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Аннотация  
Данная статья является продолжением опубликованной ранее статьи «Маркетинговое исследование 

фармацевтических брендов». Здесь анализируются данные, полученные авторами в результате специаль-

ного социологического исследования и отражающие отношение практикующих врачей к фармацевтиче-

ским брендам. 

Abstract  
This article is a continuation of the article "Marketing research of pharmaceutical brands" published earlier. 

There are analyzed the data obtained by the authors as a result of special sociological research and reflect the 

attitude of medical practitioners to pharmaceutical brands. 
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С целью получения первичной информации в 

сфере продвижения фармацевтических брендов, 

нами было проведено анкетирование по вопросам 

восприятия этих брендов медицинской обществен-

ностью. Были опрошены три совокупности специа-

листов, имеющих отношение к исследуемой про-

блеме: специалисты-фармацевты, работающие в 

аптеках; практикующие врачи; врачи госпиталь-

ного сегмента (больницы, клиники).  

Всего было опрошено 15 тысяч специалистов в 

восьми крупнейших российских городах. Числен-

ность и состав выборочной совокупности неодно-

кратно апробированы, возможные ошибки нахо-

дятся в пределах статистической погрешности, Та-

ким образом, исследование является достаточно 

репрезентативным для всей страны. 

В предыдущей статье были проанализированы 

различные аспекты восприятия брендов работни-

ками аптек. В продолжение темы рассмотрим, как 

отвечали на вопросы анкеты практикующие врачи. 

 Сегодня основным структурным элементом 

организации первичной медико-санитарной по-

мощи в системе лечения остается врач, обеспечива-

ющий первичный контакт системы здравоохране-

ния с отдельными гражданами и их семьями. Врачи 

оказывают медицинскую помощь пациенту, зани-

маются профилактикой заболеваний и их лечением 

с применением различных лекарственных препара-

тов. Характеристики препарата, принимаемые вра-

чами во внимание при его выборе и назначении па-

циенту представлены в табл. 1. 

Вполне логично, что, судя по данным, приве-

денным в таблице, при лечении различных заболе-

ваний врачи прежде всего назначают те препараты, 

которые оказывают быстрый эффект. Назначаемые 

лекарственные формы должны быть хорошо пере-

носимы пациентами и универсальны.  
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Таблица 1. Характеристики препарата, принимаемые врачами во внимание при его выборе и назначении 

пациенту (оценка по 10-ти бальной шкале) 

 

Рейтинг 

 

Наименование характеристик Средняя 

оценка, балл 

1 Быстрое наступление эффекта 7,6 

2 Универсальность 7,5 

3 Хорошая переносимость 7,2 

4 Улучшение качества жизни пациента 7,1 

5 Достаточность информации и доказательной базы 7,0 

6 Удобство применения 3,9 

7 Лояльность работников аптек и гарантии замены на аналоги 3,9 

8 Наличие в списке льготного отпуска 3,9 

9 Эффективность 3,7 

10 Наличие опыта назначения других препаратов данного производителя 3,3 

 

Хотя в этом случае ориентация врача на до-

ходы пациента усиливается, принимая во внимание 

стоимость брендовых препаратов, под влиянием 

уникальности бренда, при его назначении врач 

больше внимания уделяет особенностям протека-

ния заболевания у конкретного пациента, при этом 

большую весомость приобретают такие факторы, 

как фаза и форма заболевания . 

Важность критериев выбора врачом конкрет-

ного бренда при конкретном заболевании из одной 

группы лекарственных средств отражена в таблице 

2. 

 

Таблица 2. Важность критериев выбора врачом конкретного бренда при конкретном заболевании из одной 

группы лекарственных средств (результаты опроса, в среднем по стране, в % от числа респондентов) 

 

Рейтинг Наименование критерия Значение, % 

1    

2  Уровень дохода пациента  24,1 

3  Форма заболевания (острая/хроническая)  16,8 

4  Фаза заболевания  13,7 

5  Рекомендации руководства  12,6 

6  Наличие рекламной информации 8,2 

7  Включение препарата в стандарты и рекомендации лечения 6,8 

8  Наличие сочетанных патологий 5,8 

9  Наличие истории применения препарата конкретным пациентом 4,9 

10  Работа фармкомпаний 3,6 

11  Улучшение социальной адаптации  2,5 

 

Таким образом, главной задачей фармацевти-

ческих компаний, является обеспечение конечного 

потребителя качественными и адаптированными по 

цене фармацевтическими продуктами. Именно по-

этому перед фармацевтической промышленностью 

возникла острая необходимость развития фарма-

цевтических брендов, что, несомненно, способ-

ствовало успешному продвижению лучших лекар-

ственных препаратов на рынок. Фармацевтические 

компании при планировании продвижения своей 

продукции часто используют концепцию «лест-

ница бренда». Создание бренда охватывает все эле-

менты: собственно, товар, предоставляемые услуги 

и имидж компании, является ли лекарственный 

препарат оригинальным патентованным препара-

том или дженериком.  

 

Таблица 3. Важность для врача, является ли выводимый препарат оригинальным или дженериком (резуль-

таты опроса, в среднем по стране, в % от числа респондентов) 

 

Рейтинг Варианты действий Значение, % 

1  Отдаю предпочтение оригиналам 35,5 

2  Зависит от пациента (если позволяет материальное положение – назна-

чаю оригинал) 

26,5 

3  Совсем не важно 17,7 

4  Отдаю предпочтение дженерикам  12,4 

5 Зависит от производителя дженерика 

(не предпочитаю индийских и китайских производителей)  

4,8  
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Назначение совершенно новых препаратов – 

весьма сложное и ответственное решение, при при-

нятии которого врач, прежде всего руководствуется 

отсутствием угрозы жизни пациента, как со сто-

роны заболевания, так, возможно и со стороны 

назначаемого препарата. Оценки важности этих и 

других факторов приведены в табл. 4.  

 

Таблица 4. Варианты ситуаций назначения совершенно новых препаратов (результаты опроса, в среднем 

по стране, в % от числа респондентов) 

 

Рейтинг Вариант ситуации Значение, % 

1 Заболевание не представляет угрозы жизни для пациента 39,6 

2 Состав препарата гарантирует не причинение угрозы жизни пациента 22,3 

3 Уверенность в производителе 18,0 

4 Является профилактическим препаратом 13,8 

5 Препарат включен в стандарты или рекомендации 7,3 

 

Итак, назначение врачом совершенно нового 

препарата более чем на 60% зависит от упомяну-

того фактора угрозы жизни пациента. Чего же в 

первую очередь ожидают врач и пациент от назна-

ченного препарата? Разумеется, в первую очередь – 

максимального эффекта и быстрого облегчения (в 

совокупности – почти 50% ожидаемых результа-

тов); уделяется внимание и минимизации побочных 

эффектов (12%) (см.табл. 5)  

 

Таблица 5. Ожидаемые результаты применения лекарственного препарата (результаты опроса, в среднем 

по стране, в % от числа респондентов) 

 

Рейтинг Вариант ситуации Значение, % 

1 Максимально быстрое облегчение состояния 29,9 

2 Максимально короткий курс лечения 18,5 

3 Минимальное количество побочных эффектов 11,9 

4 Лечение заболевания, а не просто снятие симптомов 9,0 

5 Возможность лечения минимальным количеством  

лекарственных средств 6,4 

 

На вопрос о повторном использовании препа-

рата врачи отвечали по-разному, но подавляющее 

большинство ответов основывалось на оценке со-

стояния пациента после первичного применения. 

При рецидиве заболевания можно использовать 

один и тот же препарат, если он не вызывает побоч-

ных реакций и достаточно эффективен (см.табл. 6) 

 

Таблица 6. Возможность использования одного и того же препарата при рецидиве заболевания ( результат 

опроса, в среднем по стране, в % от числа респондентов) 

 

Вариант ситуации Значение, % 

Возможно. Все зависит от состояния пациента 51,5 

Однозначно нет. Значит, препарат не эффективен 30,4 

Скорее да; возможно пациенту необходима большая дозировка 20,0 

 

Применяемый брендированный лекарствен-

ный препарат должен сочетаться с патологиями, 

имеющимся у данного пациента. Важность возмож-

ности применения препарата у пациентов с патоло-

гиями составляет- 

7,69 балла (оценка по 10-ти бальной шкале). 

Особое внимание должно уделяться заболеваниям 

сосудистой и сердечно-сосудистой системы (таб-

лица7). 
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Таблица 7. Наименование патологии, с которой должен сочетаться лекарственный препарат (результаты 

опроса, в среднем по стране, в % от числа респондентов) 

 

Вариант патологии Значение, % 

Сосудистая дистония  25,1 

Заболевания сердечнососудистой системы  20,5 

Нарушения эндокринной системы  18,2 

Частые аллергические реакции 10,2 

Заболевания почек и выделительной системы 9,7 

Заболевания ЖКТ 6,8 

Сахарный диабет 6,0 

Вирусные заболевания 3,43 

 

В результате приема пациентом нового брен-

дированного препарата к сожалению, могут возни-

кать различные побочные эффекты. Степень их рас-

пространенности представлена в таблице 8. 

 

Таблица 8. Побочные эффекты, наиболее часто встречающиеся при применении лекарственных препара-

тов (результаты опроса, в среднем по стране, в % от числа респондентов) 

 

Наименование побочных эффектов Значение, % 

Головные боли  27,0 

Аллергические реакции  18,4 

Кожная сыпь 14,0 

Учащенное сердцебиение 10,2 

Изменения АД 9,9 

Одышка 6,1 

Звон в ушах 5,0 

Снижение реакции и сонливость 3,7 

Суставные боли 3,5 

Нарушения со стороны ЖКТ  2,2 

  

Наиболее часто возникают головные боли, ал-

лергические реакции. В таких случаях приходится 

искать замену лекарственному препарату. Новый 

препарат должен сочетаться с другими терапевти-

ческими схемами. Важность возможности сочета-

ния оценена врачами в 7,34 балла (оценка по 10-ти 

бальной шкале); распространенность причин за-

мены лекарственного препарата отражена в таб-

лице 9. 

 

Таблица 9. Причины поиска замены лекарственного препарата (результаты опроса, в среднем по стране, в 

% от числа респондентов) 

 

Варианты причин Значение, % 

Неэффективность лечения 33,3 

Предвиденные побочные реакции у пациента 20,5 

Недовольство пациента 17,7 

Обострение хронических заболеваний на фоне приема препарата 14,0 

Непредвиденные побочные реакции у пациента 11,4 

 

Таким образом, в результате исследования по-

лучен и проанализирован большой объем первич-

ной информации, выявлены и количественно оце-

нены факторы, определяющие отношение специа-

листов к различным лекарственным средствам. 

Обобщив результаты опроса в наиболее значи-

мых сегментах лекарственного рынка, можно сде-

лать вывод о следующих главных причинах успеш-

ной реализации брендированных лекарственных 

препаратов: 

 наименование компании-производителя;  

 стоимость препарата, наилучшее соотно-

шение цена / качество; 

 указания руководства, что, в свою очередь 

зависит от степени информированности этого руко-

водства о бренде.  

Состав целевой группы (сегмента) со време-

нем изменяется, приобретая, соответственно новые 

характеристики, да и оставшиеся респонденты 

тоже меняются, изменяются их взгляды и оценки. 

Качественное изменение респондентов делает не-

обходимым учет отмеченных изменений при разра-
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ботке рабочего инструментария очередного иссле-

дования, а также – при обработке и анализе данных, 

принятии решений на этой основе. Поэтому полу-

ченная нами информация, кроме прочих досто-

инств, обладает необходимой актуальностью, высо-

кой степенью новизны. 
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С 2005 г. была начата реформа жилищно-ком-

мунального хозяйства (далее – ЖКХ), законодатель 

сделал ставку на собственников помещений, кото-

рые должны были в полной мере контролировать 

состояние своего дома, следовательно и деятель-

ность обслуживающих организаций. Такой подход 

не только не оправдал ожиданий, но и добавил про-

блем к уже существующим. 

Идея создания механизма по регулированию 

деятельности управляющих компаний витала уже 

давно. Сначала в роли контролера качества работ 

управленцев предлагали саморегулируемые орга-

низации, но вскоре стало понятно, что и они не в 

состоянии кардинальным образом изменить ситуа-

цию системе ЖКХ. Бесконтрольные рыночные от-

ношения в структуре ЖКХ привели к беспорядкам 

и недовольствам граждан. Государство было вы-

нуждено вмешаться в данную сферу. Так и пришли 

к лицензированию управляющих компаний для 

наведения порядка на рынке управления много-

квартирными домами. 
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Лицензирование, по проекту законодателя, 

призвано создать условия для здоровой конкурен-

ции между компаниями и по объективным причи-

нам лишить возможности работать на рынке недоб-

росовестные организации. Процесс лицензирова-

ния деятельности по управлению 

многоквартирными домами (далее – МКД) позво-

ляет защитить права граждан и мотивирует управ-

ляющие компании, получившие лицензии, работать 

належим образом, поскольку в противном случае 

они рискуют потерять эту лицензию. 

Следует отметить, что для организации полу-

чении лицензии на осуществление деятельности по 

управлению многоквартирными домами – поло-

вина дела. Очень важно, управляя многоквартир-

ным домом такую лицензию не потерять. 

За недобросовестную работу впервые лишили 

лицензии по управлению многоквартирными до-

мами компанию в Волгоградской области «Паллас-

СтройДом» [1]. Это стало возможным благодаря 

твердости позиций и настойчивости в защите инте-

ресов граждан инспекции государственного жи-

лищного надзора. В результате слаженной работы 

надзорных органов в жилищной сфере и лицензи-

онной комиссии [3,4,6] управляющие компании вы-

нуждены наладить конструктивный диалог с соб-

ственником помещений и принимать решения, от-

вечающие интересам реальных людей.  

За время действия Лицензионного контроля 

было рассмотрено 4 представления инспекции гос-

ударственного жилищного надзора о необходимо-

сти подачи исков в суд в отношении организаций: 

ООО «ПалласСтройДом» (г.Палласовка, Волго-

градская область) и ООО «МДМ-КомСервис» 

(г.Волгоград), ООО «Жилищно-коммунальный 

сервис П» (г. Красногорск, Московская область), 

ООО «УК «Новый город» (г.Нальчик, Кабардино-

Балкарская Республика). 

Еще в августе-сентябре 2015 г. инспекцией по 

поручению Правительства РФ ( пункт 2 протокола 

заседания Правительства Российской Федерации от 

21.05.2015 №19), протокола Всероссийского селек-

торного совещания в режиме видеоконференции по 

вопросу «О ходе подготовки предприятий жилищ-

ного хозяйства и энергетики субъектов Российской 

Федерации к осенне-зимнему периоду 2015-2016 

годов» под председательством заместителя Мини-

стра строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации, Главного государ-

ственного жилищного инспектора А.В. Чибиса (п. 

2, 5.1, 5.2, 8.1) в рамках контроля за выполнением 

мероприятий по подготовке к осенне-зимнему пе-

риоду 2015-2016 годов были вскрыты факты неис-

полнения управляющей организацией ООО «Пал-

ласСтройДом» требований к надлежащему содер-

жанию и ремонту общего имущества в 5 (пяти) 

многоквартирных домах, расположенных по адре-

сам: г.Палласовка, ул. Мира 4, 5, 8, 16 [1]. 

Отделом лицензионного контроля инспекции 

государственного жилищного надзора Волгоград-

ской области (далее – Инспекции) в отношении 

данной управляющей компании выданы предписа-

ния за нарушение лицензионных требований. Пред-

писания касались качества выполнения работ по со-

держание. Общего имущества в многоквартирных 

домах. Выявлены такие нарушения как неустране-

ние в отмостке дома просадок, щелей, трещин, не-

устранение дефектов кровельного покрытия крыш 

домов, не обеспечен отвод атмосферных осадков, 

неустранение повреждений и нарушение целостно-

сти остекления оконных заполнений в подъездах и 

др. 

Управляющей организации ООО «Паллас-

СтройДом» были выданы предписания об устране-

нии нарушений лицензионных требований с указа-

нием привести общее имущество домов в надлежа-

щее состояние. Впоследствии, 25 декабря 2015, 

года при внеплановой проверке было выявлено не-

исполнение предписаний и выданы повторные. Од-

нако и они не были организацией выполнены. 

Помимо нарушений управляющая организа-

ция имеет немало нареканий со стороны жителей на 

качество услуг, которое предоставляет лицензиат, в 

основном касающееся вопросов содержания об-

щего имущества в доме. Весной 2016 г. лицензиату 

были назначены административные наказания в 

виде штрафов. Организация лишилась права управ-

лять 5 (пятью) многоквартирными домами (из 40, 

находящихся в управлении), что составило 19,73% 

по отношению к жилому фонду, находившемуся в 

управлении лицензиата в 2015 году – они были ис-

ключены из реестра лицензий Волгоградской обла-

сти. Лицензионная комиссия Волгоградской обла-

сти применила крайнюю меру по отношению к 

управляющей компании.  

Решение об аннулировании лицензии выне-

сено Арбитражным судом Волгоградской области 

07 ноября 2016 г. 

После вступления судебного акта в законную 

силу действие лицензиата официально прекраща-

ется, а сведения о директоре организации будут 

включены в реестр дисквалифицированных лиц. 

Управляющая компания продолжает нести ответ-

ственность за управление МКД до тех пор, пока 

собственники сами не выберут новую организацию 

(способ управления), либо до момента, когда новая 

компания определится по результатам открытого 

конкурса, проводимого администрацией города. 

Другой УК – «МДМ-КомСервис» – в 2016 году 

было неоднократно судебными органами назна-

чено административное наказание за неисполнение 

предписаний органа государственного жилищного 

надзора в отношении многоквартирных домов, рас-

положенных по различным адресам. Что послу-

жило основанием к исключению инспекцией госу-

дарственного жилищного надзора Волгоградской 

области из Реестра лицензий сведений об управле-

нии этими многоквартирными домами. 

Площадь исключенных из реестра многоквар-

тирных домов составила 35,67% от общей площади 

помещений в многоквартирных домах, деятель-

ность по управлению которыми осуществлял ли-

цензиат в течении 2015 года. 
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Лицензионной комиссией Волгоградской об-

ласти был рассмотрен вопрос о подаче иска об ан-

нулировании лицензии, предоставленной в августе 

2015 г. для осуществления предпринимательской 

деятельности, и в сентябре 2016 г. комиссией при-

нято решение об обращении в суд. Во исполнение 

решения Лицензионной комиссии Инспекция обра-

тилась в Арбитражный суд Волгоградской области. 

Вместе с тем Лицензионная комиссия, прини-

мая решение об обращении в суд с заявлением об 

аннулировании лицензии также исходила из того, 

что применение к лицензиату такой исключитель-

ной меры как аннулирование лицензии вызвано 

необходимостью защиты прав и законных интере-

сов собственников помещений многоквартирных 

домов, то есть лиц, в интересах которых осуществ-

ляется управление многоквартирным домом (как 

состоявшихся, так и потенциальных), а также со-

хранности жилищного фонда независимо от формы 

собственности, обеспечиваемой государством и 

непосредственно затрагивающей интерес послед-

него. 

Допущенные УК нарушения носят существен-

ный характер и свидетельствует о явно пренебре-

жительном отношении лицензиата к исполнению 

лежащих на нем обязанностей по надлежащему 

управлению многоквартирными домами, по-

скольку не только свидетельствует об игнорирова-

нии УК выданных ей предписаний об устранении 

уже ранее допущенных нарушений, но и допущены 

УК неоднократно. 

Оценка существенности допущенных лицен-

зиатом нарушений, а также степень его вины дана 

судом при назначении административных наказа-

ний. 

Решая вопрос о возможности аннулирования 

лицензии, следует отметить, что в 2016 году лицен-

зиат 12 раз привлекался к административной ответ-

ственности за неисполнение предписаний об устра-

нении нарушений лицензионных требований по ча-

сти 24 статьи 19.5 КоАП РФ [5]. 

