов удобнее представлять в виде удельных, при-
ходящихся на единичный расход воздуха Gв = 1 кг/с, 
затрат холодильной мощности q0 = ξ·свл (tнв – tв2),  
кВт/(кг/с), или кДж/кг, исходя из которых можно лег-
ко вычислить полную установленную холодильную 
мощность Q0 при известном расходе воздуха Gв для 
ГТУ: Q0 = q0 ∙ Gв [1]. Здесь свл — теплоемкость влажно-
го воздуха; ξ — коэффициент влаговыпадения, пред-

ставляющий собой отношение полного количества 
теплоты (разности энтальпий воздуха на входе и вы-
ходе из воздухоохладителя), отведенной от влажного 
воздуха в воздухоохладителе (ВО), включая и теплоту 
конденсации содержащихся в воздухе водяных паров, 
к количеству явной теплоты, определяемому разно-
стью температур по сухому термометру Δtв = tнв – tв2.

Текущие значения удельной холодопроизводи-
тельности q0.Т для г. Триполи и q0.Х для г. Хон при ох-
лаждении воздуха на входе ГТУ от температуры на-
ружного воздуха tнв до tв2 = 10 ºC в ЭХМ и tв2 = 15 ºC 
в АБХМ в июле 2009 г. приведены на рис. 4. 

Рис. 2. Схемы систем охлаждения воздуха на входе ГТУ в АБХМ (а) и ЭХМ (б) с утилизацией теплоты отработанных 
газов:
К — компрессор; Т — турбина; КС — камера сгорания; ЭГ − электрогенератор; Эк — экономайзер (водогрейный утили-
зационный котел); Н — насос;
АБХМ: Га — генератор (десорбер); Кна — конденсатор; А — абсорбер; Иа — испаритель; РТОр — регенеративный тепло-
обменник растворов, Нср — насос слабого раствора; Нкр — насос крепкого раствора; Нр — рециркуляционный водяной 
насос; ВН — вакуум-насос;
ЭХМ: Э — эжектор; Г — генератор парообразного хладона; Кн — конденсатор; И-ВО — испаритель-воздухоохладитель; 
ДК — дроссельный клапан; НВ — наружный воздух; ВГ — выпускные газы

а) б) 

Рис. 3. Значения снижения температуры воздуха Δt15 при охлаждении воздуха на входе ГТУ от текущей наружной тем-
пературы tнв до конечной tв2 = 15 ºС (в АБХМ) и Δt10 при tв2 = 10 ºС (в ЭХМ) в течение июля 2009 г. для г. Триполи (а) и 
Хон (б)

а) б) 
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Значения годовой удельной, приходящейся 
на 1 кВт мощности ГТУ, экономии топлива Вт.у1 
для климатических условий г. Триполи (тропиче-
ский климат) и г. Хон (сухой тропический климат)  
в 2009 г. в зависимости от удельных, приходящихся 
на единичный расход воздуха Gв = 1 кг/с, затрат хо-
лодильной мощности (холодопроизводительности)  
q0 приведены на рис. 5.

Как видно, для климатических условий г. Трипо-
ли при охлаждении воздуха на входе ГТУ ЭХМ до 
конечной температуры tв2 = 10 ºС при удельной (при-
ходящейся на единичный расход воздуха Gв = 1 кг/с) 
холодильной мощности (холодопроизводительно-
сти) ЭХМ q0 = 38 кВт/(кг/с), или кДж/кг, значение 
годовой удельной, приходящейся на 1 кВт мощно-
сти ГТУ, экономии топлива Вт.у1 за 2009 г. составля-
ет Вт.у1 = 33 кг/кВт при сохранении высоких темпов 
ее наращивания. Из-за падения темпов наращива-
ния годовой удельной экономии топлива Вт.у1 после  
q0 = 38 кВт/(кг/с) дальнейшее увеличение установ-
ленной удельной холодильной мощности ЭХМ не 

приводит к заметному возрастанию удельной эконо-
мии топлива Вт.у1 . Таким образом, для термотранс-
форматора ЭХМ удельную холодильную мощность  
q0 = 38 кВт/(кг/с) можно считать рациональной 
и исходя из нее рассчитывать полную установлен-
ную холодильную мощность ЭХМ в соответствии  
с расходом воздуха через ГТУ: Q0 = Gв · q0, кВт. Не-
сколько меньшая величина рациональной удельной 
холодильной мощности ЭХМ q0 = 36 кВт/(кг/с) для 
г. Хон обеспечивает большее на 12% значение го-
довой удельной экономии топлива Вт.у1 = 37 кг/кВт 
для климатических условий г. Хон по сравнению  
с г. Триполи за счет большей величины сниже-
ния температуры воздуха Δtв на входе ГТУ от бо-
лее высокой температуры наружного воздуха tнв  
(см. рис. 1).

ВЫВОДЫ. На основе анализа потенциально воз-
можного снижения температуры воздуха на входе 
ГТУ в результате его охлаждения теплоиспользую-
щими холодильными машинами (ТХМ), утилизиру-
ющими теплоту отработанных газов ГТУ, определе-
но соответствующее уменьшение удельного расхода 
топлива с учетом климатических условий. В качестве 
ТХМ рассмотрены абсорбционная бромисто-литие-
вая и хладоновая эжекторная холодильные машины, 
обеспечивающие охлаждение воздуха на входе ГТУ 
соответственно до 15 °С и 10 °С. Обоснован выбор 
рациональной установленной (проектной) холодиль-
ной мощности ТХМ с учетом суточных и сезонных 
изменений температуры tнв и относительной влаж-
ности φ наружного воздуха, соответственно и затрат 
холода на его охлаждение, обеспечивающей дости-
жение максимального эффекта от охлаждения в виде 
экономии топлива.

Рис. 5. Значения годовой удельной, приходящейся на 1 кВт 
мощности ГТУ, экономии топлива Вт.у для климатических 
условий г. Триполи (тропический климат) и г. Хон (сухой 
тропический климат) в 2009 г. в зависимости от удельных 
затрат холодильной мощности q0 при охлаждении воздуха 
на входе:
Вт.у10 — от tнв до tв2 = 10 ºC (в ЭХМ); Вт.у15 — от tнв до  
tв2 = 15 ºC (в АБХМ); ––– — Триполи; - - - — Хон

Рис. 4. Текущие значения удельной холодопроизводительности q0.Т для г. Триполи и q0.Х для г. Хон при охлаждении воз-
духа на входе ГТУ от температуры наружного воздуха tнв до tв2 = 10 ºC в ЭХМ (а) и tв2 = 15 ºC в АБХМ (б) в июле 2009 г.:
––– — Триполи; - - - — Хон

а) б) 
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Abstract. A cooling capacity produced by using the waste heat of exhaust gas of regenerative gas turbine engines 
with heating the compressed air before the combustion chamber by exhaust gases has been compared with the cooling 
capacity wasted for gas turbine engine intake cyclic air chilling and for space air conditioning by waste heat recovery 
absorption lithium-bromide chiller and refrigerant ejector chiller. It was shown that each chiller alone is unable to 
provide deep cooling of gas turbine engine cyclic air because of comparatively not low temperature of coolant-cooled 
water from absorption lithium-bromide chiller tc = 7…10 ºС and space air conditioning in tropical conditions because 
of not high heat potential of regenerative gas turbine engine exhaust gas (gas temperature tg = 250…280 ºС) for gas 
turbine engine intake cyclic air deep cooling down to the temperature tair2 = 10 ºС and lower by refrigerant ejector 
chiller. The reserves to increase the efficiency of transformation of regenerative gas turbine engine exhaust gas heat 
into a cold have been revealed and the schemes of the heat transformation systems that provide the increase in power 
refrigeration capacity (gas turbine engine intake cyclic air cooling) and in technological refrigeration capacity (space 
air conditioning) for their performance in tropical conditions have been developed. The application of absorption 
lithium-bromide chiller as a high-temperature stage of gas turbine engine intake air cooling and space air conditioning 
and refrigerant ejector chiller as low-temperature stage of gas turbine engine intake air deep cooling has been proved. 
Key words: absorption lithium-bromide chiller; refrigerant ejector chiller; regenerative gas turbine engine; engine 
intake air cooling; space air conditioning; exhaust gas waste heat.

Анотація. Виявлені резерви підвищення ефективності трансформації теплоти випускних газів регенератив-
них газотурбінних двигунів в холод і розроблені схемні рішення систем трансформації, що забезпечують 
збільшення виробництва холоду енергетичного (охолодження циклового повітря на вході газотурбінних дви-
гунів) і технологічного (кондиціювання повітря автономних комплексів) призначення при експлуатації в умо-
вах тропічного клімату. 
Ключові слова: абсорбційна бромисто-літієва холодильна машина; хладонова ежекторна холодильна машина; 
регенеративний газотурбінний двигун; енергетичне охолодження повітря; комфортне кондиціювання повітря; 
скидна теплота випускного газа.

Аннотация. Выявлены резервы повышения эффективности трансформации теплоты выпускных газов регене-
ративных газотурбинных двигателей в холод и разработаны схемные решения систем трансформации, обеспе-
чивающих увеличение выработки холода энергетического (охлаждение циклового воздуха на входе газотур-
бинных двигателей) и технологического (кондиционирование воздуха автономных комплексов) назначения 
при эксплуатации в условиях тропического климата. 
Ключевые слова: абсорбционная бромисто-литиевая холодильная машина; хладоновая эжекторная холо-
дильная машина; регенеративный газотурбинный двигатель; энергетическое охлаждение воздуха; комфортное 
кондиционирование воздуха; сбросная теплота выпускного газа.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В комплексах автономного электро-, тепло- и хла- комплексах автономного электро-, тепло- и хла-комплексах автономного электро-, тепло- и хла- автономного электро-, тепло- и хла-автономного электро-, тепло- и хла- электро-, тепло- и хла-электро-, тепло- и хла--, тепло- и хла-тепло- и хла-- и хла-и хла- хла-хла-

доснабжения в качестве базовых двигателей наибо- в качестве базовых двигателей наибо-в качестве базовых двигателей наибо- качестве базовых двигателей наибо-качестве базовых двигателей наибо- базовых двигателей наибо-базовых двигателей наибо- двигателей наибо-двигателей наибо- наибо-наибо-
лее часто применяются газотурбинные двигатели 
(ГТД) регенеративного типа, в которых сжатый воз-
дух перед камерой сгорания нагревается выпускны-
ми газами. Поскольку с повышением температуры 
наружного воздуха tнв на входе термодинамическая 
эффективность ГТД снижается, то его охлаждение 
обеспечивало бы поддержание высокой топливной 
экономичности двигателей [4].

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

В большинстве случаев такие ГТД поставляются 
в когенерационном исполнении с утилизационны-

ми водогрейными котлами (экономайзерами, позво-
ляющими получать горячую воду с температурой  
tг = 90…95 ºС. В тригенерационных установках для 
хладоснабжения систем кондиционирования приме-
няют высокоэффективные абсорбционные бромисто-
литиевые холодильные машины (АБХМ), использую-
щие теплоту горячей воды и обеспечивающие охлаж-
дение воздуха до температуры не ниже tв2 = 15 ºС, по-
скольку температура получаемой в них холодной воды  
tх = 7…10 ºС [1, 5, 6, 10]. 

Глубокое охлаждение воздуха на входе ГТД до 
температуры ниже tв2 = 15 ºС возможно только в слу-
чае применения двухступенчатых АБХМ, для кото-
рых требуются источники теплоты более высокого 
потенциала — горячая вода с температурой пример-
но 140 ºС или водяной пар. Хладоновые эжекторные 
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холодильные машины (ЭХМ), в которых хладон ки-
пит при температуре t0 = 2…4 ºС способны охлаждать 
воздух до более низких температур tв2 = 7…10 ºС [4, 
7, 8]. Однако из-за сравнительно невысокого тепло-
вого потенциала выпускных газов регенеративных 
ГТД (температура газов около 250 °С) одновременное 
охлаждение воздуха на входе ГТД и комфортное кон-
диционирование автономных комплексов различного 
назначения (гостиничных, торгово-развлекательных 
и т.д.) весьма проблематично.

В отличие от существующих подходов к утили-
зации сбросной теплоты двигателей с получением 
холода, в частности, для кондиционирования воздуха 
или же энергетических целей охлаждения циклового 
воздуха самих двигателей решение задачи одновре-
менного холодоснабжения обеспечивало бы эффек-
тивное функционирования комплексов автономного 
энергообеспечения [2, 3, 6].

ЦЕЛЬ РАБОТЫ — анализ возможности одно-
временного глубокого охлаждения циклового воздуха 
на входе регенеративных ГТД и кондиционирования 
воздуха автономных комплексов теплоиспользующи-
ми АБХМ и ЭХМ в климатических условиях Ливии.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
В качестве примера рассмотрена установка авто-

номного энергообеспечения из пяти регенеративных 
ГТД фирмы Сapstone С200 суммарной электрической 
мощностью 1000 кВт для электроснабжения и хла-
доснабжения системы кондиционирования воздуха 
(СКВ) офисного комплекса (тепловая нагрузка СКВ 
комплекса Q0.КВ ≈ 600 кВт), которая в отличие от су-
ществующих обеспечивает еще и охлаждение цикло-
вого воздуха на входе ГТД. Схема системы глубокого 

(до температуры tв = 10 °С) охлаждения циклового 
воздуха на входе регенеративного ГТД в испарителе-
воздухоохладителе (И-ВО) ЭХМ хладоном, кипящим 
при температуре t0 = 2…5 °С, и охлаждения воздуха 
для СКВ до температуры tв = 15 °С в АБХМ холод-
ной водой с температурой tх = 7 °С путем трансфор-
мации теплоты выпускных газов ГТД приведена на  
рис. 1.

Такая система трансформации тепла в холод вклю-
чает две самостоятельные АБХМ и ЭХМ, не связанные 
рабочими циклами, выработкой и использованием хо-
лода (для охлаждения циклового воздуха ГТД и СКВ): 
в ЭХМ охлаждают цикловой воздух ГТД (энергетиче-
ское применение холода), а в АБХМ — воздух СКВ 
обитаемого комплекса (технологическое назначение). 

Температура холодной воды (хладоносителя), по-
ступающей из АБХМ, tх = 7…10 °С, что не позволяет 
охлаждать воздух ниже tв2 = 15 ºС (с учетом разности 
температур tв2 — tх = 8…10 °С). Охлаждение возду-
ха до температуры tв2 = 15 ºС соответствует условиям 
эксплуатации систем комфортного кондиционирова-
ния воздуха обитаемых комплексов. Однако для по-
вышения топливной эффективности ГТД желательно 
охлаждать воздух на входе ГТД до более низкой тем-
пературы, например, tв2 = 10 ºС. 

Текущие затраты холода Q0.15 на охлаждение 
воздуха на входе ГТД Capstone С1000 (мощность 
1000 кВт) в АБХМ (от tнв до tв2 = 15 ºС) и для систе-
мы кондиционирования воздуха Q0.КВ (до tв2 = 15 ºС), 
суммарные затраты холода Q0.сум.15 на охлаждение 
воздуха на входе ГТД и кондиционирование, а также 
холодопроизводительность Q0.уг.15, получаемая за счет 
располагаемой теплоты газов Qуг в АБХМ, приведены 
на рис. 2.

Рис. 1. Схема системы непосредственного охлаждения циклового воздуха на входе ГТД и воздуха СКВ до температуры 
tв = 15 °С в АБХМ трансформацией теплоты выпускных газов регенеративного ГТД:
К — компрессор; Т — турбина; ЭГ — электрогенератор; КС — камера сгорания; РТО — регенеративный теплообменник 
нагрева сжатого воздуха; Эк — экономайзер нагрева воды (теплоносителя для АБХМ); НВ — наружный воздух; ВГ — вы-
пускные газы; КО — каплеотделитель; К-т — конденсат; АБХМ: ГА — генератор (десорбер); Кн — конденсатор; А — аб-
сорбер; И — испаритель;  РТОр — регенеративный теплообменник растворов; Нср — насос слабого раствора; Нкр — насос 
крепкого раствора; Нр — циркуляционный водяной насос; ВН — вакуум-насос 
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Как видно, располагаемой холодопроизводи тель-
ности Q0.уг.15 ≈ 1270 кВт, которую можно получить 
в АБХМ за счет теплоты газов Qуг ГТД С1000, больше, 
чем требуется для охлаждения воздуха до 15 °С: 
Q0.уг.15 > Q0.сум.15 = 700…800 кВт. Однако температурный 
уровень этого холода не позволяет охлаждать воздух 
ниже 15 °С (до 10 °С и ниже), поскольку температура 
хладоносителя (холодной воды) от АБХМ tх = 7 ºС.

Другой вариант утилизации теплоты выпускных 
газов регенеративного ГТД — в ЭХМ с глубоким 
охлаждением воздуха до температуры 10 °С, но при 
невысокой эффективности трансформации теплоты 
в холод (ζЭХМ = 0,3) [9–11]. При этом воздух для 
СКВ с температурой 15 °С получают смешиванием 
охлажденного воздуха с температурой 10 °С, на 
получение которого затрачено холод Q0.КВсм в ЭХМ, 
с наружным воздухом. Схема системы глубокого 
охлаждения воздуха до температуры 10 °С 
в испарителе-воздухоохладителе ЭХМ хладоном, 
кипящим при температуре t0 = 3…5 °С, подачи 
холодного воздуха с температурой 10 °С на вход ГТД, 
а его смеси с наружным воздухом (температура смеси 
tв = 15 °С) в СКВ дана на рис. 3.

Текущие расходы холода на охлаждение воздуха 
на входе ГТУ С1000 в ЭХМ (до tв2 = 10 ºС) Q0.10 
и затраты низкотемпературного холода Q0.КВ.см 
в виде охлажденного воздуха с температурой tв2 =  
= 10 ºС, который смешивают с наружным воздухом 
с текущей температурой tнв, чтобы получить холод 
Q0.КВ ≈ 600 кВт при tв2 = 15 ºС для кондиционирования 
(схема на рис. 3), соответствующие суммарные 
затраты холода Q 0.сум10.см (включая Q0.КВ.см), а также 
располагаемое количество холода Q0.уг10, полученного 
трансформацией теплоты уходящих газов Qуг в ЭХМ 
(холодопроизводительность ЭХМ), приведены на 
рис. 4. 

Как видно, имеющейся холодопроизводитель-
ности Q0.уг.10 ≈ 480 кВт (график — горизонтальная 

Рис. 2. Текущие затраты холода Q0.15 на охлаждение воздуха на входе ГТД С1000 в АБХМ (от tнв до tв2 = 15 ºС) и для систе-
мы кондиционирования воздуха Q0.КВ , суммарные затраты холода Q0.сум.15 на охлаждение воздуха на входе ГТД в АБХМ 
и кондиционирование, а также холодопроизводительность Q0.уг.15, получаемая за счет располагаемой теплоты газов Qуг 
в АБХМ

Рис. 3. Схема системы трансформации теплоты выпускных 
газов регенеративного ГТД с глубоким охлаждением воз-
духа в ЭХМ, подачей холодного воздуха в ГТД, а его смеси 
с наружным воздухом — в СКВ:
К — компрессор; Т — турбина; ЭГ — электрогенератор; 
КС — камера сгорания; РТО — регенеративный теплооб-
менник нагрева сжатого воздуха; Эк — экономайзер на-
грева воды (теплоносителя для АБХМ); НВ — наружный 
воздух; ВГ — выпускные газы; ЭВ — электровентилятор; 
СКВ — система комфортного кондиционирования воздуха; 
Э — эжектор; Кн — конденсатор; Г — генератор пара хла-
дона; И-ВО — испаритель-воздухоохладитель; ДК — дрос-
сельный клапан; Н — насос хладона
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прямая), которую можно получить из располагаемой 
теплоты газов Qуг в ЭХМ, недостаточно для охлажде-
ния воздуха до 10 °С: Q0.уг.10 <Q0.сум10.см = 600...750 кВт. 
Причина в том, что холод Q0.10, необходимый для глу-
бокого охлаждения циклового воздуха на входе ГТД 
до температуры tв2 = 10 ºС, получают в ЭХМ при срав-
нительно низких значениях коэффициента трансфор-
мации теплоты ζЭ = 0,3 (ζЭ = 0,20…0,30 при tк = 35 °С 
и t0 = 2…5°С). 

О наличии избытка холода высокотемпературного 
уровня (tв2 = 15 ºС), полученного трансформацией рас-= 15 ºС), полученного трансформацией рас-
полагаемой теплоты уходящих газов ГТД Qуг в АБХМ 
(с высоким тепловым коэффициентом ζА = 0,8) Q0.уг.15, 
по сравнению с требуемыми суммарными расходами 
высокотемпературного холода (tв2 = 15 ºС) на СКВ 

и охлаждение циклового воздуха на входе ГТД (от tнв 
до tв2 = 15 ºС) Q0.сум15 = Q 0.15 + Q 0.КВ и, наоборот, де-
фицита холода низкотемпературного уровня Q0.уг.10  
(tв2 = 10 ºС), полученного трансформацией теплоты 
газов Qуг в ЭХМ (с низким ζЭ = 0,3), для глубокого ох-
лаждения воздуха на входе ГТД (от tнв до tв2 = = 10 ºС) 
Q 0.10 и кондиционирования воздуха смешением низ-
котемпературного холода Q0.КВ.см (воздуха с темпера-
турой tв2 = 10 ºС) с наружным воздухом с текущей 
температурой tнв для получения холода Q0.КВ ≈ 600 кВт 
при tв2 = 15 ºС (схема на рис. 3) с суммарными затра-
тами низкотемпературного холода Q 0.сум10.см = Q 0.10 + 
+ Q 0.КВ.см, можно судить по рис. 5.

Как видно, располагаемой теплоты уходящих 
газов регенеративного ГТД Qуг = 1600 кВт и полу-

Рис. 4. Текущие расходы холода на охлаждение воздуха на входе ГТД в ЭХМ (до tв2 = 10 ºС) Q0.10, кондиционирование воз-
духа Q0.КВ (при tв2 = 15 ºС) и Q 0.КВ.см (tв2 = 10 ºС), суммарные затраты холода Q 0.сум10.см, а также холодопроизводительность 
Q0.уг.10, полученная из располагаемой теплоты газов Qуг в ЭХМ при охлаждении воздуха до 10 °С:
Q 0.сум10.см = Q 0.КВ.см + Q0.10 ; ––– — Q 0.сум10 и Q 0.КВ, Q0.уг.10 ≈ 480 кВт; - - - — Q 0.сум10.см и Q 0.КВ.см 

Рис. 5. Текущие суммарные расходы холода, включая кондиционирование воздуха СКВ и охлаждение воздуха на входе 
ГТД, в АБХМ (от tнв до tв2 = 15 ºС) Q0.сум15 и в ЭХМ (от tнв до tв2 = 10 ºС) Q 0.сум.10, а также холодопроизводительности, получен-
ные из располагаемой теплоты газов Qуг в АБХМ Q0.уг.15 при охлаждении воздуха до 15 °С и в ЭХМ Q0.уг.10 при охлаждении 
воздуха до 10 °С:

Q 0.сум10.см = Q 0.КВ.см + Q0.10 ; ––– — Q 0.сум15 , Q 0.10 , Q 0.15 , Q 0.уг10 , Q 0.уг15 ; - - - — Q 0.сум10.см 
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чаемого из нее холода Q0.уг15 высокотемпературного 
уровня (tв2 = 15 ºС) в АБХМ (с высоким тепловым 
коэффициентом ζА = 0,8), больше, чем требуется для 
покрытия суммарных затрат высокотемпературного 
холода Q0.сум15. Однако располагаемой теплоты газов 
Qуг и полученного холода Q0.уг10 низкого температур-
ного уровня (tв2 = 10 ºС) в ЭХМ (ζЭ = 0,3) меньше, 
чем необходимо для покрытия суммарных затрат 
низкотемпературного холода Q0.сум10.см. Дефицит хо-
лода можно устранить, применяя принципиально 
новый — ступенчатый способ трансформации тепла 
в холод теплоиспользующими холодильными маши-
нами разного типа. 

Сравнивая избыток располагаемой теплоты ухо-
дящих газов сверх ее потребности для АБХМ (на 
покрытие затрат холода на охлаждение циклово-
го воздуха на входе ГТД от tнв до tв2 = 15 ºС и СКВ):  
ΔQуг.15 =  Qуг – Q г.15 , с одной стороны, и требуемые 
затраты холода ΔQ0.10 = Q0.10-15 =  Q0.10 – Q0.15 на доох-
лаждение циклового воздуха на входе ГТД от tв2 =  
15 ºС (после АБХМ) до tв2 = 10 ºС (в ЭХМ), с другой 
стороны, можно определить необходимую эффектив-
ность трансформации избыточной теплоты уходящих 
газов ΔQуг.15 в дополнительный холод ΔQ0.10 = Q0.10–15 =  
= Q0.10 – Q0.15 на доохлаждение циклового воздуха на 
входе ГТД от tв2 = 15 ºС до tв2 = 10 ºС, т.е. тепловой 
коэффициент дополнительной бустерной низкотем-
пературной (с охлаждением воздуха от tв2 = 15 ºС до  
tв2 = 10 ºС) ступени трансформации избыточной теп-
лоты газов в холод низкотемпературного уровня, на-
пример в ЭХМ: ζЭХМ = ΔQ0.10 /ΔQуг.15 = Q0.10-15 /ΔQуг.15. 

Текущие значения требуемых дополнительных 
затрат холода ΔQ0.10 = Q0.10-15 =  Q0.10 – Q0.15 на доохлаж-
дение воздуха на входе ГТД С1000 от температуры  
tв2 = 15 ºС (после АБХМ) до tв2 = 10 ºС, т.е. разности 

затрат холода на охлаждение воздуха на входе ГТД 
от текущей tнв до tв2 = 10 ºС (Q0.10 ) и до tв2 = 15 ºС 
(Q0.15), избыток располагаемой теплоты уходящих 
газов сверх ее потребности для АБХМ (на покры-
тие затрат холода на охлаждение воздуха на входе 
ГТД от tнв до tв2 = 15 ºС и СКВ) ΔQуг.15 = Qуг – Q г.15 , 
а также требуемого теплового коэффициента ζЭХМ = 
= Q0.10-15 /ΔQуг.15 трансформации избытка располагае-
мой теплоты уходящих газов в дополнительное коли-
чество холода, необходимого для доохлаждения воз-
духа на входе ГТД С1000 от температуры tв2 = 15 ºС 
до tв2 = 10 ºС в ЭХМ бустерной низкотемпературной 
ступени, приведены на рис. 6.

Как видно, для доохлаждения воздуха на входе 
ГТД С1000 от температуры tв2 = 15 ºС до tв2 = 10 ºС 
потребуется бустерная низкотемпературная ЭХМ-
ступень с весьма малым тепловым коэффициентом 
ζЭХМ = Q0.10–15 /ΔQуг.15 ≈ 0,06, что объясняется большим 
располагаемым избытком теплоты ΔQуг.15 = Qуг – Q г.15 
(где Q г.15 = (Q0.15 +Q0.КВ )/ζА ), остающейся после по-
крытие затрат холода на охлаждение воздуха на вхо-
де ГТД от tнв до tв2 = 15 ºС и хладоснабжения СКВ 
(Q0.КВ ≈ 600 кВт), причем получаемого в АБХМ с вы-
соким тепловым коэффициентом трансформации 
ζА = 0,8 (соответственно с малыми затратами теплоты 
Q г.15 =  (Q0.15 +Q0.КВ )/ζА ), с одной стороны, и срав-
нительно малыми требуемыми затратами холода на 
доохлаждение воздуха от температуры tв2 = 15 ºС 
(после АБХМ) до tв2 = 10 ºС (на входе ГТД): Q0.10-15 = 
= Q0.10 – Q0.15, с другой стороны.