После очередного нарушения лицензионных 

требований и неисполнения предписаний из ре-

естра лицензий Волгоградской области были ис-

ключены сведения об управлении еще 2 домами. 

Таким образом, из реестра лицензий Волгоградской 

области исключены сведения об управлении до-

мами, суммарная площадь которых по отношению 

к площади домов, находившихся в управлении УК 

в 2015 году, составила уже 56,37%. 

Вышеописанные обстоятельства в совокупно-

сти указывают на то, что УК систематически не ис-

полняет требования жилищного законодательства 

РФ, допуская нарушение лицензионных требова-

ний, а также прав и законных интересов собствен-

ников помещений. Кроме того, действия (бездей-

ствия) УК посягают на интересы Российской Феде-

рации по обеспечению защиты прав и законных 

интересов граждан, приобретающих жилые поме-

щения и пользующихся ими на законных основа-

ниях, потребителей коммунальных услуг, а также 

услуг по обслуживанию жилищного фонда. 

8 декабря Арбитражный суд Волгоградской 

области вынес решение об аннулировании лицен-

зии общества с ограниченной ответственностью 

«МДМ-КомСервис». 

Еще одной управляющей компанией наказан-

ной за недобросовестное предоставление услуг ока-

залась «Жилищно-коммунальный сервис П» (Мос-

ковская область, г.Красногорск). На осуществление 

предпринимательской деятельности по управле-

нию многоквартирными домами была предостав-

лена лицензия от 30.04.2015 года Обществу с огра-

ниченной ответственностью «Жилищно-комму-

нальный сервис П». На основании данной лицензии 

осуществлялось управление одним многоквартир-

ным домом в г.Красногорск Московской области.  

В течение 2016 года в государственную жи-

лищную инспекцию неоднократно поступали жа-

лобы жителей дома на неправомерные действия УК 

– ненадлежащее содержание общего имущества, 

несоблюдение температурного режима горячего 

водоснабжения, незаконное взимание платы за жи-

лищно-коммунальные услуги. По итогам проверок 

управляющей компании выдавались предписания 

устранить выявленные нарушения. По истечению 

их срока было установлено, что законные требова-

ния не были исполнены. За это суды назначали 

«Жилищно-коммунальному сервису П» админи-

стративные наказания, сообщается в релизе. В тече-

нии прошедшего года ООО «Жилищно-коммуналь-

ный сервис П» судом два раза назначалось админи-

стративное наказание за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) предписаний, выдан-

ных управлением в отношении многоквартирного 

дома. 

В соответствии с Жилищным кодексом Рос-

сийской Федерации, если в течение календарного 

года владеющая лицензией организация два и более 

раз наказывалась за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение предписания органа государствен-

ного жилищного надзора в одном многоквартирном 

доме – сведения о таком доме исключаются из ре-

естра лицензий [2]. 

В Жилищном кодексе предусмотрен меха-

низм, по которому собственники помещений в мно-

гоквартирном доме имеют право оставить управля-

ющую компанию, несмотря на невыполнение пред-

писаний. Однако жители дома такого желания не 

изъявили. 

Осенью 2016 года было принято решение об 

исключении сведений о лицензиате из реестра ли-

цензий Московской области в качестве управляю-

щей организации, осуществляющей предпринима-

тельскую деятельность по управлению одним мно-

гоквартирным домом. 

Общая площадь помещений данного жилого 

дома составляет 100% от общей площади помеще-

ний в многоквартирных домах, деятельность по 

управлению которыми осуществлял лицензиат в те-

чении календарного года, предшествующего дате 

принятия лицензионной комиссией решения об об-

ращении в суд. 

Заявленные требования Главного управления 

Московской области «Государственная жилищная 
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инспекция Московской области» было принято 

удовлетворить Арбитражным судом Московской 

области 10 ноября 2016г. 

Недавно лишилась лицензией на предприни-

мательскую деятельность по управлению МКД 

ООО «УК «Новый город» (Кабардино-Балкарская 

Республика, г.Нальчик).  

Управляющая компания неоднократно привле-

калась к административной ответственности в тече-

ние прошедшего года за неисполнение законных 

предписаний органа государственного жилищного 

надзора. Предписания касались вопросов качества 

выполнения работ по содержанию общего имуще-

ства в многоквартирных домах. Комитетом были 

исключены из реестра лицензий КБР сведения о 

двух многоквартирных домах, находящихся в 

управлении лицензиата. 

При проведении выездной проверки на основа-

нии обращения собственников помещений в много-

квартирном доме по адресу: г.Нальчик, ул.Мальба-

хова, 127 по вопросу технического состояния об-

щего имущества многоквартирного дома, 

управляющей организацией ООО «УК «Новый го-

род» 21.07.2016 года было выдано предписание на 

устранение выявленных нарушений. УК назначено 

наказание в виде штрафа 200000 руб.  

УК требования предписаний не выполняло, в 

связи с чем в отношении ООО «УК «Новый город» 

возбуждено административное делопроизводство, 

выдано второе предписание.  

В соответствии с ч.5 ст.198 ЖК РФ[2] в случае, 

если в течении календарного года лицензиату и 

(или) должностному лицу лицензиата судом два и 

более раз было назначено административное нака-

зание за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние предписания, выданного органом ГЖН в отно-

шении многоквартирного дома, деятельность по 

управлению которыми осуществляет лицензиат, 

сведения о таких дома по решению органа ГЖН ис-

ключаются из реестра лицензий субъекта РФ. В те-

чении двух месяцев со дня надлежащего информи-

рования собственников жилых помещений в много-

квартирном доме о наличии оснований для 

исключения сведений о многоквартирном доме из 

реестра лицензий субъекта РФ указанные собствен-

ники имеют принять на общем собрании собствен-

ников помещений в многоквартирном доме реше-

ние о продолжении осуществления лицензиатом 

деятельности по управлению многоквартирным до-

мом. В течении трех рабочих дней со дня оформле-

ния протокола общего собрания собственников по-

мещений в многоквартирном доме орган ГЖН дол-

жен быть уведомлен о принятом решении путем 

направления ему копии протокола общего собра-

ния заказным почтовым отправлением с уведомле-

нием о вручении. В этом случае сведения о таком 

доме не исключаются из реестра. 

В связи с тем, что собственниками многоквар-

тирного дома по ул.Мальбахова, 127 было направ-

лено в орган ГЖН решение общего собрания об от-

казе от услуг ООО «УК «Новый город» данный дом 

был исключен из реестра лицензий КБР 25.11.2016. 

Решение собственников помещений в МКД по ад-

ресу: г.Нальчик, пр.Ленина,9 о продолжении осу-

ществления лицензиатом деятельности по управле-

нию МКД в установленные законом сроки в органы 

ГЖН не поступало. Данный дом так же был исклю-

чен из реестра лицензий КБР 11.12.2016. 

На момент получения ООО «Управляющая 

компания «Новый город» лицензии на осуществле-

ние предпринимательской деятельности по управ-

лению многоквартирными домами в управлении 

данной организации находились девять многоквар-

тирных домов общей площадью 19712, 27 кв.м. Об-

щая площадь двух многоквартирных домов, исклю-

ченных из Реестра лицензий КБР - 10274,57 кв. м. 

Площадь исключенных из реестра лицензий КБР 

многоквартирных домов составила 52,11% от об-

щей площади помещений в многоквартирных до-

мах, деятельность по управлению которыми осу-

ществлял лицензиат в течении 2016 года.  

Лицензиат систематически не исполняет тре-

бования жилищного законодательства РФ, допус-

кая нарушение лицензионных требований, а так же 

прав и законных интересов собственников помеще-

ний МКД, в связи с чем имеются все основания для 

применения к лицензиату исключительной меры, 

как аннулирование лицензии. 

Лицензионной комиссией КБР по лицензиро-

ванию деятельности по управлению МКД было 

принято решение об обращении в суд 13.01.2017г. 

с заявлением об аннулировании лицензии, выдан-

ной обществу. 

5 мая 2017 года Арбитражный суд КБР вынес 

решение об аннулировании лицензии общества с 

ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «Новый город». 

Волгоградская область стала первым в России 

регионом, где была применена эта мера ответствен-

ности. Однако, для того, чтобы эту меру стало воз-

можным применить потребовалось больше года ра-

боты органа государственного жилищного надзора 

и это в условиях перманентного бездействия управ-

ляющей организации. Затраченный временный пе-

риод обусловлен течением нормативных сроков, 

которые предусмотрены законодательством (срок 

исполнения предписаний, срок рассмотрения дел 

об административных правонарушениях и вступле-

ния их в законную силу, срок для принятия соб-

ственниками решения о продолжении управления 

домом лицензиатом, срок рассмотрения дела в 

суде). 

Многоквартирные дома, на управление кото-

рыми у жителей заключены с этими организациями 

договора, останутся в их зоне ответственности, но 

параллельно органы местного самоуправления 

начнут процедуры по замене этих Управляющих 

компаний на новые или вовсе по смене способа 

управления. В результате реализации местными ад-

министрациями таких полномочий управляющие 

компании реально отстраняются от управления до-

мами. 

 

 

 



12 The scientific heritage No 14 (14),2017 

Список литературы 

1. Денисов П. В., Калашников С. Ю., Власьева 

Е. С. Об эффективности деятельности лицензион-

ной комиссии и жилищной инспекции Волгоград-

ской области в 2016 году // Вестник Волгоградского 

государственного архитектурно-строительного 

университета. Серия: Строительство и архитектура. 

2017. Вып. 47(66). С. 456—460. 

2. Жилищный кодекс Российской Федерации 

от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 28.12.2016) (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)//Консультант 

Плюс, ст.192-202. 

3. Калашников С.Ю. О лицензировании пред-

принимательской деятельности управлению много-

квартирными домами на территории Волгоград-

ской области // Вестник Волгоградского государ-

ственного архитектурно-строительного 

университета. Серия: Строительство и архитектура. 

2016. Вып. 44(63) Ч. 2. С. 210-213. 

4. Калашников С.Ю., Калашникова Ю.С. Опыт 

проведения квалификационных экзаменов физиче-

ских лиц на получение квалификационного атте-

стата для осуществления деятельности управляю-

щих компаний в ЖКХ // Вестник Волгоградского 

государственного архитектурно-строительного 

университета. Серия: Строительство и архитектура. 

2016. Вып. 44(63) Ч. 2. С. 214-217.  

5. Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-

ФЗ (ред. от 07.03.2017) )//Консультант Плюс, ст. 

14.1.3, ст. 19.5 

6. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2014 г. № 1110 «О лицензиро-

вании предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами (в ред. По-

становления правительства РФ от 25.12.2015 

№1434)//Консультант Плюс. 

  



The scientific heritage No 14 (14),2017 13 

GEOGRAPHICAL SCIENCES 
 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НОВОСИБИРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА НА ИЗМЕНЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ГОДОВОГО И МАКСИМАЛЬНОГО СТОКА РЕКИ ОБЬ 

 

Шелутко В.А. 

профессор кафедры Прикладной экологии Российского государственного гидрометеорологического 

университета 

Ощепкова О.В. 

Магистрант второго года обучения экологического факультета Российского государственного 

гидрометеорологического университета 

 

 

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE NOVOSIBIRSK RESERVOIR ON THE CHANGE IN THE 
AVERAGE ANNUAL AND MAXIMUM FLOW OF THE OB RIVER 

 

Shelutko V.A. 

 Russian hydrometeorological university, professor of geography 

Oshepkova O.V. 

 Student of Master degree, Russian state hydrometeorological university,  

Ecological faculty 

 

Аннотация 

Существенно уточнены средние многолетние потери годового стока реки Обь за счет ввода в строй 

Новосибирского водохранилища. В среднем за период с 1959 по 2012 год они составили 14,2 %. Показано 

также, что за счет регулирования максимальные значения расходов воды в среднем уменьшились на 39,2 

%. Дан анализ изменений причинно-следственных связей формирования стока в нижнем бьефе водохра-

нилища. 

Abstract 

The average long-term losses of the annual flow of the Ob River have been substantially refined due to the 

commissioning of the Novosibirsk Reservoir. On average, in the period from 1959 to 2012, they amounted to 

14.2%. It is also shown that, due to regulation, the maximum values of water consumption decreased by an average 

of 39.2%. The analysis of changes in the cause-effect relationships of the formation of runoff in the lower tail of 

the reservoir is given. 

 

Ключевые слова: водохранилище, годовой сток, максимальный сток, потери стока, однородность, 

корреляция. 

Кeywords: reservoir, annual flow, maximum flow, flow loss, homogeneity, correlation. 

 

Целью настоящей работы является исследова-

ние влияния Новосибирского водохранилища на 

изменение режима стока реки Обь в нижнем бьефе 

водохранилища.  

Для достижения поставленной цели решались 

следующие задачи: 

– оценка влияния Новосибирского водохрани-

лища на средний годовой и максимальный сток 

реки Обь в нижнем бьефе 

– анализ причинно-следственных связей ре-

жимных характеристик стока на входе и выходе из 

водохранилища до и после его строительства . 

При исследовании влияния водохранилищ на 

изменение режимных характеристик речного стока 

чаще всего использовался водно-балансовый метод 

/ /, который предоставлял возможность примерной 

оценки изменения режима стока и состояния окру-

жающей среды вследствие появления водохрани-

лища. Естественно, что этот метод давал очень при-

близительные результаты, так как погрешности 

определения многих составляющих водного ба-

ланса были очень велики. После ввода водохрани-

лищ в строй по мере накопления данных наблюде-

ний появилась возможность непосредственной 

оценки изменений режимных характеристик путем 

сопоставления данных до и после строительства. 

Это позволило в существенной степени уточнить 

результаты оценки влияния водохранилища [ 1, 3].  

Данная работа представляет собой продолже-

ние этих исследований на более массовом матери-

але. В работе использовались данные гидрометри-

ческих наблюдений на реке Обь в гидростворах у 

города Камень-на-Оби (верхний створ водохрани-

лища), и у города Новосибирск (нижний створ во-

дохранилища) за период 44года (1915-1958 г.) до и 

54года (1959-2012 г) после строительства водохра-

нилища.  

Одними из главных показателей влияния водо-

хранилища на гидрологический режим являются 

изменения годового и максимального стока. Для 

определения этих изменений использовались ме-

тоды корреляционного анализа, оценки однородно-

сти рядов стока на основе статистических гипотез, 

анализа интегральных кривых характеристик стока.  
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На рис. 1 представлен график интегральных 

кривых средних годовых расходов воды р. Оби в 

гидростворах у г. Камень на Оби и у г. Новоси-

бирск.  

Очевидно, что интегральная кривая средних 

годовых расходов воды р.Оби у г.Камень на Оби за 

весь период наблюдений представляется прямой 

линией, не имеющей переломов. Это говорит о ста-

ционарности процесса годового стока реки Обь при 

входе в Новосибирское водохранилище.- 

 

 

 
 

Рис. 1. Интегральные кривые среднего годового стока реки Обь у г. Камень на Оби (…) и г. Новосибирск 

(--- наблюденные,  ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ восстановленные по среднему годовому значению до строительства 

водохранилища) 

 

Интегральная кривая р. Оби у г. Новосибирск 

представляется прямой линией только до 1959 г. С 

1959 г. (года ввода водохранилища в строй) направ-

ление линии изменилось в сторону понижения 

сумм средних годовых расходов. Учитывая тесную 

связь колебаний среднего годового стока реки Обь 

у г.Камень на Оби и у г.Новосибирск до строитель-

ства водохранилища (см. ниже) с достаточной опре-

деленностью можно считать, что перелом направ-

ления интегральной кривой после 1959 г. вызван 

именно этим водохранилищем. Если, приняв в ка-

честве среднего годового значения после 1958 г. 

среднее значение за предшествующий период до 

создания водохранилища, проэкстраполировать 

вверх интегральную кривую, рассчитанную по дан-

ным до 1959, то, начиная с этого года, получается 

две ветви связи. Верхняя ветвь представляет собой 

продолжение интегральной кривой суммы средних 

годовых расходов, если бы не было водохрани-

лища; нижняя ветвь – продолжение интегральной 

кривой по фактическим значениям стока. Судя по 

разности этих ветвей интегральной кривой, начи-

ная с 1959 года произошло существенное уменьше-

ние значений среднего годового стока. Действи-

тельно, разница средних многолетних значений го-

дового стока за период до ввода в строй 

водохранилища (𝑄 ̅1= 1830 м3/c) и после ввода (𝑄 ̅2= 

1560 м3/c) составляет 270 м3/c или 14,2 % от сред-

них годовых значений �̅�1 (табл. 1). 

Для подкрепления этого вывода на рис. 2 пред-

ставлен график, отображающий связь значений ин-

тегральных кривых стока р.Оби у г.Новосибирска и 

Камень на Оби. Очевидно, что начиная с 1959 года, 

как и на рис.1, связь разветвляется на 2 ветви. Ниж-

няя ветвь, показывающая связь интегральных кри-

вых по фактическим значениям, существенно от-

клоняется в сторону уменьшения от линии связи по 

востановленным значениям.  
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Рисунок 2 – График связи нарастающих сумм средних годовых расходов воды реки Обь за 1915-2012 г.. у 

г. Новосибирск и г. Камень на Оби 

(..… – фактические значения,– проэкстраполированные значения) 

 

Следует отметить, что ранее в 2003 г. путем та-

кого же сопоставления средних годовых расходов 

до и после создания водохранилища было полу-

чено, что средний годовой сток после построения 

Новосибирского водохранилища уменьшился на 

10,2 % [ 2 ]. Естественно возникает вопрос в чем 

причина такого существенного расхождения этого 

и полученного выше результата.  

Возможно, это расхождение объясняется раз-

личием в продолжительности и сроках периодов 

наблюдений. Так в работе [2 ] для экстраполяции 

использовалось среднее значение годового стока за 

за период с 1950 по 1963 г. (14 лет), в данном случае 

для экстраполяции использовалось среднее значе-

ние за период с 1915 по 1959 год (45 лет). Следует 

также отметить, что в основе экстраполяции 

должны лежать данные о среднем годовом стоке за 

период до строительства водохранилища, а в дан-

ном случае [2 ] в расчетный период вошли данные 

за период c 1959 по 1963 г., когда водохранилище 

уже действовало. По-видимому, именно указанные 

обстоятельства привели к преуменьшению рассчи-

танных потерь стока за счет водохранилища в более 

ранней работе. 

При оценке влияния водохранилищ на речной 

сток Западной Сибири часто возникает вопрос, не 

является ли снижение годового стока после строи-

тельства водохранилищ отражением общего пони-

жения водности рек в этот период? 

При ответе на этот вопрос необходимо отме-

тить, что в рассматриваемый период режим колеба-

ния среднего годового стока, судя по данным 

наблюдений у г. Камень на Оби (рис.1), фактически 

не изменился. Действительно за весь период 

наблюдений, включающий периоды до и после 

строительства водохранилища, интегральная кри-

вая стока на входе в водохранилище имеет вид пря-

мой линии без каких либо переломов. Учитывая это 

обстоятельство, а также незначительную, судя по 

приращению площади водосбора между верхним и 

нижним створом , величину бокового притока в во-

дохранилище, можно считать, что изменения сред-

него годового стока в створе г. Новосибирск в сто-

рону понижения определяются именно Новосибир-

ским водохранилищем и вызванным им 

природными и антропогенными процессами.  

С другой стороны встает вопрос: насколько су-

щественны отклонения стока за период после появ-

ления водохранилища, не являются ли они след-

ствием случайных колебаний годового стока. 