Таким образом, система трансформации тепла в 
холод теплоиспользующими холодильными машина-
ми АБХМ как ступени высокотемпературного охлаж-
дения воздуха от текущих наружных температур tнв 
до tв2 = 15 ºС и ЭХМ в качестве бустерной ступени 

Рис. 6. Текущие значения требуемых затрат холода ΔQ0.10 = Q0.10 – Q0.15 на доохлаждение циклового воздуха на входе ГТД 
от tв2 = 15 ºС (после АБХМ) до tв2 = 10 ºС, избытка располагаемой теплоты уходящих газов ΔQуг.15 = Qуг – Q г.15 и требуемого 
теплового коэффициента ζЭХМ = Q0.10-15 /ΔQуг.15 трансформации избытка теплоты уходящих газов в дополнительное коли-трансформации избытка теплоты уходящих газов в дополнительное коли-
чество холода для доохлаждения воздуха на входе ГТД С1000 от tв2 = 15 ºС до tв2 = 10 ºС в бустерной низкотемпературной 
ЭХМ
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доохлаждения воздуха после АБХМ от температуры 
tв2 = 15 ºС до tв2 = 10 ºС [2, 3, 6] является наиболее 
рациональным вариантом решения задачи одновре-
менного глубокого охлаждения циклового воздуха 
на входе регенеративной ГТД и кондиционирования 
воздуха автономного комплекса в климатических ус-
ловиях Ливии. 

ВЫВОДЫ. По результатам сравнения распола-
гаемого холода, полученного за счет теплоты ухо-
дящих газов регенеративных ГТД, и требуемых его 
затрат для охлаждения циклового воздуха на входе 
ГТД и кондиционирования воздуха автономных ком-
плексов показано, что АБХМ или ЭХМ в отдельности 
не в состоянии обеспечить охлаждения воздуха на 

входе ГТД и комфортное кондиционирование воздуха 
в жарких климатических условиях из-за сравнитель-
но невысокого теплового потенциала газов регенера-
тивных ГТД. 

Разработаны схемные решения систем транс-
формации, обеспечивающих увеличение выработки 
холода энергетического (охлаждение циклового воз-
духа на входе ГТД) и технологического (кондициони-
рование воздуха автономных комплексов) назначения 
при эксплуатации в условиях тропического климата. 
Обосновано применение АБХМ в качестве высоко-
температурной ступени предварительного охлажде-
ния воздуха на входе ГТД и комфортного кондицио-
нирования воздуха, а ЭХМ как низкотемпературной 
ступени глубокого охлаждения воздуха на входе ГТД.
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Abstract. The running heat loads on the waste heat recovery cooling system of marine low speed diesel engine 
scavenge air and heat required to produce a cold by refrigeration ejector chiller for climate conditions of the ship 
performance on the Odessa-Yokogama route line were calculated. A proposed waste heat recovery scavenge air 
cooling system consists of three stage air cooler: the first stage extracting a high potential heat from the scavenge 
air after the turbo-charger (so called utilizing or cogenerative stage), the second convention stage using sea water as 
cooling medium and the third stage using a cold from the waste heat recovery refrigerant ejector chiller utilizing the 
heat of scavenge air extracting in the first stage. The heat load on the first high-temperature stage of the scavenge air 
cooler has been supposed as the heat source to produce a refrigeration capacity wasted for scavenge air deep cooling 
in the low temperature section by refrigerant ejector chiller of waste heat recovery cooling system. It is shown that 
a scavenge air heat is quite enough to cover the heat wasted for addition scavenge air cooling from the temperature 
of air after a convention sea water cooler to the potential minimal temperature that provides reducing the engine fuel 
consumption. The rationality of the application of waste heat recovery scavenge air cooling system on the base of 
refrigeration ejector chiller utilizing the heat of scavenge air after turbo charger in marine low speed diesel engine for 
climate conditions of the ship performance on the route line has been proved as a result.
Key words: marine low speed diesel engine; heat load; refrigeration capacity; scavenge air cooling; waste heat re-
covery chiller.
Аннотация. Определены текущие значения тепловой нагрузки теплоиспользующей системы охлаждения 
наддувочного воздуха судового малооборотного дизеля и требуемые затраты теплоты на выработку холода в 
хладоновой эжекторной холодильной машине для климатических условий эксплуатации судна на рейсовой 
линии Одесса-Йокогама. Показано, что располагаемой теплоты наддувочного воздуха достаточно для 
покрытия ее затрат на дополнительное охлаждение наддувочного воздуха после традиционного охладителя 
забортной водой до потенциально возможной минимальной температуры, что обеспечивает сокращения 
потребления топлива двигателем. 
Ключевые слова: судовой малооборотный дизель; тепловая нагрузка; холодопроизводительность; охлажде-
ние наддувочного воздуха; теплоиспользующая холодильная машина. 
Анотація. Визначені поточні значення теплового навантаження тепловикористовуючої системи охолодження 
наддувного повітря суднового малообертового дизеля та необхідні витрати теплоти на виробництво холоду в 
хладоновій ежекторній холодильній машині для кліматичних умов експлуатації судна на рейсовій лінії Одеса-
Йокогама. Показано, що наявної теплоти наддувного повітря достатньо для покриття її витрат на додаткове 
охолодження наддувного повітря після традиційного охолоджувача забортною водою до потенційно можли-
вої мінімальної температури, що забезпечує скорочення споживання палива двигуном. 
Ключові слова: судновий малообертовий дизель; теплове навантаження; холодопродуктивність; охолоджен-
ня наддувного повітря; тепловикористовуюча холодильна машина.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
На большинстве транспортных судов в качестве 

главных двигателей применяются малооборотные ди-
зели (МОД). Изменение в течение рейса температуры 
наружного воздуха tнв, следовательно и воздуха в ма-
шинном отделении (МО), откуда он поступает на вход 
наддувочного турбокомпрессора (ТК) МОД, а также 
охлаждающей наддувочный воздух забортной воды 
существенно влияет на термодинамическую эффек-
тивность МОД. Так, с повышением температуры над-
дувочного воздуха на 10 °С эффективный КПД МОД 
уменьшается примерно на 0,5 %, а удельный расход 
топлива bе возрастает на 1,0...1,2 г/(кВт·ч) [4–6].

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

В ряде публикаций показана целесообразность 
утилизации теплоты наддувочного воздуха, отводи-
мой в охладителе наддувочного воздуха (ОНВ), для 
производства холода теплоиспользующими холо-
дильными машинами (ТХМ), который, в свою оче-
редь, используют для снижения температуры надду-
вочного воздуха перед подачей в цилиндры [1–3]. 

Эффект от охлаждения наддувочного воздуха 
зависит от величины снижения его температуры, 
которая, в свою очередь, — от климатических ус-
ловий плавания (температуры наружного воздуха и 
забортной воды), располагаемой сбросной теплоты 
МОД и эффективности ее трансформации в холод, 
т.е. типа ТХМ. При изменении в течение рейса кли-
матических условий меняется тепловая нагрузка си-
стемы охлаждения, т.е. требуемые затраты холода Q0 , 
получаемого в ТХМ, а следовательно, и теплоты Qг, 

трансформируемой в холод. В случае, если распола-
гаемой теплоты, в частности, наддувочного воздуха, 
окажется меньше, чем требуется для его охлаждения, 
будут меньше величина снижения температуры и по-
лучаемый эффект от охлаждения в виде снижения 
расхода топлива. Поэтому необходимо решать вопро-
сы определения текущей тепловой нагрузки системы 
охлаждения наддувочного воздуха судового МОД 
в соответствии с климатическими условиями эксплу-
атации на конкретной рейсовой линии, соответствен-
но и требуемых затрат теплоты на выработку холода 
в ТХМ, исходя из сравнения которых с располагае-
мой сбросной теплотой можно производить выбор 
типа ТХМ, используемого в ней источника сбросной 
теплоты и соответствующего схемного решения те-
плоиспользующей системы охлаждения (ТСО).

ЦЕЛЬ РАБОТЫ — определение тепловой 
нагрузки теплоиспользующей системы охлаждения 
наддувочного воздуха судового МОД и требуемых 
затрат теплоты на выработку холода в ТХМ, 
необходимых для выбора типа ТХМ и схемного 
решения системы охлаждения с использованием 
конкретных источников сбросной теплоты в 
соответствии с климатическими условиями 
эксплуатации судна на конкретной рейсовой линии. 

ИЗЛОЖЕНИE  ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Наиболее простым вариантом ТХМ является 

эжекторная холодильная машина (ЭХМ), работающая 
на низкокипящем рабочем теле (НРТ) — хладоне 
[1–3]. Сравнительно низкие температуры кипения 
НРТ t0 = 2…5 °С позволяют охлаждать воздух 
до довольно низких температур tв2 = 20…25 °С.  
Охладитель наддувочного воздуха ОНВ такой 
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ТСО включает последовательно расположенные в 
воздушном тракте высокотемпературную ступень 
охлаждения ОНВВТ (после ТК), промежуточную 
ступень охлаждения (ПО) наддувочного воздуха 
забортной водой и низкотемпературную ступень 
ОНВНТ дополнительного глубокого охлаждения 
воздуха в ЭХМ после его охлаждения забортной 
водой в ПО (рис. 1). При этом теплота, отведенная 
от воздуха в ОНВВТ , трансформируется с помощью 
ЭХМ в холод, используемый в ОНВНТ . 

На рис. 1: Qг =  Gв·св(tг1 – tг2) — теплота, 
отведенная от наддувочного воздуха в ОНВВТ 
к генератору ЭХМ, где Gв — расход воздуха; св — 
теплоемкость воздуха; tг1 и tг2 — температуры 
наддувочного воздуха (греющей среды для ЭХМ) на 
входе и выходе ОНВВТ соответственно; Q0 = ζ Qг — 
холодопроизводительность ЭХМ; ζ = Q0 /Qг — 
тепловой коэффициент ЭХМ; температуры tзв — 

забортной воды, tw — пресной воды промежуточного 
контура охлаждения, tвв2 — наддувочного воздуха, 
охлажденного в ПО (на входе в ОНВНТ), tв2 — 
наддувочного воздуха, охлажденного в ОНВНТ ; t0 — 
кипения НРТ в испарителе-охладителе пресной воды 
(И-ОВ). 

Однако ЭХМ характеризуется невысокой 
эффективностью трансформации сбросной теплоты в 
холод: их тепловой коэффициент ζ = 0,2…0,35 меньше, 
чем у абсорбционной бромистолитиевой холодильной 
машины АБХМ (ζ = 0,7…0,8) и водоамиачной 
ВАХМ (ζ = 0,5…0,6). Тепловой коэффициент ζ 
представляет отношение холодопроизводительности 
Q0 (количества теплоты, отведенной от наддувочного 
воздуха в ОНВНТ) к количеству затраченной теплоты 
Qг, подведенной к ТХМ от наддувочного воздуха 
в ОНВВТ: ζ = Q0 /Qг. Тепловой коэффициент ТХМ ζ 
зависит от температур в цикле ТХМ: кипения НРТ в 
испарителе t0, генераторе tг и конденсации tк.

Поэтому при использовании ЭХМ задача 
сопоставления требуемых затрат холода Q0 — 
в соответствии с климатическими условиями 
эксплуатации судна на конкретной рейсовой линии — 
с располагаемой холодопроизводительностью Q0.р 
исходя из располагаемой теплоты Qг.р, в частности, 
наддувочного воздуха, стоит особенно остро.

В качестве примера рассмотрены климатические 
условия эксплуатации контейнеровоза с главным 
двигателем 6S60MC6.1-TI корпорации MAN B&W 
[5] (эксплуатационная мощность Nэ = 10 МВт) на 
рейсовой линии Одесса-Йокогама (1.07…27.07.2009). 
Изменение температуры tнв, относительной 
влажности φнв и влагосодержания dнв наружного 
воздуха, температуры забортной воды tзв в течение 
рейса Одесса-Йокогама (1.07…27.07.2009) на рис. 2 
показывает, что на протяжении практически всего 
рейса температура наружного воздуха tнв составляет 
25…30 ºС, соответственно в машинном отделении 
на всасывании наддувочного турбокомпрессора tМО = 
35…40 ºС [4].

При использовании существующей системы ох-
лаждения температура воздуха после ОНВ tвв2 опре-
деляется как

tвв2 = tзв + Δtw/зв + Δtв/w,

где Δtw/зв = tw – tзв = 5 ºС — разность температур между 
температурой пресной воды промежуточного конту-
ра охлаждения tw и забортной воды tзв; Δtв/w = tв – tw = 
12 ºС — разность температур наддувочного воздуха tв 
и пресной воды tw промежуточного контура охлажде-
ния. Значения Δtw/зв и Δtв/w приняты согласно данным 
[2, 3]. 

Об эффективности охлаждения наддувочного 
воздуха в ТХМ по сравнению с его традиционным 
охлаждением забортной водой судят по величине 

Рис. 1. Схема трехступенчатой ТСО на базе ЭХМ, исполь-
зующей теплоту воздуха после ТК:
К и Т — компрессор и турбина ТК; ОНВВТ и ОНВНТ — 
высоко- и низкотемпературная ступени ОНВ; ПО — про-
межуточный охладитель наддувочного воздуха (заборт-
ной водой); Г — генератор ЭХМ; Кн — конденсатор;  
И-ОВ — испаритель-охладитель пресной воды; Н — на-
сос; ДК — дроссельный клапан; НВ — воздух на входе ТК;  
УГ — уходящие газы; ЗВ — забортная вода
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снижения температуры Δtв воздуха, охлажденного  
в ОНВНТ до температуры tв2 относительно температу-
ры воздуха tвв2, охлажденного в ПО забортной водой: 
∆tв = tвв2 – tв2. При этом потенциально возможная ми-
нимальная температура охлажденного воздуха на вы-
ходе ОНВНТ:

tв2 = t0 + Δtw/НРТ + Δtв/w,

где Δtw/НРТ = tw – t0 = 5 ºС — разность температур 
в И-ОВ ЭХМ между температурой пресной воды tw 
и кипящим НРТ t0 ; Δtв/w = tв – tw = 12 ºС [5, 6].

Как видно из приведенного выше соотношения, 
при принятых значениях разности температур Δtw/НРТ 
в И-ОВ ЭХМ и ее величины Δtв/w в ОНВНТ темпера-
тура tв2 лимитируется температурой кипения НРТ t0 
в испарителе НРТ–охладителе пресной воды (И-ОВ) 
промежуточного контура охлаждения. 

При t0 = 5 ºС получают tв2 = 22 ºС и соответствен-
но соотношение для расчета снижения температуры 
наддувочного воздуха в ЭХМ по сравнению с его тра-
диционным охлаждением забортной водой принима-
ет вид ∆tв22 = tвв2 – 22 ºС. 

Температуры забортной воды tзв, наддувочного 
воздуха, охлажденного в водяном ОНВ традиционной 
системы охлаждения забортной водой tвв2 и снижение 
температуры наддувочного воздуха ∆tв22 = tвв2 – tв2 (до 

потенциально возможной минимальной температуры 
tв2 = 22 °С при t0 = 5 °С) в ОНВНТ в течение рейса 
Одесса–Йокогама (1.07…27.07.2009) приведены на 
рис. 3. 

Требуемая холодопроизводительность Q0 для 
охлаждения наддувочного воздуха в ОНВНТ (после ПО 
забортной воды) от температуры tвв2 до tв2 определяется 
снижением температуры воздуха в ОНВНТ  
Δtв = tвв2 – tв2: 

Q0 = Gв·св(tвв2 – tв2)ξНТ,

где Gв — расход воздуха через ТК МОД; св — 
теплоемкость влажного воздуха; ξНТ — коэффициент 
влаговыпадения процессов охлаждения воздуха от 
температуры наддувочного воздуха tвв2 до tв2 = 22 °С, 
представляет собой отношение полного количества 
теплоты (разности энтальпий воздуха на входе и 
выходе теплообменника), отведенной от воздуха в 
ОНВНТ (холодопроизводительности Q0), к количеству 
явной теплоты, определяемому разностью температур 
по сухому термометру.

Располагаемую холодопроизводительность ТХМ 
Q0.р определяют исходя из теплоты Qг.р, отведенной 
от наддувочного воздуха в ОНВВТ, как Q0.р = ζ Qг.р, 
где Qг =  Gв·св(tг1 – tг2); ζ = 0,27 при температуре 
кипения НРТ в И-ОВ t0 = 5 °С и генераторе tГ = 120 °С 
и конденсации НРТ tк = 35 °С. 

Рис. 2. Изменение температуры tнв, относительной влажности φнв, влагосодержания dнв наружного воздуха, 
температуры забортной воды tзв в течение рейса Одесса-Йокогама (1.07…27.07.2009)

Рис. 3. Температуры забортной воды tзв, наддувочного воздуха, охлажденного в водяном ОНВ традиционной системы 
охлаждения забортной водой tвв2, снижение температуры наддувочного воздуха ∆tв22 = tвв2 – tв2 (до tв2 = 22 °С при t0 = 5 °С) 
в ОНВНТ в течение рейса Одесса–Йокогама (1.07…27.07.2009)
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Значения холодопроизводительности Q0.22, 
необхо -димой для охлаждения воздуха до потенци-
ально возможной минимальной температуры tв22 = 
= 22 °С, и располагаемой холодопроизводительно-
сти Q0р(0,27), получаемой трансформацией теплоты 
наддувочного воздуха Qг.р в ЭХМ (при ζ = 0,27), рас-
считанные для расхода наддувочного воздуха 24 кг/с  
(МОД 6S60MC6.1-TI эксплуатационной мощно-
стью 10 МВт), в течение рейса Одесса–Йокогама 
(1.07…27.07.2009) приведены на рис. 4. При этом 
температуру наддувочного воздуха (греющей среды) 
на выходе из ОНВВТ принимали tг2 = 110 °С.

Как видно, при трансформации располагаемой 
теплоты наддувочного воздуха Qг.р (при tг2 = 110 °С) 
в ЭХМ с тепловым коэффициентом ζ = 0,27 полу-
чаемая (располагаемая) холодопроизводительность 
Q0р(0,27) даже несколько больше ее величины Q0.22, не-
обходимой для охлаждения наддувочного воздуха до 
потенциально возможной минимальной температуры 
tв2 = 22 °С. 

Значения располагаемой теплоты греющей среды 
(наддувочного воздуха) Qг.р (при tг2 = 110 °С) и требу-
емой теплоты Qг.22(0,27) для охлаждения наддувочного 

воздуха от его температуры tвв2 после ПО до темпера-
туры tв2 = 22 °С в ЭХМ (ζ = 0,27 при t0 = 5 ºС) в тече-
ние рейса Одесса–Йокогама (1.07…27.07.2009) при-
ведены на рис. 5. 

Как видно, располагаемой теплоты наддувочного 
воздуха Qг.р (при tг2 = 110 °С) несколько больше, чем 
требуется для охлаждения наддувочного воздуха от 
его температуры tвв2 после ПО до потенциально воз-
можной минимальной температуры tв2 = 22 °С (при 
t0 = 5 ºС), что в свою очередь обеспечивает получение 
максимально возможного (за счет охлаждения над-
дувочного воздуха) эффекта в виде сокращения по-
требления топлива двигателем. Таким образом, при-
менение теплоиспользующей системы охлаждения 
наддувочного воздуха судового МОД на базе ЭХМ 
с использованием его же теплоты, отводимой в ОНВВТ 
(рис. 1), обеспечивает охлаждение наддувочного воз-
духа от температуры tвв2 (после ПО) до потенциально 
возможной минимальной температуры tв2 = 22 °С.

Значения снижения удельного расхода топлива Δbe 
и полного расхода топлива Вт для МОД 6S60MC6.1-TI 
MAN B&W [5] (номинальная мощность Nн =  
= 10680 кВт и эксплуатационная Nэ = 10000 кВт) за счет 

Рис. 4. Значения холодопроизводительности Q0.22, необходимой для охлаждения наддувочного воздуха МОД 6S60MC6.1-TI 
до потенциально возможной температуры tв22 = 22 °С, и располагаемой холодопроизводительности Q0р(0,27), получаемой 
трансформацией теплоты наддувочного воздуха Qг.р (при tг2 = 110 °С) в холод в ЭХМ (ζ = 0,27), в течение рейса Одесса–
Йокогама (1.07…27.07.2009)

Рис. 5. Значения располагаемой теплоты наддувочного воздуха Qг.р (при tг2 = 110 °С) и требуемой теплоты Qг.22(0,27) для ох-
лаждения наддувочного воздуха от его температуры tвв2 после ПО до температуры tв2 = 22 °С в ЭХМ (ζ = 0,27 при t0 = 5 ºС) 
в течение рейса Одесса–Йокогама (1.07…27.07.2009) 
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дополнительного охлаждения наддувочного воздуха 
(по сравнению с традиционным его охлаждением 
забортной водой до температуры tвв2) на величину 
∆tв = tвв2 – 22 °С в течение рейса Одесса–Йокогама 
(1.07…27.07.2009) определены c использованием 
программы mandieselturbo и приведены на рис. 6. При 
этом расходы топлива абсолютный Вт и удельный 
bе в соответствии с уменьшением температуры 
наддувочного воздуха рассчитывали по программе 
фирмы MAN B&W, согласно которой снижение 
температуры наддувочного воздуха МОД 6S60MC6.1-TI 
на величину Δtв = 10 ºС приводит к уменьшению 
удельного расхода топлива be примерно на  
1,0 г/(кВт·ч) [3]. 

Как видно, практически на протяжении всего рей-
са уменьшение удельного расхода топлива составляет 
Δbe = 2,0…3,0 г/(кВт·ч), а абсолютная экономия потре-
бления топлива ΔВт.22 за счет охлаждения наддувочно-
го воздуха до температуры tв2 = 22 °С за рейс из Одес-
сы до Йокогамы для МОД 6S60MC6.1-TI мощностью 
10 МВт составляет около 17 т (примерно 1,6 %).

ВЫВОДЫ. Определены текущие значения тепло-
вой нагрузки теплоиспользующей системы охлажде-
ния наддувочного воздуха судового МОД и требуе-
мые затраты теплоты на выработку холода в хладоно-
вой ЭХМ для климатических условий эксплуатации 
судна на рейсовой линии Одесса-Йокогама. 

Показано, что располагаемой теплоты 
наддувочного воздуха достаточно для покрытия ее 
затрат на дополнительное охлаждение наддувочного 
воздуха после традиционного охладителя забортной 
водой до потенциально возможной минимальной 
температуры tв2 = 22 °С за рейс из Одессы до 
Йокогамы для МОД что обеспечивает сокращения 
потребления топлива для МОД 6S60MC6.1-TI MAN 
B&W (мощностью 10 МВт) примерно на 1,6%. 

В результате была подтверждена целесообраз-
ность применения теплоиспользующей системы 
охлаждения наддувочного воздуха судового МОД 
на базе хладоновой ЭХМ согласно предложенному 
схемному решению с утилизацией теплоты воздуха 
после турбокомпрессора.

Рис. 6. Значения уменьшения удельного расхода топлива Δbe и полного расхода топлива ΔВт.22 за счет охлаждения воздуха 
МОД 6S60MC6.1-TI (10 МВт) до температуры tв2 = 22 °С текущие (а) и по нарастающей (б) за рейс Одесса–Йокогама 
(1.07.2009…27.07.2009)

а)

б)
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MATHEMATICAL MODEL  
OF HEAT TRANSFER DURING THE EXTRACTION OF PARTICLES  

OF IDEAL (SPHERICAL) AND REAL FORMS

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МАССОПЕРЕНОСА  
ПРИ ЭКСТРАГИРОВАНИИ ИЗ ЧАСТИЦ ИДЕАЛЬНОЙ (СФЕРИЧЕСКОЙ)  

И РЕАЛЬНОЙ ФОРМ

Kateryna V. Heorhiiesh Е. В. Георгиеш
ekaterina.georgiesh@mail.ru асп.
ORСID: 0000-0002-7045-8039

Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa
Одесская национальная академия пищевых технологий, г. Одесса

Abstract. Mass flow stability method, allowing to clarify the existing analytical dependences for calculating the tar-
get component withdrawal from the classical-shape bodies (unlimited plate, cylinder, sphere) was proposed. On the 
example of the III class bodies, application of the method is shown. A mathematical model of the target component 
extraction from the round particle was developed and the dependence to calculate the concentration was obtained. 
Consideration of the real body shape deviations from perfect in the form of the shape factor allows to refine the design 
value for the bodies, corresponding to the III class. It was found that the deviation of the concentration values for the 
perfect body from real would be the greater, the smaller the particle radius. The maximum relative error of calcula-
tions is 11.3%. It is shown that the target component extraction process is rather complicated and depends strongly 
on a large number of defining physical characteristics: particle size, diffusion coefficient, mass transfer coefficient, 
temperature, duration. 
Key words: extraction; mathematical model; real-size bodies; target component; concentration; particle size.

Аннотация. Составлена математическая модель процесса извлечения целевого компонента из материалов 
для тел. III класса. Для учета влияния реальной формы поверхности тела предложена гипотеза стабильности 
потока массы. Проведены расчеты относительной концентрации целевого компонента при различной дли-
тельности экстрагирования. Определено влияние температуры и размера частиц на степень извлечения целе-
вого компонента.
Ключевые слова: экстрагирование; математическая модель; тела реальных размеров; целевой компонент; 
концентрация; размер частиц.

Анотація. Створено математичну модель процесу вилучення цільового компоненту із матеріалу для тіл 
III класу. Для врахування впливу реальної форми поверхні тіла запропонована гіпотеза стабільності потоку 
мас. Проведено розрахунки відносної концентрації цільового компоненту при різній тривалості екстрагуван-
ня. Визначено вплив температури і розміру частинок на ступінь вилучення цільового компоненту.
Ключові слова: екстрагування; математична модель; тіла реальних розмірів; цільовий компонент; концен-
трація; розмір часток.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Математическое моделирование процессов экс-

трагирования вследствие многофакторности процес-
са (определяющего размера частицы, коэффициента 
массоотдачи, коэффициента диффузии, темпера-
туры) и зависимости основных кинетических ха-
рактеристик от длительности и способа извлечения 
целевого компонента не может быть описано еди-
ными уравнениями и требует составления частных 
моделей, характеризующих конкретный физический 
объект. При исследовании экстрагирования веществ 
из материалов растительного происхождения для 
получения данных о кинетике выхода биологически 
активных компонентов, необходимо учитывать фор-
му частиц, полученных после измельчения материа-
ла, которая, в основном, относится к телам третьего 
класса (определяющие размеры сопоставимы по трем 
координатным осям. Для дополнения существующих 
моделей следует получить математическую. модель 
в дифференциальном виде для тел в форме шара, ре-
шение которой позволит найти распределение кон-
центрации в любой момент времени при условии, что 
концентрация в любой точке есть функция времени 
и радиусa r.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

Большой интерес к разработке математических 
моделей связано с необходимостью получения до-
стоверных данных по полноте извлечения целевого 
компонента и оптимизации самого процесса. 