Для решения этого вопроса была проведена 

оценка однородности частей исходного ряда сред-

него годового стока до и после появления водохра-

нилища. В таблице 1 представлены результаты этой 

оценки исходя из нулевой гипотезы о равенстве 

действительных значений математических ожида-

ний до – m1 и после – m2 появления водохранилища 

 

H0 : m1 = m2   (2) 
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Таблица 1 - Оценка однородности рядов стока р. Оби по среднему значению 

 

Пункт Хср1 Хср2 tх ta Оценка 

Средний годовой сток 

Новосибирск 1830 1560 3,69 1,67 опровергается 

Камень-на-Оби 1633 1650 0,31 1,67 не опровергается 

Максимальный сток 

Новосибирск 7565 4570 8,16 1,67 опровергается 

Камень-на-Оби 6477 5620 2,52 1,67 опровергается 

 

В этой таблице Хср1 и Хср2 – средние значения го-

дового стока соответ ственно до и после появления 

водохранилища, tх – рассчитанное значение стати-

стики Стьюдента, ta - критическое значение стати-

стики Стьюдента при двустороннем уровне значи-

мости α = 10% и заданном числе степеней свободы. 

Так как tх больше ta то гипотеза об однородности 

ряда значений среднего годового стока р. Оби у г. 

Новосибирска опровергается. Следует добавить, 

что в данном случае, исходя из нулевой гипотезы, 

вероятность того, что этот ряд является однород-

ным, то есть обе части ряда принадлежат к одной 

генеральной совокупности, составляет менее 1%.  

Таким образом, уменьшение годового стока 

после появления Новосибирского водохранилища 

не является следствием случайных колебаний, а от-

ражают действительное уменьшение среднего го-

дового стока вследствие появления водохрани-

лища.. 

В тоже время изменения среднего годового 

стока р.Оби у створа Камень-на-Оби после появле-

ния водохранилища не значительны. Здесь tх на 

много меньше ta и гипотеза об однородности сред-

него годового стока по этому створу до и после по-

явления водохранилища не опровергается и с боль-

шой степенью достоверности может быть принята.  

Отсюда следует еще одно подтверждение по-

лученного выше вывода, что основной причиной 

неоднородности и уменьшения годового стока в 

нижний бьеф, начиная с 1959 года, является ввод в 

строй Новосибирского водохранилища. 

Естественно, что еще в большей степени вве-

дение в строй водохранилища отразилось на значе-

ниях максимального стока. На рис.3 представлен 

график связи интегральных кривых максимального 

годового стока реки Обь у г. Новосибирск и г.Ка-

мень на Оби. На ней, также как и на интегральной 

кривой среднего годового стока, четко прослежива-

ется изменение линии связи после создания водо-

хранилища в сторону понижения максимальных 

расходов р.Оби у г. Новосибирск.  

Если, приняв в качестве среднего максималь-

ного значения после 1958 г. среднее значение за 

предшествующий период до создания водохрани-

лища,  

проэкстраполировать вверх интегральную 

кривую, рассчитанную по данным 

 

 
Рисунок 3 - График связи нарастающих сумм максимальных расходов воды за 1915-2012 г.г., 

Новосибирское водохранилище) 
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до 1959, то, начиная с этого года, получается 

две ветви связи. Верхняя ветвь – суммы средних го-

довых расходов, если бы не было водохранилища; 

нижняя ветвь – суммы после ввода в строй водохра-

нилища. Судя по разности этих ветвей интеграль-

ной кривой, начиная с 1959 года, произошло суще-

ственное уменьшение значений максимального го-

дового стока. Так разница средних многолетних 

значений максимального годового стока за период 

до ввода в строй водохранилища (𝑄 ̅1= 7560 м3/c) и 

после ввода (𝑄 ̅2= 4570 м3/c) составляет 2990 м3/c 

или 39,2 % от средних максимальных за предше-

ствующий период.  

Таким образом, в результате регулирования 

максимальные расходы в среднем уменьшились на 

39,2 % по сравнению с естественными расходами 

до строительства водохранилища. 

В таблице 1 представлены результаты оценки 

однородности значений рассматриваемых рядов 

максимального стока по среднему значению до и 

по- сле строительства водохранилища исходя из ну-

левой гипотезы (1). В обоих случаях гипотеза об од-

нородности опровергается. При этом расхождения 

средних многолетних значений на много более су-

щественны в нижнем створе. Это естественно, так 

как назначение водохранилища в данном случае  

заключается я в регулировании стока, то есть в 

срезке максимальных значений стока и увеличении 

минимальных. 

Интересно отметить, что некоторое уменьше-

ние максимальных расходов воды р. Оби произо-

шло и в верхнем створе у г. Камень- на- Оби. Ско-

рее всего это объясняется наличием подпора в этом 

створе при высоких уровнях воды в водохрани-

лище. 

Гипотеза об однородности по дисперсии ис-

ходных рядов среднего годового и максимального 

стока до и после ввода в строй водохранилища про-

изводилась на основе критерия Фишера [11]. Ре-

зультаты расчетов представлены в таблице 2.  

Очевидно, что для рядов среднего годового 

стока у г. Новосибирск и г.Камень- на- Оби гипо-

теза об однородности по дисперсии не опроверга-

ется. Однако и в том и в другом случае дисперсия 

за счет регулирования значи- тельно снизилась. Ве-

роятность получить такие значения критерия Fx по 

ряду среднего годового стока у города Новоси-

бирск, в случае если гипотеза верна, составляет 

только около 20%, а у г. Камень на Оби 35%. 

Более существенны расхождения дисперсий в 

рядах максимального стока. Так у г. Новосибирск 

гипотеза о равенстве дисперсий максимального 

стока р. Обь до и после строительства водохрани-

лища опровергается даже при уровне значимости α 

<1%. У города Камень на Оби расхождение диспер-

сий значительно меньше и гипотеза о равенстве 

дисперсий не опровергается. Но в тоже время 

уменьшение дисперсии после строительства водо-

хранилища составило достаточно большую вели-

чину. Вероятность получить 

 

Таблица 2 - Оценка однородности рядов стока р. Оби по дисперсии при уровне значимости α =10 

 

Пункт D1 D2 Fх Fa Оценка 

Средний годовой сток 

Новосибирск 110300, 76890 1,43 1,50 не опровергается 

Камень-на-Оби 89854 72630 1,24 1,50 не опровергается 

Максимальный сток 

Новосибирск 4169100 1826300 2,28 1,50 опровергается 

Камень-на-Оби 3184800 2392810 1,33 1,50 не опровергается 

 

такую величину, если гипотеза верна, состав-

ляет всего 24%. Значит вероятность того, что дей-

ствительные значения дисперсии максимального 

стока р. Оби у г.Камень существенно изменились 

составляет 76 %. По-видимому на снижение дис-

персии здесь оказывает влияние подпор со стороны 

водохранилища. 

Интересно рассмотреть теперь влияние стока 

реки Оби у г.Камень на Оби на сток у г. Новоси-

бирск до и после строительства водохранилища. 

До начала действия водохранилища колебания 

среднего годового стока реки Обь в створе Новоси-

бирска определялись почти полностью колебани-

ями стока в створе Камень на Оби. Так на рис. 3 

представлен график связи средних годовых расхо-

дов в этих створах до начала регулирования стока. 

Очевидно, что до регулирования связь расходов 

была очень тесной. Коэффициент корреляции r 

средних годовых расходов за период с 1915 по 1958 

г., то есть до строительства водохранилища, равен 

0,993, r2 = 0,986.  

Таким образом до начала регулирования коле-

бания годового стока в створе Новосибирска почти 

на 98% определялись колебаниями годового стока 

у г.Камень на Оби. Влияние бокового притока и хо-

зяйственной деятельности на сток реки Обь между 

этими створами было не значительным 
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Рисунок 4 – График связи средних годовых расходов реки Обь у г. Новосибирск и г. Камень-на-Оби за 

период 1915 – 1958 г.г. 

 

В период с 1956 по 2012 год (рис.5), то есть по 

данным после строительства водохранилища, связь 

между рядами среднего годового стока стала  

 

 

 
 

Рисунок 5 - График связи средних годовых расходов реки Обь у г. Новосибирск и г. Камень-на-Оби за 

период за 1956 -2012 г.г. 

 

менее тесной, коэффициент корреляции r = 

0,86, r2 = 0,75. Таким образом колебания среднего 

годового стока у г.Новосибирск после строитель-

ства водохранилища уже определяются колебани-

ями стока у г Камень на Оби только на 75%. Осталь-

ные 25% дисперсии колебаний годового стока 

определяются влиянием водохранилища и связан-

ных с ним факторов. 

На рисунке 6 представлен график связи макси-

мальных расходов за период с 1915 до 1955 г.г., то 

есть до строительства Новосибирского водохрани-

лища. По  
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Рисунок 6 - График связи максимальных расходов реки Обь у г. Новосибирск и г. Камень-на-Оби за 

период 1915 – 1956 г.г. 

 

нему видно, что связь между значениями до-

статочно тесная, а коэффициент корреляции при-

ближен к единице (r = 0,932). 

На рисунке 7 представлен график связи макси-

мальных значений расходов за период с 1956 по 

2012 г.г., то есть, после строительства водохрани-

лища. Очевидно, что разброс точек увеличился, и 

резко изменилось положение линии регрессии. Ко-

эффициент корреляции связи стал равным r=0,738, 

r2 = 0,54 

 

 
 

Рисунок 7 - График связи максимальных расходов реки Обь у г. Новосибирск и г. Камень-на-Оби за 

период 1956 -2012 г.г. 

 

Таким образом, дисперсия колебаний макси-

мального стока теперь на 46% определяется влия-

нием водохранилища. …. 

 

Выводы  

1. Потери годового стока реки Обь за счет 

строительства Новосибирского водохранилища со-

ставляют 14,2% от естественного стока, что на 

много превышает результаты выполненных ранее 

расчетов. 

2. С влиянием водохранилища связано и значи-

тельное уменьшение максимального годового 

стока. В результате регулирования максимальные 

расходы в среднем уменьшились на 39,2 % по срав-

нению с естественными расходами до строитель-

ства водохранилища.  

3. Достоверность и значимость полученного 

результата подтверждается результатами сопостав-

ления колебаний годового и максимального стока 

реки Обь у г. Камень на Оби (верхний створ водо-

хранилища) и г. Новосибирск (нижний створ), а 

также результатами анализа интегральных кривых 

годового стока, оценкой однородности и связей 

значений стока до и после строительства водохра-

нилища.  
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4. Существенно изменились причинно-след-

ственные связи формирования стока р. Оби у г.Но-

восибирск.  

Раньше, до строительства Новосибирского во-

дохранилища, колебания годового стока у г.Ново-

сибирск на 99% определялись колебаниями стока у 

г. Камень на Оби, то теперь эта определенность 

снизилась до 75%.  

Раньше, до строительства Новосибирского во-

дохранилища, колебания максимального стока у 

г.Новосибирск на 87% определялись колебаниями 

стока у г. Камень на Оби, теперь эта определен-

ность снизилась до 54%.  
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Анотація 

Проведено дисперсійний аналіз з попереднім аналізом даних за допомогою виводу описових статис-

тик. На базі дослідження побудовано результуючі таблиці, що направлені на реалізацію алгоритму знахо-

дження мінімальної відстані до патернів.  

Abstract 

A dispersion analysis with a preliminary analysis of data was carried out using the output of the description 

of statistics. On the basis of the study, constructed result tables, aimed at implementing the algorithm for deter-

mining the minimum distance to the patterns. 
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Вступ 

Існуючі методи визначення реакцій на тестове 

навантаження в наш час більше не передбачають 

аналіз та проведення неприємних медичних проце-

дур. Важливим інструментом, що забезпечує здо-

ров’язберігаючу спрямованість занять людини 

фізичними вправами, є самоконтроль. Самокон-

троль людини – це регулярне використання ним 

низки простих прийомів для самостійного спосте-

реження за зміною стану свого здоров'я і фізичного 

розвитку під впливом занять фізичними вправами 

[1]. З об'єктивних ознак при самоконтролі реєстру-

ються частота пульсу, вага, потовиділення, дані 

спірометрії, дінамометрії, визначається частота ди-

хання. Для оцінки реакцій простіше всього скори-

статись функціональними пробами. Найзручнішою 

з них вважається проба Мартіне [2]. 

Обсяг та інтенсивність фізичного наванта-

ження, що проводяться на заняттях з фізичної куль-

тури, повинні відповідати можливостям студента і 

його стану здоров’я. Стан фізичного здоров’я може 

змінюватися протягом періоду навчання не тільки в 

позитивну, але й у негативну сторону. Саме тому 

необхідно мати достовірну інформацію щодо фун-

кціонального стану.  

Метою роботи є зведення даних дослідження 

до компактної таблиці для подальшого викорис-

тання їх для алгоритму виведення оптимального па-

терну, визначеного на базі квадрату евклідової від-

стані. 

 

 

 

Матеріали та методи дослідження 

Для дослідження було використано базу даних 

студентів 1-2 курсу Національного технічного уні-

верситету України “Київський політехнічний ін-

ститут ім. Ігоря Сікорського”. База даних містить 

1495 спостережень, з яких 669 жіночої статі та 826 

чоловічої, а також 323 кількісних показників, що ві-

дображають фізичний стан пацієнтів. 

В дослідження були включені дані 826 обсте-

жених чоловіків. Кластерний аналіз був проведе-

ний Настенко Є.А. та Носовець О.К., згідно з їхніми 

даними всіх чоловіків було поділено на 7 кластерів.  

 

Результати дослідження 

Надання правильної оцінки функціонального 

стану та здібностей людини є одним із важливих за-

вдань лікарського контролю. Оцінка функціональ-

ного стану організму спирається на функціональну 

діагностику, яка є спеціальним розділ у медицині.  

Але, зазвичай, аналіз більшості функціональ-

них показників часто проводиться в стані віднос-

ного спокою, що є, частіше за все, не досить інфор-

мативно. 

Функціональна діагностика має також на меті 

аналіз механізмів, що приводять до змін у функціо-

нуванні органів і систем під впливом різноманітних 

факторів. Для надання достовірної, а головне, 

об’єктивної оцінки функціональних можливостей, 

важливим фактором є вивчення реакції органів та 

систем її організму на будь-який вплив. Саме для 

досягнення цієї мети використовують різні тести 

або функціональні проби при проведення функціо-

нального обстеження. 
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Згідно з функціональними пробами можна ви-

ділити 5 основних типів реакції ССС: нормотоніч-

ний, гіпотонічний, гіпертонічний, диастонічний та 

східчастий. 

 

Таблиця 1 Типи реакцій серцево-судинної системи 

 

Тип реакції 
Збудженість 

пульсу 

Час віднов-

лення пульсу 

Зміна АТ Час віднов-

лення АТ систолічний діастолічний 

Нормотонічний до 80% до 3 хв до +40 0,-5,-10 до 3 хв 

Гипертонічний 
більше ніж 

80% 
Більше 3 хв. 

значно підви-

щується 

значно підви-

щується 
Більше 3 хв. 

Дистонічний 
більше ніж 

80% 
Більше 3 хв. 

значно знижу-

ється 

значно знижу-

ється 
Більше 3 хв. 

Астенічний 
більше ніж 

80% 
Більше 3 хв. 

не значно змі-

нюється 

не значно змі-

нюється 
Більше 3 хв. 

Пороговий 
більше ніж 

80% 
Більше 3 хв. 

Підвищується 

на 2 хв. 

Підвищується 

на 2 хв. 
Більше 3 хв. 

 

Однією з найбільш розповсюджених проб є 

проба Мартіне. Проба Мартіне-Кушелевського (20 

присідань за 30 сек.). Для достовірності даних за-

міри відбуваються в положенні сидячи. У студента, 

що проходить дослідження, перед початком тесту 

на навантаження, вимірюють значення АТС, АТД 

та ЧСС в стані спокою. Щоб визначити вищезазна-

чені дані необхідно скористатися тонометром: ав-

томатичним, напівавтоматичним чи ручним. При 

використанні напівавтоматичного тонометру необ-

хідно закріпити манжет на ліве плече та приблизно 

через хвилину почати вимірювання показників. Ча-

стоту серцевих скорочень підраховують за 10-ти 

сек. інтервали часу до тих пір, поки не буде отри-

мано три однакові цифри підряд, у тому випадку, 

коли замір ЧСС не передбачений функціями тоно-

метру. Отримані результати реєструють до лікар-

сько-контрольної картки. Наступним кроком є ви-

конання фізичного навантаження, що полягає у два-

дцяти присіданнях за пів хвилини. Слід зазначити, 

що при виконанні вправи руки потрібно витягнути 

перед собою на рівні очей. Після закінчення вико-

нання фізичних вправ, студент переходить до сидя-

чого положення, у якому на першій хвилині після 

навантаження протягом 10 сек. у нього заміряють 

пульс, а протягом наступних 40 сек – показники ар-

теріального тиску. На остнанніх 10-ти сек першої та 

на другій, третій хвилинах після навантаження 

знову підраховують ЧСС до тих пір, поки він не по-

вернеться до рівня, що був у стані спокою. Слід за-

значити, що пульс має бути однаковим та повторю-

ватися підряд три рази. У випадку, коли частота 

пульсу після 3-х хвилин після навантаження не по-

вернулася до значення, зареєстрованого в стані спо-

кою, то відновлювальний період слід вважати неза-

довільним. У такому разі подальший підрахунок 

ЧСС не має сенсу [3]. 

Пробу Мартіне доцільно застосовувати, коли 

необхідно провести обстеження великої кількості 

осіб, серед яких виділяють людей, що займаються 

фізичними вправами, оскільки проба є легкою у за-

стосуванні та не потребує складної техніки. В ме-

дичних центрах проба може бути застосована для 

визначення функціональних можливостей ССС з 

подальшим аналізом та характеризацією. Проба 

може бути застосована для людей різного віку, що 

дає змогу оцінити стан серцево-судинної системи 

по віковим категорія. Кількість присідань, звісно, 

залежить від віку, але це не є критичним для засто-

сування проби Мартіне. Так, люди, що не мають яв-

них відхилень у здоров’ї і такі, що не досягли со-

рока років, можуть присідати 20 разів за 30 секунд; 

від 40 до 50 років можуть виконувати навантаження 

у кількості 15 присідань за 22 сек; від 50 років і ста-

рше – десять присідань за п’ятнадцять секунд. 

Якщо при виконанні проби було виявлено, що 

реакція на навантаження носить нормотонічний ха-

рактер, то прийнято вважати, що серцево-судинна 

система знаходиться в нормі, а її функціональні 

особливості є задовільними [4]. 

За допомогою проведення модифікованої 

проби Мартіне було зібрано дані близько 1500 сту-

дентів на проведено кластеризацію методом «k-се-

редніх» з процедурою Болла-Холла окремо для чо-

ловіків та жінок. 

Аналіз кластеризації – це статистична проце-

дура, що є багатовимірною, і направлена на збір да-

них, вміст яких несе інформацію про об’єкти, а зо-

крема про їх вибірку, з подальшим впорядкуванням 

об’єктів в порівняно однорідні класи, які ще нази-

вають групами чи кластерами. Кластеризація відно-

ситься до класу навчання без учителя, а її завдання 

– до статистичної обробки [5]. 

Суттєвою особливістю аналізу кластеризації є 

те, що це зовсім незвичайний метод статистичного 

аналізу, так як частіше за все до нього неможливо 

застосувати алгоритми перевірки статистичної зна-

чимості, а його результат надає найбільш можливі 

вагомі значення. Маючи на вході масив даних, але 

не маючи ніяких апріорних гіпотез щодо класи цих 

даних, дуже часто дослідник спирається на описану 

вище особливість і застосовує алгоритм кластори-

зації. 

Кластеризація має на меті організувати отри-

мані дані у наглядні структури. Фактично, кластер-

ний аналіз – це набір різних алгоритмів, направле-

них на класифікацію. Згідно з авторами підручника 
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Statsoft – кластеризувати можна більшість симпто-

мів захворювань, а також види їх лікування, крім 

цього це дає змогу досить цікаво їх класифікувати.  

Отримавши на вхід кластеризовану базу даних 

необхідно провести наступні процедури, щоб згру-

пувати дані досліджень до компактної таблиці: 

1. Приведення бази даних до прийнятного 

для SPSS виду 

2. Виведення описових статистик 

3. Визначення верхніх та нижніх меж артері-

ального тиску та пульсу 

4. Дисперсійний аналіз для отримання цент-

рів кластерів 

5. Реалізація алгоритму знаходження радіусу 

кластера 

6. Аналіз отриманих результатів 

7. Зведення даних по ЧСС, АТД, АТС до ок-

ремої таблиці 

Після приведення бази даних Excel до прийня-

тного виду, ми можемо запустити її в SPSS та про-

вести наступні операції перед початком аналізу БД:  

− Встановлення імені змінних 

− Встановлення мітки відповідності змінних 

− Встановлення числовим змінним шкалу 

«кількісну» 

Наступним кроком є виведення описових ста-

тистик за допомогою програми IBM SPSS Statistics 

20 для визначення верхньої та нижньої границь для 

систолічного артеріального тиску, діастолічного 

артеріального тиску та частоти серцевих скорочень. 

 

 
 

Рисунок 1. Вибір необхідних параметрів 

 

 
 

Рисунок 2. Вибір необхідних статистик. 

 

 

 

 



24 The scientific heritage No 14 (14),2017 

Таблиця 2 Виведення описових статистик 

 

Статистикиa 

 N 
Среднее 

Стд. отклоне-

ние 
Мин. Макс. 

Валидные Пропущенные 

АТС покій 824 1 126,42 12,955 90 182 

АТД покій 824 1 74,52 8,451 46 121 

Пульс покій 824 1 81,56 14,136 43 131 

АТС після навантаж 824 1 136,61 20,498 80 219 

АТД після навантаж 824 1 74,11 11,189 46 129 

Пульс після навантаж 824 1 104,06 16,184 57 155 

АТС після 2 виміру 824 1 134,59 15,025 96 193 

АТД після 2 виміру 824 1 73,65 9,779 46 127 

Пульс після 2 виміру 824 1 89,04 16,570 47 148 

АТС після 3 виміру 824 1 129,06 12,786 95 179 

АТД після 3 виміру 824 1 71,25 9,205 42 120 

Пульс після 3 виміру 824 1 84,25 16,341 45 137 

АТС після 4 виміру 824 1 125,92 12,334 96 188 

АТД після 4 виміру 824 1 70,00 9,103 42 116 

Пульс після 4 виміру 824 1 83,33 15,767 44 139 

АТС після 5 виміру 793 32 123,63 11,646 90 171 

АТД після 5 виміру 793 32 69,31 8,961 43 102 

Пульс після 5 виміру 793 32 83,20 15,458 42 135 

a. Пол = Мужской 

 

Аналізуючи отримані таблиці ми можемо по-

бачити, що максимальне значення АТС приймає 

відмітку в 219 мм рт. ст., АТД приймає значення в 

129 мм рт. ст., а значення пульсу – 155 ударам за 

хвилину.  

Необхідно також визначити і нижні межі АТС, 

АТД та ЧСС. З таблиці, отриманої проведенням 

описових статистик, ми бачимо, що мінімальне зна-

чення АТС рівне 80 мм рт. ст., АТД - 42 мм рт. ст.. 

Мінімальне значення ЧСС збігається зі значенням 

АТД і також дорівнює 42. 

Оскільки нами визначено границі допустимих 

значень. Ми можемо приступити до проведення 

дисперсійного аналізу для визначення стандарт-

ного відхилення в певному кластері, середнього 

значення, суми квадратів, степені свободи та значи-

мості. 

Результатом проведення дисперсійного 

аналізу з заданими вимогами є наступні таблиці: 

 

Таблиця 3 Описові статистики по кластерам 

 

 N Среднее Стд. отклонение Стд. Ошибка 

АТС покій 

1 113 135,84 9,647 ,908 

2 130 119,08 9,518 ,835 

3 106 124,02 9,499 ,923 

4 156 131,24 9,641 ,772 

5 44 137,68 12,649 1,907 

6 46 142,39 13,807 2,036 

7 199 117,49 9,740 ,690 

АТД покій 

1 113 80,23 6,291 ,592 

2 130 70,73 6,193 ,543 

3 106 76,43 6,243 ,606 

4 156 74,44 5,686 ,455 

5 44 83,52 6,048 ,912 

6 46 86,59 8,676 1,279 

7 199 67,72 6,237 ,442 

Пульс покій 

1 113 84,44 6,610 ,622 

2 130 88,80 8,443 ,740 

3 106 98,94 11,080 1,076 

4 156 69,69 9,037 ,724 

5 44 71,75 9,684 1,460 

6 46 99,46 10,899 1,607 

7 199 72,82 8,493 ,602 
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Таблиця 4 Однофакторний дисперсійний аналіз 

 

 Сумма квадра-

тов 

ст.св. Средний квад-

рат 

F Знч. 

АТС покій 

Между группами 54467,199 6 9077,866 89,044 ,000 

Внутри групп 80233,290 787 101,948   

Итого 134700,489 793    

АТД покій 

Между группами 25405,688 6 4234,281 106,997 ,000 

Внутри групп 31144,484 787 39,574   

Итого 56550,171 793    

Пульс покій 

Между группами 95941,075 6 15990,179 198,813 ,000 

Внутри групп 63297,096 787 80,428   

Итого 159238,171 793    

АТС після 

навантаж 

Между группами 131794,771 6 21965,795 83,802 ,000 

Внутри групп 206284,253 787 262,115   

Итого 338079,024 793    

АТД після 

навантаж 

Между группами 41166,650 6 6861,108 90,717 ,000 

Внутри групп 59522,062 787 75,632   

Итого 100688,712 793    

Пульс після 

навантаж 

Между группами 112537,680 6 18756,280 161,993 ,000 

Внутри групп 91122,390 787 115,784   

Итого 203660,071 793    

АТС після 2 

виміру 

Между группами 77670,396 6 12945,066 99,432 ,000 

Внутри групп 102460,128 787 130,191   

Итого 180130,524 793    

АТД після 2 

виміру 

Между группами 33749,244 6 5624,874 105,112 ,000 

Внутри групп 42115,010 787 53,513   

Итого 75864,253 793    

Пульс після 2 

виміру 

Между группами 139342,218 6 23223,703 234,889 ,000 

Внутри групп 77811,521 787 98,871   

Итого 217153,739 793    

 

Оскільки при проведенні дисперсійного ана-

лізу нашим фактором був номер кластеру, тому ви-

від необхідних параметрів було організовано за ко-

жною змінною (АТС0, АТД0, ЧСС0 і т.д.) і для ко-

жного кластеру окремо. Проводячи аналіз таблиці 3 

ми можемо дослідити центри кожної змінної у кла-

стері, що характеризуються середнім значенням та 

їх стандартне відхилення, що характеризує розсію-

вання значень випадкової величини відносно її ма-

тематичного сподівання. Стандартне відхилення є 

індикатором мінливості об’єкта і показує, на скі-

льки в середньому відхиляються значення певної 

змінної від їх середньої величини. 

Аналізуючи таблицю 4 ми можемо дізнатися 

значення значимості кожної змінної у кожному кла-

стері, степінь свободи змінної та суму квадратів. 

Маючи всі необхідні дані та провівши деталь-

ний аналіз виведених результатів ми можемо згру-

пувати їх в компактну таблицю. 

 

Таблиця 5 Згрупована таблиця результатів. Частина I. 

 

Пок-ник 
CL1 CL2 CL3 CL4 

M SD M SD M SD M SD 

АТС0 135,84 9,647 119,08 9,518 124,02 9,499 131,24 9,641 

АТС1 154,70 18,842 125,13 15,299 131,29 14,327 144,25 14,831 

АТС2 148,49 13,435 125,05 11,198 131,41 11,468 139,28 9,200 

АТС3 140,12 11,333 120,78 9,397 127,61 9,891 132,22 8,740 

АТС4 135,68 10,231 118,25 8,410 123,07 9,255 130,85 9,756 

АТС5 132,20 10,482 116,83 8,083 121,17 8,975 126,88 7,644 

АТД0 80,23 6,291 70,73 6,193 76,43 6,243 74,44 5,686 

АТД1 84,60 9,502 68,51 9,489 75,14 9,024 76,02 7,244 

АТД2 81,62 7,814 69,12 7,176 76,95 7,641 73,11 5,992 

АТД3 77,93 7,459 67,62 7,353 73,46 5,682 70,19 4,971 
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Пок-ник 
CL1 CL2 CL3 CL4 

M SD M SD M SD M SD 

АТД4 76,69 6,992 66,62 6,642 71,52 6,886 69,91 6,284 

АТД5 75,30 6,565 66,02 6,396 71,44 6,649 68,11 5,131 

ЧСС0 84,44 6,610 88,80 8,443 98,94 11,080 69,69 9,037 

ЧСС1 107,34 9,108 111,55 9,173 122,70 12,034 89,75 11,557 

ЧСС2 91,84 8,128 97,46 8,524 110,14 11,676 74,76 10,368 

ЧСС3 88,96 6,820 92,68 7,704 104,86 11,919 70,94 10,500 

ЧСС4 88,06 7,154 90,99 8,106 102,77 12,179 70,63 10,643 

ЧСС5 86,60 7,452 90,53 8,109 102,43 11,536 70,57 10,870 

 

Таблиця 6 Згрупована таблиця результатів. Частина II. 

CL5 CL6 CL7 
Ст. св. Знач. 

Сумма квад-

ратов M SD M SD M SD 

137,68 12,649 142,39 13,807 117,49 9,740 793,00 0,000 134700,49 

153,73 22,810 156,46 21,457 123,42 13,779 793,00 0,000 338079,02 

145,89 15,579 151,91 16,134 124,54 9,263 793,00 0,000 180130,52 

138,95 11,068 144,48 14,077 120,43 8,749 793,00 0,000 131790,79 

136,43 12,141 140,98 11,769 117,41 8,045 793,00 0,000 122752,87 

134,30 12,324 138,04 13,623 115,91 8,091 764,00 0,000 105827,82 

83,52 6,048 86,59 8,676 67,72 6,237 793,00 0,000 56550,17 

82,77 9,009 85,67 10,418 65,57 8,020 793,00 0,000 100688,71 

81,07 7,726 86,41 9,446 65,63 7,232 793,00 0,000 75864,25 

80,43 7,896 84,48 9,227 63,73 7,179 793,00 0,000 67588,51 

79,61 8,255 82,59 7,095 62,34 6,902 793,00 0,000 66716,62 

78,26 7,384 83,17 5,405 61,59 7,068 764,00 0,000 60617,13 

71,75 9,684 99,46 10,899 72,82 8,493 793,00 0,000 159238,17 

87,30 12,702 120,46 11,051 96,73 10,692 793,00 0,000 2036660,07 

73,16 11,108 110,30 10,407 79,43 10,021 793,00 0,000 217153,74 

72,73 13,644 106,50 9,531 72,48 8,676 793,00 0,000 212435,31 

70,61 8,224 105,98 7,943 72,28 8,732 793,00 0,000 198600,74 

70,35 8,141 104,09 7,871 72,92 9,377 764,00 0,000 18,3981,60 

 

Як можна побачити, в таблицях 5 і 6 дані стан-

дартного відхилення, середнього значення, суми 

квадратів, значимості та степені свободи згрупо-

вані по змінним ЧСС, АТС, АТД, які відображають 

відповідні значення на кожній хвилині після наван-

таження та відносяться до певного кластеру. 

Висновки 

Проведене дослідження дало змогу виявити 

основні типи реакцій серцево-судинної системи. 

Проаналізовано функціональні проби на тестове 

навантаження та описано модифіковану пробу Ма-

ртіне, на базі якої побудовано базу даних дослі-

джень. Кластерний аналіз методом «k-середніх» з 

процедурою Болла-Холла виявив 7 патернів для чо-

ловіків. Дану інформації застосовано для прове-

дення дисперсійного аналізу та описових статис-

тик, що направлені на виявлення центрів патернів, 

верхніх та нижніх меж артеріального тиску та 

пульсу відповідно. За результатами досліджень по-

будовано компакту результуючу таблицю, що буде 

використано в наших наступних дослідженнях. 

Майбутні дослідження будуть присвячені реа-

лізації алгоритму знаходження мінімальної відстані 

між патерном і студентом, який проходить обсте-

ження, для визначення його групи ризику.  
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Анотація 

У статті розглядаються основні напрями реформування системи охорони здоров'я України, ризики, 

які з цим пов’язані. Критичне оцінювання цієї системи дозволяє дійти висновку, що всі реформи повинні 

базуватися на науково обґрунтованій стратегії державного управління галуззю. 

Abstract 

The article deals with the main directions of reforming the health care system of Ukraine, the risks associated 

with it. A critical evaluation of this system allows us to conclude that all reforms should be based on scientifically 

grounded strategy of state management of the industry. 

 

Ключові слова: реформування, система охорони здоров’я,первинна медико-санітарна допомога 

(ПМСД),Національна закупівельна агенція,діагностично-споріднені групи (ДСГ). 

Keywords: reform, Health Care System, Primary Health Care (PHC), National Procurement Agency, Diag-

nostic-Related Groups (DSGs). 

 

Головною проблемою нинішньої системи охо-

рони здоров'я експерти називають низький рівень 

забезпечення населення медичними послугами. 

Для її вирішення передбачається створити вільний 

ринок медичних послуг, на якому будуть представ-

лені як державні, так і приватні гравці, а медичні 

заклади отримають повну автономію. 

У минуле десятиріччя у нашій країні відбува-

лись складні соціально-економічні, політичні та де-

мографічні зміни. Труднощі, що виникли, істотним 

чином відбились на діяльності всієї системи охо-

рони здоров’я, регіональних органів управління 

охороною здоров’я, кожної лікувально-профілакти-

чногозакладу (ЛПЗ). Одним із найважливіших пріо-

ритетів державної політики України є збереження 

та зміцнення здоров’я нації на підставі формування 

здорового способу життя та підвищення доступно-

сті й якості медичної допомоги. За статистичними 

даними, в останнє десятиріччя в Україні на 1 тис. 

осіб припадає більше 1,5 тис. захворювань. 

Незважаючи на різноманітність форм організа-

ції медичної допомоги, сьогодні немає жодної кра-

їни, яка була б повністю задоволена власною охо-

роною здоров’я. 

Наразі в Україні діє пострадянська медична си-

стема, яка на паперах гарантує людям безоплатне 

лікування. Фактично ж, держава не в змозі викону-

вати ці зобов’язання, адже просто не має достатньо 

коштів на оплату всіх необхідних медичних послуг 

для населення. 

В результаті громадяни повинні самі вирішу-

вати проблеми зі здоров’ям, нерідко навіть ті, що 

загрожують життю. В той же час лікарі державних 

закладів працюють за мізерні гроші та по «рознаря-

дці» зверху, якщо не мають змогу влаштуватись в 

комерційний заклад. Пацієнти ж не можуть обирати 

собі лікаря на свій розсуд, бо мають одного умовно 

безоплатного дільничного, до якого вони приписані 

за місцем проживання. 
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З 01 липня 2017 року в Україністартував піло-

тний проект, щодо зміни механізму фінансування 

надання медичної допомоги у окремих науково-до-

слідних установах Національної академії медичних 

наук України (НАМНУ). 

Запропонована медична реформа прописана в 

кількох законопроектах, але основні засади міс-

тяться у Законі № 4456про організацію медичного 

обслуговування населення в Україні та № 2409про 

засади державної політики охорони здоров’я. 

Значна частина Концепції реформи фінансу-

вання системи охорони здоров’я України– це до-

волі слушний і компетентний опис недоліків діючої 

системи охорони здоров’я. Реформа передбачає де-

кілька принципових змін, які впершу чергу поляга-

ють у перенесенні державної турботи змедичних за-

кладів навласнелюдину.Та головний зміст цього 

документа можна звузити до планів реалізації 5-ти 

заходів. 

1. "Мінімальний медичний набір", який 

гарантує пацієнту держава. 

Провідна роль у новій системі охорони здоро-

в'я буде відведена первинній медико-санітарній до-

помозі (ПМСД) або так званим сімейним лікарям. 

Саме до них звертатимуться пацієнти зі своїми не-

дугами і саме сімейний лікар матиме виняткове 

право направляти їх до вузькопрофільних фахівців. 

Це, на думку авторів стратегії, сприятиме зни-

женню рівня самолікування серед населення. При 

цьому в первинній медицині буде введена приватна 

практика. 

Також необхідно визначити так званий "гаран-

тований набір медичної допомоги та медичних по-

слуг". Пропонується включити до цього пакета – 

"основні види спеціалізованих амбулаторних пос-

луг за направленням лікаря первинної ланки, а та-

кож основні види планової стаціонарної медичної 

допомоги за направленням лікаря первинної ланки 

чи лікаря-спеціаліста". Отже, за логікою, все, на що 

виписав у направленні первинний лікар, має опла-

чувати держава. 

Планується, що перелік послуг буде визначати 

Кабінет міністрів кожного року, виходячи збю-

джету. Наразі, намедицину вУкраїні виділя-

ється55млрд. гривень, це11% бюджету країни, тож 

уряд вирішуватиме, які послуги зацікошти держава 

зможеоплатити. 

Це означає, що держава візьме на себе реальні 

зобов’язання щодо базових послуг, які бюджет зда-

тен оплатити, а пацієнт зможе отримати в обраному 

ним медичному закладі. Все, що не увійде у базо-

вий пакет, пацієнтмає оплатити сам. Пріоритетом 

стануть ліки, які призначають лікарі первинної 

ланки та спеціалісти амбулаторного рівня на основі 

пріоритетів сектора охорони здоров’я з урахуван-

ням тенденції захворюваності. 

Як зазначається у концепції до переліку точно 

увійдуть: невідкладна допомога, пологи тачастина 

первинних послуг у поліклініці, але взагалі всі пос-

луги державних закладів у будь-якому випадку бу-

дуть дешевше.Крім того, бюджет також фінансува-

тиме орфанні (рідкісні) захворювання та онколо-

гію. 

Слід також враховувати ще одну обставину. 

Пакет, відповідно до прийнятих законів, має перед-

бачати безкоштовне лікування пільгових категорій. 

Зараз ця категорія включає в себе учасників АТО, 

постраждалих від бойових дій, переселенців, тобто 

бюджетне навантаження на зазначений контингент 

суттєво виросте. 

На сьогодні медичні заклади на місцевому, об-

ласному та центральному рівнях дублюють функ-

ції, що в підсумку призводить до надання неквалі-

фікованих медичних послуг. Цю проблему також 

має вирішити розвиток ПМСД. Ідея дуже проста, 

наприклад, у селищі, де проживає невелика кіль-

кість людей не рентабельно тримати велику ліка-

рню з обслуговуючим персоналом. В таких населе-

них пунктах можна залишити сімейних лікарів при-

ватної практики. Лікарі загальної практики 

зможуть направити хворого в районний центр, де 

йому нададуть допомогу в медичному центрі. 

Варто сказати, що розробка та обґрунтування 

розмірів гарантованого пакета є дійсно дуже важ-

ливим завданням у реформуванні медичної галузі, і 

зараз варто не "трубити" про те, що було концепту-

ально і навіть нормативно визначено більше 20 ро-

ків тому, а зосередитися над заходами, що забезпе-

чать наповнення цього пакета: завершення прото-

колізації та стандартизації, проведення необхідних 

розрахунків, вивчення всіх можливих ризиків, оці-

нка впливу повноцінного застосування сучасних 

методів фінансування (капітації на первинці, варті-

сної оцінки на основі DRG надання допомоги в ста-

ціонарі, інші). 

2. Пацієнт самостійно обирає собі лікаря: 

гроші «йдуть» за пацієнтом. 

Це означає, що тепер кожен українець матиме 

змогу укласти контракт з лікарем, який йому подо-

бається. Кожен пацієнт може обрати собі лікаря та 

підписати з ним контракт, а лікар, у свою чергу, за 

кількість громадян, які підписали з ним контракт, 

буде отримувати гроші. Наприкінці року, підсуму-

вавши кількість пацієнтів, які пройшли необхідні 

обстеження та не зверталися за стаціонарною допо-

могоюлікарю будуть нараховуватися бонуси. 