Математическая модель экстрагирования для тел, 
форма которых принимается соответствующей фор-
ме шара, предложена в работе [1], модель учитывает 
процесс переноса массы целевого компонента (мас-
ла) внутри частицы, основным механизмом которого 
является диффузионный перенос по межклеточным 
каналам. 

Целесообразность моделирования тел в форме 
бесконечной пластины [2] определяется тем, что бо-
лее интенсивное экстрагирование для исследуемо-
го сырья наблюдается при измельчении в лепестки, 
вследствие более развитой поверхности контакта фаз 
и очень малой толщиной лепестка, которая опреде-
ляет уменьшение извилистости капилляров. В работе 
получено выражение для поля концентраций, позво-
ляющее получить значение концентрации в любой 
точке пластины для любого момента времени.

В [3] на основе баланса теплоты и массы получе-
на зависимость для расчета теплоты и концентрации, 

которая учитывает площадь поверхности контакта 
жидкость — твердое тело, однако не анализирует 
методы ее определения. Все существующие модели, 
целью которых является получение точных аналити-
ческих решений задач массоотдачи из твердого тела 
в экстрагент, основываются на известных теоретиче-
ских положениях, учитывающее дифференциальное 

уравнение [4, 5]: 2i
i

D
D

d
ρ

= ∇ ρ
τ

 или 2 .i
i

Dm
D m

d
= ∇

τ
 

и дифференциальное уравнение массоотдачи:
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 — концентрация компонента; 

β — коэффициент массоотдачи; D — коэффициент 
диффузии, ρ — плотность смеси.

С учетом условий однозначности, в которые вхо-
дят форма тела и начальное распределение концен-
трации, получаются решения для частных случаев. 
Однако, все существующие модели не учитывают 
реальную форму поверхности тела.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ — получение аналитических 
зависимостей для расчета концентрации целевого 
компонента при экстрагировании его из частиц с фор-
мой, соответствующей телам третьего класса, что по-
зволяет расчетным путем проводить оценку степени 
извлечения и влияние основных характеристик на 
кинетику процесса.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Математическая модель переноса массы целевого 

компонента, который может быть как единственной 
целевым веществом (ЦК), в частности, со свойствами 
биологически активного вещества, так и одним из его 
компонентов, в дифференциальной виде представлен 
зависимостью (1) и начальными и граничными усло-
виями (2)–(3). Дифференциальное уравнение диффу-
зионного извлечения целевого компонента из части-
цы в форме шара для симметричной задачи:

2

2 ,C CD
r

∂ ∂
=

∂τ ∂
 кг/(м3·с).                    (1)

Начальные условия: 

ф = 0, С = С0, 
,

r R

D C
C C r =

∂ − = β − ∂  = const, C = f(r),         (2)

Граничные условия:
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 ( )0, ,C τ ≠ ∞                        (3)
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где r — текущий радиус сферы, м; R — радиус сферы, 
м; 0 ≤ r ≤ R; С — текущая концентрация ЦК в сфери-
ческой частице, кг/м3; С0 — начальная концентрация 
ЦК в частице, кг/м3; C  — средняя концентрация ЦК 
в экстрагенте, кг/м3; D — коэффициент диффузии, 
м2/с; в — коэффициент массоотдачи, м/с. Решение 
дифференциального уравнения (1) в условиях (2)–(3), 
полученное при использовании метода разделения 
переменных, представлено уравнением (4):
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где FoD –диффузионное число Фурье: 2Fo ;D
D
R
⋅ τ

=  
μn — характеристические числа. 

На рис. 1 приведены данные расчета относи-
тельных концентраций ЦК в сфере, полученные для  
различных радиусов R при условии 0.C =  Относи-

тельная концентрация — отношение текущей кон-

центрации к начальной: 
0

,C
C

 график построен при 

значениях в = 2,5·10–5 м/с; D = 2,0·10–7 м2/с.
Увеличение коэффициента диффузии существен-

но интенсифицирует экстрагирование (рис. 2), что 
верно отражает физический процесс. Как указывает-
ся в работе [6], посвященной определению коэффи-
циента диффузии, при использовании традиционных 
методов его порядок составляет 10–9 м2/с. При при-
менении метода микроволновой экстракции это зна-
чение увеличится вследствие того, что возникают до-
полнительные механизмы переноса [5].

Анализ результатов позволяет заключить, что 
расчет относительной концентрации по зависимости 
(4) для тела сферической формы без учета длительно-
сти пропитки материала экстрагентом соответствует 
физическому процессу извлечения ЦК из материала 
в экстрагент и коррелируются с экспериментальными 
данными.

С целью корректировки расчетных данных по 
концентрации ЦК из тел неправильной формы, це-
лесообразно развить метод стабильности потока 
массы по аналогии с методом стабильности тепло-
вого потока [7]. Основу данного метода составля-
ет особое свойство поля концентраций, благодаря 
которому сложное трехмерное поле реальных тел 
можно приближенно найти по формулам для од-
ного из классических тел. В соответствии с прин-
ципом стабильности, потоки, проходящие через  
поверхности реального и классического тела одного 
класса, равны. Расчет процесса экстрагирования ЦК 
из материала произвольной формы предлагается ве-
сти по формулам для тел соответствующего класса, 
вместе с тем в диффузионное число Био 0 0Bi ,D

l
D

β ⋅
= следует 

подставлять 0
0

,F
F

β = β⋅ = β⋅χ  а не истинное значение 

в: 0 0Bi ,D
l

D
β ⋅

=  где F — площадь поверхности реаль-

ного тела, F0 — площадь основного (классического) 
тела, ч — коэффициент формы, l0 — характерный 
размер тела. Для тел третьего класса (определяю-
щие размеры сопоставимы по трем координатными 

осями) 30
3
4
Vl =
π

, где V — объем реального тела. На 

рис. 3 приведены результаты расчетов относительной 
концентрации, полученные для классической сферы 
и для тела, форма которого близка к кубу. 

Данные, приведенные на рис. 2 и рис. 3, свидетель-
ствуют о том, что в рамках тел одного класса ход кине-
тических кривых не меняется, но влияние на выход ЦК 
является существенным, что позволило сделать вывод 
о необходимости учета реальной формы поверхности. 
При переходе к реальной форме поверхности скорость 
выхода целевого компонента растет.

В табл. 1 приведены данные по погрешности 

расчета концентрации, относительной 
0

C
C

 и абсо-

лютной С, позволяющие оценить, как влияет опре-

деляющий размер частицы (r — для шара, l0 — для 
реального тела) на точность расчета при переходе от 
идеализированного тела к реальному. Расчеты про-
ведены для диапазона изменения R = 2,10 мм, дли-
тельность экстрагирования — 210 с, коэффициент 
массотдачи в = 2,5·10–5 м/с, коэффициент диффузии  
D = 2·10–7 м2/с. Относительная погрешность определя-
лась как отношение абсолютного изменения концен-
трации, полученной при расчете для классического 
тела (сфера) и реального тела III класса, к значению 

Рис. 1. Кинетика извлечения целевого компонента (масла)
при различных значениях радиуса сферической частицы R:
1 — R = 2 мм; 2 — R = 4 мм; 3 — R = 6 мм; 4 — R = 8 мм; 
5 — R = 10 мм
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Рис. 2. кинетики извлечения целевого компонента (масла) 
при различных значениях коэффициента диффузии D: 
1 — D = 2,38·10–6 м2/с; 2 — D = 2,38·10–7 м2/с; 3 — D =  
= 2,38·10–8 м2/с; в = 2,5·10–5 м/с; R = 5 мм

Рис. 3. Кинетика выхода целевого компонента (масла) из 
частиц растительного материала (тела III класса) реального 
размера:
1 — l0 = 1,24 мм; 2 — l0 = 2,48 мм; 3 — l0 = 3,72 мм; 4 —  
l0 = 4,96 мм; 5 — l0 = 6,21 мм; в =2,5·10–5 м/с; D = 2·10–7 м2/с

концентрации для реального тела в рассматриваемый 
момент времени. 

При переходе к расчету концентрации в реальной 
частице получено, что изменение относительной по-
верхности на 29% приводит к изменению концентра-
ции на 77,78% — для R = 2 мм (наименьший радиус), 
и на 17,68% — для R = 10 мм (наибольший радиус). 
Таким образом, принимая принцип стабильности по-
тока массы, можно уточнить расчетные данные по 
концентрации целевого компонента в зависимости от 
характерного размера частицы. 

ВЫВОДЫ. 1. Математические модели, описы-
вающие процесс переноса вещества в материале при 
экстрагировании в условиях микроволнового нагре-
ва, целесообразно составлять на основе имеющихся 
классических моделей, которые основываются на об-
щих законах диффузии вещества и учитывают спец-
ифические эффекты микроволнового нагрева в коэф-
фициентах диффузии.

2. Предложен метод стабильности потока массы 
для расчетов концентрации ЦК в материале при пе-

реходе от тел классической формы к телам реальной 
формы, который использует особое свойство поля 
концентрации, благодаря которому поле реальных 
тел можно найти по формулам для одного из класси-
ческих тел.

3. Установлено, что в рамках тел одного класса 
ход кривых не меняется, но влияние на выход ЦК 
является существенным: при переходе к расчету кон-
центрации в реальной частице получено, что изме-
нение относительной поверхности на 29% приводит 
к изменению концентрации на 77,78% — для R = 2 мм 
(наименьший радиус), и на 17,68% — для R = 10 мм 
(наибольший радиус). Принимая принцип стабильно-
сти потока массы, можно уточнить расчетные данные 
по концентрации целевого компонента в зависимости 
от характерного размера частицы.

4. Область применения полученных зависимостей 
ограничивается малыми значениями диффузионного 
числа Фурье: так, при Fo < 0,03 расчетные значения 
перестают соответствовать реальному процессу вы-
хода потока массы целевого компонента.

Таблица 1. Сравнительная оценка концентрации ЦК частиц классической формы и реальной формы

r, мм l, мм Cш Сш/С0 Ск Ск/С0 δ

2 1,241 0,0000945 0,0006300 0.0004252 0,0028345 77,78

4 2,482 0,0045796 0,0305308 0.0093514 0,0623424 51,03

6 3,723 0,0174255 0,1161699 0.0265068 0,1767123 29,44

8 4,964 0,0340541 0,2270274 0.0450184 0,3001224 24,36

10 6,205 0,0511833 0,3412217 0.0621764 0,4145090 17,68

δ — относительная погрешность, %; r — радиус классического тела; l — определяющий размер реального тела.
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Abstract. The article presents the results of research in ecological danger Dnieper-Bug estuary channel allowing for 
the processes and nature of pollution sources. Explored the general structure of the computer system of working of 
information for ecological monitoring of superficial waters. Definition of processes and key factors of environmental 
hazards that are typical for limited marine areas. Offered the algorithm computer network supervision over the quality 
of surface waters navigable waters of the Dnieper-Bug estuary channel. The results of computer processing of the data 
is represented as elements of the database and application of geo-information system. Presented the results of calcula-
tion of the optimal number and placement of alignment.
Key words: environmental safety; seaport water areas; computerized monitoring system; pollution.
Аннотация. В статье представлены результаты исследования уровней экологической опасности Бугско-Дне-
провского лиманского канала. Предложен алгоритм компьютерной сети наблюдений за качеством поверхност-
ных вод акватории судоходного Бугско-Днепровского лиманского канала. Представлены результаты расчетов 
оптимального количества створов и их размещения.
Ключевые слова: экологическая безопасность; акватория; мониторинг; компьютерная сеть наблюдений; за-
грязнения.
Анотація. В статті представлено результати дослідження рівнів екологічної небезпеки Бузько-Дніпровського 
лиманного каналу з урахуванням особливостей технологічних процесів та характеру джерел забруднення. 
Запропоновано алгоритм комп’ютерної мережі спостережень за якістю поверхневих вод акваторії суднохідного 
Бузько-Дніпровського лиманного каналу. Представлено результати розрахунків оптимальної кількісті створів 
та їх розміщення.
Ключові слова: екологічна безпека; акваторія; моніторинг; комп’ютерна мережа спостережень; забруднення.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Підвищення об’ємів транспортних перевезень та 

перевантаження вантажів, в тому числі небезпечних, 
через портові комплекси Бузько-Дніпровського ли-
манного каналу (БДЛК) призводить до значних за-
бруднень водних акваторій та виникнення аварійних 
ситуацій з значними наслідками для навколишнього 
середовища.

Результати постійного контролю основних по-
казників забруднення акваторії (нафтопродуктів, 
сульфатів, хлоридів, аміаку, нітратів, заліза, цинку, 
нікелю, хрому, фенолу, марганцю, фосфатів, хло-
рорганічних пестицидів) в пунктах спостереження 
БДЛК, затверджених програмою моніторингу, пока-
зують перевищення їх гранично допустимих концен-
трацій  [4].

Процес контролю передбачає збір та обробку ве-
ликої кількості даних, на основі яких формуються 
відповідні рішення щодо запобігання забруднення 
та відтворення водних екосистем. При цьому час-
то виникають складності пов’язані з неможливістю 
отримання достовірної інформації про джерела за-
бруднення, невизначеністю деяких контрольних по-
казників, непередбачуваністю динаміки зміни пара-
метрів забруднення. Крім того виникає необхідність 
в оперативному отримані інформації для вчасної  
локалізації можливих наслідків. Це все потребує 

впровадження ефективної та якісної системи еколо-
гічного моніторингу з застосуванням сучасних ін-
формаційних технологій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

В роботах [3, 5, 9] наведено методики організації 
моніторингу поверхневих вод, які включають роз-
робку автоматизованих систем моніторингу, крите-
рії оптимізації спостереження та прийняття рішень. 
Однак, подальше удосконалення системи екологіч-
ного моніторингу портових вод, зокрема мереж спо-
стереження та оцінки даних на сьогодні залишається 
актуальною задачею, через необхідність врахування 
характерних умов обмежених морських акваторій та 
особливостей технологічних процесів й режимів суд-
ноплавства.

МЕТОЮ САТТІ є розробка комп’ютерної мере-
жі спостережень за якістю поверхневих вод акваторії 
БДЛК, яка є складовою системи комп’ютерного еко-
логічного моніторингу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Підприємства морської портової інфраструкту-

ри характеризуються складністю та різноманітніс-
тю технічних об’єктів та технологічних процесів 
й багатофакторністю негативних впливів на природ-
не та соціальне середовище. Тому побудова елемен-
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тів комп’ютерних систем екологічного моніторингу 
потребує комплексного підходу до аналізу основних 
технологічних процесів.

Портові комплекси БДЛК характеризуються на-
ступними технологічними процесами: 

Р0 — очищення лляльних вод на станції очистки;
Р1 — перевантаження металів;
Р2 — перевантаження зерна;
Р3 — перевантаження рослинних масел;
Р4 — перевантаження риби;
Р5 — перевантаження м’яса;
Р6 — перевантаження вугілля;
Р7 — перевантаження деревини;
Р8 — перевантаження наливних вантажів;
Р9 — перевантаження калійних добрив;
Р10 — перевантаження бокситів.
Сформовано основні фактори екологічної небез-

пеки:
– забруднення шкідливими рідинними речовина-

ми з суден (А1);
– забруднення нафтовмісними водами при бунке-

руванні (А2);
– забруднення шкідливими речовинами при пере-

вантажувальних операціях (наливні вантажі) (А3);
– забруднення при скиді неочищених стічних вод 

з міста (А4);
– аварійні забруднення при скиді лляльних вод (А5);
– осадження пилу при перевантаженні (А6);
– забруднення твердими речовинами (при втраті 

вантажу) (А7).
При управлінні будь-якими динамічними 

об’єктами або складними технологічними процесами 
виникає необхідність прийняття найкращих рішень 
для підвищення ефективності функціонування даних 
об’єктів та процесів. Процес прийняття рішень може 
проходити в обмежений період часу при існуванні 
надзвичайних або аварійних ситуацій, найчастіше 
в умовах невизначеностей та ризику, які значно під-
вищують ймовірність помилкових рішень.

Тому в роботі для ефективного процесу екологіч-
ного моніторингу використано методику розробки 
систем підтримки прийняття рішень (СППР).

Інформаційна база даних, яка необхідна для 
функціонування такої системи включає отримання 
наступних даних з використанням відповідних мето-
дів ідентифікації:

– температури повітря (автономна гідрометеоро-
логічна станція);

– температури води (автономна гідрометеороло-
гічна станція);

– швидкості вітру (автономна гідрометеорологіч-
на станція);

– напрямку вітру (автономна гідрометеорологіч-
на станція);

– хвилювання (автономна гідрометеорологічна 
станція);

– швидкості течії (автономна гідрометеорологіч-
на станція);

– ідентифікації забруднень (датчик контролю);
– концентрації розчиненої органіки (лаборатор-

ний аналіз, вимірювальні пристрої);
– концентрації розчинених нафтопродуктів (лабо-

раторний аналіз, вимірювальні пристрої);
– концентрації фенолу, формальдегіду (лабора-

торний аналіз, вимірювальні пристрої);
– концентрації іонів (хлориду, флориду, амонію, 

міді, марганцю) (лабораторний аналіз, вимірювальні 
пристрої);

– каламутність (лабораторний аналіз, вимірю-
вальні пристрої).

В якості інформаційно-вимірювальних приладів 
пропонується використання автоматичних пристро-
їв контролю (сигналізаторів), серед яких найбільш  
розповсюдженні прилади, засновані на методі флу-
оресценції (зокрема типу Remote Oil Watcher — 
Stainless Steel), а також автономної метеорологічної 
станції.

Людина-оператор при здійсненні екологічного 
моніторингу взаємодіє з системою підтримки при-
йняття рішень, яка дозволяє формувати відповідні 
рекомендації:

– розмір збитків навколишньому середовищу;
– систему параметрів аварійної ситуації;
– перелік природоохоронних заходів по запобі-

ганню забруднення;
– перелік заходів з ліквідації забруднення;
– перелік природоохоронних заходів з відтворен-

ня екологічної рівноваги.
При критично небезпечній ситуації включається 

інтерактивний канал з зовнішніми експертами для 
корегування рішень.

Важливим елементом такої системи для здійснен-
ня якісного екологічного моніторингу є комп’ютерна 
мережа спостережень, що включатиме оптимальну 
схему розташування створів та компоновку вимірю-
вальними пристроями.

Запропоновано алгоритм формування комп’ю-
терної мережі спостережень за якістю поверхневих 
вод акваторії БДЛК (рис.1) [4]. Слід зазначити, що 
результати комп’ютерної обробки отриманих даних 
представляється у вигляді елементів бази даних та 
додатків гео-інформаційної системи.

Аналіз літератури [7] дозволив сформувати реко-
мендації щодо існуючих систем моніторингу розта-
шування створів.

На водотоках при наявності локального джерела 
забруднення встановлюють наступні створи спосте-
режень (пункти відбору проб):

– фоновий створ (встановлюється вище джерела 
забруднення);

– контрольний створ (встановлюється нижче дже-
рела забруднення);
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Рис. 1. Блок-схема алгоритму формування комп’ютерної мережі спостережень за якістю поверхневих вод акваторії БДЛК

– довільний створ.
При цьому обов’язковим є урахування умов водо-

обміну водойм.
На водотоках за умови відсутності безпосеред-

нього впливу локальних джерел забруднення вста-
новлюють один створ спостережень з урахуванням 
характеру ділянки акваторії та джерел забруднень.

Слід зазначити, що розташування довільних ство-
рів чітко не визначене, тому пропонується методика 
визначення їх раціонального розташування за крите-
рієм економічної доцільності при забезпеченні необ-
хідної точності результатів.

Для оптимізації мережі спостережень, а саме ви-
значення раціональної кількості довільних створів та 
їх розташування в акваторії БДЛК сформовано кри-
терії [1]. Визначення їх пріоритетів (w) та градації 
й оцінки у вигляді балів (p) здійснено методом ана-
лізу ієрархій.

Критерій 1. Характеристика акваторії (w – 4):
– штучні конструкції та портові споруди (p – 1),
– скально-глибові навали (p – 2),
– мілкопіщані пляжі (p – 3),
– крупнопіщані пляжі (p – 4),
– піщане–галькові пляжі (p – 5),
– гравійні та щебені пляжі, кам’яна насип (p – 6),
– підсихаюча мілина (p – 7),
– плоскі гравійно-піщані пляжі з крупними вала-

ми водоростей та трав (p – 8),
– захищений підсихаючий берег (p – 9),
– зарастаючі заболочені землі (p – 10).
Критерій 2. Місця скиду стічних вод (w – 6):
– ні (p – 0), 
– очищені (p – 1),
– частково очищені (p – 5),
– Неочищені (p – 10).
Критерій 3. Небезпечні об’єкти (затонулі судна та 

ін., скальні виступи) (w – 3):

– так (p – 10),
– ні (p – 0).
Критерій 4. Батиметричні умови району (відстань 

від берега, км) (w –1):
– до 5 (p – 10),
– 5,1–10 (p – 8),
– більше 10 (p – 7).
Критерій 5. Точки водозабору (w – 9):
– так (p – 10),
– ні (p – 0).
Критерій 6. Населенні райони (кількість населен-

ня, осіб) (w – 4):
– ні (p – 0),
– до 500 (p – 1),
– 500-1000 (p – 3),
– 1000-2000 (p – 6),
– >2000 (p – 8);
Критерій 7. Промислові об’єкти (w – 3):
– так (p – 10),
– ні (p – 1).
Критерій 8. Категорія ділянки водного об’єкту  

(w – 7):
– господарсько-побутового використання (p – 4),
– питного водокористування (p – 6),
– рибогосподарського використання II категорії 

(p – 7),
– рибогосподарського використання I категорії 

(p – 8),
– рибогосподарського використання вищої кате-

горії (p – 10).
Критерій 9. Ступінь природоохоронності або ре-

креаційності прибережної території (w – 8):
– немає (p – 0),
– рекреаційна територія (p – 2),
– резерват (p – 4),
– заказники (p – 6),
– національні (народні і природні) парки (p – 8),
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– заповідники (p – 10).
Критерій 10. Характеристика забрудненості вод 

(w – 8):
– відносно чисті (p — 1),
– слабко забруднені (p — 3),
– помірно забруднені (p — 6),
– брудні (p — 8),
– дуже брудні (p — 10).
Критерій 11. Стоянка суден (кількість) (w – 6):
– ні (p – 0),
– до 3 (p – 3),
– 3–5 (p – 5),
– 5–10 (p – 8),
– більше 10 (p – 10).
Категорія важливості створу, R, розраховується 

як: 

1 10,
max

N

i i
i

i i

w p
R

p w
== ⋅

⋅

∑
 

де pi — оцінка важливості; wі — ваговий коефіці-
єнт кртерію; max pi — максимальний рівень важли-
вості створу за i-тим критерієм. 

Відповідно до всіх рекомендацій щодо розта-
шування створів, а саме контрольного, фонового та 
довільного, в таблиці 1 наведено результати розра-
хунків раціональної кількості створів за наведеною 
методикою.

При цьому визначено таку кількість створів: 
контрольних створів — 13, фонових створів — 11, 
довільних створів — 12. 

На рис. 2 наведено приклад розташування контр-
ольних, фонових та довільних створів для 6–9 при-
чалів Миколаївського морського торгівельного порту 
(Ділянка ІІ).

ВИСНОВОК. Запропонований алгоритм форму-
вання комп’ютерної мережі спостережень в комплек-
сі комп’ютерної системи екологічного моніторингу 
дозволяє формувати рекомендації при спостережен-
ні за якістю поверхневих вод акваторії суднохідного 
Бузько-Дніпровського лиманного каналу, а саме ра-
ціональну схему розташування довільних створів (їх 
кількість, координати), необхідну інформаційну базу 
та засоби обробки даних на основі визначених еколо-
го-економічних критеріїв при забезпеченні необхід-
ної точності результатів та економічної доцільності. 

Рис. 2. Причали 6–9 Миколаївського морського торгівельного порту 
(1 — фоновий створ, 2 — довільний створ, 3– контрольний створ)

Таблиця 1

Об’єкт БДЛК Контрольний 
створ

Фоновий 
створ

Довільний 
створ

0 Причал +
1 + +
2 +
3 + + +
4 + +
5 + +
6 + +
7 +
8 + +
9 + + +
10 +
11 + +
12 +
13 + +
14 + +

Нафтобаза + + +
Ніка-тера + + +
Октябрськ + + +
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Abstract. Incoming air has to be cleaned in the air conditioning system by the filters of different types. This mechani-
cal processing varies air ions concentration, primarily negative ions. However, nowadays in the research works [1, 2, 3] 
there is not any consensus on that problem. Therefore, we have reviewed this question more deeply in the article. The 
filters of three efficiency groups (filtering ability) were selected according to European standard ЕN779/2012. Tested 
filters were placed in the outlet section of the plastic duct with the attached fan. Just behind the filters there was the small 
air ions counter MAC-01 (Russia). We located the bipolar effluence ions generator IWS-12D1-AE (Israel) with the 
productivity of 5·109 ion/sec and electrode voltage of U = 6 kV on 250 mm from the outlet section of the duct. Due to 
the ions flow distributed uniformly over the filter surface. The lab background ions concentration was n+ = 120 ion/cm3,  
n– ≤ 100 ion/cm3. The data show radioactive contaminants in building materials do not influence on the background ions 
concentration. Consequently, we can ignore it. In the beginning of the experiment, the fan and the ionizer were function-
ing, but filters were not placed in the duct. Owing to the step, we have determined ions concentration in front of the fil-
ters: n– = 58.6·103 ion/cm3 and n+ = 14.2·103 ion/cm3. Then the filters were changed in turn during the experiments and we 
have carried out the measurements behind them. Having analyzed the experimental data, we are able to conclude: – Air 
ionizers must be the last unit for the air processing and they have to be placed after filters. Researching results show that 
any type filters catch above 90% of negative and positive ions. – The only explanation of ions concentrations increase 
after the filter (if we observe such thing) is due to high emanation of radioactive contaminants in building materials. 
This process is observed in the tight spaces, especially without the ventilation systems [1, 2, 4].
Keywords: ionization; filters.

Аннотация. Проведен анализ влияния фильтров различной степени очистки на концентрацию аэроионов. 
Дана рекомендация в отношении места установки в СКВ устройств искусственной ионизации приточного 
воздуха. Установлено, что фильтры любой степени очистки улавливают свыше 90 % ионов как отрицательно-
го, так и положительного заряда. Возможное увеличение концентрации ионов после фильтра (если такое на-
блюдается) объясняется высокой степенью эманации радиоактивных веществ из ограждающих конструкций 
зданий.
Ключевые слова: ионизация; фильтры.



97

№ 6 n  2015ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА

Анотація. Проведено аналіз впливу фільтрів різного ступеня очищення на концентрацію аероіонів. Дана ре-
комендація щодо місця установки у СКП пристроїв штучної іонізації припливного повітря. Встановлено, що 
фільтри будь-якого ступеня очищення вловлюють понад 90% іонів як негативного, так і позитивного заряду. 
Можливе збільшення концентрації іонів після фільтра (якщо таке спостерігається) пояснюється високим сту-
пенем еманації радіоактивних речовин з огороджувальних конструкцій будівель.
Ключові слова: іонізація; фільтри.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Приточный воздух систем вентиляции и кондици-

онирования перед его подачей в помещение подлежит 
очистке в фильтрах разной степени эффективности. 
Такая механическая обработка очевидно изменяет 
концентрацию ионов, в первую очередь отрицатель-
но заряженных.