Український пацієнт тепер зможе сам обирати, 

куди підуть кошти, надані бюджетом на його ліку-

вання. Якщо у місцевій поліклініці, наприклад, не-

має потрібного спеціаліста, людина піде туди, де 

такий спеціаліст є, і саме цей лікар і цей заклад за 

законом отримують бюджетні кошти за лікування 

цієї людини. 

Для цього реформа передбачає створення На-

ціональної закупівельної агенції, яка буде посеред-

ником між державою, надавачами послуг (тобто ме-

дичними закладами й лікарями) та громадянами, 

що і є наступним заходом. 

3. Створення єдиної Національної медич-

ної агенції. 

Пропонується створити Національну агенцію, 

яка стане єдиним замовником медичних послуг (за-

купівель) в державі. Саме ця агенція має стати го-

ловним розпорядником бюджетних призначень на 

підставі укладених договорів про медичне обслуго-

вування населення. 
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З тексту концепції можна зробити висновок, 

що її автори бачать Національну агенцію у вигляді 

органу державної влади (типу агенції або служби, 

яка фінансується за рахунок бюджету і підпорядко-

вуються МОЗ), або це – державне підприємство, яке 

знаходиться у сфері управління МОЗ.  

Якщо розглядати перший варіант, то заплано-

вана велика автономізація медичних закладів, згі-

дно якої вплив урядових структур зведеться до мі-

німуму. 

Якщо взяти інший варіант – створення держа-

вного підприємства, як, наприклад, Центр ЗНО в 

освіті, то все одно витрати на нього будуть іти із 

бюджету. Такий варіант також несе в собі клубок 

інших ризиків. Підприємство згідно з чинним зако-

нодавством не може перебувати під таким щільним 

антикорупційним контролем, як орган влади. Його 

керівники, не будучи державними службовцями, 

можуть одноосібноприймати конкретні рішенняу 

питаннях щодо розподілу коштів між закладами, 

вибору моделі закупівель, укладання договорів 

тощо. А тут в руки цієї інстанції потраплять навіть 

не мільйони, а мільярди гривень… У випадку дер-

жавного підприємства незрозумілим є посил конце-

пції, що створення філій Національного агентства 

буде здійснюватися на базі обласних управлінь охо-

рони здоров’я. Такі управління виконують цілий 

ряд функцій, які згідно з законодавством можуть 

виконувати тільки органи влади.  

Не менше ніж із організаційно-правовим ста-

тусом виникає питання щодо здійснення самого ме-

ханізму закупівель медичних послуг. У концепції 

дуже стисло вказано, що Національна агенція конт-

рактує (укладає договори із закладами охорони здо-

ров’я в межах кожної області) і надалі оплачує пос-

луги, які виконують ці заклади. На жаль, на рівні 

концепції не дається хоча б орієнтовна характерис-

тика усім механізмам придбання медичних товарів, 

ліків та послуг. 

Отже, щоб укласти контракт з лікарем, медич-

ний заклад, в якому він працює, має стати автоном-

ним, і це наступний захід. 

4. «Децентралізація» закладів охорони здо-

ров’я. 

На сьогоднішній день держава утримує меди-

чні заклади незалежно від кількості пацієнтів. Та-

кож державу не цікавить кінцевий результат ліку-

вання пацієнта (здоровий, практично здоровий або 

хворий). Кожна лікарня отримує коштина утриман-

няліжко - місця, відповідно, звітуючи, що всі вони 

зайняті на100%, навіть якщо їх зайнятість утри рази 

менше, тому що це означатиме у три рази менше 

коштів. 

В пакеті законопроектів № 2309а-д про вне-

сення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо удосконалення законодавства з питань охо-

рони здоров’я прописано:«Державні та комунальні 

заклади охорони здоров’я, що створені та існують у 

формі бюджетних установ можуть реорганізовува-

тися в казенні підприємства та комунальні некоме-

рційні підприємства». Медичні заклади зможуть са-

мостійно використовуватисвійбюджет. 

Так, в першу чергу, пропонується відмовитися 

від фінансування лікарень за кількістю ліжко-місць 

і перейти на систему оплати за результат (тобто за 

кожного вилікуваного пацієнта і надані послуги). 

Крім того, експерти пропонують відмовитися від 

постатейного фінансування, що дасть лікарням мо-

жливість самостійно перерозподіляти фінансові по-

токи виходячи з власних потреб. "Як може держава 

знати скільки потрібно лампочок, ліжок або томо-

графів лікарні, яка знаходитися в іншому районі? 

Про це знають лише самі працівники медичного за-

кладу. Лікарня сама повинна витрачати свої гроші. 

Хочуть лампи купують, хочуть обладнання". 

Саме тому планується позбавити органи місце-

вого самоврядування та місцевої влади функції ро-

зпорядника бюджетних коштів та управлінця закла-

дами охорони здоров’я. Вони мають лише організо-

вувати контроль за якістю надання допомоги. Нова 

роль місцевих органів влади логічно витікає із по-

переднього – нова система закупівель через Націо-

нальне агентство. На думку авторів концепції, це 

призведе до посилення ролі місцевих громад. Вод-

ночас усунення місцевої влади від регулюючих фу-

нкційта тих, які забезпечують призведе до виник-

нення низки питань, на які концепція відповіді не 

дає. Зокрема: 

- під управлінням місцевої влади лишається ве-

лика кількість закладів охорони здоров’я (лікарень, 

поліклінік, амбулаторій тощо). Що має робити 

влада, якщо частина цих закладів не отримає держ-

замовлення та бюджетного фінансування? Закри-

вати не можна – забороняє Конституція, утриму-

вати – не буде коштів до місцевих бюджетів від На-

ціональноїагенції; 

- місцеві заклади охорони здоров’я – дільничні 

лікарні, амбулаторії тощо – виконують в регіонах 

важливу соціальну функцію. Місцеве населення в 

основному похилого віку, яке зазвичай матеріально 

незабезпечене, періодично проходить в зазначених 

закладах реабілітаційно-лікувальні цикли. Логіка 

нової концепції передбачає, що до гарантованого 

пакета потраплять тільки гострі захворювання. 

Тому функції, що виконують місцеві лікарні, в зна-

чній мірі стануть платними. Але контингент паціє-

нтів до цього явно не готовий. Тому слід чекати со-

ціальної напруги, яка буде спрямована на владні 

структури в регіонах; 

- зовсім не згадуються такі функції місцевої 

влади у питаннях охорони здоров’я, як відстеження 

та боротьба з епідеміями, проведення кампаній зі 

щеплення, особливо дітей, паліативна допомога не-

виліковно хворим. Якщо місцеві органи відво-

дяться від питань регулювання та фінансування, ви-

щезазначені питання має хтось брати на себе; 

- нарешті, не можна обійти увагою нового 

суб’єкта місцевої влади – об’єднані територіальні 

громади. Саме вони мають відповідати за "перви-

нку" (а не район, як зараз), а також за громадське 

здоров’я, паліативну допомогу. Навряд чи реально, 

що вони набудуть тільки функції контролера якості 

надання допомоги. 

При створенні Національноїзакупівельної аге-

нції, яка буде визначати, уякому закладі охорони 
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здоров’я дешевше закуповувати ті чи інші послуги, 

то якщо цейзаклад буде автономним, то і послуги 

будуть, як мінімум, у півтори-два рази дешевше й 

простіше закуповувати. А ті заклади, які не отрима-

ють автономію, вони самі по собі почнуть втрачати 

кошти, в тому числі бюджетні, на своє утримання. 

Є великі шанси, що якщо вони не підуть шляхом 

автономізації добровільно, то вони збанкрутують. 

Люди перестануть туди ходити й відповідно вони 

не отримують бюджетного фінансування. 

5. Заробітна плата нараховується відпо-

відно до наданих послуг. 

Реформатори пропонують запровадити нову 

систему оплати послуг. Платники, а саме – вище-

згадана Національна агенція, страхові компанії з 

ДМС, підприємства, установи та організації, грома-

дяни тощо мають платити за кожну конкретно на-

дану послугу за встановленими на основі діагнос-

тично-споріднених груп (DRG) розцінками. 

Системи на основі діагностично-споріднених 

груп (ДСГ) – це вид перспективного фінансування, 

де ціна фіксується заздалегідь, проте зазвичай не 

фіксується кількість. Система ДСГ була запрова-

джена для здійснення контролю над витратами на 

охорону здоров’я, підвищення рівня діяльності та 

стандартизації надання медичної допомоги. Ідея 

полягає в тому, що знаючи обсяг роботи, який ви-

конується медичним закладом, ми можемо:  

• оцінити його діяльність та порівняти її із дія-

льністю колег;  

• оплатити за кінцеві продукти, а не за вхідні 

ресурси;  

• збільшити економічну та загальну ефектив-

ність системи шляхом перерозподілу ресурсів на 

користь лікарень, що є більш економічно ефектив-

ними та надають якісну медичну допомогу. 

Керівник автономного медичного закладу 

зможе укладати контракт зі спеціалістом, залежно 

від його кваліфікації. 

При чому контракт може бути укладений на 

будь-яку суму, яку заклад вважає за потрібне. При 

цьому мінімальна платня також зберігається. 

В такому випадку спеціаліст сам зможе визна-

чати, чого вартує його праця, бо знає вартість пос-

луг, які він надає. Держава більш не розподілятиме 

лікарів, незалежно від їх бажання, вони зможуть 

обирати місце роботи на ринкових засадах, вихо-

дячи зі своєї кваліфікації, бажаної зарплати тощо. 

Лікарзможе "оцінити" сам себе:яка ціна тієї чи 

іншої послуги, яку він може надати, яку заробітну 

плату він повинен отримувати, скількох пацієнтів 

він може прийняти за протягом робочого дня, скі-

льки часу триватиме робочий день і т. д. Утому за-

кладі охорони здоров’я, який зможе йому це запро-

понувати, він і залишиться працювати. Але коли та-

кий висококваліфікований лікар буде працювати 

узакладі,то відповідно такий заклад охорони здо-

ров’я зможе заробляти більше коштів як для за-

кладу, так і для самого лікаря. Він стане престиж-

ним, до нього приходитимуть більше пацієнтів, за 

цих пацієнтів заклад буде отримувати від Націона-

льної закупівельної агенції, яка створюється цим 

законом, більше коштів. Відповідно і заклад буде 

процвітати, і лікар зможе достойну зарплатню 

отримувати.  

Це тільки основні зміни, які чекають на украї-

нців у разі запровадження медичної реформи в тому 

вигляді, в якому вона пропонується зараз.Всі вони 

мають сформувати базу для запровадження 

обов’язкового медичного страхування громадян 

України. 

Насамкінець давайте "зверху" подивимося на 

запропоновану модель. У першу чергу буде сфор-

мований гарантований пакет, куди увійде як пер-

винна, так і третинна допомога, тобто відвідання сі-

мейних лікарів та лікування найбільш тяжких випа-

дків в умовах стаціонару за безпосередньої загрози 

життю людини. 

Що стосується медицини вторинного рівня, 

яка охоплює лікування в умовах районних та місь-

ких стаціонарів захворювань, що мають зазвичай 

плановий, часто хронічний характер, у багатьох ви-

падках не потребують застосування складних не-

стандартних методик, найвищого рівня кваліфікації 

тощо, то тут "широке" включення до гарантованого 

пакета є проблематичним. Можна зрозуміти, що фі-

нансуватися така допомога буде переважно за ме-

тодом "співоплати", де власна кишеня стане домі-

нуючим джерелом. 

Фінансування здійснюватиме особлива інстан-

ція – Національна агенція. Вона стає єдиним розпо-

рядником бюджетних асигнувань і на конкурсних 

засадах укладає договори із тими медичними закла-

дами, які мають кращі умови, кращу кваліфікацію, 

краще обладнання. Тобто кожен медичний заклад, 

який має кардіологічне відділення, може отримати 

контракти, наприклад, на 1000 стентувань або 1000 

шунтувань, якщо його технічна база та кадровий 

потенціал у змозі це виконати. 

Здавалося б, у цілому непогана модель, яка за 

державні кошти забезпечить найкраще лікування. 

Але аналіз показує наявність ряду ризиків. 

Деякі спостерігачі стверджують: в країні під 

цю модель починається інвестиційний бум із возве-

денням сучасних приватних медичних комплексів, 

в які буде завезено найкраще обладнання та залу-

чено найбільш підготовлені фахівці. Ясно, що На-

ціональна агенція дасть гроші найкращим, а саме 

цим новим приватним закладам, а не державним і 

тим паче комунальним. 

От тут і проявиться головний ризик, адже ко-

мунальні та у великій мірі державні заклади зали-

шаться без необхідного бюджетного фінансування. 

Як наслідок, медичне обслуговування населення по 

захворюваннях, які не увійдуть до гарантованого 

пакета також буде мінімальним, тому що основна 

частина цього населення – неплатоспроможна. У 

регіонах це спричинить відверте несприйняття ре-

форми, а може, і прояви більш активного спротиву. 

Інший ризик – чи буде насправді ринок медич-

них послуг? Будь-який ринок передбачає наявність 

конкурентного середовища як серед продавців, так 

і серед покупців. Бік продавців можна вважати ри-

нково – конкурентним за наявності великої кілько-

сті медичних закладів. А от бік покупців чисто мо-
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нопольний – там присутня тільки Національна аге-

нція. Як наслідок, у таких випадках адміністратив-

ний вплив, корупція, лобіювання чиїхось інтересів. 

Тим більше, якщо власниками приватних закладів 

будуть відомі впливові люди. Рано чи пізно буде 

необґрунтоване ціноутворення, зниження якості, 

вибір не найбільш достойних. 

Таким чином, нова модель несе в собі ряд про-

тиріч, які можуть призвести до зриву реформи. Не 

варто її відкидати. Треба дуже прискіпливо вивчити 

всі можливі вади та запропонувати заходи щодо ко-

рекції ряду положень моделі. 
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Анотація 

В экспериментах in vivo установлено, что экзогенный вазопрессин уменьшает индуцированный ди-

урез, существенно увеличивает концентрацию в моче и выведение из организма ионов натрия, что обу-

словлено угнетением их канальцевого транспорта. Корреляционный анализ свидетельствует, что взаимо-

действие между системами регуляции агрегатного состояния крови и водно-солевого обмена на фоне эк-

зогенного вазопрессина реализуется на уровне первичного гемостаза, плазменного фибринолиза, 

инкреторной, сосудисто-клубочковой и канальцевой организации деятельности почек.  

Abstract 

It has been established in vivo experiments that exogenous vasopressin reduces induced diuresis, essentially 

augments due to the inhibition of their tubular transport. The correlation analysis indicates that the interaction 

between the systems of regulating the aggregate blood state and water-salt metabolism against a background of 

exogenous vasopressin is realized at the level of primary hemostasis, plasma fibrinolysis, incretory, vasculo-glo-

merular and tubular organization of the renal activity. 

 

Ключевые слова: вазопрессин, почки, гемостаз, фибринолиз, интеграция. 

Keywords: vasopressin, incretory, vasculo-glomerular and tubular organization of renal activity. 

 
Вступ. Результати дослідження [6,9] свідчать 

про існування механізмів інтеграції на різних рів-
нях системи підтримки водно-сольового гомеос-
тазу, що забезпечує високий ступень сталості внут-
рішнього середовища організму. Широкі адапта-
ційні здатності організму підтримувати водно-
сольовий баланс при різному надходженні води і 

солей здійснюється за рахунок змін діяльності ни-
рок, у контролі котрої основна роль належить інте-
грації антинатрійуретичних, антидіуретичних і на-
трійуретичних механізмів, які реалізують перифе-
рійні ефекти через вторинні клітинні месенжери. У 
кожний конкретний момент взаємодія зазначених 
систем визначається динамікою параметрів водно-
сольового обміну, яка багато в чому залежить від 
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секреції вазопресину, який контролює баланс води 
в організмі та, відповідно, впливає на гемодинамі-
чні параметри [2,8].  

Водночас відомо, що гемодинамічні умови по-
ряд з прокоагуляційними факторами визначають 
величину порогової активації внутрішньосудин-
ного згортання крові [3]. Зокрема, тривала дегідра-
тація внаслідок зменшення об’єму циркулюючої 
крові підвищує гематокрит і в’язкість крові [4]. За 
таких умов погіршення реологічних характеристик 
крові здатне призвести до інтраваскулярної гемоко-
агуляції [5]. Одним із захисних механізмів, спрямо-
ваних на збереження мікроциркуляції, є підви-
щення еластичності згортка крові пропорційно збі-
льшенню гематокриту [7]. Показано, що 
синтетичний аналог лізин-вазопресину реместин 
підвищує активність тканинного активатору плаз-
міногену, а також викликає дозозолежне підси-
лення фібринолітичної активності крові [1]. Не ви-
ключено, що вазопресин має прямий вплив на фун-
кціональну активність тромбоцитів [8] або реалізує 
свої протиагрегаційні ефекти через біологічно ак-
тивні речовини ендотеліальних клітин [11]. Проте 
механізми взаємодії систем контролю водно-сольо-
вого гомеостазу і регуляції агрегатного стану крові 
остаточно не з’ясовані.  

Метою роботи було з’ясування взаємозв’язків 
між параметрами функціонального стану нирок і 
системи регуляції агрегатного стану крові за умов 
системної дії синтетичного аналога вазопресину. 

Матеріали та методи. Дослідження проводи-
лись за умов водного навантаження – під час на-
пруги функцій нирок, спрямованих на збереження 
сталості внутрішнього середовища організму. Це 

створює умови для виявлення прихованих пору-
шень функцій нирок і визначення резервів їх ком-
пенсації. Функціональний стан нирок визначали 
кліренс-методом оцінки діяльності судинно-клубо-
чкового апарату та канальцевого відділу нефронів. 

Екзогенний вазопресин (Adiuretinum, Ciba, 
Швейцария) вводили в яремну вену в дозі 1/100 від 
маточного розчину – по 0,3 мл на кг маси тіла під 
нембуталовим наркозом (40 мг на кг маси тіла) за 1 
год. до проведення водного навантаження, яке про-
водили для пригнічення синтезу ендогенного вазо-
пресину [8]. 

Стан тромбоцитарно-судинного гемостазу оці-
нювали за відсотком адгезивних тромбоцитів, а та-
кож за індексом спонтанної агрегації тромбоцитів. 
Загальний коагуляційний потенціал крові (час река-
льцифікації плазми, протромбіновий і тромбіновий 
час, активований парціальний тромбопластиновий 
час), Хагеманзалежний фібриноліз, потенційну ак-
тивність плазміногену, активність антиплазмінів та 
антитромбіну III, концентрацію розчинних компле-
ксів фібрин-мономеру в крові визначали за допомо-
гою наборів реактивів фірми “Simko Ltd.” (Укра-
їна). 

Статистичну обробку отриманих результатів 
виконували за допомогою програми “BioStat” з ви-
значенням t-критерію Стьюдента. 

Результати та обговорення. В умовах вод-
ного навантаження введення екзогенного вазопре-
сину дещо зменшувало індукований діурез, суттєво 
збільшувало концентрацію в сечі та виведення з ор-
ганізму іонів натрію, що було обумовлено пригні-
ченням їх канальцевого транспорту. Вміст іонів на-
трію в плазмі крові залишався сталим (табл. 1). 

 

Таблиця 1 Вплив внутрішньовенного синтетичного аналога вазопресину на функціональний стан нирок у 

білих щурів в умовах водного навантаження (x±Sx) 

 

Показники, що вивчались 
Контроль 

n=11 

Введення аналога ва-

зопресину 

n=11 

Діурез,  

мл/ 2 год. 
3,03±0,10 

2,41±0,04 

p<0,001 

Концентрація креатиніну в сечі, 

ммоль/л 
0,41±0,02 

0,48±0,03 

p>0,05 

Концентрація креатиніну в плазмі крові, 

мкмоль/л 
57,45±2,93 

58,64±2,94 

p>0,8 

Швидкість клубочкової фільтрації,  

мкл/хв. 
400,00±15,51 

356,80±19,16 

p>0,1 

Концентраційний індекс ендогенного креатиніну, 

од. 

7,26±0,36 

 

8,34±0,54 

p>0,1 

Концентрація іонів натрію в плазмі крові, ммоль/л 133,90±1,14 
131,10±1,28 

p>0,1 

Концентрація іонів натрію в сечі, 

ммоль/л 
1,67±0,13 

3,10±0,13 

p<0,001 

Екскреція іонів натрію, 

мкмоль/ 2 год. 
10,88±0,44 

16,14±0,91 

p<0,001 

Реабсорбція води, 

% 
93,69±2,15 

94,37±2,72 

p>0,8 

Концентраційний індекс іонів натрію, од. 0,0125±0,0005 
0,0236±0,0007 

p<0,001 

Примітка: 

р – ступень достовірності різниць показників відносно контролю;  

n – число спостережень. 
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Внутрішньовенне введення синтетичного ана-

лога вазопресину не впливало на інтенсивність тро-

мбіногенезу і фібриногенезу та не змінювало про-

тизгортаючий потенціал крові у білих щурів. Син-

тетичний аналог вазопресину знижував 

функціональну активність тромбоцитів, про що 

свідчило суттєве зменшення відсотку адгезивних 

тромбоцитів та індексу їхньої спонтанної агрегації. 

Введення щурам синтетичного аналога вазопре-

сину призводило до різкої активації системи плаз-

мового фібринолізу з підвищенням інтенсивності 

як неферментативного, так і ферментативного лі-

зису фібрину, що супроводжувалось значним збіль-

шенням урокіназної активності сечі. У структурі 

сумарної фібринолітичної активності плазми крові 

зростала частка високоефективного ферментатив-

ного фібринолізу, що призводило до накопичення в 

плазмі крові розчинних комплексів фібрин-моно-

меру (табл. 2). 

 

Таблиця 2 Вплив внутрішньовенного введення синтетичного аналога вазопресину на коагуляційний поте-

нціал крові у білих щурів в умовах водного навантаження (x±Sx) 

Показники, що вивчались 
Контроль 

n=11 

Введення аналога 

вазопресину 

n=11 

Активований парціальний тромбопластиновий час, с. 37,07±2,06 
35,94±2,64 

p>0,7 

Протромбіновий час, с. 

 
18,94±1,23 

20,94±1,16 

p>0,3 

Тромбіновий час, с. 

 
12,90±0,80 

11,81±0,88 

p>0,4 

Відсоток адгезивних тромбоцитів, 

% 
4,42±0,43 

1,88±0,27 

p<0,001 

Індекс спонтанної агрегації тромбоцитів, % 39,62±1,86 
29,10±2,52 

p<0,05 

Активність антитромбіну ІІІ, 

% 
92,93±2,65 

92,65±4,33 

p>0,1 

Активність ХІІІ фактора, 

% 
82,77±3,35 

84,27±3,87 

p>0,8 

Сумарна фібринолітична активність, 

мкг азофібрину/ 1 мл за 1 год. 
3,87±0,26 

12,41±0,94 

p<0,001 

Неферментативна фібринолітична активність, 

мкг азофібрину/ 1 мл за 1 год. 
0,56±0,09 

0,95±0,14 

p<0,05 

Ферментативна фібринолітична активність, мкг азофіб-

рину/ 1 мл за 1год 
3,31±0,26 

11,47±0,98 

p<0,001 

Концентрація в крові розчинних комплексів фібрин-мо-

номеру, мкг/мл 
не визначається 

7,90±0,80 

 

Урокіназна активність сечі, 

од. 
35,66±1,83 

64,27±4,39 

p<0,001 

Примітки: 

р – ступень достовірності різниць показників відносно контролю;  

n – число спостережень.  

 

У межах системи регуляції агрегатного стану 

крові синтетичний аналог вазопресину спричиняв 

появу досить великої кількості кореляційних зале-

жностей. Протромбіновий час позитивно корелю-

вав з відсотком адгезивних тромбоцитів (y= 

0,16041,475x; r= 0,698, n=11, p<0,02) та індексом 

їхньої спонтанної агрегації (y= 1,7928,405x; r= 

0,822, n=11, p<0,01). Пряма взаємозалежність вияв-

лялась між тромбіновим часом і вмістом у крові ро-

зчинних комплексів фібрин-мономеру (y= 

0,70890,4687x; r= 0,780, n=11, p<0,01). Високої 

сили позитивні кореляції характеризували зв’язки 

між відсотком адгезивних тромбоцитів та індексом 

їхньої спонтанної агрегації (y= 9,165+11,85x; r= 

0,966, n=11, p<0,001), а також між сумарною і фер-

ментативною фібринолітичною активністю плазми 

крові (y= 1,0241,238x; r= 0,990, n=11, p<0,001). У 

свою чергу, сумарна плазмова фібринолітична ак-

тивність негативно корелювала з урокіназною акти-

вністю сечі (y= 2,988+101,4x; r= 0,643, n=11, 

p<0,05), з якою, крім того, теж негативно була 

пов’язана інтенсивність плазмового ферментатив-

ного фібринолізу (y= 3,077+99,57x; r= 0,684, 

n=11, p<0,05). 

Позитивні кореляційні залежності між параме-

трами, що характеризують функціональну актив-

ність тромбоцитів, та інтенсивністю тромбіноге-

незу за зовнішнім шляхом гемокоагуляції опосере-

дковано свідчать про те, що вазопресин не тільки 

пригнічує тромбоцитарну ланку первинного гемос-

тазу, але й здатен знижувати експресію тканинного 

фактора. В умовах загального зниження потенціалу 

згортання крові утворення розчинних комплексів 

фібрин-мономеру повністю залежить від інтенсив-

ності фібриногенезу, на що вказує позитивний 
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зв’язок між вмістом у крові розчинних мономерних 

комплексів фібрину і тромбіновим часом. Синтети-

чний аналог вазопресину не заважає реалізації ста-

дійної послідовності первинного гемостазу – пока-

зники відсотку адгезивних тромбоцитів та індексу 

спонтанної агрегації тромбоцитів пов’язані прямою 

кореляцією високої сили. За дії синтетичного ана-

лога вазопресину сумарна фібринолітична актив-

ність плазми крові визначається інтенсивністю фе-

рментативного фібринолізу, про що свідчить дуже 

високої сили позитивний зв’язок між сумарним і 

ензиматичним плазмовим лізисом фібрину. Зверта-

ють на себе увагу негативні кореляції урокіназної 

активності сечі з сумарною і ферментативною фіб-

ринолітичною активністю плазми крові, які, пев-

ною мірою, засвідчують автономність відповіді на 

вазопресин з боку ниркового фібринолізу і дозволя-

ють дійти попереднього висновку про існування в 

нирках локальної фібринолітичної системи. 

Внутрішньовенне введення синтетичного ана-

лога вазопресину спричиняло появу міжсистемних 

кореляційних зв’язків. Зокрема, діурез виявляв по-

зитивну залежність від активності антитромбіну ІІІ 

(y= 70,2776,89x; r= 0,703, n=11, p<0,02), концент-

рація в сечі креатиніну негативно корелювала з ін-

тенсивністю плазмового ферментативного фібри-

нолізу (y= 21,2+21,65x; r= 0,606, n=11, p<0,05), а 

вміст креатиніну в плазмі крові – з урокіназною ак-

тивністю сечі (y= 0,9383+119,3x; r= 0,628, n=11, 

p<0,05). Швидкість клубочкової фільтрації вияв-

ляла зворотню залежність від сумарної (y= 

0,03254+24,02x; r= 0,660, n=11, p<0,05) і фермен-

тативної фібринолітичної активності крові (y= 

0,03548+24,13x; r= 0,696, n=11, p<0,02) і прямо 

корелювала з урокіназною активністю сечі (y= 

0,222114,97x; r= 0,969, n=11, p<0,001). Подібні 

зв’язки були характерними і для концентраційного 

індексу ендогенного креатиніну, який негативно 

корелював з сумарною інтенсивністю плазмового 

фібринолізу (y= 1,231+22,67x; r= 0,699, n=11, 

p<0,02) і ензиматичним лізисом фібрину (y= 

1,349+22,71x; r= 0,741, n=11, p<0,01) при позити-

вному зв’язку з урокіназною активністю сечі (y= 

7,665+0,3752x; r= 0,936, n=11, p<0,001). Концентра-

ція іонів натрію в плазмі крові виявляла пряму вза-

ємозалежність з плазмовою неферментативною фі-

бринолітичною активністю (y= 0,082329,842x; r= 

0,760, n=11, p<0,01). 

Зв’язок діурезу з активністю антитромбіну ІІІ 

свідчить про те, що у процесах утворення кінцевої 

сечі певну роль відіграє протизгортаюча система 

крові, впливаючи, скоріше за все, на стан внутріш-

ньониркової гемодинаміки. Від’ємна залежність 

концентрації креатиніну в сечі від ферментативної 

фібринолітичної активності плазми крові може 

бути обумовленою прискоренням канальцевого па-

сажу первинної сечі, що знижує концентраційну 

здатність нирок. Це припущення підтверджується 

негативними кореляціями між концентраційним ін-

дексом ендогенного креатиніну та інтенсивністю 

сумарного і ферментативного плазмового фібрино-

лізу. Швидкість клубочкової фільтрації за дії син-

тетичного аналога вазопресину залежить від реоло-

гічних властивостей крові на рівні гломерулярних 

капілярів, на що вказує сильна позитивна кореляція 

з урокіназною активністю сечі. Негативний зв’язок 

останньої з концентрацією в плазмі крові креати-

ніну є вторинним, оскільки його сила значно менша 

за кореляцію між швидкістю клубочкової фільтра-

ції і урокіназною активністю сечі. Негативні коре-

ляційні зв’язки швидкості клубочкової фільтрації з 

показниками сумарного і ферментативного фібри-

нолізу пояснюються протилежним впливом вазо-

пресину на фібринолітичну активність плазми 

крові і процеси гломерулярної ультрафільтрації, що 

пов’язано з різноспрямованістю ефектів активації 

V1- і V2-рецепторів. Позитивна залежність урокіна-

зної активності сечі від концентраційного індексу 

ендогенного креатиніну свідчить про взаємозв’язок 

канальцевих концентраційних механізмів і секреції 

урокінази: підвищення концентрації первинної сечі 

збільшує секрецію урокінази, що прискорює сечо-

плин у ниркових канальцях і відповідно знижує ін-

тенсивність процесів концентрування сечі. Наре-

шті, пряма залежність неферментативного плазмо-

вого фібринолізу від вмісту в плазмі крові іонів 

натрію може бути обумовленою натрійзалежним 

вивільненням з лаброцитів гепарину.  

Взаємодія двох гомеостатичних систем – регу-

ляції агрегатного стану крові і підтримки водно-со-

льового балансу останніми роками викликає все бі-

льше уваги дослідників [4]. Установлено, що вазо-

пресин не тільки впливає на тонус судин і 

спричиняє антидіуретичний ефект на рівні дисталь-

них канальців нирок, але й прямо діє на функцію 

тромбоцитів та сприяє виділенню VІІІ фактору зго-

ртання крові через стимуляцію V2-рецепторів. З 

останнім фактом пов’язують ефективність агоністу 

V2-рецепторів десмопресину при хворобі Вілебра-

нда і тяжких формах порушення гемостазу, зокрема 

при уремічній кровотечі та цирозі печінки [8]. 

Відомо, що тривала дегідратація зменшує 

об’єм циркулюючої крові, підвищує гематокрит і 

в’язкість крові [7], що за класичною тріадою Вір-

хова збільшує гемостатичний потенціал і створює 

передтромботичний стан [5]. Водночас встанов-

лено, що при збільшенні гематокриту еластичність 

згортка крові знижується, а його здатність до дефо-

рмації підвищується. Доведено, що критичне зна-

чення напруги зсуву, яке відповідає критичній схи-

льності згортка до розпаду, є значно вищим за фізі-

ологічний максимум [10]. Результати нашого 

дослідження свідчать, що зв’язок між змінами гор-

мональної регуляції водно-сольового обміну і гемо-

статичними параметрами реалізується через вазо-

пресин. Зокрема, при дегідратації, яка через гіпе-

росмолярність плазми крові підвищує секрецію 

вазопресину [8], саме даний гормон може впливати 

на певні ланки системи регуляції агрегатного стану 

крові, підтримуючи її оптимальні реологічні пара-

метри. 

Висновки. 1. Екзогенний вазопресин зменшує 

індукований діурез, суттєво збільшує концентра-

цію в сечі та виведення з організму іонів натрію, що 
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обумовлено пригніченням їх канальцевого транс-

порту. Вміст іонів натрію в плазмі крові залиша-

ється сталим. 

2. Синтетичний аналог вазопресину знижує 

функціональну активність тромбоцитів, значно збі-

льшує активність плазмового фібринолізу з підви-

щенням інтенсивності неферментативного і, пере-

важно, ферментативного лізису фібрину, що супро-

воджується зростанням урокіназної активності 

сечі. 

3. Кореляційний аналіз свідчить, що взаємодія 

між системами регуляції агрегатного стану крові і 

водно-сольового обміну за дії екзогенного вазопре-

сину реалізується на рівні первинного гемостазу, 

плазмового фібринолізу, інкреторної, судинно-клу-

бочкової і канальцевої організації діяльності нирок.  
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Анотація 
Статтю присвячено дослідженню в області аналізу та формування системного підходу до технологіч-

ного процесу розробок нових лікарських засобів. Висвітлено необхідність комплексного дослідження та 

визначення доцільності, ефективності й інвестиційної привабливості проектів створення лікарських за-

собів. На прикладі антигіпертензивного препарату небіволол опрацьовано прогностичну частину показ-

ників для прийняття рішення та подальшого контролю за реалізацією проекту. Розрахунок основних мар-

кетингових, економічних та інвестиційних показників підтверджує доцільність розробок таблеток небіво-

лол 0,05 г та впровадження в медичну практику.  

Abstract 

The article is devoted to the research in the sphere of analysis and formation of a systematic approach to the 

technological process of new medicines development. The necessity of complex research and determination of the 

expediency, efficiency and investment attractiveness of medicines development projects have been outlined. At 

the example of antihypertensive medicine Nebivolol a forecasted part of indicators for making decisions and fur-

ther control of the project implementation has been worked out. The calculation of key marketing, economic and 

investment indicators proves the expediency of development of the pill Nebivolol 0,05 g and implementation in 

medical practice.  

 

Ключові слова: привабливість, ефективність, доцільність, «дорожня карта», інвестиції, фармація, ін-

новації, антигіпертензивні засоби, лікарські препарати. 

Keywords: attractiveness, efficiency, expediency, "travelling map", investments, pharmacy, innovations, an-
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Setting of the problem. A significant prolonga-

tion of the duration and quality of human life is signif-

icantly ensured by the implementation of innovative 

medical technologies in practice and the use of more 

effective, safe and available medicines, which in turn, 

gave an opportunity to use new ways of treatment and 

increase effectiveness of heavy cured diseases treat-

ment [8,13,14]. It was confirmed that the decrease of 

human mortality by 45% (1970-2000) was taking place 

at the expense of new medicines. However, even today 

cardio-vascular diseases are the most widely-spread 

and threatening for the humanity as to the mortality and 

disability of people [1,2,5,16]. Cardio-vascular dis-

eases are becoming “younger” in the world. In Ukraine 

from April 01, 2017 the effect of partial reimbursement 

based on the antihypertensive medicines has been pro-

longed as well as for treatment of bronchial asthma and 

diabetes of the 2nd type [13,14]. For the last years the 

product segment of antihypertensive medicines of 

Ukraine has been significantly replenished by various 
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medicines [1,5]. A significant expansion of their 

choice, which is characterized by a big range of manu-

factures, prices and qualitative characteristics of some 

medicines increase a possibility of an arsenal for doc-

tors and a choice for patients. 

A social importance of antihypertensive medi-

cines, which significantly increase a quality of a human 

life, requires new motivated approaches as to the deter-

mination of perspective new medicines in medical tech-

nologies of treatment and prevention, as well as search-

ing means and technologies as to the development and 

marketing of such medicines. Implementation of new 

innovative medicines requires large financial invest-

ments ($2-3 and more billiard dollars for original and 

tens of millions US dollars for generic or hybrid medi-

cines) in searching and development of new more ef-

fective and safe antihypertensive medicines, and too 

much time for the development (up to 10-12 and more 

years for original and three or more years for generic), 

big risks (because of insufficient clinical efficiency of 

suggested medicines, their significant toxicity, inappro-

priate safety profile, lack of necessary investments, 

false strategies and programs, insufficient projects su-

pervision, management mistakes, low sales of the first 

two or three years, etc.) require a detailed forecasted 

processing of stages and types of work in coordination 

of stakeholder groups participants [4,7,8,15,17-20,25]. 

A significant role is given to the fulfillment of works 

based on the networking plans and algorithms taking 

into account crucial points of the project. 

Analysis of recent research and publications. 
Analysis of specialized literature in complex determi-

nation of expediency, efficiency and investment attrac-

tiveness of new medicines development proves a very 

small number of this problem investigations. 

Thus, in his work Maydannyk V. [12] has gener-

alized in detail only trends of more global tendencies of 

scientific research development in clinical medicine 

and showed deepening, price raising and acceleration 

of commercial technologies for new developments and 

use of medicines and medical technologies in medical 

practice. Among them there are the following: biophar-

maceutical medicines, nanotechnologies, genetic ther-

apy, pharmacogenomics, personalized medicine, etc. 

Analysis of scientific articles shows that most do-

mestic pharmaceutical enterprises do not have enough 

money for active innovative activity in new medicines 

development, and our country does not assist in the 

pharmaceutical industry development [8]. A very low 

part of expenses is given to scientific research. Analysis 

of financing investment activity of a leading pharma-

ceutical enterprise outlines the whole set of negative 

tendencies, which influence the financial state of the 

enterprise: decrease of current liquidity, a level of pro-

vision with own working capital and profitability in 

general [22]. Determination the enterprise innovative 

activity under the conditions of economic instability is 

recommended to be replenished by the indicators of 

economic activity risks: risks of false innovative pro-

ject choice, risks the project insufficient financing, 

risks of providing property right for the innovative pro-

ject [23]. 

There have been found out some publications as to 

the expediency of new medicines development, which 

do not have a systematic approach to this problem 

[4,11]. 

Authors of publications state that all stages of in-

novative process are laborious, lengthy, require big in-

vestments and are accompanied with a large number of 

risks [7,8,10,17-20,24,26-28]. Financial investments to 

long-term projects with a significant uncertainty of re-

sults require reasonable risks management as to their 

minimization providing investors with commercial and 

investment attraction not only by returning the invested 

financial resources, but getting investment income, tak-

ing into account average market income and further en-

trepreneurial profit. 

Unsolved issues, which are part of general 

problem. Some issues of the development process and 

taking to the market innovative medicines is not con-

nected with general problem of forecasting expediency 

and effectiveness of innovative medicines develop-

ment, processes modeling in order to reach quality and 

efficiency indicators to ensure complex management of 

stages and works, to accelerate and cheapen the devel-

opments and increase the results of the projects in gen-

eral. 

The goal of our work is to motivate scientific and 

practical approaches to methodological foundation of 

expediency determination, efficiency and investment 

attraction of new medicines development at the exam-

ple of antihypertensive medicines. 

The materials used in this work were the results of 

individual researches, available scientific publications, 

results of monitoring of the medicines market of the 

“Pharmastandard” system of the “Morion” company 

(Ukraine). 