Однако, в работах различных авторов нет одно-
значного мнения относительно влияния фильтров на 
степень деионизации воздуха [3, 5, 6].

В связи с этим, в данной статье, сделана попытка 
принести некую ясность по данному вопросу.

Для исследования были отобраны фильтры трех 
групп эффективности (фильтрующей способности) 
G, H, F, в соответствии с европейским стандартом 
ЕN779/2012, табл. 1.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

В работе [5] Чижевским А. Л. проведена се-
рия экспериментов с ватными дисками диаметром 
5 мм и различной толщины (от 12 мм и более). Из 
результатов опытов видно, что даже высокие кон-
центрации легких аэроионов (n– = 4,2 · 106 ион/см3 и 
n+ = 4,07·106 ион/см3), полученных в воздухе путем 
истечения постоянного тока высокого напряжения 
с пучка острий, не пробивают себе путь через ват-
ный фильтр. Слой ваты в 4 мм пропускает менее 0,1 
первоначального числа ионов. Слой ваты в 12 мм 
поглощает все легкие аэроионы обеих полярностей  
(рис. 1). 

Опыты с еще более спрессованной ватой пока-
зали, что слой ваты в 2,5 мм задерживает все легкие 
аэроионы. Для задержки в ватном фильтре тяжелых 
аэроионов понадобилась большая толщина фильтра. 
Тяжелые аэроионы свободнее проходят через фильтр, 
чем легкие аэроионы. Только сильно спрессован-
ный слой ваты в 8–10 мм задерживает все тяжелые  
и сверхтяжелые аэроионы. 
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Рис. 1. Поглощение ватных фильтром аэроионов обеих  
полярностей. При толщине фильтра, равной 6 мм, число 
аэроионов падает почти до нуля. Ватный фильтр толщиной 
в 8–10 мм поглощает все аэроионы
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Тот же феномен [5] полного отсутствия аэроио-
нов был обнаружен в металлической и герметизиро-
ванной камере объемом 120 м3, несмотря на чрезвы-
чайно сильную вентиляцию воздуха, пропущенного 
через угольный фильтр. Этот фильтр задерживал все 
легкие, тяжелые и сверхтяжелые аэроионы наружно-
го воздуха.

Опыты [3] Лившица М. Н., показали, что после 
фильтров из ткани ФПП-15, аэроионы отрицательно-
го знака не были обнаружены.

С другой стороны работы [6] Кириллова В. Ф. 
демонстрируют обратную картину. Изучая влияние 
интенсивности ионообразования на концентрацию 
легких аэроионов, он провел эксперимент в помеще-
нии объемом 220 м3, в котором была смонтирована 
установка с рециркуляцией воздуха. Перед опытом 
на воздухозаборные отверстия накладывался тот же 
материал ФПП-15. Воздухопроизводительность уста-
новки — 3800 м3/ч обеспечивала кратность воздухо-
обмена 17,3 ч–1.

Через 50 мин после включения системы рецир-
куляции концентрация легких аэроионов повысилась 

по сравнению с начальной в 1,7 раза. Как объясняет 
автор — это уменьшение было вызвано тем, что в  ре-
зультате фильтрации воздуха через ткань ФПП-15 
резко повысилась степень его чистоты за счет умень-
шения числа тяжелых аэроионов и незаряженных 
ядер конденсации. Одновременно значительная вели-
чина естественного ионообразования за счет ионизи-
рующего излучения следов радиоактивных веществ 
строительных материалов обусловила рост концен-
трации легких аэроионов.

В трудах [6] Шилкина А. А. утверждается, что при 
работе кондиционера с фильтром концентрация тяже-
лых положительных аэроионов, спустя 30 мин после 
начала кондиционирования, составляла 510 ион/см3, 
то без него к той же минуте — 800 ион/см3. Так же 
автор предоставляет график (рис. 2), на котором ли-
нией 1 показано увеличение концентрации легких от-
рицательных ионов после фильтра.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ — изучить изме-
нение аэроионного состава атмосферного воздуха 
при его обработке фильтрами различной степени  
очистки. 

ИЗЛОЖЕНИЕ  ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
В настоящей работе, для проведения исследова-

ния был изготовлен экспериментальный стенд, кото-
рый представлял собой вентилятор с прикрепленной 
к нему пластиковой трубой длиной 500 мм и диаме-
тром 100 мм (рис. 3). 

На выходном сечении канала размещался фильтр, 
сразу за котором был установлен малогабаритный 
аэроионный счетчик МАС-01 (ООО «НТМ-Защита», 
РФ), характеризующийся диапазоном измерения кон-
центрации положительных и отрицательных ионов 
102…106 см–3 и пределами допускаемой погрешно-
сти: ± 50% в поддиапазоне от 100 до 700 см–3; ± 40% 
в поддиапазоне от 700 до 106 см–3. Для получения до-
стоверных данных фиксируемая величина концентра-
ции аэроионов определялась как среднее значение по 
10…15 показаниям прибора для каждой полярности. 

В начале на вход в вентилятор подавался атмосфер-
ный воздух. Но концентрация легких отрицательных 
ионов в нем была ничтожно малой n– ≤ 100 ион/см3.

Рис. 2. Концентрация аэроионов в современных зданиях на 
различных этапах кондиционирования воздуха:
I — подача атмосферного воздуха; II — после прохождения 
воздуха через фильтры тонкой очистки; III — после камеры 
орошения; 1 — легкие отрицательные аэроионы; 2 — лег-
кие положительные аэроионы; 3– аэроионы окиси азота;  
4 — аэроионы озона
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Рис. 3. Схема стенда для исследования фильтров:
1 — счетчик аэроионов; 2 — фильтр; 3 — ионизатор; 4 — 
замер параметров воздуха; 5 — вентилятор

21 3 4

500 мм
250 мм



99

№ 6 n  2015ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА

Поэтому было принято решение установить вну-
три трубы после вентилятора биполярный ионизатор 
эффлювиального типа IWS-12D1-AE (Filtair, Israel), 
производительностью 5 · 109 ион/с и напряжением 
на электродах U = 6 кВ. Это обеспечило постоян-
ную концентрацию ионов обоих знаков до филь-
тра, а расположение ионизатора на расстоянии  
250 мм от выходного сечения канала позволило рав-
номерно распределять поток ионов по поверхности 
фильтра.

Так же внутри трубы проводился замер темпера-
туры, влажности и скорости воздуха, которые соста-
вили t = 23 ºC, φ = 60%, v = 8 м/с.

В помещении, где находился стенд, был про-
веден замер фоновой концентрации ионов: n+ = 
= 120 ион/см3, n– ≤ 100 ион/см3. Данная кон-
центрация говорит о том, что влияние радио-
активных примесей в строительных матери-
алах помещения не существенна и ей можно  
пренебречь.

На первых этапах эксперимента работали венти-
лятор и ионизатор, но фильтры не устанавливались. 
Данная процедура позволила определить концентра-
цию ионов непосредственно перед фильтром, которая 
составила: n– = 58,6 · 103 ион/см3 и n+ = 14,2 · 103 ион/см3.

На следующем шаге поочередно устанавливались 
фильтры, а за ними проводились замеры ионов обоих 
знаков. Теперь, приняв концентрацию ионов до филь-

тра за 100% определяется процент улавливания для 
каждого фильтра, табл. 1. 

Проанализировав данные экспериментов, можно 
сделать вывод, что современные фильтры улавливают 
более 90% легких ионов обоих знаков. 

ВЫВОДЫ. Ионизаторы воздуха должны быть 
последними в цепи устройств обработки приточ-
ного воздуха, т. е. располагаться после конечных 
фильтров тонкой очистки. Результаты исследования 
свидетельствуют о том, что фильтры любой степе-
ни очистки улавливают свыше 90% ионов как от-
рицательного, так и положительного заряда. При 
этом следует отметить, что фильтры грубой очистки  
G2…G4 задерживают на 5...6,5 % больше положи-
тельных ионов, чем отрицательных. Возможно, такая 
тенденция вызвана эффектом, который наблюдал Ки-
риллов В. Ф. — резкое повышение степени чистоты 
воздуха за счет уменьшения числа тяжелых аэроио-
нов и незаряженных ядер конденсации. Однако, этот 
эффект не наблюдается в фильтрах класса F и H.

Пока что единственное объяснение увеличения 
концентрации ионов после фильтра (если такое на-
блюдается) — это ионизирующее излучение в след-
ствии высокой степени эманации радиоактивных 
веществ из ограждающих конструкций зданий. Что 
наблюдалось в герметичных помещениях, особенно 
без системы вентиляции [1, 2, 4].

Таблица 1. Результаты исследования влияния фильтров различной степени очистки на концентрацию аэроионов

Тип фильтра Материал фильтра Размер 
частиц, µm

Толщина 
фильтра, мм

Измерения после фильтра Процент 
улавливания

ионизатор IWS-12D1-AE
n–, ион/см3 n+, ион/см3 n–, % n+, %

G2
Полиэстер 5

5 6239 621 89,4 95,7
G3 3 5794 496 90,1 96,5
G4 20 4372 310 92,5 97,8
H10

Стекловолокно 0,1–0,3
0,5 583 520 99,0 96,4

H12 0,5 261 295 99,6 97,9
F5

Стекловолокно 1–3

5 208 392 99,8 97,5
F6 5 198 375 99,7 97,5
F7 5 173 350 99,7 97,4
F8 5 146 347 99,6 97,3
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Abstract. The main stages of development and implementation mechanisms of environmental policy in an integrated 
management system of industrial company are discussed. The aim of article is the development and implementation 
of environmental policy as a part of an integrated management system of the company. The stages of development and 
principles of the environmental policy of the company used the example of JSC «Yugcement». The implementation of 
the main goal of environmental policy is achieved by detailing objectives, which efficiently achieved by development 
objectives tree of the company. The objectives tree for JSC «Yugcement» is built, which is a set of environmental 
objectives consistently separated in accordance with the level of subsystems which is falling. For the objectives of 
the third level of structuring the ways of achieving and expected results are determined. Based on the analysis of 
objectives tree the basic strategic directions of industrial company environmental policy are determined. Economic 
mechanisms of their implementation are described. For each of the described directions success environmental policy 
realization indicators are determined which reflect key aims and objectives identified in the framework of environ-
mental policy. Applications considered approaches to environmental policy of industrial company will improve envi-
ronmental and economic performance of the company, its competitiveness, image, the investment and social climate. 
Further work on research is connected to the implementation of developed environmental policy at JSC «Yugcement».
Key words: environmental policy; integrated management system; industrial company; ecological management.
Анотація.Визначено основні етапи та принципи розробки екологічної політики в інтегрованій системі ме-
неджменту підприємства. Розглянуті підходи використані при розробці екологічної політики ПАТ «ЮГце-
мент». Побудовано дерево цілей промислового підприємства, визначено шляхи досягнення цілей та очікувані 
результати. На основні проведеного аналізу дерева цілей визначено основні стратегічні напрямки екологічної 
політики, описані економічні механізми їхньої реалізації. Для кожного з наведених напрямків визначено інди-
катори успішного здійснення екологічної політики підприємства, які відображають її ключові цілі та задачі. 
Ключові слова: екологічна політика; інтегрована система менеджменту; промислове підприємство; екологіч-
ний менеджмент.
Аннотация.Определены основные этапы и принципы разработки экологической политики в интегрирован-
ной системе менеджмента предприятия. Рассмотренные подходы использованны при разработке экологиче-
ской политики ОАО «Югцемент». Построено дерево целей промышленного предприятия, определены пути 
достижения целей и ожидаемые результаты. На основе проведенного анализа дерева целей определены основ-
ные стратегические направления экологической политики, описанны экономические механизмы их реализа-
ции. Для каждого из приведенных направлений определены индикаторы успешной реализации экологической 
политики предприятия, которые отражают ее ключевые цели и задачи.
Ключевые слова: экологическая политика; интегрированная система менеджмента; промышленное предпри-
ятие; экологический менеджмент.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інтегрованою системою менеджменту (ІСМ) 

є частина загальної системи управління, що відпові-
дає вимогам двох або більше міжнародних стандартів 
у сфері менеджменту, яка функціонує як єдине ціле. 

Основними з них є визнані у світі стандарти серій 
ISO 9000 (Стандарти у галузі систем менеджменту 
якості), ISO 14000 (Стандарти у галузі систем еко-
логічного менеджменту) і OHSAS 18000 (Стандар-
ти у галузі систем менеджменту безпеки та охорони 
праці) та SA 8000 (Стандарти у галузі соціальної від-
повідальності). Саме така комбінація стандартів до-
зволяє керівникам невдовзі після впровадження ІСМ 
вибудувати роботу персоналу в найефективнішому 
напрямку, а компанії — вийти на новий рівень якості.

В сучасних умовах світової фінансової неста-
більності, одним з основних правил і невід'ємною 
частиною виживання великих компаній є наявність 
сертифіката відповідності міжнародним стандартам 
та ефективне функціонування, розвиток і вдоскона-
лення ІСМ на підприємстві. Крім нових можливостей 
пошуку партнерів, сертифікація стає основним аргу-
ментом для фінансових інвесторів або ж остаточним 
доказом на користь підприємства при участі в тен-
дерних торгах. Впровадження ІСМ промисловими 
підприємствами — це основа формування сталого 
розвитку з дотриманням інтересів як справжнього, 
так і майбутнього поколінь.

Забезпечення екологічної безпеки продукції, що 
випускається, а також виробничих процесів на про-
мисловому підприємстві здійснюється відповідно до 
вітчизняних стандартів і законів, міжнародних вимог 
і нормативів виражених в ISO 14000, а також власних 
нормативних документів та стандартів підприємства 
і вимог кінцевих споживачів. Першим кроком впро-
вадження системи екологічного менеджменту є роз-
робка екологічної політики підприємства, яка повною 
мірою відповідає особливостям його виробничої ді-
яльності. 

Виходячи з вищезазначеного дослідження питан-
ня розробки і впровадження екологічної політики на 
промисловому підприємстві є актуальним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ

ІСМ тривалий період часу є об’єктом уваги закор-
донних та вітчизняних науковців, серед яких слід виді-
лити Трифонова Т. А., Селіванова Н. В., Горшкова Л. 
І., Ігнатова В. Г., Кокіна А. В., Лук’яненко В. М., Світ-
личної К. С., Шевчука В. Я., Хачапурова А. Є., Портера 
М., Фаркашової Е., Хорошавина А. В., та ін. [3, 5, 6, 7]. 

За результатами досліджень Горшкова Л. І. в усіх 
системах менеджменту, що входять до складу ІСМ, 
є певні загальні елементи, управління якими може 
здійснюватися інтегрованим чином, серед яких по-
літика, планування, впровадження та виробництво, 
поліпшення, аналіз з боку керівництва [3]. 
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В роботах Лук’яненко В. М. розглядається відпо-
відність структури міжнародних стандартів, що вхо-
дять до складу ІСМ, в тому числі і відносно політики 
підприємства у обраній сфері [5]. 

В працях Хорошавина А. В. наголошується на 
тому, що основним завданням стандарту ISO 14001 
є надання можливості організації розробляти та ре-
алізовувати самостійну екологічну політику, цілі та 
програми з прийняттям на себе обов’язків щодо по-
слідовного запобігання забрудненню навколишнього 
середовища та дотримання природоохоронного зако-
нодавства, наводяться основні принципи екологічної 
політики [7]. 

Фаркашова Е. аналізує вплив екологічної політи-
ки на конкурентоспроможність підприємств із звер-
ненням особливої уваги на екологічні податки і про-
дажу дозволу на викиди [6].

Проте більшість праць за даною тематикою 
містять рекомендації щодо формування та запро-
вадження ІСМ та екологічної політики на окремих 
територіях і підприємствах. Натомість практично 
відсутні дослідження, що зосереджені на розробці та 
реалізації екологічної політики, як важливої складо-
вої інтегрованої системи менеджменту підприємства, 
яка містить положення про запобігання забруднення 
навколишнього середовища від виробничої і неви-
робничої діяльності та зобов'язання безперервного 
поліпшення у сфері охорони навколишнього серед-
овища.

МЕТОЮ СТАТТІ є розробка та впровадження 
екологічної політики як складової інтегрованої сис-
теми менеджменту підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Обов’язковою складовою ІСМ є впровадження 

політики у галузі дії відповідних стандартів. Першо-
рядне значення для впровадження всіх елементів сис-
теми екологічного менеджменту, як складової ІСМ, 
є розробка екологічної політики організації. Еколо-
гічна політика визначає рівень екологічної відпові-
дальності та масштаб зобов'язань щодо збереження 
навколишнього середовища, відповідно до яких бу-
дуть оцінюватися всі наступні дії підприємства.

Вибір екологічної стратегії обумовлює форму-
лювання відповідної екологічної політики підпри-
ємства, основу якої складають публічно декларовані 
принципи та зобов'язання, що пов'язані з екологічни-
ми аспектами діяльності підприємства і забезпечують 
основу для встановлення та досягнення його власних 
екологічних цілей і завдань [1]. 

Необхідність розробки екологічної політики за-
кріплена в стандарті ISO 14001, що є нерозривною 
складовою загального тактичного планування під-
приємства. Екологічна політика — це комплекс захо-
дів, спрямованих на охорону навколишнього середо-
вища, збереження і відновлення природних ресурсів, 

запровадження безвідходних і маловідходних, еколо-
гічно чистих технологій, розвитку природоохоронної 
освіти керівництва та персоналу, правова охорона 
екологічних систем з метою забезпечення оптималь-
них умов природокористування.

Згідно з пунктом 4.2 ISO 14001 основними прин-
ципами екологічної політики організації повинні 
бути: запобігання забрудненню і постійне поліпшен-
ня; забезпечення відповідності законодавчим та ін-
шим вимогам; взаємодія із зовнішніми зацікавлени-
ми сторонами [4].

Розглянуті підходи до створення екологічної по-
літики промислового підприємства використані при 
розробці екологічної політики ПАТ «ЮГцемент». 
Це найбільше підприємство цементної промисловос-
ті на Півдні України з проектною потужністю понад  
1,266 млн тон цементу на рік. Процес виробництва 
цементу супроводжується істотним негативним 
впливом на навколишнє середовище, що проявля-
ється у вигляді викидів у атмосферу твердих та га-
зоподібних речовин, утворення забруднених стічних 
вод та твердих відходів, значному споживанні енергії 
та сировини. Протягом останніх років ПАТ «ЮГ-
цемент» займає одне з перших місць серед підпри-
ємств-забруднювачів атмосферного повітря Микола-
ївського регіону.

Екологічна політика являє собою сукупність на-
мірів і принципів щодо екологічних показників, яка 
не тільки проголошується офіційно, а й створює 
основу для подальших розробок природоохоронних 
цілей та задач. Головною метою екологічної політики 
є мінімізація негативного впливу виробничої діяль-
ності ПАТ «ЮГцемент» на навколишнє середовище, 
здоров'я співробітників і населення, а також сталий 
розвиток підприємства із забезпеченням екологічної 
безпеки нововведених і діючих виробництв.

Основними принципами екологічної політики на 
ПАТ «ЮГцемент» є:

1. Здійснювати виробничу діяльність згідно з ви-
могами нормативних документів та екологічного за-
конодавства України. 

2. Максимально зменшувати ступінь екологічно-
го впливу виробничої діяльності підприємства на на-
вколишнє середовище. 

3. Регулярно здійснювати моніторинг впливів ді-
яльності підприємства на навколишнє природне се-
редовище, враховуючи його результати при ухвален-
ні ділових рішень з метою зменшення негативного 
впливу на навколишнє природне середовище. 

4. Розробка й реалізація заходів щодо раціональ-
ного використання природних і сировинних ресурсів, 
по зниженню викидів в атмосферу, скидів забрудню-
ючих речовин зі стічними водами, мінімізації й ути-
лізації відходів. 

5. Підвищувати рівень обізнаності персоналу у 
сфері охорони навколишнього природного середовища 
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та стосовно екологічних аспектів, проводити для пра-
цівників підприємства навчання з питань екології та 
захисту навколишнього природного середовища. 

6. Надавати всім зацікавленим сторонам повну та 
актуальну інформацію щодо діяльності підприємства 
з охорони навколишнього природного середовища, 
забезпечити необмеженому колу осіб ознайомлення 
з екологічною політикою підприємства.

7. Здійснювати регулярний перегляд цих 
зобов’язань з метою забезпечення відповідності су-
часним вимогам, а також вимогам нормативних та за-
конодавчих актів.

Ґрунтуючись на прийнятих принципах еколо-
гічної політики визначено її головну мету — міні-
мізація негативного впливу виробничої діяльнос-
ті ПАТ «ЮГцемент» на навколишнє середовище, 
здоров'я співробітників і населення, а також сталий 
розвиток підприємства із забезпеченням екологічної 
безпеки нововведених і діючих виробництв (рис. 1).

Реалізація головної мети досягається шляхом 
деталізації цілей, яку краще за все здійснити шля-
хом розробки дерева цілей підприємства. Воно яв-
ляє собою сукупність послідовно розділених цілей 
у відповідності з рівнем підсистеми, який знижуєть-
ся. Таким чином, дерево цілей організації дозволяє 
структурувати всі поставлені завдання і побудувати 
графічну модель цільових взаємозв'язків для демон-

страції розподілу всіх наявних цілей на основні і під-
цілі, завдання, дії. 

Дерево цілей екологічної політики ПАТ «ЮГце-
мент» наведене на рисунку 1, а деталізація цілей ниж-
чого рівня у таблиці 1.

Еколого-економічні цілі і завдання окреслюють 
сферу стратегічних інтересів підприємства. Саме 
в процесі визначення цілей необхідно вирішити кон-
флікт інтересів економіки та екології. Традиційно 
виділяють два основних напрямки: домінування еко-
номічних цілей або переважання екологічних. ІСМ 
передбачає гармонізацію екологічних та економічних 
цілей підприємства шляхом вибору оптимальної еко-
логічної стратегії [2].

У зв’язку з цим основними пріоритетними стра-
тегічними напрямками екологічної політики ПАТ 
«ЮГцемент» повинні стати: 

– зменшення обсягів викидів твердих та газопо-
дібних речовин у повітря;

– зменшення обсягів утворення забруднених стіч-
них вод;

– скорочення обсягів утворення твердих побуто-
вих відходів;

– максимальне озеленення та благоустрій тери-
торії підприємства, в тому числі відповідальність 
за збереження компонентів довкілля та відновлення 
і відтворення природних ресурсів;

Удосконалення системи  
управління підприємством 

Удосконалення системи зв’язків з зовніш-
німи та зацікавленими сторонами 

Удосконалення системи  
охорони навколишнього середовища 

Удосконалення 
природоохорон-
ної діяльності 

Удосконалення 
системи зв’язків 

з місцевим  
населенням 

Удосконалення сис-
теми підготовки  

кадрів, покращення 
екологічної культу-

ри персоналу 

Екологічний 
супровід  
виробничої 
діяльності 

Створення  
системи  

інтегрованого 
менеджменту 

Мінімізація негативного впливу виробничої діяльності та сталий розвиток підприємства  
із забезпеченням екологічної безпеки нововведених і діючих виробництв 

Удосконалення 
системи зв’язків зі 
споживачами та 
постачальниками 

1.1.1 1.2.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.2.2 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.2.1 

2.2.2 

1.1.5 

1.1.4 

1.1.6 

1.2.3 

1.2.4 2.1.4 

3.1.3 

3.1.2 

3.1.1 

3.1.4 

2.2.3 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

Рис.1. Мінімізація негативного впливу виробничої діяльності ПАТ «ЮГцемент»
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Таблиця 1

П.н. Цілі Шляхи досягнення цілей Очікувані результати
1 2 3 4

1.1.1
Створення 

системи 
інтегрованого 
менеджменту

Впровадження та підтримка ефективної системи 
екологічного менеджменту, заснованої на вимогах 

міжнародного стандарту ISO 14001

Збільшення обсягів продажів на 
міжнародному ринку

Підвищення конкурентоспроможності 
підприємства

Покращення безпеки виробництва 
процесів

1.1.2 Дотримання вимог міжнародного стандарту  
ISO 9001

1.1.3 Відповідність міжнародному стандарту OHSAS 
18001

1.1.4 Застосування найкращих доступних технологій  
у всіх сферах виробництва

Модернізація, технічне переоснащення 
або реконструкція виробництва, 

спрямованого на зменшення негативного 
впливу на компоненти навколишнього 

природного середовища

1.1.5

Врахування екологічних факторів при розробці 
політики закупівель технологій, матеріалів 
і устаткування, виконання робіт і послуг 

підрядниками

Збільшення кількісті 
придбаного ресурсозберігаючого та 

енергозберігаючого обладнання

1.1.6
Виділення достатніх організаційних, 

матеріальних, кадрових і фінансових ресурсів для 
забезпечення виконання прийнятих зобов’язань

Поліпшення іміджу підприємства,
Виконання економічних цілей та задач

1.2.1
Удосконалення 

системи 
підготовки 

кадрів, 
покращення 
екологічної 

культури 
персоналу

Організація навчання та покращення рівня 
підготовки кадрів з питань екології

Покращення кваліфікації, екологічного 
виховання й освіти робітників 

підприємства

1.2.2
Проведення і стимулювання наукових досліджень, 
спрямованих на зниження негативного впливу на 

навколишнє середовище

Розробка та дослідження нового 
очисного обладнання, установка якого 

передбачена проектною документацією 
для нових підприємств і при будівництві 

природоохоронних об’єктів

1.2.3

Проведення семінарів із підвищення екологічного 
виховання у працівників підприємства та набуття 

управлінських навичок в сфері екологічного 
менеджменту

Вдосконалення системи екологічного 
навчання

1.2.4
Мотивація персоналу для використання творчого 
потенціалу кожного працівника у справі ресурсо-

збереження та зниження екологічних ризиків

Покращення трудової діяльності, 
та ефективності праці робітників, 

Зменшення витрат природних ресурсів

2.1.1 Удосконалення 
природоохорон-
ної діяльності

Мінімізація впливу на навколишнє середовище Підвищення екологічної ефективності 
діяльності підприємства

2.1.2
Планування робіт в сфері охорони 

навколишнього середовища та раціонального 
природокористування на всіх етапах існування

Злагоджена робота підприємства та 
працівників

2.1.3 Підтримка та покращення ефективності очисних 
споруд

Надійна та довга робота обладнання 
та його ефективність, зменшення 

негативного впливу

2.1.4 Цільове планування дій щодо зниження 
екологічних ризиків

Визначає форму, обсяг і характер шкоди, 
що спричиняється здоров’ю людини, 

якості життя та екосистемам

2.2.1
Екологічний 

супровід 
виробничої 
діяльності

Постійний відомчий контроль за відповідністю 
вимог природоохоронного законодавства

Створення і підтримка в робочому стані 
системи «відстеження» постійно змінних 

вимог законодавчих актів

2.2.2
Впровадження позитивного досвіду охорони 
навколишнього середовища та раціонального 

природокористування

Відповідність новітнім технологіям 
та сучасним методам збереження 

навколишнього середовища

2.2.3
Проведення рекультиваційних та інших технічних 

і організаційних заходів щодо компенсації 
завдання шкоди природному середовищу

Координування роботи відділів, 
пов’язаних з екологічною діяльністю

3.1.1

Удосконалення 
системи зв’язків 

з місцевим 
населенням

Публікації матеріалів відкритого друкування, 
створення буклетів і фільмів про завод, 

запрошення бажаючих відвідати підприємства 
міста і взяти участь у зустрічах за круглим столом.

Збільшення кількісті зацікавлених, які 
прийняли участь в заходах з покращення 

екологічної ситуації
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– впровадження енергозберігаючих та ресурсоз-
берігаючих технологій;

– удосконалювання системи екологічного управ-
ління і планування, запобігання надзвичайним ситуа-
ціям природного і техногенного характеру, що перед-
бачає аналіз і прогнозування екологічних ризиків;

– екологічне виховання й освіта;
– забезпечення екологічної безпеки; 
– підтримка та стимулювання за здійснення мо-

дернізації, технічного переоснащення або рекон-
струкції виробництва, спрямованого на зменшення 
негативного впливу на компоненти навколишнього 
природного середовища. 

Обов’язковою складовою екологічної політики 
підприємства є індикатори успішного її здійснення, 
які відображають ключові цілі та задачі, визначені в 
рамках екологічної політики. Це надає можливість 
встановити ряд цільових показників по кожному ін-
дикатору, які, в свою чергу, будуть представляти со-
бою цілі політики в тому тематичному напрямку, для 
якого встановлено відповідний індикатор, забезпечу-
ючи таким чином більш чітке уявлення і розуміння 
загальних цілей політики.

Згідно вимог стандарту ISO 14001 індикатори 
екологічної ефективності повинні: бути прив’язані до 
найбільш значущих глобальних екологічних проблем 
з тим, щоб оцінити внесок підприємства в їх створен-
ня; зв’язувати воєдино відомості про глобальні еко-
логічні проблеми з виробничими процесами на під-
приємстві; відображати прямий вплив підприємства 
на навколишнє середовище; співвідноситися з дани-
ми фінансової звітності.

Виходячи з вище наведеного, індикаторами ре-
зультатів здійснення політики ПАТ «ЮГцемент» із 
урахуванням особливостей виробничих процесів, 
прийнято: обсяги продажів на міжнародному рин-
ку; обсяги викидів шкідливих речовин в атмосферне 
повітря; обсяги утворення викидів у стічні води; об-

сяги утворення твердих побутових відходів; кількість 
дерев, що висаджуються у рік; кількість збережених 
дерев у рік; кількість співробітників та інших зацікав-
лених, які прийняли участь в заходах з покращення 
екологічної ситуації; кількість придбаного ресурсозбе-
рігачого та енергозберігаючого обладнання; кількість 
проведених семінарів із підвищення екологічного ви-
ховання у працівників підприємства та набуті управ-
лінських навичок в сфері екологічного менеджменту.

Успішність реалізації екологічної політики забез-
печується ефективними економічними механізмами:

– облік еколого-економічних та природоохорон-
них аспектів нарівні з традиційними фінансово-еко-
номічними параметрами при розробці проектів та їх 
реалізації;

– виділення достатніх організаційних, матеріаль-
них, кадрових і фінансових ресурсів для забезпечен-
ня виконання прийнятих зобов'язань;

– проведення технічних та організаційних заходів 
щодо компенсації завдання шкоди природному серед-
овищу;

– врахування екологічних факторів при розробці 
політики закупівель технологій, матеріалів і устатку-
вання, виконання робіт і послуг підрядниками;

– здійснення екологічної сертифікації продукції;
– проведення і стимулювання наукових дослі-

джень, спрямованих на зниження негативного впливу 
на навколишнє середовище;

– страхування екологічних ризиків.

ВИСНОВКИ. У статті розглянуті основні підхо-
ди до розробки екологічної політики промислового 
підприємства, реалізація якої дозволить підвищити 
екологічну та економічну ефективність діяльності 
підприємства, його конкурентоспроможність, покра-
щити імідж, поліпшити інвестиційний та соціальний 
клімат підприємства.

Розроблено екологічну політику ПАТ «ЮГце-
мент», як складову інтегрованої системи менеджменту 

Закінчення табл. 1

1 2 3 4

3.1.2

Удосконалення 
системи зв’язків 

з місцевим 
населенням

Підтримувати високий рівень поінформованості 
співробітників та населення у тому, який вплив 

надає діяльність її підприємств на довкілля 
в штатному і аварійному режимах

Розширення кола представників різних 
верств населення, що бере участь у 
формуванні екологічної політики

3.1.4

Максимальне озеленення та благоустрій території 
підприємства, в тому числі відповідальність за 

збереження компонентів довкілля та відновлення 
і відтворення природних ресурсів

Отримує розвиток очищення вод і земель, 
у тому числі для житлового будівництва 

або відпочинку

3.2.1

Удосконалення 
системи зв’язків 
зі споживачами

Створення позитивного екологічного іміджу 
підприємства

Отримання пільг і переваг в попиті 
і податкових пільг

3.2.2 Придбання додаткових гарантій якості продукції Поліпшення попиту та соціального 
клімату підприємства

3.2.3 Планування витрат на проведення екологічних 
заходів й визначення їх економічної ефективності

Забезпечення всіх потреб 
в промисловості, екологічно чистим та 

економічно вигідним шляхом
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підприємства. Описані основні складові та визначені 
цілі у сфері екологічної політики. Побудовано дере-
во екологічних цілей підприємства, як спосіб відо-
браження сукупності послідовно розділених цілей  

у відповідності з рівнем їх підсистем. Подальша ро-
бота за темою дослідження пов’язана із впроваджен-
ням розробленої екологічної політики на ПАТ «ЮГ-
цемент». 
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Abstract. It was determined that the sea port is a complex transport system. For this reason, the process of its op-
eration and development are affected not only internal but also external factors, confirming the specificity of a port 
management. As a result, the necessity of creating a system capable of providing not only information, analyzing 
performance of the port, and make recommendations to management in making management decisions, to carry out 
continuous monitoring of the condition of the enterprise and external environment, regardless of the activities of the 
port services. The aim of the article is to study the feasibility of using the controlling system in the management of sea 
ports of Ukraine. It has been established that the introduction of a controlling system should be based on the ideas of a 
systematic approach and be a subsystem, forming the unity and integrity, but they have different functions and tasks. 
The shown are the main factors and motives for the creation of a system of controlling in seaports and asked to use the 
system in the activities of sea ports with the aim of flexible response and timely management of the company relevant, 
results-oriented information blocks and recommendations to ensure the effective adoption of optimal management 
decisions. It is proposed the phased introduction of a controlling system and found that for its implementation it is 
necessary to create a special service of the controlling, by means of which will assist and support the leadership of the 
port to make informed and optimal management decisions.
Key words: sea port; transport infrastructure; controlling; management; freight; maintenance costs; controlling ser-
vice functions.

Анотація. Обґрунтовано доцільність використання системи контролінгу в управлінні морськими портами 
України. Встановлено, що впровадження системи контролінгу повинно базуватися на ідеях системного під-
ходу. Вказані основні фактори і мотиви для створення системи контролінгу в морських портах і запропоно-
вано використовувати цю систему в діяльності морських портів з метою гнучкого реагування та своєчасного 
надання керівництву підприємства актуальних, орієнтованих на результат інформаційних блоків і рекоменда-
цій, що забезпечують ефективне прийняття оптимальних управлінських рішень.
Ключові слова: морський порт; транспортна інфраструктура; контролінг; функції управління; вантажопотік; 
експлуатаційні витрати; функції служби контролінгу.

Аннотация. Обоснована целесообразность использования системы контроллинга в управлении морскими 
портами Украины. Установлено, что внедрение системы контроллинга должно базироваться на идеях систем-
ного подхода. Указаны основные факторы и мотивы для создания системы контроллинга в морских портах 
и предложено использовать эту систему в деятельности морских портов с целью гибкого реагирования и сво-
евременного предоставления руководству предприятия актуальных, ориентированных на результат инфор-
мационных блоков и рекомендаций, обеспечивающих эффективное принятие оптимальных управленческих 
решений.
Ключевые слова: морской порт; транспортная инфраструктура; контроллинг; функции управления; грузопо-
ток; эксплуатационные затраты; функции службы контроллинга.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток транспортної інфраструктури України є 

одним з ключових факторів забезпечення національ-
ної економічної безпеки. Сучасна транспортна інфра-
структура сприяє ефективному розвитку регіональ-
них і галузевих зв'язків та активної інтеграції в світо-
вий економічний простір. Для того щоб відповідати 
міжнародним стандартам і забезпечувати зростаючі 
потреби економіки, потрібна ефективна система ло-
гістики всередині країни.

На морському транспорті виникають такі пробле-
ми:

– триває скорочення загального числа суден і тон-
нажу, а також старіння флоту;

– зберігається тенденція до будівництва суден, 
їх реєстрації та здійснення судноплавного бізнесу за 
кордоном;

– спеціалізація і оснащеність українських торго-
вельних портів не відповідають сформованим і пер-
спективним структурі і обсягам зовнішньоторговель-
них і транзитних вантажопотоків, в результаті чого 
значна частина українських зовнішньоторговельних 
вантажів відправляється через іноземні порти.

Змінилася в умовах світової фінансової кризи ці-
нова кон'юнктура світових ринків ресурсів більше не 
в змозі забезпечити Україні значні доходи і достатній 
рівень національної економічної безпеки. Стабільний 
потік доходів може бути забезпечений лише за раху-
нок експорту товарів з високою часткою «інтелекту-
альної ренти», що можливо лише в умовах органічно-

го синтезу інноваційно орієнтованої промислової та 
інвестиційної політики.

Цілком очевидно, що існуюча світова економічна 
система найближчим часом за допомогою антикризо-
вих заходів буде схильна до істотних змін. Питання 
у тому, якою постане Українська економічна система 
в новому геополітичному просторі, який залежить 
від того, що і як буде зроблено сьогодні для побудови 
нової інноваційної економіки. Розвиток транспортної 
морської інфраструктури допоможе забезпечити вбу-
дованість України в світову економіку, в міжнарод-
ний поділ праці.

Виклик, який робить світова криза, обумовлює, 
точніше сказати, доводить необхідність підвищен-
ня конкурентоспроможності економіки України на 
основі залучення стабільного інвестиційного потоку 
в інноваційно активний і реальний сектори та роз-
виток міжнародної інтеграції. Основною складовою 
частиною реального сектора економіки є машино-
будування, в нашому випадку — суднобудування, 
яке багато в чому визначає інтелектуально-техно-
логічний рівень розвитку держави, а в сукупності з 
військово-промисловим комплексом — рівень наці-
ональної безпеки.

Морські порти, будучи важливою стратегічною 
складовою транспортної системи України, не можуть 
не впливати на розвиток ринкових відносин і форму-
вання зовнішньоекономічних зв'язків. Під впливом 
економіки, що розвивається динамічно, як світової, 
так і національної, менеджмент морських портів  
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повинен вдосконалюватися і базуватися на застосу-
ванні сучасного методичного апарату [7].

Значне збільшення інформаційних потоків, різно-
манітність та складність вирішуваних завдань, безліч 
зовнішніх і внутрішніх факторів та часто мінливих 
вимог створюють проблеми для ефективного управ-
ління морськими портами. Потрібно підвищення 
відповідальності керуючого персоналу за наслідки 
прийнятих рішень, а також готовність підприємств 
адаптуватися до умов конкурентної швидкомінливої 
ситуації в країні і в світі.

Актуальність статті, викликана потребою ство-
рення нової, сучасної системи управління — системи 
контролінгу, яка має інструментарій, здатний влов-
лювати тенденції будь-яких змін, пристосовуватися 
та оперативно реагувати на них, модифікуючи струк-
тури організаційного та інформаційного забезпечен-
ня морських портів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

На сьогоднішній день налічується досить багато 
наукових праць і публікацій, присвячених управлін-
ській діяльності підприємств морського транспорту, 
але в них відсутні науково-обгрунтовані теоретичні, 
методичні положення і організаційні заходи щодо 
формування і реалізації системи контролінгу в управ-
лінні морськими портами.

Значний внесок у визначення і дослідження сут-
ності контролінгу внесли: Гудмен С., Дайлен А., Дру-
кер П., Друрі К., Манн Р., Майер Е., Райхман Т., Фоль-
мут Х., Хан Д., Хорват П., Шнайдер Д. та ін. В роботах 
цих авторів особлива увага приділяється впроваджен-
ню системи контролінгу в різних організаціях — про-
мислових, фінансових, малого і середнього бізнесу. 
Однак питання використання системи контролінгу з 
метою координації, а також прийняття стратегічних і 
тактичних рішень в управлінні підприємств морського 
транспорту не розглядався.

МЕТОЮ СТАТТІ є обґрунтування доцільності 
використання системи контролінга в управлінні мор-
ськими портами України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Морський транспорт відіграє важливу роль у роз-

витку економіки України та вирішальну роль у тран-
спортному забезпеченні її зовнішньоекономічних 
зв'язків. Однак створення і розвиток спеціалізованих 
морських перевантажувальних комплексів відбуваєть-
ся набагато повільніше, ніж це необхідно. Спостеріга-
ється недостатність спеціалізованих терміналів з пере-
валки масових (навалювальних і наливних) вантажів. 
Динамічний розвиток контейнерних перевезень мор-
ським транспортом вимагає випереджаючого розвитку 
спеціалізованих контейнерних терміналів в портах 
всіх морських басейнів країни.

Недостатні глибини в акваторіях і підхідних кана-
лах більшості українських портів істотно знижують 
їх конкурентоспроможність, тому що не дозволяють 
обробляти сучасні великотоннажні судна.

Формування і реалізація стратегічного плану най-
успішніше здійснюються при використанні методу 
контролінгу. Основною функцією контролінгу є ви-
конання комплексу різнорідних взаємопов'язаних 
операцій, що вимагають застосування науково об-
грунтованой методології.

Служба стратегічного контролінгу формує необ-
хідну інформацію, яка використовується групами 
стратегічного планування при розробці та обґрун-
туванні планів. При цьому визначаються найбільш 
прийнятні форми, порядок і періодичність подання 
матеріалів користувачам [2].

Реалізація стратегічного плану здійснюється 
у формі поточних планів, що вимагає функціону-
вання контролінгу в даній області. Оперативний 
контролінг орієнтований на формування інформації 
про короткострокові результати діяльності підпри-
ємства, що вимагає застосування інструментарію, 
який принципово відрізняється від наявного в стра-
тегічному контролінгу. Однак ці відмінності інстру-
ментарію не повинні порушувати вимоги єдності  
і порівнянності методології. В іншому випадку не-
можливо агрегувати і диференціювати однотипну 
інформацію. Стратегічний контролінг безпосередньо 
пов'язаний з оперативним контроллингом, він ви-
значає його цілі та завдання. В рамках оперативного 
контролінгу повинні формуватися нормативи і поро-
гові значення основних економічних показників [3].

Морські порти — це підприємства, які мають 
різні організаційні структури, що пропонують різно-
манітні послуги. Крім цього, ці підприємства можуть 
мати різні форми власності: власником порту може 
бути держава, регіональний або місцевий орган вла-
ди, або приватне підприємство, або спільне з різною 
часткою власності [1, 4]. Відповідно можуть відріз-
нятися форми власності і ступінь регулювання, звіт-
ності, а також бізнес-цілі. На рис. 1 наведені основні 
функції управління морського порту.

Проблеми, з якими зараз стикаються сучасні 
морські порти можна згрупувати по функціональних 
областях діяльності (рис. 2). Ці проблеми є переду-
мовою вдосконалення існуючої системи управління 
морськими портами.

Використання системи контролінгу, яка допо-
внює існуючу систему морського порту, дозволить 
забезпечити методичне, інформаційно-аналітичне 
супроводження в галузі управління діяльності мор-
ського порту (рис. 3).

Ідея контроллінгової діяльності полягає в якіс-
ному, комплексному методичному забезпеченні до-
сягнення цілей управління. Чим складніше завдання 
управління економічною системою і способи їх до-
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сягнення, тим настійніше необхідність створення 
контролінгу [6].

Контролінг являє собою інструмент комплексно-
го методичного та інформаційно-аналітичного супро-
воду основних функцій управління підприємством, 
найважливішою з яких є стратегічне планування.

Ця система, що оперує циркулюючими, взаємо-
спрямованими інформаційними потоками, об'єднує 
канали прямого і зворотнього зв'язку, дозволяє підви-
щити ефективність управління всієї управлінської сис-
теми порту в цілому.

Таким чином, система управління морським пор-
том повинна бути інтегрованою системою управлін-
ня і виглядати наступним чином:

int ,egrated existingSMS SMS CSS= +

де SMSintegrated — інтегрована система управління  
(Seaport Management System) морським портом; 
SMSexisting — існуюча система управління морським 
портом; CSS — система контролінгу (controlling 
system Seaport).

На підставі вищевикладеного, управління мор-
ського порту можна розглядати як складну динамічну 
систему, що функціонує всередині ще більш склад-
ної системи, яка складається з елементів і підсистем, 
пов’язаних між собою відносинами, що відображають 
істотні властивості її поведінки і зв’язку між ними.

Грунтуючись на визначенні контролінгу, можна 
виділити його функції і розглянути завдання в розрізі 
цих функцій (рис. 4).

Рис. 2. Проблеми, які обумовлюють доцільність використання системи контролінгу в управлінні морським портом
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– відсутність або недостатність комп'ютерної підтримки та інформаційного забезпечення 
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Рис. 1. Основні функції управління морського порту
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перевалки вантажів  

Управління матеріально-технічним постачанням  

Контроль якості наданих послуг  

Облік наданих послуг і здійснення фінансової діяльності  

Управління технічним забезпеченням та організаційно-
господарським обслуговуванням роботи порту  

Підбір, розстановка і підвищення культурно-технічного 
рівня кадрів  

Управління соціальним розвитком порту  

Удосконалення організації послуг, праці і управління  
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Необхідно відзначити, що контролінг являє со-
бою систему управління різними областями діяль-
ності компанії, використання якої удосконалює весь 
процес управління [5].

Об'єкти системи контролінгу можна виділити і за 
напрямками діяльності підприємства (рис. 5).

По кожному з цих напрямків діяльності компанії 
повинні визначатися завдання контролінгу та його ін-
струменти, за допомогою яких вони будуть вирішені.

Впровадження системи контролінгу на підпри-
ємстві морського транспорту можна розбити на три 
етапи:

1) підготовчий етап;
2) етап детального опрацювання елементів систе-

ми контролінгу та розробки її в морському порту;
3) етап впровадження системи контролінгу в мор-

ському порту.
Однією з ключових проблем ефективного управлін-

ня морськими портами є високі експлуатаційні витрати 
на утримання технічної перевантажувальної бази.

На сучасному етапі найважливішим завданням 
морських портів є залучення вантажопотоків і збіль-
шення обсягів перевалки вантажів. З причини того, 
що номенклатура вантажів постійно змінюється і 
маса одного вантажного місця збільшується, особли-
ві вимоги надаються до складу парку перевантажу-
вальної техніки, який повинен складатися з потуж-
нього і універсального обладнання.

Шляхи зменшення експлуатаційних витрат, що 
залежать від оптимізації кількості парку переван-
тажувального обладнання та його ефективного ви-
користання, призводять до зниження собівартості і 
тарифів на вантажно-розвантажувальні роботи, що є 
основою привабливості порту для вантажовласників.

Головною метою формування системи контролін-
гу є підвищення ефективності управління морським 
портом за рахунок скорочення експлуатаційних ви-
трат.

Але, сучасні методики оцінки ефективності функ-
ціонування систем управління, базуються на поєд-

Рис. 3. Схема управління морським портом з використанням системи контролінгу 10
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Рис. 4. Функції і завдання контролінгу

 12
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Рис. 5. Класифікація об'єктів системи контролінгу за напрямками діяльності підприємства

  

Рис. 4. Функції і завдання контролінгу 
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нанні кількісних і якісних оцінок, процесних і резуль-
тативних характеристик [8, 9]. У зв'язку з цим оцін-
ку ефективності використання системи контролінгу 
в управлінні морським портом можна проводити за 
показником економічного ефекту (economic effect):

. .
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де EESMS — економічна ефективність використан-
ня в управлінні морським портом системи контро- 
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1

n

operating i
i

R
=
∑  — експлуатаційні витра-

ти порту до впро вадження системи контролінгу; 

.
1

n

operating i
i

R
=

′∑ — експлуатаційні витрати порту, 

отримані з використанням системи контролінгу.
При позитивному значенні показника економіч-

ного ефекту система контролінгу в управлінні мор-
ським портом є ефективною.

Витрати морського порту є:
– прямі (змінні) витрати, які безпосередньо беруть 

участь у виробництві і становлять основну частку всіх 
витрат порту, а також включаються в собівартість ро-
біт, послуг, наприклад експлуатаційні витрати;

– накладні (постійні) витрати, які безпосередньо 
не пов'язані з виконанням робіт і послуг. До таких 
витрат належать загальновиробничі витрати, такі як 
витрати з управління та обслуговування виробничого 
процесу.

Основною метою формування системи контр-
олінгу є підвищення ефективності управління мор-
ським портом за рахунок скорочення експлуатацій-

них витрат. На рис. 6 представлені склад і структура 
експлуатаційних витрат морського порту.

Рішення проблеми визначення оптимального 
парку перевантажувального обладнання для даного 
вантажопотоку, безпосередньо вплине на формуван-
ня статей експлуатаційних витрат, особливо таких як 
витрати на ремонт, паливо та електроенергію, амор-
тизаційні відрахування.

Впровадження в морському порту системи контр-
олінгу, неодмінно вимагає відповіді на питання: чи 
слід створювати самостійний підрозділ контролінгу 
або розподіляти функції контролінгу між існуючими 
дирекціями, управліннями та підрозділами порту.

Якщо враховувати зарубіжний досвід, то на вели-
ких підприємствах, якими і є морські порти, склала-
ся практика створення саме самостійних підрозділів 
контролінгу [10].

Характеристики можливих переваг і недоліків 
створення самостійного підрозділу контролінгу ви-
кладені в табл. 1.

Основними функціями служби контролінгу є:
– методична функція — передбачає обов'язок 

контроллінгової служби розробляти основні по-
казники, що впливають на ефективність діяльності 
компанії, методологію планування та обліку, а також 
участь у формуванні облікової політики, системи ма-
теріального стимулювання та мотивацій;

– функція контролю — диктує вимогу службі 
контролінгу, в першу чергу, забезпечення достовір-
ності облікових даних, своєчасно виявляти відхилен-
ня від планових показників і оперативно проводити 
їх коригування;

– моніторинг та інформаційно-аналітична функ-
ція — забезпечуються контроллінговою службою, 
в реальному масштабі часу, здійснюючи оперативний 
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Рис. 6. Склад і структура експлуатаційних витрат морського порту
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• витрати на заробітну плату персоналу, безпосередньо 
зайнятого на вантажно-розвантажувальних роботах; 

• витрати на заробітну плату персоналу, зайнятих технічним 
обслуговуванням перевантажувальної техніки; 

• витрати на заробітну плату розпорядчого персоналу; 
• витрати на заробітну плату персоналу, що виконує 
допоміжні роботи щодо забезпечення перевантажувальних 
операцій; 

• премії портовому персоналу; 
• відрахування на соціальне страхування 

• витрати на заробітну плату адміністративно-управлінського 
персоналу; 

• премії персоналу; 
• відрахування на соціальне страхування 

•  освітлення причалів, складів і портової території 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВИТРАТИ 
МОРСЬКОГО ПОРТУ

Витрати на ремонт 

Витрати на 
паливо і 

електроенергію 

Витрати на заробітну 
плату працівників, 

включаючи відрахування на 
соціальне страхування 

Адміністративно- 
управлінські витрати 

Амортизаційні 
відрахування 

Інші витрати 

збір аналітичної інформації, наповнення Бази даних 
і встановлення причини відхилень, при цьому визна-
чає дії, спрямовані на зміну динаміки господарської 
та комерційної діяльності компанії, виробляючи від-
повідні рекомендації, з інформаційної та консульта-
ційної підтримки процесу прийняття рішень в залеж-
ності від конкретної ситуації;

– координуюча функція — визначає і регулює 
стратегічні і тактичні зусилля різних рівнів управлін-
ня для досягнення спільної мети компанії.

Служба контролінгу — самостійна служба, статус 
якої вище повноважень структурних підрозділів порту, 
що дозволяє їй незалежно здійснювати свою діяльність. 
Використовуючи покладені на неї функції, служба 
зобов'язана надавати допомогу і підтримку, як керівни-
цтву, так і менеджменту дирекцій порту в прийнятті об-
грунтованих і оптимальних управлінських рішень.

У діяльності створюваної служби повинні бути 
реалізовані перераховані вище функції і завдан-
ня системи контролінгу, а її персонал, взаємодіючи 
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з підрозділами порту, несе відповідальність за виро-
блення своєчасних управлінських рішень, якість яких 
залежить від наступних факторів:

– компетенції фахівців служби, які розробляють 
методичну підтримку управлінських рішень;;

– отримання необхідної інформації від дирекції 
і відділів порту в реальному масштабі часу;

– організації збору додаткової інформації, за до-
помогою фахівців інших служб (відділів) порту, що 
використовується для аналізу і формалізації;

– використання існуючих процедур збору аналі-
тичної інформації та впровадження нових;

– можливості своєчасного інформування вищого 
керівництва порту про вироблені рішення.

На підставі викладеного матеріалу, можна з упев-
неністю стверджувати, що на даний час в Україні 
склалися всі передумови для формування і впрова-
дження контролінгу в зв'язку з тим, що власниками 
більшості підприємств стали власники контрольних 
пакетів акцій. Їх основним завданням стало не тільки 
розширення бізнесу, а й ефективне управління влас-
ністю, з метою збільшення його прибутковості та ін-
вестиційної привабливості.

Неодмінною умовою успішного застосування 
контроллінгової системи управління є оновлення 
і розвиток законодавчої та податкової бази. Приве-
дення українських стандартів бухгалтерського та 
фінансового обліку до міжнародних, дозволяє ви-
вести внутрішній облік з жорстких законотворчих 
правил, що сприяє прозорості економічної діяль-
ності морських портів, необхідної для фінансових  
інвестицій.

ВИСНОВКИ. 1. З'ясовано, що морський порт 
є складною транспортною системою і на процеси 
його функціонування і розвитку впливають не тіль-
ки внутрішні, а й зовнішні чинники, підтверджуючи 
специфіку управління портом.

2. Управління морським портом являє собою сис-
тему, в якій управлінський процес здійснюється без-
перервно, що складається з взаємозв'язаних підсис-
тем — керуючого суб'єкта (апарату управління пор-
ту) і керованого об'єкта (взаємодіючих виробничих 
і допоміжних підрозділів порту), а також елементів, 
об'єднаних між собою.

3. Система контролінгу дає можливість оперува-
ти взаємоспрямованими інформаційними потоками, 
які циркулюють, об'єднати в собі канали прямого і 
зворотнього зв'язку, а також підвищити ефективність 
управління всієї управлінської системи в цілому.