Key results of research. Social importance of an-

tihypertensive medicines, high costs and a significant 

period of time for the development enforces to spend 

money for R&D research and regular searching ways of 

saving the finances. Effective use of material, labor and 

financial resources require detailed processing of fore-

casted determination of their demand, including by the 

types of work and stages. Using modeling of scenarios, it 

is important to choose the most realistic way of “the road 

map” for the fulfillment of such works. Intensity of works 

sometimes depends on time and full financing, which is 

possible in case of openness and interest of investors and 

guaranties of investments further return and getting a de-

sirable profit. The finances invested for a long time de-

preciate in a certain period of time, and the cost of desir-

able income increases. A commercial part, which de-

pends on the preparation of a target audience and markets 

for the new medicine, active marketing sale activity, com-

mercial operations as well as a certain pathological dis-

ease, a degree of its complexity, an amount of costs for 

treatment, a therapy course duration, etc. is very im-

portant. Scientific researches prove that even 2 or 3 suc-

cessful medicines in big volume of sale cover not only the 

payback of ten “failing”, but they get desirable profits for 

investors and strong reasons for further investments in 

R&D research. Thus, the formation of an optimal logi-

cal chain in technological process of medicine develop-

ment using a network approach and critical way can 
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significantly accelerate the medicine development. An 

important tool is “the road map”, which gives a chance 

to coordinate and control the fulfillment of works regard-

ing the project in the determined time and to save signif-

icantly financial resources. It is worth mentioning that the 

use of “the road map” is especially actual in case of sim-

ultaneous availability in the development of a few medi-

cines (“an innovative portfolio”), where it is necessary to 

coordinate many types and stages of work of various 

medicines simultaneously, to pay for the work done, raw 

material and materials in time, to form the order and turn 

of implementation of such new medicines with a chance 

for self-financing and optimal reinvestment of the income 

gained in the development of new medicines. 

Investment and innovative, production, trading 

and commercial activity of the company under the con-

ditions of a significant competition must be MTM 

(minimal time-to-market) oriented – a medicine should 

come to the market when it is necessary, otherwise – it 

may be forced out by the competitors. 

Based on the analysis of Ukrainian Legislature re-

quirements as to the development, expertise and produc-

ing new medicines, an informative and jurisdictional ap-

proaches to the technological fulfillment of works have 

been worked out. 

To provide appropriate medicines, prevent monop-

olization and form healthy competition, foreign special-

ists of pharmaceutical market recommend no less than 

4-5 manufacturers of medicines analogues. Therefore, 

we continued researching the expediency of expanding 

manufacturers of antihypertensive medicines. 

At the example of the Nebivolol pills 5 mg develop-

ment as a generic innovative medicine of new generation, 

we have suggested some reasons of scientific and me-

thodical approaches to forecasting social and medical ex-

pediency, economic and commercial efficiency as well as 

investment attraction of new medicine. 

Thus, in our previous works we have provided the 

results of the antihypertensive medicines market seg-

ment research, we have offered data as to the consump-

tion and demand [1,2,16], determined influence of 

emotional and rational factors on the choice and con-

sumption of such medicines [6], assessed qualitative 

and quantitative brand indicators [3,21], developed sci-

entific reasons of strategic and tactful approaches as to 

the increase of market potential of medicines at the ex-

ample of antihypertensive medicines [3,6,16], singled 

out perspective medicines, among which is Nebivolol. 

We have delivered the basic characteristics analy-

sis and competitive advantages of Nebivolol pills avail-

able at the country market. We have determined market 

activity of 9 analogues of Nebivolol, among them 8 are 

produced abroad (Table 1). 

 

Table 1 Market characteristics of Nebivolol medicines in product segment (2016) 

 

Item № 

 

Name of medicine and 

form of production 
Manufacturer 

Sales (PRT) and avail-

ability in pharmacies, 

% 

Market share (%) 

ПРТ Penetration Packaging UAH 

1. 
NEBIVAL pills 5 mg blis-

ter, №20 

PSC Kyiv Vitami-

nous Plant 

(Ukraine) 

90,36 90,94 53,28 31,26 

2. 
NEBIVOLOL ORION 

pills 5 mg blister, №30 

Orion 

(Finland) 
19,55 21,77 0,99 0,41 

3. 
NEBIVOLOL SANDOZ® 

pills 5 mg blister, №30 

Sandoz 

(Switzerland) 
57,52 59,37 7,15 6,18 

4. 
NEBOVILOL SANDOZ® 

pills 5 mg blister, №60 

Sandoz 

(Switzerland) 
12,69 14,54 0,43 0,70 

5. 
NEBIVOLOL SANDOZ® 

pills 5 mg blister, №90 

Sandoz 

(Switzerland) 
29,88 32,17 1,97 4,19 

6. 
NEBIVOLOL-TEVA pills 

5 mg blister, №28 

Teva 

(Israel) 
24,03 28,37 1,05 0,33 

7. 
NEBICARD pills 5 mg 

blister, №50 

Torrent 

(India) 
2,20 2,74 0,02 0,06 

8. 
NEBILET®, pills 5 mg 

blister, №14 

Berlin-Chemie 

(Germany) 
43,58 48,18 8,91 9,76 

9. 
NEBILET®, pills 5 mg 

blister, №28 

Berlin-Chemie 

(Germany) 
79,37 80,47 21,34 43,28 

10. 
NEBILONG pills 5 mg 

blister, №30 

Micro Labs 

(India) 
27,03 29,99 2,01 1,64 

11. 
NEBITENS pills. 5 mg 

blister, №30 

Propharma Inter-

national (Malta) 
30,77 33,12 1,91 1,41 

12. 
NEBITREND pills 5mg 

blister, №28 

Teva 

(Israel) 
20,86 21,66 0,94 0,78 

13. 
NEBITREND pills 5 mg 

blister, №30 

Teva 

(Israel) 
0,03 0,03 0 0 
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At the same time, Nebivolol pills 5 mg №20 (Kyiv 

Vitaminous Plant, city of Kyiv) is one of the leaders, 

which uses it in medical practice (53,28% and 31,26% 

of product segment correspondingly in natural and 

monetary units). The appearance at the market of some 

medicine foreign manufacturers for the last 2-3 years 

shows its attractiveness, a big demand and perceptive-

ness. At the same time, a very low participation in this 

segment of domestic manufacturers of Nebivolol med-

icines proves insufficient activity of its managers and 

marketing specialists. 

We have summarized Nebivolol characteristics 

and registered on its basis medicines using SWOT-

analysis, which gave a chance to single out and asses 

advantages and disadvantages, perspectives and 

threats. Results of specialists polling (doctors and phar-

macists) as to the innovation and perspective of further 

use of this medicine in medical practice have been used 

at the following research stages. 

We have determined the components of the first 

forecasted block of works, which includes informational, 

patent and marketing research, by the results of which we 

can single out basic marketing and project economic in-

dicators. Among them there is the forecasted capacity of 

the product segment of the medicines market, an actual 

use of medicines, production volume forecasts, invest-

ments amount, sales and forecasted income and profit. As 

criteria indicators, we have determined a discounted term 

of returning the investments, a pure modern value of cash 

flow (NPV), an internal norm of the project profitability 

(IRR), which together characterize further economic 

expediency of development of this medicine. 

We have formed modules as steps of works re-

garding the development of generic antihypertensive 

medicines of Nebivolol in the form of pills. At the first 

stage, we have determined the modules components 

and works required. We have outlined and worked out 

innovative, investment, scientific, research, production, 

trade, medical and commercial blocks (Figure). 

 

 
  

Figure. Block-scheme of “the road map” modules of calculating the expediency, efficiency and investment 

attractiveness of this new medicine development and using (individual development) 
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We have included to the algorithm a forecasted 

part of the research, including marketing and economic, 

modeling the cash flow process and determining their 

price change in time as well as sale (actual). Together 

with specialists of plant-manufacturer we have deter-

mined a forecasted demand for medicine and a desira-

ble share of the market product segment for new man-

ufacturer. Calculation of new medicine cost price 

proved its high production profitability (Table 2).  

 

Table 2 Basic marketing, economic and investment indicators of the project (Nebivolol pills 0,05 g) 

 

Item 

№ 
Name of indicator Unit Value 

1. Actual consumption of medicine. thous. UAH 118366 

2. Actual consumption of medicine. thous. UAH 1258 

3. Forecasted demand for medicine. thous. UAH 7800 

4. Forecasted production profitability. % 2000 

5. Amount of investments to direct development and registration. thous. UAH 275,8 

6. Total amount of investments. thous. UAH 384,6 

7. Forecasted amount of sale of the 1st year of implementation. thous. UAH 128 

8. Forecasted amount of sale of the 2nd year of implementation. thous. UAH 448 

9. 
Forecasted destination of the product segment of the market of medi-

cine. 
% 4,3 

 

We have determined the structure and total amount 

of investment to the project and basic characteristics of 

operational activity by the basic (the most optimistic), op-

timistic and pessimistic development scenarios (Table). 

To calculate this, we have determined that the develop-

ments term, public expertise, registration and implemen-

tation of medicine will take 2 years and 4 months, 7 

months and 3 months, and the first cash income is possi-

ble in 4 months after commercial sale of medicine, or in 

3 years and 6 months after the beginning of medicine de-

velopment. High value of internal project profitability 

norm (IRR) proves efficiency and attractiveness of the 

proposed medicine. Investors will get 60% of income. 

Complete return of investments depending upon scenario 

is possible from 3 (optimistic scenario) up to 6 and more 

years (pessimistic scenario). We have determined cost 

change of investments during the project implementation. 

Modeling sale volume, price and discounts according to 

the cash flows scenarios proved the necessity to use active 

marketing program and a loyalty program in order to 

quickly master the product market segment, a significant 

increase of sale of preparation and getting a sufficient in-

come to return the investments in time. The last steps will 

strengthen investment attractiveness of new medicines 

development and expands innovative and investment op-

portunities R&D of research, including optimal rein-

vestment of income gained to the new medicines devel-

opment, business-angels involvement as people, who in-

vest into perspective enterprises and business-projects, 

and provide them with their own network of contacts 

and experience. Among internal financing sources of 

innovations by the company – an experienced player 

we can single out unallotted income, existing assets, 

forecasted for another project, delay of payments 

[9,10,17,29,30]. In the process of projecting and man-

agement of marketing processes of innovations com-

mercialization in industry we suggest using network 

planning, which increases achievement of consistency 

and determination in the implementation of the project, 

decreases its risks and partnership development with 

customers. A mechanism of ‘breakpoints” provides dy-

namics for the marketing project of innovations com-

mercialization. Its functioning allows using basic man-

agement functions as a process (planning, decision 

making, formation of strategy, control). Breakpoints 

(planning, challenging and preventive) are focused on 

the processes development of commercialization at the 

most promising trends and determine transitional mo-

ments to strength management and at the same time 

they fulfill the indicative planning function, the imple-

mentation of which allows timely responding to the 

changes in marketing environment. With the help of 

breakpoints, we can build up a system of commerciali-

zation management, where the enterprise concentrates 

its resources on reaching strategies and goals.  

Conclusions 

1. It has been determined that innovative medi-

cines significantly prolong the duration and increase 

quality of human life. Such medicines development re-

quires significant finances; it is characterized by a long-

term process duration of development and a high level 

of risks.  

2. Difficulty and complexity of medicines devel-

opment stimulate searching mechanisms as to monitor-

ing the expenses and saving of finances for R&D re-

search.  

3. Publications analysis indicates practical lack 

of scientific works as to the systematic motivations and 

methodical approaches to technological process of in-

novative medicines development and implementation.  

4. The motivated necessity of complex works as 

to the forecasting of expediency and efficiency of inno-

vative medicines development.  

5. We have demonstrated the importance of in-

vestment attractiveness motivation of new medicines 

development, interest in involving stakeholder groups 

to the implementation of innovative project.  

6. At the example of generic antihypertensive 

medicines development, we have formed the key stages 

and modules of work. We have underlined the im-

portance of previous predicted analysis of expediency, 
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economic efficiency and attractiveness of the whole 

project in some scenarios of development.  

7.  We have made basic calculations of economic 

indicators and required investments in the Nebivolol 

pills development. We have determined a high profita-

bility of medicine production and big importance of in-

ternal norm of the project profitability (IRR). We have 

determined that the first cash income from the project 

is possible in 4 months after commercial medicine sale, 

or in 3 years and 6 months after the development begin-

ning.  

8. To use monitoring indicators of project fore-

casted model it is recommended to form “the road map” 

of medicines development, use network (circuit) ap-

proach, develop a marketing program and a loyalty pro-

gram.  

9. Extremely important is a previous forecasting 

and creation of “the road map” as to the determination 

of expediency, efficiency and investment attractiveness 

of the development and use of new medicine when set-

ting the turn in the development composed by the inno-

vative enterprise portfolio.  
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Abstract 

This paper introduces an idea of experimental demonstration of electrons superluminal speed existence or 

non-existence in vacuum of near-Earth space of Universe. As according to Einstein’s special relativity theory 

superlight speeds of both particles having non-zero rest mass and particles with zero rest mass are forbidden, such 

an experiment will either confirm Einstein’s special relativity theory in the part of absence in Nature of superlight 

speeds of any particles or disprove Einstein’s theory clearly, crudely and seeably. 

 

Keywords: new relativistic space-time theory, superlight speeds, dependence of a particle charge upon its 

speed. 

 

1. Theory 

According to Einstein’s special relativity theory 

(SRT) [1], which is based on two principles-postulates 

(the relativity principle and a principle of light speed 

independence on the speed of a light source) between 

two inertial reference frames (IRF) moving each with 

respect the other uniformly and rectilinearly there is an 

asymmetry – while a time measurement unit (TMU) of 

a “stationary” light clock is equal to a value  
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where 0L  is the distance between two parallel 

mirrors of a light clock, 0c = 299792458 m/s is the 

speed of light in vacuum of a stationary IRF, the TMU 

of another light clock of identical design moving at a 

speed V with respect to the stationary light clock is 

equal to a value  
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where 0T is the TMU of the stationary light clock, 

defined by equation (1); V is the speed of light clock 

motion;  20/1/1 cV  is the relativistic factor [2].  

As the relativity principle with respect to such 

physical system as the light clock must read: The laws, 

by which the indications of light clock undergo change, 

are not affected, whether these changes of indications 

be referred to the one or the other of two systems of co-

ordinates in uniform translatory motion, this asym-

metry results in a self-contradictoriness of Einstein’s 

SRT. Indeed, from a point of view of the relativity prin-

ciple any of two light clocks moving each with respect 

the other uniformly and rectilinearly we can name as a 

stationary one (and the other as a moving one).  This 

means that time measurement units (TMU) of both light 

clocks moving each with respect the other uniformly 

and rectilinearly must have equal time measurement 

units. But as it is shown in formulas (1) and (2) the 

TMU of a light clock considered to be a moving one is 

greater than the TMU of a light clock considered to be 

a stationary one. Einstein himself (and he was followed 

by some generations of his adepts) did not consider 

time dilation effect of the SRT from point of view of 

comparing time measurement units of “stationary” and 

“moving” light clocks. Although it is clear that a “mov-

ing” light clock can retard with respect the stationary 

light clock only because of non-equality of their TMU. 

And namely that clock, which TMU will be greater, 

will retard with respect with the other one, which TMU 

will be less. 

Now it is clear why either Einstein himself, or his 

followers did not use the analysis of TMU of clocks 

moving each with respect the other uniformly and rec-

tilinearly – because it is impossible to have simultane-

ously greater and lesser time measurement unit than the 

other light clock. They found how they could explain 

that both clocks could simultaneously be late with re-

spect the other clock by comparing one clock in one 

IRF with a pair of clocks in another IRF. But only a 

stupid person will insist on a statement, that TMU of 

clocks having identical design moving each with re-

spect the other uniformly and rectilinearly are not 

equal. 

That is why the problem of non-equality of TMU 

in the so called light clocks now is not even defined. 

Although the so-called “mirror concerns” dealing with 

reflections from moving mirrors are sometimes dis-

cussed among scientists. 

In order to get rid of this self-contradictoriness a 

new relativistic space-time theory (NRSTT) was of-

fered [3], which was based upon the only relativity 

principle. In this NRSTT the Einstein’s second postu-

late is discarded as erroneous and such law of light 

speed propagation dependence upon speed u of light 

source motion is derived from the principle of relativity 

[2] 
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Because equality of TMUs of identical light clocks 

moving uniformly and rectilinearly each with respect 

the other is a consequence from the relativity principle. 

Using the law (3) instead of Einstein’s second postu-

late, we have the equality of TMU of a moving light 

clock to the TMU of a stationary light clock. Indeed, in 

this case instead of (2) we have 
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According to equation (4) in the NRSTT time di-

lation and retardation of a moving clock with respect to 

a stationary clock are absent. 

Because of dependence (3) in the NRSTT the fol-

lowing transformation  
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is used instead of known Lorentz transformation 

of Einstein’s special relativity theory, where 

ucu / . 

2. Experiment 

In accordance with the NRSTT the kinetic energy 

of a particle with a mass of an electron em  is deter-

mined by means of physically measured speed u  of 

electron motion using the formula [4], [5] 
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0  cuEW ,                 (6) 

 

where 
2

00 cmE e =0.511 MeV is the rest energy 

of an electron; u  is the physically measured speed 

connected with Lorentzian speed V from Lorentz 

transformation of Einstein’s SRT according to the for-

mula  
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0c  = 299 792 458m/s is the speed of light in vac-

uum of a stationary inertial reference frame (IRF). Hav-

ing solved the formula (6) with respect to the physically 

measured speed u  of an electron motion, we shall 

have 
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In accordance with the formula (8) the physically 

measured speed u  of an electron becomes greater than 

the speed of light in vacuum 0c  under condition that 
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Then, solving the inequation (9) with respect the 

kinetic energy W, we obtain the provision for move-

ment with a speed greater than the speed of light in vac-

uum 

 

  00 0.414 E12EW  .         (10) 

 

From inequation (10) it follows, that according to 

NRSTT any particle, having kinetic energy greater 

than 41.4% from the rest energy of this particle, 

moves at a speed greater than the speed of light in vac-

uum. 

From (8) it follows that at 02 EW   the speed 

of an electron with such kinetic energy is equal to 

000

2

0 383.2813 ccccu  . For an electron 

511.00 E MeV and therefore it follows that if eW

1.0 MeV, then 
00 383.2 ccue  . 

According to the NRSST a bunch of electrons, 

having kinetic energy near 1.0 MeV, moving in vacuum 

at the speed, approximately 3 times greater than the 

speed of light in vacuum of a stationary IRF, will cover 

a distance of any length during a time interval approxi-

mately 3 times less than any ray of light. 

In the experiment it is supposed to measure the 

speed of electrons having the kinetic energy of approx-

imately equal to the value of W = 1.0 MeV along the 9 

meter measuring base. Gamma quanta of any laser will 

fly over the measuring base of L = 9 meter length, mov-

ing at the speed of light in vacuum of 8

0 103c m/s 

during a time span of cLt /   9 m/(3·108m/s) 
30 ns. 

Having organized such competition between a la-

ser pulse, moving at the speed of light,  and a bunch of 

electrons, moving at the speed approximately 3 times 

greater than the speed of light in vacuum, we must ob-

tain a time interval, during which a bunch of electrons 

will cover the measuring base of 9 meter length, during 

a time interval equal to 3 times less than the laser pulse, 

this means that the flyover time for superlight electron 

bunch will be equal approximately to (30 ns)/3  10 ns. 

The competition itself between a laser pulse and 

an electron bunch can be performed on the International 

Space Station. For this experiment we can take any 

light-weight line accelerator of electrons as a source of 

electrons with kinetic energy of each particle equal to 

1.0 MeV, specially developed and manufactured for 

this purpose. 

Such a demonstration of superlight motion of elec-

trons of comparatively small kinetic energy (something 

about 1.0 MeV) will prove clearly, crudely and seeably 

the reality of superlight speeds. Of course, if superlight 

speeds really will be detected. 

After delivery to the International Space Station of 

the laser and the line accelerator, as well as other nec-

essary measuring means, and after performing the very 



The scientific heritage No 14 (14),2017 45 

experiments on measuring flyover time for laser pulse 

or electron bunch with necessary energy across the 

specified distance of 9 meters we could make a conclu-

sion about confirmation (or about absence of such con-

firmation) of superlight speeds of electrons.  