4. Впровадження системи контролінгу повинно 
базуватися на ідеях системного підходу і являти со-
бою підсистеми, що утворюють єдність і цілісність, 
взаємодіючі між собою, що володіють різними функ-
ціями і завданнями.

5. Запропоновано поетапне впровадження систе-
ми контролінгу та обгрунтовано, що для її реалізації 
необхідно створити спеціальну контролінгову служ-
бу, за допомогою якої буде надана допомога і під-
тримка керівництва порту в прийнятті обгрунтованих 
і оптимальних управлінських рішень.

Таблиця 1. SWOT-аналіз створення самостійного підрозділу контролінгу в морському порту

Переваги Недоліки

Створення нової ключової концепції, в основі якої лежить 
розуміння керівництва, орієнтованого на ефективне вико-
ристання ресурсів і розвитку організації в довгостроковій 
перспективі

Зміна устояної організаційної структури, і можливе збіль-
шення фонду оплати праці

Організація інтегрованої системи з інформаційно-аналі-
тичною та методичною підтримкою керівників та персона-
лу в процесі планування, контролю, аналізу та прийнятті 
управлінських рішень по всіх функціональних сферах  
діяльності підприємства

Загроза простій автоматизації управлінських процедур без 
радикальної перебудови бізнес — процесів, тобто формаль-
на участь у вирішенні проблем підприємства, недостовірні 
звіти про економічну ефективність

Орієнтація служби на виявлення проблем, кількісну оцінку 
та пошук шляхів їх вирішення, що не завжди можливо здій-
снити самим підрозділам порту

Додаткове навантаження на співробітників структурних 
підрозділів компанії з надання необхідної інформації конт-
роллінговой службі

Створення інтегрованого інформаційного простору з єди-
ною Базою даних

Необмежений доступ співробітників контроллінгової служ-
би до конфіденційної інформації та документів службового 
користування

Надання можливості і необхідності аналізу діяльності  
компанії та вдосконалення документообігу на системній 
основі

Істотний вплив на ефективність функціонування служби 
рівня професійної підготовки і особистих якостей співро-
бітників

Встановлення відповідальності конкретної служби, за ре-
зультати роботи і виконання покладених на неї обов'язків
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Abstract. The aim of the article is the study the factors forming the value of shipbuilding enterprise, their complex 
analysis, classification and systematization. The main approaches to the grouping of the value formation factors by 
the level and place of origin, as well as the capability of management, have been determined. The classification of ap-
proaches to the division of value factors by their financial and non-financial features was summarized. It proves that 
the complex account of multidirectional factors allows putting the value-oriented system in practice of shipbuilding 
enterprises activities. The prospect of future studies in this direction is to develop scientific and methodical mechanism 
that will allow considering the factors investigated when making a decision within the frameworks of the system of 
the value-oriented management of a shipbuilding enterprise.
Keywords: shipbuilding enterprise value; cost factors; fuzzy sets; value-oriented enterprise management system.

Анотація. Проведено дослідження та комплексний аналіз чинників, що формують вартість суднобудівного 
підприємства, їх класифікацію та систематизацію. Визначено основні підходи до виділення груп чинників 
вартості за рівнем формування, місцем виникнення та можливістю управління. Узагальнено класифікацію 
підходів щодо розподілу чинників вартості за фінансовою та нефінансовою ознаками. Обґрунтовано, що комп-
лексне врахування різноспрямованих чинників як нечітких множин дозволить застосовувати вартісно-орієн-
товану систему управління у практиці діяльності суднобудівних підприємств.
Ключові слова: вартість підприємства суднобудування; чинники вартості; нечіткі множини; вартісно-орієн-
тована система управління підприємством.

Аннотация. Проведены исследования и комплексный анализ факторов, формирующих стоимость судостро-
ительного предприятия, их классификация и систематизация. Определены основные подходы к выделению 
групп факторов стоимости по уровню формирования, месту возникновения и возможности управления. Обоб-
щена классификация подходов к распределению факторов стоимости по финансовым и нефинансовым при-
знакам. Обосновано, что комплексный учет разнонаправленных факторов как нечетких множеств позволит 
применять стоимостно-ориентированную систему управления в практике деятельности судостроительных 
предприятий.
Ключевые слова: стоимость предприятия судостроения, факторы стоимости, нечеткие множества, стоимост-
но-ориентированная система управления предприятием.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Мінливість умов функціонування суднобудівних 

підприємств спонукає учасників промислового та спо-
живчого ринку до постійної перебудови, як бізнес-про-
цесів, так і відношення менеджерів до необхідності 
впровадження інноваційних організаційних рішень 
та розроблення політики управління змінами. Про-
цеси інтеграції суднобудування України до загально-
європейського та загальносвітового ринків вимагають 
розроблення нового підходу до підвищення рівня кон-
курентоспроможності, а також прискорення темпів 
впровадження інноваційних технологій та створення 
якісних механізмів, що наближатиме вітчизняних суд-
нобудівників до передових економік світу. Складність 
управління суднобудівними підприємствами полягає 
у широкомасштабному охопленні у просторі і в часі 
всіх складових їхнього функціонування з одночасним 
узгодженням стратегій подальшого розвитку з огляду на 
стартові умови господарювання, проведені перетворен-
ня та їхню корекцію в майбутньому. Постановка та вирі-

шення таких нагальних проблем потребують розробки 
теоретико-методологічних засад формування вартості 
підприємств суднобудування, які би ґрунтувалися на 
комплексному поєднанні методів, інструментів та сис-
тем забезпечення організаційно-управлінських рішень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Сучасні проблеми оцінки та формування вартості 
вітчизняних суднобудівних підприємств розглянуті у 
роботах провідних українських вчених. На сьогодні 
в науковій літературі сформувалося декілька підходів 
до виділення груп чинників вартості. Прихильники 
першого підходу зупиняються виключно на матері-
альних (фінансових) показниках. Як правило, при 
застосуванні даного підходу процес формування вар-
тості підприємства здійснюється шляхом досліджен-
ня його грошових потоків та розрахунку приведеної 
вартості. Такого підходу дотримуються, наприклад, 
О. В. Брезіцька [1], Н. В. Грапко [2], О. Г. Мендрул [7], 
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А. Раппопорт [13]. Вчені другої групи, окрім фінан-
сових показників формування вартості, значну увагу 
приділяють також і нефінансовим показникам. За-
стосування даного підходу розглядається у роботах 
З. О. Коваля [4], Ю. Г. Шишової [11]. Також фактори 
формування вартості розглядають у своїх роботах 
О. В. Макарюк [6], П. Ю. Старюк [10] та інші. Іденти-
фікація чинників вартості має важливе значення для 
застосування управлінських підходів. Проте окремі 
питання щодо ідентифікації та оцінки чинників вар-
тості суднобудівних підприємств дотепер залишили-
ся поза увагою вітчизняної економічної науки. 

МЕТОЮ СТАТТІ є опрацювання теоретико-
прикладних аспектів ідентифікації та оцінки чинни-
ків формування вартості підприємств суднобудуван-
ня на основі системного підходу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Оцінка вартості підприємства — це результативний 

показник функціонування бізнесу, який включає фінан-
совий, організаційний та технологічний аналіз потен-
ційного і реального доходу підприємства та його пер-
спектив. Вартість підприємства формується майбутніми 
грошовими потоками, а створюється лише тоді, коли 
інвестований капітал буде перевищувати витрати на за-
лучення. Управління вартістю, яке базується на зростан-
ні вільних грошових потоків приводить до максимізації 
вартості бізнесу. Даний критерій ефективного управлін-
ня підприємством — максимізація вартості бізнесу — 
і є одним з найважливіших орієнтирів у менеджменті. 
Процес прийняття стратегічних і оперативних рішень 
розширює ці концепції, а ефективне функціонування 
вартості означає, орієнтацію підприємства на форму-
вання процесу прийняття управлінських рішень на базі 
ключових чинників зростання вартості.

Ідентифікація чинників формування вартості суд-
нобудівного підприємства — це ітеративний процес, 
який періодично повторюється, оскільки в проце-
сі управління підприємством можуть виникати нові 
чинники, змінюватися їх характеристики. Початкові 
дані для виявлення і опису характеристик чинників 
продукуються різними джерелами. В першу чергу це 
база знань підприємства, оскільки аналіз результатів 
діяльності за попередні періоди дозволяють виявити 
багато проблем, які існували в минулому і за методом 
аналогії спроектувати їх на подальший період діяль-
ності підприємства. Ідентифікація чинників форму-
вання вартості суднобудівного підприємства дасть 
змогу розробити конкретні заходи щодо її підвищен-
ня при розробці та реалізації управлінських заходів.

Існує необхідність систематизувати чинники 
зростання вартості підприємства, щоб виділити клю-
чові і визначити залежність зміни величини вартості 
від них. При цьому необхідно встановити взаємоза-
лежність чинників і визначити ступінь впливу кожно-
го з них на результуючий показник.

Згідно з Т. Коуплендом правильне визначення 
чинників вартості вимагає дотримання трьох принци-
пів [5, с. 115]:

– чинники вартості повинні бути безпосередньо 
пов'язані із створенням вартості для власників і дове-
дені до всіх рівнів підприємства (всіх ланок організа-
ційної структури). Даний принцип включає в себе єд-
ність мети, думки, для всіх працівників підприємства, 
як для керівників, так і для звичайних співробітників;

– чинники вартості повинні бути виражені не тіль-
ки у фінансовій, а й в операційній формі. Виявлення 
нефінансових чинників вартості допомагає зрозуміти, 
чим зумовлені поточні результати діяльності і якими 
вони будуть надалі. Це можуть бути такі чинники, як 
розвиток наукової діяльності, частка на ринку, онов-
лення засобів праці, розширення / скорочення активів;

– чинники вартості повинні відображати як поточ-
ну діяльність, так і довгострокові перспективи зрос-
тання. Аналіз чинників вартості повинен виявити па-
раметри, від яких залежить зростання рентабельності 
від витрат на капітал, так само як і підвищення поточ-
ної рентабельності інвестованого капіталу. 

Класифікацію чинників зростання вартості судно-
будівного підприємства наведено на рис. 1.

Зовнішні чинники включають розвиток країни, 
регіону, галузі. Чинники розвитку країни — це осно-
вні детермінанти, що характеризують поточний стан 
і прогнози розвитку, роблять сильний вплив на фор-
мування вартості підприємства. Найбільш значимими 
чинниками розвитку країни для зростання вартості 
суднобудівного підприємства є рівень економічної 
і політичної стабільності та наявність стратегічних 
програм уряду. 

Крім того, такі детермінанти як індекс спожив-
чих цін, темпи інфляції, інвестиційна активність, рі-
вень середньої заробітної плати, рівень безробіття, 
необхідно розглядати не тільки стосовно країни, але 
й щодо регіонів, в яких функціонує підприємство. 
Дані чинники формують думку про рівень розвитку 
та інвестиційної привабливості території розташу-
вання підприємства.

Наступним рівнем зовнішніх чинників виділимо 
вид економічної діяльності або промисловості, до 
якої належить підприємство, особливості та перспек-
тиви її розвитку. Особливості суднобудування обу-
мовлюють специфіку діяльності підприємств, впли-
ваючи на їх інвестиційну привабливість, ліквідність, 
ринкову вартість. Разом з цим, середньогалузеві дані 
можуть не збігатися з даними конкретного підпри-
ємства, тому, їх необхідно коригувати відповідно до 
особливостей функціонування підприємства.

Основними внутрішніми чинниками, що вплива-
ють на формування вартості підприємства, є чинни-
ки, що відображають господарський стан підприєм-
ства, імідж підприємства і ступінь його відкритості. 
Необхідно формувати програму розвитку підприєм-
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ства з урахуванням максимального використання та-
ких чинників, які мають найбільший вплив на його 
вартість. Загальні чинники вартості однаково добре 
застосовуються майже до всіх ділових одиниць, але 
вони не ефективні, якщо не використовуються на всіх 
рівнях підприємства. 

Виявлення чинників формування вартості може 
виявитися для суднобудівного підприємства нелег-
ким процесом, в зв’язку з тим, що це вимагає інди-
відуального розгляду кожного виробничого рівня. 
А система звітності підприємств не пристосована 

для того, щоб забезпечувати потрібну інформацію. За 
допомогою аналітичних даних, заснованих лише на 
інформації звітності усіх рівнів підприємства, немож-
ливо визначати достатню кількість ключових чинни-
ків вартості. Їх необхідно розглядати в комплексі один 
з одним. Наприклад, такий чинник, як підвищення 
вартості будівництва корпусу судна може істотно 
збільшити вартість, але може і знизити, якщо спричи-
нить втрату значної частки ринку. З цієї причини при  
виявленні взаємозв'язку між чинниками вартості не-
обхідно розглядати кілька варіантів їх впливу (як пра-

Рис. 1. Класифікація чинників вартості суднобудівного підприємства
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Внутрішні чиники  

Територіальні Галузеві  

Загальнодержавні Регіональні  

– рівень економічної і 
політичної стабільності; 
– інвестиційна активність; 
– коливання курсу національної 
валюти; 
– темпи інфляції; 
– коливання відсоткових ставок; 
– рівень безробіття; 
– прозорість законодавства та 
його дотримання 

– географічне розташування; 
– індекс промислового 
розвитку; 
– інвестиційна активність в 
регіоні; 
– рівень оплати праці 

– швидкість зростання 
світового портфелю замовлень; 
– технологічний розвиток 
суднобудування; 
– виробничий потенціал; 
– конкуренція; 
– ступінь концентрації 
суднобудування; 
– ступінь диференціації  

Господарські Корпоративні  Суспільні 

– портфель замовлень; 
– організаційна структура; 
– якість і вартість робіт; 
– кадровий склад (професійна 
підготовка, резерви 
зростання, мотивація); 
– склад і стан матеріальних і 
нематеріальних активів; 
– запаси для основної 
діяльності; 
– виробнича потужність, її 
завантаження та можливості 
розширення 
– фінансовий стан 

– розподіл статутного 
капіталу (відносини 
власності); 
– ліквідність активів; 
– прибутковість; 
– доходність для власника 

– ступінь довіри з боку 
замовників, кредиторів, 
інвесторів; 
– популярність (відомість); 
– наявність сталих зв’язків з 
контрагентами 
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вило, це оптимістичний і песимістичний) на ефектив-
ність діяльності підприємства в цілому. Узгодження 
чинників вартості з рішеннями щодо перетворень або 
розвитку дозволяє сформувати структуру вартості 
суднобудівного підприємства, яка в свою чергу полег-
шує прийняття правильних довгострокових рішень.

Головним щаблем на етапі виявлення чинників, 
що впливають на формування вартості, є створення 
думки про позитивний або негативний вплив чинни-
ків на вартість підприємства. Для того, щоб побачити 
загальну картину діяльності підприємства і глибин-
ні причини виникнення проблем, достатньо п'яти-
десяти ключових чинників вартості, верхня межа 
може досягати двадцяти. При використанні більшого 
числа чинників вартості, підприємство може зіткну-
тися з труднощами при виборі тих, яким слід приділя-
ти основну увагу. Окреслити ступінь впливу чинників 
можливо тільки при більш детальному ретельному 
розгляді та вивченні діяльності підприємства, в ре-
зультаті якого пропонується з усієї безлічі чинників 
виділяти і надалі враховувати лише ключові.

До ключових чинників зростання вартості, що 
впливають на ефективність реструктуризації судно-
будівного підприємства, можна віднести:

– фактор часу (горизонт планування діяльності 
підприємства);

– портфель замовлень (вартість, обсяг і структуру 
суднобудівних замовлень);

– вартість (собівартість) робіт;
– вартість активів;
– прибутковість;
– співвідношення власних і позикових коштів 

у структурі капіталу;
– вартість залучення капіталу.
Виділені ключові чинники в сукупності впли-

ватимуть на вартісну оцінку підприємства методом 
дисконтування грошових потоків. Фактор часу визна-
чатиме горизонт оцінки, вартісні показники вплива-
тимуть на формування грошового потоку, фінансові 
показники — на ставку приведення.

На оцінку вартості суднобудівного підприємства, 
його адаптацію до внутрішніх і зовнішніх впливів 
і загроз впливають такі чинники: ступінь відкритос-
ті-закритості економічної системи, мети діяльності, 
комплексна стратегія розвитку, функціональна рівно-
вага системи, час і поле вибору альтернатив, схиль-
ність до стратегічних змін, схильність до ризику, 
спрямованість на соціальність або раціональність.

З точки зору оцінки наведені чинники є нечіткими 
множинами, які з більшою або меншою мірою можуть 
бути формалізовані, але не обмежені. Кількісні чинники 
можна виміряти, якісні оцінюються по-іншому: за допо-
могою порівняння, градації тощо. Їх об'єднання за до-
помогою будь-якої залежності утворює нечітку модель.

Y = р{X, Z},
Y = k{ОС, ОК, НМА, Ф},

де Х — сукупність нечітких множин внутрішніх ситу-
аційних чинників, Z — сукупність нечітких множин 
зовнішніх ситуаційних чинників, Y — вартість підпри-
ємства, р — вид залежності Y від X і Z, ОЗ — основні 
засоби, ОК — оборотний капітал, НМА — нематері-
альні активи, Ф — фінансові чинники, k — коефіці-
єнт взаємозв'язку і взаємодії. Його можна оцінити за 
допомогою непараметричних коефіцієнтів (напри-
клад, коефіцієнта кореляції рангів між факторними та 
результативною ознаками).

Сукупність елементів оцінки формування вартості 
суднобудівного підприємства утворює систему більш 
високого порядку з новими якостями. Зміна вартості 
не залежить односторонньо від невизначеності впли-
ву чинників, а впливає на неї, перетворюючи нерівно-
мірність. З позицій еволюційності та системності роз-
виток суднобудування України викликає необхідність 
переорієнтації управління на діючих підприємствах по 
континууму «від планового до адаптивного типу». Це 
відноситься до всіх елементів вартості. Однак не всі 
елементи розвиваються одночасно. У діючих суднобу-
дівних підприємств проблеми вдосконалення немате-
ріальних активів приділяється недостатньо уваги, не-
справедливо применшується його роль у забезпеченні 
конкурентних переваг і розвитку. Створення сучасної 
підприємницької культури на підприємствах суднобу-
дування в умовах світового ринку з високим ступенем 
невизначеності з точки зору системності та еволюцій-
ності стане одним з необхідних умов збереження його 
цілісності, єдності в процесі постійного оновлення.

Серед детермінант оцінки формування вартості 
суднобудівного підприємства можна виділити на-
ступні групи:

– матеріальні детермінанти: іммобілізовані і по-
точні, пов'язані з формуванням основного та оборот-
ного капіталу;

– нематеріальні детермінанти;
– фінансові чинники.
Матеріальні й нематеріальні елементи вартості 

є взаємодоповнюючими і визначають через резуль-
тати підприємства його можливість розвитку, умови 
і позиції на ринку. Якщо підходи до оцінки матеріаль-
них та фінансових чинників в економічній літерату-
рі розглядаються хоча і не в повній мірі, але досить 
часто, то, що ж стосується нематеріальних чинників, 
оцінка їх впливу на вартість підприємства ще недо-
статньо вивчена. Серед нематеріальних елементів 
формування вартості суднобудівного підприємства 
можна виділити наступні: умови розвитку підприєм-
ства, його взаємозв'язку на ринку, стабільність клієн-
тів, персонал, репутація, підготовка кваліфікованого 
управлінського персоналу, організація і стабільність 
системи кооперації та ін.

Оптимізація структури капіталу є однією з най-
більш важливих і складних завдань, що вирішуються 
в процесі управління вартістю підприємства. Опти-
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мальна структура капіталу є таким співвідношенням 
використання власних і позикових коштів, при якому 
забезпечується найбільш ефективна пропорційність 
між коефіцієнтом фінансової рентабельності і кое-
фіцієнтом фінансової стійкості підприємства, тобто 
максимізується його ринкова вартість. Знання меха-
нізму впливу фінансового левериджу на рівень при-
бутковості власного капіталу і рівень фінансового ри-
зику (співвідношення позикового і власного капіталу) 
дозволяє цілеспрямовано управляти як вартістю, так і 
структурою капіталу підприємства. 

Максимізація вартості суднобудівного підпри-
ємства є базою для оцінки результатів його госпо-
дарської діяльності в силу того, що є універсальним 
виміром ефективності для управління як окремими 
структурними елементами, так і підприємства в ціло-
му. Тільки при використанні вказаного критерію за-
безпечується взаємоузгодженість, збалансованість та 
ефективність рішень на всіх рівнях управління.

ВИСНОВКИ. Узагальнюючи результати про-
веденого дослідження щодо визначення основних 

чинників, що впливають на формування вартості суд-
нобудівного підприємства, можна зробити висновок, 
що вартість суднобудівного підприємства буде зміню-
ватися в різних зовнішніх і внутрішніх умовах, в за-
лежності від величини актуальних наявних ресурсів 
капіталу, їх технічного стану, способу організації та 
використання, методів фінансування, а також спосо-
бу визначення вартості. У цих умовах пропонується 
ідентифікація матеріальних чинників формування 
вартості підприємства, а також фінансових і нематері-
альних чинників, що впливають на процес управлін-
ня вартістю. При цьому необхідно використовувати 
метод оптимізації вартості і мінімізації супроводжу-
ючого ризику.

Подальші дослідження з цієї проблематики ма-
ють сприяти розробці науково-методичного апарату, 
що дозолить використовувати розглянуті чинники 
впливу під час прийняття рішень у системі вартісно-
орієнтованого управління підприємствами суднобу-
дування.
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Abstract. The features of the investment component of the shipbuilding financial strategy were considered. The pur-
pose of research — to identify the investment component of the shipbuilding financial strategy. The content of the 
investment component of the financial strategy of the shipbuilding enterprise was formulated. The enterprises which 
are the main investors in the Ukrainian shipbuilding, were obtained. The basic directions of shipbuilding investment 
by categories were formulated. As a result, the priority areas for investment were identified. The basic units of the 
investment component of the Ukrainian shipbuilding financial strategy were considered. Tendencies of the external 
investment by donor countries were revealed. As a result, the strategic partners engaged investment activities in the 
shipbuilding industry of Ukraine were identified. The relationship between the formation of the investment component 
sources of the financial strategy and the investment category was set. It enables to organize investment components 
monitoring at each stage of the implementation of financial strategies and make adjustments timely. Furthermore, if 
necessary, adjust the shipbuilding enterprise financial strategy objectives tree.
Key words: financial strategy; investment component of the financial strategy.
Анотація. Проведено дослідження інвестиційної складової фінансової стратегії розвитку суднобудування. 
Виявлено підприємства лідери у інвестуванні у суднобудування, також з’ясовано країни донори інвестиційних 
ресурсів суднобудування України.
Ключові слова: фінансова стратегія; інвестиційна складова фінансової стратегії.
Анотация. Проведено исследование инвестиционной составляющей финансовой стратегии развития судо-
строения. Выявлены предприятия лидеры осуществляющие инвестиции в судостроение, также установлены 
страны доноры инвестиционных ресурсов судостроения Украины.
Ключевые слова: финансовая стратегия; инвестиционная составляющая финансовой стратегии.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний період економіки України характери-

зується активним пошуком заходів щодо відтворення 
функціонування суднобудування. Проте, відсутність 
комплексності в проведенні фінансової стратегії 
щодо підтримки цього виду економічної діяльнос-
ті не дозволяє забезпечити відтворення вітчизняних 
суднобудівних підприємств. Відсутність дієвих фі-
нансових інструментів приводить до стагнації дано-
го сектору економіки, де структурні перетворення 
носять переважно формальний характер. В умовах, 
що склалися, інвестиційна складова фінансової стра-
тегії може вплинути на позитивні зміни в діяльності 
суднобудівних підприємств. Побудова дієвого фінан-
сового механізму, з урахуванням організаційно-тех-
нічних, управлінських та правових факторів, сприя-
тиме підвищенню конкурентоспроможності окремих 
суднобудівних підприємств і проведенню на новому 
рівні структурних перетворень в промисловості в ці-
лому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

У даний час, багато питань, що пов’язанні з роз-
робкою фінансової стратегії розвитку суднобудуван-
ня знайшли достатнє відображення як в зарубіжній, 
так і у вітчизняній літературі. Зокрема, ці проблеми 
висвітлені в роботах Г. В. Єфімової, М. О. Кизима, 
А.І. Ковальова, О. М. Котлубая, В. І. Лисицького, 
В. М. Осипова, С. С. Рижкова, Н. С. Танклевської. та 
інших науковців і практиків. Однак, залишається не-

вирішеною така частина загальної проблеми, як пи-
тання інвестиційної складової фінансової стратегії, 
а саме, що обмежує практичне використання деяких 
аспектів застосування інвестиційної складової фінан-
сової стратегії розвитку суднобудівних підприємств.

Головною метою цієї роботи є дослідження осно-
вних питань застосування інвестиційної складової фі-
нансової стратегії розвитку суднобудування України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ. 
Реалізація фінансової стратегії вимагає високої 

концентрації капіталу, яка забезпечується надхо-
дженням інвестиційних ресурсів, зокрема іноземних. 
Доведено, що інвестиції відіграють важливу роль 
у формуванні якісної фінансової стратегії галузі, у 
тому числі суднобудування. Протягом 2011–2014 рр. 
обсяг прямих іноземних інвестицій в цілому в галу-
зі України збільшився на 79,6% і становив у 2014 р. 
2504,3 млрд грн, що на 695 млрд грн більше ніж у 
2013 році (рис. 1). Найнижчий рівень інвестицій був 
у 2011 р. і становив 1394,6 млрд грн. Таким чином, 
протягом 2011–2014 рр. зберігається тенденція до на-
рощення обсягів прямих іноземних інвестицій в еко-
номіку країни. 

Натомість у галузі суднобудування спостеріга-
ється зниження обсягу прямих іноземних інвестицій. 
Так, у 2013 р. показник становив 591,6 млн грн, що на 
29,1% менше ніж у 2014 році. Найвищий обсяг іно-
земних інвестицій був у категорії «Судна та плавучі 
конструкції» (рис. 2), щоквартальний аналіз яких ви-
явив, що у ІІІ кварталі 2013 р. їх значення становило 

Рис. 1. Обсяг прямих іноземних інвестицій, млрд грн *
* Розраховано за даними Державної служби статистики України [2]

Рис. 2. Динаміка прямих іноземних інвестицій у галузь суднобудування (щоквартальна), млрд грн
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147,4 млрд грн, а у цей самий період 2014 р. знизився 
на 44,5 млрд грн або 30,2%. Судна прогулянкові та 
спортивні мали найменший обсяг іноземних інвес-
тицій у І кварталі 2014 р. 1,6 млрд грн, а найвищий 
у ІІІ кварталі 2012 року.

У галузі суднобудування доходність інозем-
них інвесторів зросла у 2014 р. відносно 2012 р. на 
0,5 млн грн або на 22,7% (рис. 3). Найвищого значен-
ня показника було досягнуто у ІІ кварталі звітного 
року 1188 тис грн, а найнижчого у І кварталі 2013 р. 
292,8 тис грн. В цілому у 2013 р. спостерігається за-
гальна тенденція на зниження доходності іноземних 
інвесторів галузі.

Наповнення галузі суднобудування іноземними 
інвестиціями відбувався в залежності від категорії 
виробництва не рівномірно (табл. 1). Протягом 2012–
2014 рр. судна прогулянкові та спортивні збільшили 
надходження прямих іноземних інвестицій на 97,2%: 
від 400,4 тис грн у базовому році до 1431 тис грн 
у звітному році. Натомість у категорії судна та пла-
вучі конструкції помітна тенденція до значного па-
діння показників від 13598,8 тис грн у 2012 р. до 
11581,5 тис грн у 2014 р., що становить темп прирос-
ту 85,2%. Зауважимо, що у ІV кварталі 2013 р. над-
ходження іноземних інвестицій мало негативне зна-
чення, яке становило — 2975,5 тис грн.

Аналіз стану галузі виявив, що у рейтингу судно-
будівних підприємств у 2013 р. за обсягом інвестицій 
(рис. 4) лідерами були такі підприємства як ПП «Док-

Сервіс», ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод 
«Океан»», ПАТ «Чорноморський суднобудівний за-
вод», обсяг інвестицій який становив 20–50 млн грн, 
що відповідно становить 1, 2 та 3 місце в рейтингу. 
Дочірнє підприємство «Крим Шип’Ярд» та ТОВ 
«Сервісний механічний центр» залучили у виробни-
цтво 3–5 млн грн інвестиційних коштів, що дозволило 
їм розміститися у рейтингу відповідно на 5–6 місці.

Сьоме місце рейтингу належить ТОВ «Херсон-
ський Судноремонтний завод імені Куйбишева», діа-
пазон обсягу інвестицій якого становив 1–3 млн грн. 
Від 700 тис грн до 1 млн грн інвестицій залучено у 
будування суден та човнів такими підприємствами 
як ПП «Футуна-укряхт», ТОВ «Фіорд-Інвест», ТОВ 
спільне російсько-українське підприємство «Се-
вастопольський судноремонтний завод «Лазарєв-
ське адміралтейство» та ТОВ «Науково-виробниче 
об’єднання морські технології». Відносно попере-
днього періоду останнє підприємство значно знизило 
обсяг інвестицій, що сприяло зниженню його місця у 
рейтингу на 2 пункти і у 2013 р. становило 10 місце. 
Близько семи підприємств у даному періоді залучили 
інвестиції, обсяг діапазону яких склав 10–50 тис грн.

За результатами роботи підприємств галузі судно-
будування у 2014 р. обсяг інвестицій у розрізі підпри-
ємств має тенденцію до зниження (рис. 5). Лідируючі 
позиції, з діапазоном обсягу інвестицій до 50 млн грн 
належить таким підприємствам як ПАТ «Миколаїв-
ський суднобудівний завод «Океан»» та ПАТ «Чор-

Рис. 3. Динаміка доходу прямих іноземних інвесторів в Україну у галузь суднобудування, тис грн

Таблиця 1. Динамка надходження прямих інвестицій у галузь суднобудування (щоквартальна), тис грн 

Показники І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал Всього надходження Темп росту 2014 р. 
 у % до 2012 р.

Судна та плавучі конструкції:
2012 р. 5707,7 1212,4 2035,5 4643,2 13598,8
2013 р. 947,9 245,5 1351,3 –2975,5 –430,8
2014 р. 4915,3 2085,8 979,8 3600,6 11581,5 85,2

Судна прогулянкові та спортивні:
2012 р. 88,8 63,2 173,2 400,4 725,6
2013 р. 243,9 30,6 64,0 41,8 380,3
2014 р. 405,3 306,3 282,6 436,8 1431 197,2
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номорський суднобудівний завод». ТОВ «Сервісний 
механічний центр» збільшило діапазон обсягу інвес-
тиції у 2014 р. до 5–10 млн грн. Збільшення за даним 
показником спостерігалось у ТОВ «Джакс компози-
ти» (до 50–100 тис грн) та ПП «Футуна-укряхт» (до 
1–3 млн грн).

Попит на продукцію галузі суднобудування є ви-
соким у всіх країнах світу, що позначилось при ре-
алізації фінансової стратегії на міжнародних еконо-
мічних відносинах. За обсягом реалізації виявлено 
тенденцію до посилення позитивного сальдо у 2012–
2014 рр.: від 90,5 млн т до 109,7 млн т. За вартістю 
експортно-імпортних операцій виявлена тенденція на 
пониження значення показників.

Висока капіталомісткість галузі визначає залеж-
ність її фінансової стратегії від стану інвестиційно-
го забезпечення, вагомою часткою якого виступають 
іноземні інвестиції. Серед країн інвесторів будування 
суден та човнів в Україні варто назвати Російську Фе-
дерацію, Великобританію, Ірландію, Кіпр, Латвію, 
Литву, Нідерланди, Румунію, Норвегію, Грузію, Вір-
гінські острови та інші країни. Протягом 2012–2014 рр. 
виявлена тенденція до зниження іноземних інвестицій 

на 11,4% у звітному році, обсяг показника якого склав 
419,4 млн грн, що є найнижчим значенням показника 
(табл. 2). Найбільший обсяг іноземних інвестицій був 
у 2013 р. і становив 591,6 млн грн, що на 119 млн грн 
більше ніж у 2012 р. та на 172,2 млн грн ніж у 2014 році.

Найвищий темп приросту іноземних інвестицій 
було від таких країн як Литва (у 6,9 рази), Панама 
(у 3,2 рази), Латвія (у 2,9 рази) та Кіпр (у 2,5 рази). 
Обсяг іноземних інвестицій знизився за досліджува-
ний період на 60,8%: від 430,2 тис грн у 2012 р. до 
168,8 тис грн, хоча у 2013 р. він становив 3,1 млн грн. 
Середній рівень іноземних інвестицій галузі судно-
будування України становить 494,9 млн грн. Очо-
люють рейтинг найбільших інвесторів галузі такі 
країни як Віргінські острови (середній обсяг інвести-
цій 229,7 млн грн), Кіпр (середній обсяг інвестицій 
109,1 млн грн) та Канада (середній обсяг інвестицій 
55 млн грн), яким належить 1, 2 та 3 місце відповід-
но. До десятки найбільших інвесторів варто віднести 
також такі країни як Нідерланди (обсяг інвестицій у 
2012 р. становив 137,2 млн грн), Великобританія (се-
редній обсяг інвестицій 23,9 млн грн), Литва (серед-
ній обсяг інвестицій 15,9 млн грн), Франція, Панама, 

Рис. 4. Рейтинг суднобудівних заводів України за діапазоном обсягом інвестицій (2013 р.) 
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Рис. 5. Рейтинг суднобудівних заводів України за діапазоном обсягом інвестицій (2014 р.) 

Таблиця 2. Динаміка іноземних інвестицій галузі суднобудування, тис грн * 

№ 
п/п Країни

Рік Темп приросту, 
%

Середній 
рівень Рейтинг

2012 2013 2014
Всього 473561 591633,6 419434,1 88,6 494876,2 Х

1. Російська Федерація 430,2 3122 168,8 39,2 1240,3 10
2. ЕС-28 229755 200548,2 184683 80,4 204995,4 Х

2.1 Великобританія 31024,1 20360 20360 65,6 23914,7 5
2.2 Ірландія 192,4 200 219,6 114,1 204,0 11
2.3 Кіпр 52528 145580,2 129222,9 у 2,5 рази 109110,4 2
2.4 Латвія 46,4 243 136,4 у 2,9 рази 141,9 12
2.5 Литва 3868,6 16769,2 27015,6 у 6,9 рази 15884,5 6
2.6 Нідерланди 137183,2 40,2 0 0,03 45741,1 4
2.7 Румунія 0 9643,8 0 – 3214,6 9
2.8 Фінляндія 0 127,4 0 – 42,5 15
2.9 Франція 4912,3 7584,4 7728,5 157,3 6741,7 7
3 Інші країни Європи 0 88 123,2 140,0 70,4 Х

3.1 Норвегія 0 88 123,2 140,0 70,4 14
4 Грузія 93,2 93,2 93,2 100,0 93,2 13
5 Канада 55000 55000 55000 100,0 55000,0 3
6 Панама 0 2653,6 8550,3 у 3,2 рази 3734,6 8
7 Віргінські острови 188282,6 330128,6 170815,6 90,7 229742,3 1

* Розраховано за даними Державної служби статистики України [3].

Румунія та Російська Федерація. Серед країн, обсяг 
інвестицій яких у суднобудування України був за ре-
зультатом 2012–2014 рр. найнижчим є Фінляндія (се-
редній обсяг 42,5 тис грн), Норвегія (середній обсяг 

70,4 тис грн) та Грузія (середній обсяг 93,2 тис грн). 
Отримані дані засвідчили, що 46,42% інвестицій на-
лежать Віргінським островам, Кіпр постачає 22,05% 
іноземних інвестицій, Канада — 11,11% (рис. 6).
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Встановлено, що більша частка іноземних ін-
вестицій галузі суднобудування припадають на 
будування суден та плавучих конструкцій. Так, у 
2012 р. частка даної категорії аналізованої галузі ста-
новила 96,6%, що в вартісному виражені складало 
457,7 млн грн. Тоді як обсяг іноземних інвестицій бу-
дування суден прогулянкових та спортивних стано-
вило 15,6 млн грн (3,4% від загальної суми іноземних 
інвестицій галузі). У 2013 р. їх частка значно знизи-
лась і становила 1,3% або 7,9 млн грн, що на 0,6% 
менше ніж у звітному році, обсяг інвестицій в якому 
становив 8,1 млн грн. Отримані дані свідчать про ви-

соку інвестиційну привабливість будування суден та 
плавучих конструкцій на відміну від будування суден 
прогулянкових та спортивних.

Аналіз структури іноземного інвестування за ці-
льовим призначенням виявив високу концентрацію 
іноземного капіталу у категорії будування суден та 
плавучих конструкцій, середній обсяг інвестицій 
у 2012–2014 рр. становив 484,2 млн грн (табл. 3). 
За аналізований період найвищий обсяг іноземних 
інвестицій був у 2013 р. і становив 583,7 млн грн, 
що 27,5% більше ніж у базовому році та на 29% 
ніж у звітному році. Таким чином обсяг іноземних  

Рис. 6. Структура іноземних інвесторів галузі суднобудування (в середньому у 2012–2014 рр.), % 

Таблиця 3. Динаміка іноземних інвестицій будування суден та плавучих конструкцій, тис грн * 

№ 
п/п Країни

Рік Темп приросту,  
%

Середній 
рівень Рейтинг

2012 2013 2014
Всього 457696,2 583753,2 411298,4 89,9 484249,3 Х

1. Російська Федерація 343 3034,8 81,6 23,8 1153,1 9
2. ЕС-28 213977,4 192755 176772,5 82,6 194501,6 Х
2.1 Великобританія 20360 20360 20360 100,0 20360,0 5
2.3 Кіпр 52528 145580,2 129222,9 246,0 109110,4 2
2.4 Латвія 0 196,6 136,4 69,4 111,0 9
2.5 Литва 3868,6 16769,2 27015,6 698,3 15884,5 6
2.6 Нідерланди 137183,2 40,2 0 0,03 45741,1 4
2.7 Румунія 0 9643,8 0 – 3214,6 8
2.9 Франція 0 127,4 0 – 42,5 12
3 Інші країни Європи 0 88 123,2 140,0 70,4 Х

3.1 Норвегія 0 88 123,2 140,0 70,4 11
4 Грузія 93,2 93,2 93,2 100,0 93,2 10
5 Канада 55000 55000 55000 100,0 55000,0 3
6 Панама 0 2653,6 8550,3 322,2 3734,6 7
7 Віргінські острови 188282,6 330128,6 170677,6 90,6 229696,3 1

* Розраховано за даними Державної служби статистики України [2].
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інвестицій у 2012–2014 рр. знизився на 46,4 млн грн 
або на 10,1%. Значно збільшили надходження капі-
талу у галузь такі країни як Литва (близько 7 разів), 
Панама (у 3,2 рази) та Кіпр (у 2,5 рази). Великобри-
танія, Грузія та Канада залишили незмінним стан по-
казника. Тоді як Нідерланди скоротили обсяг інвес-
тицій від 137,1 млн грн у 2012 р. до 40,2 тис грн у 
2013 р., а у 2014 р. не здійснювали інвестування даної 
категорії галузі суднобудування України. Також від-
мовились від інвестування у 2014 р. Румунія та Фран-
ція, а Російська Федерація та Латвія скоротили обсяг 
у звітному році на 76,2% та 30,6% відповідно.

Незважаючи на скорочення іноземних інвестицій 
від Віргінських островів у 2014 р. відносно 2012 р. 
на 9,4%, дана країна займає перше місце рейтингу 
іноземних інвестицій категорії будування суден та 
плавучих конструкцій із середнім обсягом інвестицій 
229,7 млн грн. Друге місце рейтингу належить Кіпру, 
який у середньому підсумку аналізованого періоду 
інвестував 109,1 млн грн, а найбільший обсяг інвес-
тицій був у 2013 р. і становив 145,6 млн грн. Третю 
сходинку рейтингу посідає Канада із обсягом іно-
земних інвестицій 55 млн грн. Найнижчий показник 
зафіксовано у Грузії, Норвегії та Франції, яким нале-
жить 10, 11 та 12 місце рейтингу відповідно.

Таким чином, інвестиційне забезпечення фінан-
сової стратегії галузі суднобудування здійснювалось 
завдяки внутрішнім та іноземним інвестиціям. Голо-
вними іноземними інвесторами варто назвати Росій-
ську Федерацію, Великобританію, Ірландію, Кіпр, 
Латвію, Литву, Нідерланди, Румунію, Норвегію, 

Грузію, Віргінські острови та інші країни. Протягом 
2012–2014 рр. виявлена тенденція до зниження іно-
земних інвестицій на 11,4% у звітному році, обсяг по-
казника якого склав 419,4 млн грн, що є найнижчим 
значенням показника. Найбільший обсяг іноземних 
інвестицій був у 2013 р. і становив 591,6 млн грн, що 
на 119 млн грн більше ніж у 2012 р. та на 172,2 млн грн 
ніж у 2014 році.

ВИСНОВКИ. Обґрунтовано, що через високу 
ресурсовитратність виробництва, фінансова страте-
гія галузі суднобудування залежить від стану її інвес-
тиційного забезпечення, а саме іноземного. У 2012–
2014 рр. було зниження обсягів прямих іноземних 
інвестицій, що становило на 29,1% менше у звітному 
році ніж у базовому. У категорії «Судна та конструк-
ції плавучі» спостерігався найбільший обсяг інозем-
них інвестицій, діагностика стану якого встановила 
його максимальний рівень у ІІІ кварталі 2013 року. 
Значення показника у категорії «Судна прогулянко-
ві та спортивні» мали високе значення у ІІІ кварталі 
2012 р. (6,9 млрд грн), а низьке у І кварталі 2014 р. 
(1,6 млрд грн), що відобразило негативну тенденцію.

Лідируюча позиція серед підприємств галузі 
суднобудування за обсягом залучених іноземних 
інвестицій належала таким підприємствам як ПП 
«Док-Сервіс», ПАТ «Миколаївський суднобудів-
ний завод «Океан»», ПАТ «Чорноморський судно-
будівний завод», обсяг інвестицій який становив  
20–50 млн грн, що відповідно становить 1, 2 та 3 міс-
це в рейтингу.
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Abstract. Modern view on key production factors is determined, with retrospective of development of ideas about 
them: from initial concept of triad «land, labour, capital», entrepreneurship and management to such contemporary 
components as information and knowledge. Stages of postindustrial economy development are outlined. The prereq-
uisites, necessary for formation knowledge-based economy in Ukraine, are defined. Based on the results of analytic 
review of predecessors' opinions the author’s interpretation of engineering nature was suggested as economic rela-
tions regarding development by specialists of required technical documentation for further making product or object 
construction. The most actual requirements to the providers of engineering services are presented as well as the means 
which enable them to comply with these requirements. The sequence of stages in system life cycle is presented. The 
differences between the approaches of marketing specialists and quality managers of an enterprise are noted. The 
author's vision of the place of engineering in life cycle of innovation is proposed, the matter of the cycle elements is 
characterized.
Key words: factors of production, information economy, knowledge economy, engineering, shipbuilding.
Анотація. Визначено сучасні погляди на ключові фактори виробництва, наведено відомості про генезис уяв-
лень про них від початкової тріади «земля, праця, капітал» до таких модерних складових як інформація та зна-
ння. Окреслено етапи розвитку економіки у після індустріальний період. За результатами аналітичного огляду 
думок попередників, запропоновано авторське тлумачення сутності інжинірингу як економічних відносин з 
приводу розробки фахівцями замовленої технічної документації на виготовлення продукції або будівництво 
об’єкту. Викладено новітні вимоги до надавачів інжинірингових послуг та засоби, що надають можливість 
їм відповідати. Запропоновано бачення місця інжинірингу у життєвому циклі інновації та охарактеризовано 
зміст елементів, які складають його внутрішню будову.
Ключові слова: фактори виробництва, інформаційна економіка, економіка знань, життєвий цикл, інжиніринг, 
суднобудування.
Анотация. Определены современные взгляды на ключевые факторы производства, приведены сведения о 
генезисе представлений о них от исходной триады «земля, труд, капитал» к таким современных составляю-
щих как информация и знания. Определены этапы развития экономики в постиндустриальный период. По 
результатам аналитического обзора мнений предшественников, предложено авторское толкование сущности 
инжиниринга как экономических отношений по поводу разработки специалистами заказанной технической 
документации на изготовление продукции или строительство объекта. Изложены новейшие требования к по-
ставщикам инжиниринговых услуг, очерчены средства, которые дают возможность им соответствовать. Пред-
ложено видение места инжиниринга в жизненном цикле инновации и охарактеризовано содержание элемен-
тов, составляющих его строение.
Ключевые слова: факторы производства, информационная экономика, экономика знаний, жизненный цикл, 
инжиниринг, судостроение.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
З часів Сміта А. [11] та Рікардо Д. [10] економіч-

на наука не втомлюється розмірковувати про склад та 
зміст факторів, які обумовлюють виробництво в його 
безперервності, збалансованості та ритмічності. Не 
виключно, що дослідників спонукає до цього спільне 

розуміння ролі, яку відіграє продукування матеріа-
лізованих виробів та надання послуг (інакше кажу-
чи — бізнесу) у житті теперішнього та прийдешніх 
поколінь людства. Переважна більшість [15, 17 та 
інші] впевнена, що воно формує умови, у яких від-
бувається самореалізація особистості, задоволення 
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різноманітних нестач та потреб: споживчих, вироб-
ничих, соціальних. 

Так, скажімо, Конфедерація шведських підпри-
ємств у своїй доповіді з цього приводу підкреслює: 
«підприємства — наріжний камінь процвітання сус-
пільства, оскільки завдяки їхнім зусиллям виника-
ють продукти, необхідні для розвитку та добробуту» 
[20, с. 3]. Додаймо, що сучасне виробництво активно 
впливає на споживачів, створюючи у випереджаючий 
спосіб такі потреби, про які ще донедавна не мріялось 
і не гадалось. Для того, щоб переконатися у цьому 
достатньо переглянути щорічний огляд авторитетно-
го видання Forbes «Топ інноваційних товарів та по-
слуг».

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

А розпочалася дискусія щодо факторів виробни-
цтва з обговорення тріади «земля – праця – капітал». 
Між тим, з позицій сьогоденних реалій навряд чи 
комусь спаде на думку ототожнювати перший її еле-
мент виключно з сільськогосподарськими угіддями. 
Йдеться, скоріше, про усе різноманіття оточуючо-
го природного середовища. Особливе місце у його 
структурі займає Світовий океан, який справедливо, 
називають останньою скарбницею планети — над-
звичайно багатою, але, вимушені визнати, такою 
ж вичерпною як і поклади корисних копалин, лісові 
масиви, водойми та рілля на суходолі.

Капітал, де-факто, це різноманітні засоби вироб-
ництва, застосування яких здатне створювати по-
тік доходу, що з часом перетворюється у прибуток; 
а також позичкові кошти, до яких звертаються коли 
бракує власних фінансових ресурсів, потрібних щоб 
підтримувати на належному рівні відтворювальний 
процес. Звертає на себе увагу, що морський господар-
ський комплекс — сфера застосування унікальних за-
собів виробництва: 

суден різноманітних типів, призначень та районів 
плавання; 

морських напівзанурених й стаціонарних плат-
форм, за допомогою яких облаштовують місця роз-
робки покладів нафти та газу. Разом зі спеціалізова-
ними суднами (забезпечення, баржами, буровими, 
для прокладення кабелів, проведення сейсмічних 
досліджень, підводних робіт) та об’єктами морської 
електроенергетики (вітровими парками, наприклад,) 
вони складають так звану «офшорну індустрію»;

технологічних площадок для будівництва та ре-
монту згаданих вище інженерних споруд. З практи-
ки відомі — стапелі, елінги, сліпи, сухі та плаваючі 
доки, добудовчі набережні, кранове та транспортне 
обладнання.

Теж саме стосується і праці. Якщо за Марксом К. 
вона є фізичним впливом робітника на матеріали та 
сировину з метою їхньої трансформації у предмети 

кінцевого споживання [3, с. 188], то наші сучасники 
схильні віддавати перевагу інтелектуальній діяльнос-
ті, оскільки технології та накопичений виробничий 
досвід поступово звільняють робітника від фізич-
ної праці, перекладаючи її на, так би мовити, «пле-
чі машин». Тепер вже — машин розумних. Прикла-
дом слугують роботизовані технологічні комплекси, 
у яких лише функції контролю та координації поки 
що залишаються прерогативою людини. А от вироб-
ничі операції, які багатократно повторюються, вико-
нують технічні пристрої. У суднобудуванні їх вико-
ристовують для просторової прорізки трубопроводів, 
об’ємних деталей, профілів; виготовлення сталевих 
конструкцій – плоских секцій та секцій подвійного 
дна, мікропанелей.

Крім того, добре навчений персонал здатен роз-
шукувати способи виготовлення продукції високої 
якості, робити це найбільш ефективно, а висококвалі-
фікована розумова праця набуває якостей людського 
капіталу. Ця категорія прийшла на зміну так званим 
«людським ресурсам». Але йдеться не про механічну 
маніпуляцію поняттями. Скоріше — про трансформа-
цію розуміння компетентною і талановитою особис-
тістю свого унікального місця у внутрішній будові 
організації, про генезис питання «Що я буту отриму-
вати?» у ствердження «Я можу бути корисним!». За 
таких умов перетворення знань, вмінь та іскри божої 
у джерело стійкої конкурентної переваги — найваж-
ливіша місія корпоративного менеджменту. 

З часом коло факторів виробництва розширилося 
за рахунок приєднання до них підприємницької ініці-
ативи та менеджменту. З цим, вважаємо, складно не 
погодитися, оскільки:

по-перше, матеріальні і нематеріальні ресурси 
лише тоді насправді набувають здатності приносити 
користь, коли у доцільний спосіб інтегру-ються на-
вколо продуктивної бізнес-ідеї. Навряд чи знайдеться 
інша діяльність — наголошують фахівці Міжнарод-
ної торгової палати, — яка була б спроможна в межах 
контрольованих ризиків з таким же успіхом мобілізо-
вувати людей, капітал, інновації заради створення ро-
бочих місць та прибутку — джерела багатства влас-
ників (акціонерів), найманих працівників, клієнтів та 
суспільства в цілому [14]. Головна ж відмінна риса 
процвітаючого підприємця, на нашу думку, полягає 
у його новаторському підході до справи, проявом яко-
го стають: пропозиція нових товарів та винайдення 
усе досконаліших способів їх продукування; 

по-друге, для упорядкування руху предметів пра-
ці на «вході» виробничої системи, готової продукції 
на її «виході» та колективної діяльності найманих 
працівників із трансформації «входу» у «вихід», їх 
зусилля мають бути спланованими, організованими, 
підданими контролю, узгодженими та певним чином 
вмотивованими. Йдеться, як бачимо, про класичні 
функції управління. Його значення підвищується ра-
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зом із зростанням масштабів виробництва. Тим біль-
ше, — спеціалізованого, що майже завжди означає — 
більш продуктивного.

Вплив факторів, про які йшла мова до тепер, на 
обсяги продукції (ОВ), що виготовляється за їхньою 
допомогою, отримали математичну формалізацію, ві-
дому під назвою виробнича функція. Найбільш відо-
мою її конкретизацією є модель Кобба Ч. – Дугласа П.: 
(ОВ) = АК α×T β. У цьому рівнянні А — коефіцієнт су-
купної продуктивності факторів виробництва; К — 
витрати капіталу; Т — витрати трудових ресурсів, 
α та β — коефіцієнти еластичності за відповідними 
факторами. Не поглиблюючись у економіко-мате-
матичні деталі наведеної формули, згадаємо добрим 
словом її авторів, оскільки, навіть не підозрюючи про 
це, вони запропонували нам додаткові аргументи на 
користь того, що теорія факторів виробництва — не 
порожня схоластика. Більш того, наріжні постулати 
концепції знаходяться у розвитку, темпи й змістовне 
наповнення якого відбивають динаміку структури та 
якості виробничих сил, траєкторію змін, що з ними 
відбуваються. 

Їх черговий етап не безпідставно пов'язують із 
розвитком інформаційних технологій. Інформація — 
читаємо у Буряка О. В. — як економічний ресурс 
об’єднує разом інші фактори виробництва, підвищує 
організованість та упорядкованість роботи економіч-
ної системи, забезпечує координацію дій економіч-
них суб’єктів [1, с. 72]. У науковому обігу з’являється 
навіть оригінальна категорія: «інформаційна еконо-
міка». Увесь соціально-економічний розвиток люд-
ства — пише Помилєв А. А. [8, с. 201] — підпоряд-
ковується законам інформації і будь-яке явище має 
інформаційну природу. Така наукова парадигма адек-
ватно відбиває сучасну епоху і перебуває у підґрунті 
теорії інформаційної економіки.

Продовженням перетворень стала трансформація 
останньої у «економіку знань», появу якої пророку-
вав ще Дракер П. [16]. Характерною з цього приводу 
виглядає думка Михнева С. Г. [4, с. 30 – 31]: розуміння 
сутності інформаційної революції у сфері індустрі-
альної економіки зводитися до усвідомлення того, що 
інформаційні технології змінюють не види діяльнос-
ті, а їх технологічну спроможність використовувати 
у якості безпосередньої продуктивної сили те, що 
відрізняє людину від інших біологічних створінь — 
здатність опрацьовувати і розуміти символи, генеру-
ючи нове знання. Такі зміни в економіці розгляда-
ють як глобальне структурне зрушення, що свідчить 
про перехід від «матеріальної» до «інтелектуальної» 
економіки — «економіки, що спирається на знання» 
(knowledge-based economy).

Ідея видається більш ніж цікавої ще й з тієї при-
чини, що автор не протиставляє реальний сектор гос-
подарювання сфері генерування знань, викликаючи у 
цій частин асоціативне порівняння із поглядам й Са-

муєльсона П. Нобелівський лауреат додавав до наве-
деної вище тріади факторів обладнання [12, с. 210]. 
Вважаємо цю новацію надзвичайно продуктивною, 
особливо якщо під технікою розуміти й технологічні 
(ноу-хау) нововведення, оскільки в реальності одне 
без іншого просто не здатне існувати. Солідарні по-
гляди знаходимо у Кастельса М. [18], впевненого, що 
конститутивною ознакою поточного етапу розвитку 
є трансформація матеріальної культури через нову 
технологічну парадигму, побудовану навколо ін-
формаційних технологій. Вони складаються з певної 
сукупності корисних відомостей та комунікаційних 
методів обміну ними. 

І хоча ми переконані, що земна цивілізація, про-
тистоячи небезпекам та прагнучи піднесення, впро-
довж усієї своєї історії спиралася на знання, тільки 
в останні десятиріччя склалися необхідні та достатні 
умови для перетворення їх у фактор виробництва: 

а) зовнішнє по відношенню до бізнесу інститу-
ціональне середовище, яке сприяє проявам ділової 
ініціативи (через державну підтримку, формування 
шанобливого ставлення до підприємництва) та вико-
ристанню знань;

б) національний інноваційний ландшафт. Його 
палітру складають наукові кола, зосереджені на вико-
нанні фундаментальних та прикладних досліджень, 
бізнес-сектор — використовує їхні результати і ре-
комендації, громадянське суспільство — піклується, 
в контексті, що розглядається, про створення умов, 
необхідних для поширення та засвоєння фізичними 
й юридичними особами інформаційних технологій;

в) конкурентний ринок послуг із забезпечення 
швидкісного використання ресурсів Інтернет та всес-
вітнього павутиння — World Wide Web;

г) доступні для тих, хто прагне набути бажаних 
знань та вмінь, академічні центри з надання якісної 
освіти, орієнтованої на потреби ринку праці та необ-
хідність підживлювати фахову компетентність осо-
бистості протягом періоду її активного перебування 
у професії.

МЕТА РАБОТИ. З огляду на зміни, які відбува-
ються у світовій економіці, автори поставили собі за 
мету окреслити місце суднобудівного інжинірингу у 
життєвому циклі галузевих інновацій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Нова якість, якої набула економіка (щонаймен-

ше, розвинутих країн), накладає відбиток, зокрема, 
на бізнес-процеси, пов’язані з інжинірингом — кон-
структорською підготовкою виробництва, яка є од-
нією з складових життєвого циклу товару. Широко-
му загалу відома його маркетингова інтерпретація 
(рис. 1). Але, як бачимо, вона, сконцентрована на 
змінах, що відбуваються головним чином із розмі-
рами прибутку та обсягами продажів окремого про-
дукту від моменту його появи на ринку до часу, коли  
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попит споживачів зменшується до небезпечних по-
значок. Хоча, повинні визнати, і маркетингова тео-
рія, а тим більше практика не залишають поза увагою 
фазу створення товару, розглядаючи її у контексті 
процедур, пов’язаних із оновленням асортименту че-
рез пропозицію інноваційних продуктів.

Між тим, у 2002 р. Міжнародна організація із 
стандартизації разом з Міжнародною електротехніч-
ною комісією розробили документ ISO / IEC 15288: 
2002 [9, с. 64 – 71], у якому вперше для рекоменда-
цій такого рівня було запропоновано оригінальний 
погляд на послідовність проходження життєвим ци-
клом. Причина, як на нас, полягала у тому, що на цей 
раз йшлося про узагальнююче поняття — систему 
(охоплює у собі і продукт, і послугу, і проект, й інші 
рукотворні об’єкти) та її еволюцію у часі. 

З тієї пори пропозицій щодо концептуальної сег-
ментації життєвого циклу більшало. Незважаючи на 
розбіжності, обумовлені специфікою завдань, що по-
стали перед організаціями-розробникми, їхньою вну-
трішньою культурою, особливостями бізнес-галузей 
та самих систем (програмне забезпечення, інженерні 
споруди тощо), усе їхнє різноманіття укладається у 
послідовність, продемонстровану на рис. 2. Аналіз 
наведеної на ньому схеми виявив різницю між підхо-
дами до розуміння життєвого циклу маркетологами 
та фахівцями з менеджменту якістю.

Для перших це — період між певними часовими 
миттєвостями, який треба або скоротити (Т0 – Т1), щоб 
наблизити момент отримання перших прибутків від 
реалізації, або якомога продовжити (Т0 – Т3), щоб спо-
вна скористатися напрацьованими конкурентними 
перевагами популярного серед покупців продукту. 
Для інших — процес, еволюція системи: від виник-
нення ідеї до вилучення з експлуатації з причини фі-
зичного чи морального зношення. Зосередимося де-

тально на другому його етапі, що разом із першим та 
третім складають разом фазу створення товару. 

Увага до нього пояснюється тим, що вона, пе-
ред усе, відповідає меті нашого дослідження. По-
друге, — обумовлюється особливим значенням ін-
жинірингу у створенні конкурентоспроможної про-
дукції і, від так, у посиленні ринкових позицій усіх 
суб’єктів, причетних до її руху життєвим циклом. 
Ключем до перекладу терміну українською мовою 
є суфікс -ing, за допомогою якого англійці утворюють 
іменники від дієслів. З виявленої причини, «engineer» 
(дієслово!) означає, між іншим, проектувати (створю-
вати), а зовсім не «інженер» (іменник), як вважає дех-
то з наших колег. Тож формально з англійської мови 
«engineering» означає проектування (створення)1. 
Саме цією справою займався Леонардо да Вінчи, ви-
креслюючи ескізи парашуту або того, що ми звикли 
називати тепер велосипедом. Послідовниками гені-
ального італійця у наші часи стали підприємства, що 
на мові країни походження мають назву fables-firm.

Вони спеціалізуються на «створюванні» та про-
дажах напівпровідникових чипів, виготовлюючи їх на 
вільних виробничих потужностях, розташованих у Ки-
таї та інших країнах. З одного боку, вони заощаджують 
на капітальних інвестиціях та на поточних витратах 
(усі знають чого варта робоча сила на Далекому Схо-
ді та в Азії). З іншого, — отримують надприбутки від 
продажу виробів з мізерною собівартістю. Фактично 
маємо справу з використанням аутсорсингу, але тими, 
хто зробив ставку на розвиток інтелектуальних послуг.

На початку 2016 р. аналітичний тижневик 
«Экономические известия» [5] розмістив на своєму 
сайті оптимістичне, як для теперішнього часу, по-
відомлення про активізацію закордонних інвесторів 
у Львівській області. У яворівському районі японська 
компанія Fujikura вже побувала завод з виготовлення 

Рис. 1. Графічна модель життєвого циклу товару (маркетингова інтерпрета-ція) [за 6, с. 23]

Пояснення: О – обсяг продажів, В – витрати, П – прибуток, Т – час

_________
1 Нам зустрілося навіть припущення, що термін походить від латинського «ingenium», що означає «створювати, творити, 
винаходити». Воно посилює впевненість у справедливості запропонованої нами здогадки.
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електричного устаткування для автомобілів, а фран-
цузький концерн Nexans планує започаткувати ви-
робництво кабелів. Очікується, що середньомісячна 
заробітна плата робітників складатиме 5,5 тис. грн. 
(за курсом на момент роботи над рукописом — біля 
200 дол. США). Тож, як бачимо, за цим критерієм ви-
робничий аутсорсінг і в Україні набуває ознак «кон-
курентоспроможного» виду діяльності.

Ще один з них — інжиніринг. З приводу його 
визначення теж не вщухають запеклі дискусії. Вва-
жаємо за потрібне приєднатися до неї. Отже: інжи-
ніринг — економічні відносини з приводу надання 
спеціалістами-фрілансерами або спеціалізованими 
підприємствами інтелектуальних послуг замовни-
кам проектної (технічної) документації (за обсягом 
та змістом, визначеним контрактом, що укладають 
сторони), необхідної для будівництва об’єкту або ви-
готовлення продукції. 

За умов, якщо інжинірингове підприємство має 
достатньо компетенцій, його фахівці можуть вико-
нати також роботи з розробки бюджету матеріаліза-
ції розробленого проекту, схем його фінансування 
(на кшталт консорціумного кредитування), проведен-
ня тендерів для виявлення генерального підрядника 
та субпідрядників, планування закупівель необхід-
них матеріалів й обладнання, рекрутування та підго-
товки персоналу, запровадження системи управління 
якістю продукції тощо. Але навряд чи можна погоди-
тися з ти, що усе це має пряме відношення до, власне, 
проектування (створення) чого б там не було. Тут, 
скоріше, йдеться про консалтингові послуги або про 

комбінації перших та других чи обидвох разом з ви-
робництвом. Ймовірні їх варіанти наведені на рис. 3.

Інша річ, що у контексті підвищення конкурентоз-
датності суднобудівних, а, від так, і інжинірингових 
підприємств, існує проблема прискорення процесів 
розробки та впровадження на ринок нової продукції, 
яка б задовольняла замовника за ціною та якістю. Воно 
й не дивно — тривалість будівництва суден, кораблів, 
бурових платформ коливається у діапазоні від декіль-
кох місяців до декількох років. Досягнення відповід-
ної мети потребує, безумовно, синхронізації багатьох 
функцій. Серед них — маркетинг (ідентифікація 
ринкових потреб, брендінг, PR-заходи та організація 
продажів), пошуки джерел покриття поточних ви-
трат й своєчасного замовлення надзвичайно широкої 
номенклатури комплектуючих виробів, десятків тисяч 
тонн металу, виготовлення з них суднових конструкцій. 

З цієї причини відбувається передача підприєм-
ствам-виготовлювачам продукції електронної тех-
нічної документації, що відповідає міжнародним 
і корпоративним критеріям (стандартам). Зазвичай, 
це — 3D- та 2D-моделі корпусу судна, його систем 
та окремих будівельних секцій. В залежності від осо-
бливостей проекту, до них додають ще: теоретичні, 
габаритні, електромонтажні, монтажні, складальні та 
пакувальні креслення, креслення загального вигляду 
та деталей, схеми, специфікації, відомості, поясню-
вальні записки, технічні умови, програми і методи-
ки випробувань (наприклад, швартовних, ходових), 
каталоги, інструкції, розрахунки, експлуатаційні та 
ремонтні документи тощо. 

Рис. 2. Етапи життєвого циклу системи

Рис. 3. Варіанти економічних зав’язків між замовниками та виконавцями інжинірингових послуг
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Вже, мабуть, років 15 – 20 минуло з тієї пори, коли 
в останнє паперові креслення з конструкторських 
бюро возили на суднобудівні заводи у мішках, витра-
чаючи величезні кошти та час на їх роздрукування, 
копіювання, поновлення у випадку втрати чи ушко-
дження. Як наслідок, перерви на узгодження та по-
годження складали в середньому 34,1 %, а по деяким 
замовленням — більше 50 % від загальної тривалості 
проектування (рис. 4). 

Між тим, як ми бачили, виготовленням системи 
справа не завершується. Маємо попіклуватися про 
технічне обслуговування: підтримання у належному 
робочому стані корпусу, усіх машин та механізмів 
під час експлуатації, про їхню модернізацію та сво-
єчасний ремонт. Все це разом потребує узгоджених 
та ефективних дій осіб, втягнутих у процеси життє-
вого циклу: інженерів-проектувальників, власників 
окремих підпроцесів, що розглядають як сукупність 
певних актів діяльності з очікуваними від них резуль-
татами. Тут у нагоді стають технології електронно-
го обміну інформацією. Такі, наприклад, як САLS-
technology — Continuous Acquisition and Lifecycle 
Support. Для тог, щоб якнайкраще використати усі 
її переваги, необхідно виконувати наступні вимо-
ги [2, с. 17]:

створення умов для багатократного доступу до 
баз даних в межах спільного інформаційного просто-
ру інжинірингових та суднобудівних підприємств на 
усіх етапах життєвого циклу інновації;

імплементація програмних засобів, які представ-
ляють собою систему, упорядковану у форматі об-
міну даними, що відповідає вимогам міжнародних 
стандартів;

використання нових форм та методів інформа-
ційної взаємодії між усіма віддаленими географічно 
партнерами-учасниками бізне-процесів;

застосування прогресивних методів управління 
інжиніринговою, виробничою та маркетинговою ді-
яльністю на підґрунті інтегрованого інформаційного 
середовища.

Маємо свідчення високої ефективності САLS-
technology (табл. 1.): один лише період розробки сис-
тем скорочується подекуди вдвічі.

Перебуваючи на позиціях системного підходу, 
робимо висновок, що інжиніринг, і це вкотре підтвер-
джує його надзвичайно важливу роль у життєвому 
циклі будь-якої знову створюваної системи, є одно-
часно невід’ємною складовою частиною відразу двох 
етапів: розробки нововведення та підготовки його 
виробництва. Саме він об’єднує їх у нерозривний 
ланцюг. Скориставшись графічним методом моделю-
вання та конструктивною ідеєю наших однодумців-
маркетологів, спробуємо проілюструвати висловлену 
вище гіпотезу (рис. 5). 

Із наведеної на ньому схеми випливає, що інжи-
ніринг має вихідним пунктом, по-перше, результати 
ринкових досліджень споживацьких очіку-вань (за-
питів) та, по-друге, застосовує цілу низку результатів 

Таблиця 1. Експертне оцінювання наслідків використання САLS-technology [13]

Показник ефективності Значення
Скороченні періоду виведення інновацій на ринок 25–75 %
Скорочення часу розробки системи 1.5–2,0 рази
Зменшення обсягів корегувань проектної документації та частки ви-робничого браку 23–75 %
Зменшення витрат на інжиніринг 10 – 30 %
Скорочення витрат на розробку конструкторської документації 40 %
Скорочення витрат на розробку експлуатаційної документації 30 %

Рис. 4. Частка перерв на узгодження та погодження у загальній тривалості  проектування суден [7, с. 25]

Номери проектів суден
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наукових досліджень, що живлять, зокрема, техніч-
ні й програмні засоби конструювання інженерних 
систем, технології передачі та сприйняття інфор-
маційних потоків (вони, як бачимо мають пряму та 
зворотну направленість), інструменти комунікацій 
між персоналом підприємств, організацій та установ, 
у той чи інший спосіб причетних до процесів, що від-
буваються у життєвому циклі.

ВИСНОВКИ. 1. Поки представники вітчизня-
ної наукової еліти обмінюється думками з приводу 
«розбудови» в країні постіндустріальної економіки, 
цивілізований світ, спираючись на результати бурх-
ливого розвитку інформаційних технологій, впев-
нено крокує шляхами економіки, що базується на 
знаннях. І справа не у захоплюючих назвах. Нова 
парадигма накладає відбиток, перш за все, на образ 
дій персоналу суднобудівних підприємств, сприяю-
чи посиленню їх конкурентних позицій на світових 
ринках. 2. Не залишаються осторонь цієї боротьби 
і інжинірингові компанії, співробітники яких вико-
нують важливу місію інтеграції стадій розробки но-
вовведень та підготовки їхнього виробництва. Вони 
мають розв’язати відразу декілька складних задач: 

прискорити передачу верфям замовлену конструк-
торську документацію; закласти в проект ефективні 
інженерні рішення, що відіб’ються у подальшому на 
собівартості судна, його функціональній якості та 
безпеці судноплавства. 3. Виборовши шлях інтегра-
ції до європейської спільноти, Україна постала перед 
вибором: або стати периферією, де панують «викру-
тові» технології (на кшталт Філіппін та Малайзії), 
або, зробивши ставку на генетично закладений інте-
лектуальний потенціал нації, позиціонувати себе як 
інжині-рингову країну і у такий, зокрема, спосіб при-
вернути увагу потенційних інвесторів до перспектив 
розміщення розроблених проектів на миколаївських 
суднобудівних заводах. З міста над Бугом коротший 
шлях до Марселя чи Гамбурга ніж з Китаю, а вартість 
години робочого часу (прикро, але — факт)   з Під-
небесною порівнянна. 4. Реалізувати запропоновану 
стратегію зможуть компетентні фахівці, спроможні 
використовувати високопродуктивні технології об-
міну інформацією, що позитивно зарекомендували 
себе на практиці. Від так, наголошуємо на нагальній 
потребі піднесення відповідних наукових та освітніх 
шкіл в Національному університеті кораблебудуван-
ня імені адмірала Макарова. 

Рис. 5. Інтеграційна місія інжинірингу у життєвому циклі системи та його внутрішня будова
Пояснення: – – – — прямі інформаційні потоки,  –· –· –  — зворотні інформаційні потоки

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
[1] Буряк, О. В. Информационный ресурс современной экономики [Текст] // Креативная экономика. — 2010. — 

№ 11 (47). — C. 72 – 78.
[2] Губич, Л. В. Информационные технологии поддержки жизненного цикла изделий машиностроения: проблемы и ре-

шения [Текст] / Л. В. Губич, И. В. Емельянович, И. И. Петкевич и др. — Минск : Беларус. навука, — 2010. — 286 с.
[3] Маркс, К. Капітал. Критика политической экономии. Том первый [Текст]. / К. Маркс, Ф. Энгельс. — М. : Политиз-

дат, — 1983. — C. 904.



ЗБІРНИК  НАУКОВИХ  ПРАЦЬ  НУК        ISSN 2311-3405

140

№ 6 n  2015

[4] Михнева, С. Г. Интеллектуализация экономики: инновационное производство и человеческий капитал [Електро-
нний ресурс] / С. Г. Михнева. — Инновации. — 2003. № 1. — С. 30 – 31. — Режим доступу: http://vestnik-mgou.ru/
Articles/Doc/4232.

[5] На Львівщині почне роботу завод японської компанії Fujikura. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://news.
eizvestia.com/news-markets/ full/315-na-lvovshhine-nachnet-rabotu-zavod-yaponskoj-kompanii-fujikura

[6] Парсяк, В. Н. Маркетинг: сучасна концепція та технології [Текст] / В. Н. Парсяк. — К. : Наукова думка, — 2015. — 
461 с.

[7] Парсяк, В. Н. Научно-производственный цикл: резервы сокращения [Текст] / В. Н. Парсяк. — Л. : Судостроение, 
1990. — 72 с.

[8] Помилєв, А. А. Эволюционный поход к теории информационной экономики [Текст]. // Известия Российского госу-
дарственного педагогического университета им. А. И. Герцена. — 2007. — № 45. — Том 19. — C. 197 – 203.

[9] Проектирование систем. Процессы жизненного цикла системы. Международный стандарт ISO / IEC 15288: 2002. С. 90. 
[Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.pqm-online.com/assets/files/lib/std/iso_mek_15288-2002(r).pdf

[10] Рикардо, Д. Сочинения. Том 1: Начала политической экономии и налогового обложения [Текст]. // Д. Рикардо. — 
М. : Госполитиздат. — 1955. — 339 с.

[11] Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов. В 2 т. [Текст] // А. Смит. — М. : Наука. — 1993. — 
570 с.

[12] Самуєльсон, П. Экономика: пер. с англ. Т. 2. [Текст]. // П. Самуєльсон, В. Нордхаус. — М. : «Вильямс». — 2000. — 
688 с.

[13] Ступницький, В. В. Ефективність впровадження CALS-технологій на машинобудівних підприємствах [Електро-
нний ресурс] — Режим доступу: http://vlp.com.ua/files/15_32.pdf

[14] Business in society: making a positive and responsible contribution. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.
iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/9-steps-to-responsible-business-conduct/

[15] Davis, I. Business and society. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.economist.com/node/4008642
[16] Drucker, P. F. The Next Society,The Economist, November 1, 2001. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://

www.economist.com/node/ 770819
[17] Hogan, J. Irish Business & Society. Governing, Participating & Transforming in the 21st Century [Текст]. // J. Hogan, 

P. F. Donnelly, B. K. O'Rourke. — Dublin: Gill & Macmillan. — 2010. — Р. 663.
[18] Кastels, M. Informational Fge: economy, society and culture. [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://

deterritorialinvestigations.files. word-press.com/2015/03/manuel_castells_the_rise_of_the_network_societybookfi-org.pdf
[19] Knowledge Assessment Methodology 2012. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://web.worldbank.org/

WBSITE/EXTERNAL/WBI/ WBIPROGRAMS/KFDLP/EXTUNIKAM/0,,menuPK:1414738~pagePK:64168427~piPK:6
4168435~theSitePK:1414721,00.htm

[20] The role of business in society. Report [Текст]. Confederation of Swedish Enterprise. — 2004. — С. 32._____________________
© В. Н. Парсяк, О. Ю. Жукова

Надійшла до редколегії 05.12.2015
Статтю рекомендує до друку член редколегії ЗНП НУК

д-р екон. наук, проф. І. О. Іртищева 



ЗМІСТ

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
Заец А. Ю. К учету ледовых нагрузок в задачах проектирования инженерных сооружений  
для шельфа Азовского и Черного морей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Коробанов Ю. М., Кузнецов А. И., Коробанова А. А. Анализ особенностей определения  
коэффициентов концентрации напряжений в корпусных конструкциях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Коваленко И. И., Антипова Е. А., Пугаченко Е. С. Комплексный анализ организационной  
структуры морского порта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Кабанова Н. Н. Проект управления дистанционным обучением студентов  
кораблестроительного института . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Бурунсуз К. С. Особливості проектів розвитку енергетичних систем  
з використанням плазмохімічних елементів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Погорєлова О. В., Савич І. Р. Напрямки та особливості оцінки персоналу при управлінні  
науковими проектами ВНЗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Погорєлова О. В., Левченко О. Г. Узагальнена модель процесів управління науковими проектами ВНЗ . . . .44
Рижков С. С., Чернова Л. C. Діагностика ризикоутворюючих факторів промислових наукоємних  
підприємств та спосіб зниження вартості витрат на прикладі створення газотурбінних двигунів. . . . . . . . . .50

ЕНЕРГЕТИКА
Радченко А. Н., Кантор С. А., Прядко А. И. Исследование бустерной ступени воздухоохладителя  
комбинированного типа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Радченко Н. И., Рами Камел Эл Герби Выбор холодильной мощности установки охлаждения  
воздуха на входе ГТУ для климатических условий Ливии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Радченко А. Н., Рамзи Камел Эл Герби Исследование охлаждения воздуха в тригенерационных  
комплексах автономного энергообеспечения в тропических условиях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Радченко Р. Н., Богданов Н. С. Тепловые нагрузки теплоиспользующей системы охлаждения  
наддувочного воздуха главного судового дизеля на рейсовой линии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Георгиеш Е. В. Математическая модель массопереноса при экстрагировании  
из частиц идеальной (сферической) и реальной форм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА
Тимченко І. В., Мотигіна В. С., Калюжин А. С. Розробка комп’ютерної мережі спостережень  
за якістю поверхневих вод акваторії суднохідного Бузько-Дніпровського лиманного каналу . . . . . . . . . . . . .90
Марченко В. Г., Лагутин А. Е., Липа А. И., Пономаренко А. П. Влияния фильтров различной  
степени очистки на аэроионный состав воздуха . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Ремешевська І. В., Гурець Н. В., Савчук М. В. Розробка та реалізація екологічної політики як складової 
інтегрованої системи менеджменту промислового підприємства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Потай І. Ю. Контроллінг у стратегічному плануванні розвитку морських портів України . . . . . . . . . . . . . .109
Єфімова Г. В. Ідентифікація та оцінка чинників формування вартості суднобудівних підприємств:  
теоретико-прикладні аспекти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Пащенко О. В. Інвестиційна складова реалізації фінансової стратегії суднобудування. . . . . . . . . . . . . . . . . .125
Парсяк В. Н., Жукова О. Ю. Визначення позицій інжинірингу в життєвому циклі  
суднобудівних інновацій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132



CONTENT

SHIPBUILDING
Zaiets A. For accounting of ice loads in the design problems for engineering constructions  
at offshore Azov and Black Seas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Yurii M. Korobanov, Anatolii I. Kuznietsov, Alla A. Korobanova Analysis of the specific features  
of determining the coefficients of stress concentration in hull structures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

PROJECT MANAGEMENT
Ihor I. Kovalenko, Kateryna A. Antipova, Kateryna S. Pugachenko Comprehensive analysis  
of the seaport organizational structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Nataliia N. Kabanova Development of a system for teaching and controlling the academic  
performance of shipbuilding institute students . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Kateryna S. Burunsuz Features of the development projects for power systems with plasma-chemical elements. . .33
Olena V. Pogorelova, Iryna R. Savych The direction and the peculiarities of personnel evaluation  
in the management of scientific projects of the university . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Olena V. Pogorelova, Olha H. Levchenko Generalized model of the processes of the management  
of the university research projects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Serhiy S. Ryzhkov, Liubava S. Chernova The diagnostics of risk-contributing factors of production  
high technology enterprises and the method of cost reduction in terms of gas turbine engines development . . . . . .50

ENERGY ENGINEERING
Andrey M. Radchenko, Sergey A. Kantor, Aleksandr I. Prjadko Investigation of buster stage of combined  
type air cooler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Mykola I. Radchenko, Rami Kamel El Gerbi A choice of refrigeration capacity of GTU intake  
air cooling system for climatic conditions of Libya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Andrii M. Radchenko, Ramzi Kamel El Gerbi Investigation of air cooling in trigeneration integrated energy 
complexes in tropical conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Roman M. Radchenko, Mykola S. Bohdanov Heat loads on the waste heat recovery scavenge  
air cooling system of the maine marine diesel on the route line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Kateryna V. Heorhiiesh Mathematical model of heat transfer during the extraction of particles  
of ideal (spherical) and real forms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

TECHNOLOGICAL SAFETY
Inna V. Tymchenko, Victoria S. Motyhina, Andrew S. Kaliuzhyn Development of computer monitoring  
network for the quality of surface waters of the Dnieper-Bug estuary navigable channel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Valery G. Marchenko, Anatoliy E. Lagytin, Alexander I. Lipa, Anatoliy P. Ponomarenko Different  
types filters vary ions concentration of indoor air . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96

ECONOMICS AND BUSINESS MANAGEMENT
Irina V. Remeshevska, Natalia V. Gurets, Maryna V. Savchuk Development and realization  
of environmental policy as a component of industrial company management integrated system. . . . . . . . . . . . . . .102
Inna Y. Potay Controlling in strategic planning of development of sea ports of Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
Hanna V. Yefimova Identification and assessment of the factors of the formation of shipbuilding  
enterprises: theoretical and practical aspects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Oleksii V. Pashchenko Investment component of the financial strategy of shipbuilding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
Vladimir N. Parsyak, Еlena U. Zhukova Determination of positions of engineering  
in the life cycle of shipbuilding innovations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132





Н а у к о в е   в и д а н н я

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
№ 6 (462) 2015

(українською та російською мовами)

Зареєстровано Міністерством юстиції України 
Свідоцтво КВ №11810-681 ПР від 03.10.2006 р.

Редактор Л. В. Островська
Комп'ютерне складання: Н. М. Халімова, Р. Р. Серопян

Комп'ютерне верстання В. В. Торубара
Макетування В. В. Торубара

Формат 60×84/8. Ум. друк. арк. 16,7  
Тираж 300 прим. Вид. № 56. Зам. № 06-Ц/15. 

Видавець і виготівник Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 
просп. Героїв Сталінграда, 9, м. Миколаїв, 54025 

тел: +(380512) 42-32-71; 47-83-86;  
e-mail: publishing@nuos.edu.ua

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 2506 від 25.05.2006 р.