The same experiment can be made in ground-

based vacuum chambers (without usage of international 

space station). Of course, the kinetic energy of elec-

trons should be measured (not calculated according to 

formulas of Einstein’s Special Relativity Theory). 

3. Why causality principle cannot prohibit su-

perlight speeds 

Transformation of a time interval in the NRSTT 

because of the first equation in the equations system (5) 

has the form: 
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As we consider here inertial reference frames 

(IRF), which respective speed u each with respect the 

other is a constant value, for their movement along the 

axis x the following formula is valid   
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Substituting now the formula (12) into the formula  

(11),  we have 
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Let us take the factor )( 12 ttcu   in the right part 

of equality (13) out of the square brackets.  We shall 

obtain 
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Performing in the right part of equation (14) can-

cellation of like terms 21  , we obtain  
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Because of validity of the formula (3), in which 

ucu / , the formula (15) takes the form   

 

.1212 tttt 





                      (16) 

 

Consequently, at any speed u  (whatever high it 

may be), in the new theory not in any IRF the conse-

quence cannot happen before the cause.  Therefore the 

causality principle can not prohibit existence of super-

light speeds. 

 

 

4. Conclusion 

In addition to existence of superlight speeds of 

particles motion the NRSTT predicts also the depend-

ence (3) of light speed propagation upon the speed of 

light source motion and a more fundamental depend-

ence of the particle electrical charge upon speed of the 

particle motion having the form  

 


0q

qu  ,                             (17) 

 

where 

 

2

0

2 /1 cu .                (18) 

 

For superrelativistic particles, for which 0cu 

, instead of (18) we shall have 
0c

u  and instead of 

(17) we shall have ).//( 00 cuqqu   

Study of dependence (3) influence on the behavior 

of such astronomical formations as double stars  and 

multiple stars shows (see my paper [6]) that almost all 

astronomical phenomena can be explained by depend-

ence (3) of light speed propagation in space upon 

speeds of light sources (stars). Among such phenomena 

we see the following: novae, supernovae, pulsars, red 

shift of far stars, increasing with increase of distance to 

a star, microwave background radiation, bursts of X-

rays and gamma-rays, Olbers’s paradox, etc. 

Study of dependence (10) of the value of a particle 

electrical charge upon the speed of particle motion (see 

my papers [3], [4]) shows, that now we can “close” 

such “famous discoveries” of the past history as parti-

cles with rest mass intermediate between masses of a 

proton and an electron.  

Of course, there are many other less important 

consequences of the NRSTT upon the state of modern 

physics. But, it seems to me, that more detailed studies 

in these two directions (dependences (3) and (10)) de-

serve to be given the highest priority. 
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Аннотація 

У статті розкривається механізм функціонування кіно як зладженої системи сфер виробництва, роз-

повсюдження та споживання. В залежності від приналежності кінопродуктів до масового або елітарного 

полів, засоби їх інституціоналізації та розповсюдження відрізняються. Однією із проблем функціонування 

сучасного кіно є стикання бар’єрів його розмежування. Для українського кіно це означає неідентифікова-

ний статус кінопродуктів та складності у знаходженні «свого» глядача.  

Abstract 

The article reveals the mechanism in the field of cinema as a well-functioning system of spheres of produc-

tion, distribution and consumption. Depending on the belongings of products to mass or elite cinema, the methods 

of their institutionalization and distribution are different. One of the problems of the functioning of modern cinema 

is the collision of the barriers of its delineation. For Ukrainian cinema it means the unidentified status of cinema 

products and the complexity in finding "their" viewer.  
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Довгий час масове й елітарне кіно протистав-

лялися одне одному. Масове кіно як спрощене кіно-

оповідання, побудовано на кліше і базових емоціях 

та розраховано на популярність у широкої публіки. 

Елітарне кіно має складну композицію і реалізує ав-

торський задум, які можуть оцінити професіонали і 

цінителі кіно. Проте, таке розмежування умовно, 

адже існує фестивальне кіно, яке є прикладом «які-

сного» кіно, що має художню цінність, але орієнто-

ване на широке коло глядачів. Також нерідкі прик-

лади, коли авторське, «незалежне» кіно стає попу-

лярним та отримує визнання «мас». 

Для здійснення аналізу масового і елітарного 

полів кіномистецтва ми спиралися на розробки П. 

Бурд’є, однією із значних фігур в соціології куль-

тури минулого століття. Його робота про функціо-

нування поля мистецтва на прикладі літератури си-

стематична і самодостатня, хоча, справедливості 

заради слід зазначити, що цілий ряд сформульова-

них ним положень розроблялися раніше у радянсь-

кій соціологічній школі. Із комплексних дослі-

джень кіно на території пострадянського простору 

можна виокремити видання під редакцією Жабсь-

кого, присвячені функціонуванню кіно в суспільс-

тві [4] . 

Ключове положення теорії П. Бурдьє полягає в 

розподілі поля мистецтва на гетерономне та авто-

номне. Комерційне мистецтво (в термінології П.Бу-

рдье «буржуазне» мистецтво) функціонує відпо-

відно до зовнішніх, гетерономних, принципах ієра-

рхізації, які безпосередньо пов'язані з полем влади 

та економічним полем, так як воно визначається 

критеріями «сьогохвилинного» успіху. «Сьогохви-

линний» успіх вимірюється за допомогою показни-

ків комерційного успіху (на прикладі літератури, 

це: тираж книги, кількість постановок п'єси) або по-

пулярності в суспільстві (нагородження, замов-

лення), де першість віддається авторам, яких знає і 

визнає «широка публіка» [1]. В автономному полі 

діють протилежні критерії - матеріальна незацікав-

леність виробників продуктів культури, автентич-

ність і сакралізація мистецтва. Проте, і в тому і в 

іншому полі працюють схожі стратегії досягнення 

успіху, хоча сам успіх по-різному розуміється в по-

лях комерційного і елітарного мистецтва. В цілому 

його теорія закликає дослідників розглядати мисте-

цтво абстрактно від гри в «виробництво» цінності 

мистецтва, до якої залучена всяка культурна лю-

дина. Згідно з французьким соціологом виробни-

ком цінності книги або картини є не автор, а поле 

виробництва, яке створює фетиш щодо того чи ін-

шого продукту, перетворюючи його в «мистецтво». 

Таким чином, твір мистецтва існує тоді, коли він 

розпізнаний і соціально інституалізований [1, с. 

401- 404]. 

Синтезуючи деякі ідеї П. Бурдьє, а також, до-

повнюючи їх поглядами інших авторів, можна від-

значити наступні властивості функціонування ма-

сового і елітарного кінематографа в культурному 

просторі. 

Перш за все, аналізуючи поле кіно в цілому, 

необхідно розділити учасників на три групи, вихо-

дячи з їх ролі у кінопроцесі: виробники - створюють 

об'єкти і стандарти, споживачі - засвоюють їх, роз-

повсюджувачі - передають стандарти і об'єкти від 
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виробників до споживачів. Така типологія є широко 

поширеною (Моль А., Коган В., Бурдье П.).  

Однак необхідно вказати, що розподіл на виро-

бників, розповсюджувачів і споживачів носить до-

сить умовний характер. Трапляються ситуації, коли 

самі виробники виступають в ролі розповсюджува-

чів чужих ідей, а споживачі в ролі творців-дилетан-

тів. Не кажучи вже про те, що виробники і розпо-

всюджувачі є одночасно споживачами поля кіно. 

Цей процес, в свою чергу, перетинається з тенден-

цією до масовості мистецтва, а також до зниження 

рівня бар'єрів, покликаних відокремлювати профе-

сійних творців від аматорів. 

Іншою підставою для типології учасників ку-

льтурного поля можуть виступати їх соціальні ха-

рактеристики. До них відносяться: демографічні, 

професійні, культурні та інші відмінності, які ма-

ють першорядне значення для опису поля мистец-

тва [2].  

Типологічні характеристики споживацьких 

груп корелюють з соціальними смислами, укладе-

ними в кіно - вони несуть певні функції для груп, 

які їх виробляють, а також для груп, які їх спожива-

ють. Протиставлення масового і елітарного кіно ви-

никло як наслідок розповсюдження та виокрем-

лення смислів. У масовому кіно актуалізуються те-

матики, вигідні з економічних або політичних 

позицій, у той час як елітарне кіно орієнтується на 

нові художні принципи, які обумовлюють розвиток 

кіно. При цьому, як будь-яка символічна система, 

кіно грає роль об'єднання та роз'єднання, тобто ви-

конує функцію розмежування між групами. Б. Ду-

бін говорить про кіно як канал комунікації між 

«своїми», який одночасно виступає символом при-

лучення до цивілізації «інших» [3, с. 230].  

Характер взаємодії полів масового і елітарного 

мистецтва перманентно змінюється від антагоніс-

тичних до відносин взаємозалежності. 

Антагонізм масового і елітарного кіно прояв-

ляється з моменту появи кіно як технічної новинки. 

Надалі в його поле розгортається справжня боро-

тьба економічних (США) або політичних (як це 

було в СРСР) принципів з художніми. Початок 

цього процесу можна побачити вже у французьких 

кінематографістів-авангардистів [9].  

Однак у сучасній полісемантичної культурі 

продукти мистецтва створюють певний «ресурс-

банк» (вираз Дж. Фіске). Сьогодні ясно, що триває 

процес тотального злиття кордонів у мистецтві в ці-

лому, і зокрема між полями масового і елітарного 

кіно, а також, як вказувалося, між полями виробни-

цтва, розповсюдження та споживання. Згідно Фі-

ске, текст-оригінал читається та інтерпретується в 

залежності від поля художньої комунікації, адже 

культура демонструє певну множинну диференціа-

цію пропозицій і смаків. У такій ситуації важливо 

навіть не що споживають, а як [8]. Один і той же 

фільм або сукупність фільмів (наприклад, в якості 

репертуару кінотеатрів) несуть різне соціальне та 

семіотичне значення для певних груп диференційо-

ваної аудиторії. 

Легітимація кіно як мистецтва, з одного боку, і 

як масової культури, з іншого, відбувається за до-

помогою певних соціальних інстанцій. У шістде-

сяті та сімдесяті роки в Америці цю роль викону-

вали кінокритики. Рокотов В.: «Вплив, зроблений 

кінокритиками на Голлівуд, величезний й безпере-

чний. У шістдесятих роках натхнення Ендрю Сер-

ріса, який нещадно таврував бездумну кіностряпню 

і люто відстоював естетичні принципи, розгорнуло 

двері в кінематограф десяткам молодих режисерів» 

[7]. Відомо, що Ендрю Серріс в кінці шістдесятих 

вперше застосував теорію «авторського кіно» до 

американського кінематографа, що призвело до по-

яви кіномагнатів: Коппола, Спілберг, Скорсезе, 

Фрідкін, Шрейдер, Де Пальма, Мазурські, Лукас, 

Ален і Мел Брукс. 

Сьогодні сегмент кінокритики зазнав значних 

змін та розгорнув діяльність не тільки у реальному 

простору та друкованих ЗМІ, а й на віртуальних 

майданчиках, які об’єднали синефілів з різних кон-

тинентів, країн та міст. Їх особливістю стало те, що 

легітимацію кінопродукту здійснюють не профе-

сійні критики, а любителі кіно або шанувальники 

певного жанру, режисера, актора. Відмінною ри-

сою інтернет-кінокритики є те, що це колективна, 

збірна думка. З одного боку, це надає критиці зна-

чно величезну ступінь об'єктивності, ніж критика 

певної особи. З іншого - говорить про зниження 

ролі професійної освіти та досвіду у кінокритиці як 

соціальному утворенні. По суті, повноваження кі-

нокритики переходять від конкретних осіб (авторів 

або редакторів) до колективної свідомості. 

Однак питання вибірковості кінопродукції як і 

раніше вирішують фестивалі та кіноклубні рухи.  

Фестивалі мають величезне значення для авто-

рів кіно. Саме там вони можуть отримати як ви-

знання провідних фахівців в області кіноіндустрії і 

кінокритиці, так і можливості подальшого поши-

рення кіно. Відкриття першого великого кінофести-

валю відбулося у Венеції в 1932-му році. Решта 

міжнародних фестивалів, які проходять в Берліні, 

Каннах, Москві, Карлових Варах, стартувала приб-

лизно у 40-х і 50-х роках [5]. Проте, не можна ка-

зати, що фестивальний рух направлено на розвиток 

кіно як мистецтва - скоріше це канал демонстрації 

та розповсюдження кіно, спосіб його маркування в 

очах споживачів культури. 

Ще раніше фестивалів, у двадцяті роки мину-

лого століття, становленню кіно як мистецтва спри-

яло рух кіноклубів. Перший кіноклуб «Друзі сьо-

мого мистецтва» виник у Франції в 1920 році за іні-

ціативою критика Р. Канудо. У 20-ті роки 

кіноклуби об'єднували навколо себе головним чи-

ном людей мистецтва. Однак із розповсюдженням 

кіноклубів та з появою звукового кіно склався їх но-

вий тип, який передбачав роботу з масовим гляда-

чем. За радянських часів у 60-х роках повсюдно 

з’являлися кіноклуби. Кіноклубом називали масові 

організації кіноглядачів і любителів кіномистецтва, 

діяльність яких полягала в організації кіноперегля-

дів, лекцій, дискусій. Фактично роль кіноклубів 

зводилася до виховання естетичного смаку насе-

лення, кіноосвіти глядача, залученню його до мис-



The scientific heritage No 14 (14),2017 49 

тецтва. Кіноклубний рух і в західних країнах, і в ре-

спубліках Радянського союзу стояв в опозиції до 

домінуючої одноманітності масової культури.  

Підбиваючи підсумки, можна казати, що на 

протязі довгого часу існує сфера інституціаналіза-

ції кіно та його наближення до окремих глядацьких 

аудиторій. 

Але якщо аналізувати загальну ситуацію та 

приклади, то можна зробити висновок, що гомоло-

гію між простором виробництва і споживання обу-

мовлює ненавмисна відповідність між попитом і 

пропозицією. Хоча поле кіновиробництва є полем 

боротьби різних інтересів, воно як об'єктивне прос-

тір культурних установ (кінотеатри, кінокритики, 

журнали кіно) одночасно надає можливість для ре-

алізації найрізноманітніших смакових потреб гля-

дачів. У свою чергу смаки споживачів дають мож-

ливість функціонувати і знову утворюватися полях 

кіновиробництва, так як гарантують - негайно або з 

часом - ринок збуту різної кінопродукції. 

В Україні ж як державі, яка тільки формує вла-

сну інфраструктуру кінематографу, знаходження 

фільмом «свого» глядача представляє непередбачу-

ваний процес. Особливо, коли цих фільмів налічу-

ється близько тридцяти [6]. Якщо зазвичай основ-

ним замовником кіно в ринковій економіці є кіно-

компанії, які диктують його подальший розвиток, 

то в Україні - це авторське кіно. Індикатором його 

якості часто служать не економічні показники, а ви-

знання на кінофестивалях. Глядачами українського 

кіно, навіть якщо воно орієнтовано на масові смаки, 

є тільки спеціалісти та шановники кіно, які відвіду-

ють кінофестивалі та кіноклубі. Таким чином, ос-

новною проблемою залишається шлях українсь-

кого кіно до глядача у ситуації, коли воно не демон-

струється у широкому прокаті або навіть у межах 

країни.  
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В статье приведен анализ объема пропуска соединенных поездов на полигоне Забайкальской желез-

ной дороги. Определены факторы, оказывающие влияние на эксплуатационную работу участковых стан-

ций, при вождении соединенных поездов. 

Abstract  

The article gives an analysis of the volume of skips of connected trains on the range of the Trans-Baikal 

Railway. The factors influencing the operation of the station stations during the driving of the connected trains are 

determined. 
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Забайкальская железная дорога работает в 

условиях роста объемов работы и напряженной экс-

плуатационной обстановки на протяжении послед-

них лет. Рост размеров движения определяет необ-

ходимость поиска новых подходов к организации 

перевозочного процесса, внедрения новых техниче-

ских и технологических решений [3]. 

Для освоения возросшего объема перевозок в 

отдельные периоды пропускаются большегрузные 

поезда, вес которых в полтора-два раза больше, чем 

обычных поездов. Большегрузные поезда форми-

руют, в том числе, путем соединения двух и более 

поездов установленного веса и длины.  

Количество соединенных поездов на сети рос-

сийских железных дорог в последние годы имеет 

тенденцию роста (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 - Количество соединенных поездов на сети российских железных дорог 
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До 31% всех соединенных поездов на сети 

были проведены на полигоне Забайкальской желез-

ной дороги. Вождение соединенных поездов здесь 

обусловлено ежегодным ростом поездопотока, а 

также неразвитостью инфраструктуры (рис.2) [1]. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика вождения соединенных поездов на полигоне Забайкальской железной дороги 

 

Наибольшее количество пар поездов в преде-

лах Забайкальской железной дороги следует по 

главному ходу в направлении Петровский Завод – 

Архара (рис.3).  

 

 
Рисунок 3 – Прием-сдача грузовых поездов по стыковым пунктам Забайкальской железной дороги 
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дов движется по поездо-участкам, включающим 

железнодорожную участковую ст. Чернышевск-За-

байкальский (рис.4).  
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Рисунок 4 - Количество проведенных соединенных поездов по поездо-участкам 

 

В период 2015-2016гг. среднемесячное коли-

чество грузовых поездов, отправленных со ст. Чер-

нышевск-Забайкальский увеличено в среднем на 

1116 поездов.  

Организация движения соединенных поездов 

вызывает изменения в системе эксплуатационной 

работы участков. В частности, увеличиваются нор-

мативы станционных интервалов, технологических 

стоянок для осмотра вагонов, смены локомотивных 

бригад. 

Вождение поездов, длина которых превышает 

полезную длину приемоотправочных путей, вызы-

вает серьезные затруднения в работе участковых и 

сортировочных станций: происходит занятие гор-

ловины станций, что снижает маневренность про-

изводства работ, значительно увеличивается время 

технического осмотра составов из-за доставки ва-

гонных деталей в горловины станций. Возникает 

необходимость предусматривать время на соедине-

ние и разъединение поездов.  

Станция Чернышевск-Забайкальский является 

станцией поперечного типа. Состоит из четного и 

нечетного приемоотправочных парков. Имеется 17 

приемоотправочных путей. Отсутствие приемоот-

правочных путей длиной более 150 условных ваго-

нов для обработки соединенных поездов негативно 

сказывается на эксплуатационной работе и показа-

телях работы станции и участка в целом. 

Повышение массы поезда предъявляет особые 

требования к локомотивной тяге и инфраструктуре 

[2]. Одним из мероприятий, направленных на повы-

шение эффективности эксплуатационной работы 

участковых станций и участка в целом при вожде-

нии соединены поездов, может быть строительство 

приемоотправочного пути полезной длиной 150-

200 условных вагонов. Это позволит улучшить по-

казатели работы станции, а именно: сократить про-

стой транзитных вагонов с переработкой (около 

10%) и без переработки (около 4%). Экономия рас-

ходов может составить до 20 млн. рублей в год. 
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Аннотация 

Предложен способ повышения прочностных свойств деталей путем нанесения износостойких покры-

тий ультразвуковым методом, обеспечивающим получение тонких твердых слоев высокой износостойко-

сти. При нанесении на обрабатываемую поверхность легирующего материала был использован аналити-

ческий метод тщательного подбора компонентов упрочнения. 

Приведены результаты исследования зубчатых колес трансмиссии транспортного средства по проч-

ности, износостойкости и шумности их работы. 

Abstract 

Here is presented a method of increase of wear-resistance properties of vehicles parts by anti-wear coating 

applied by ultrasonic method which allows obtaining thin layers of solid high resistance. When an alloying material 

is applied to the surface to be treated an analytical method is used for careful selection of the reinforcement com-

ponents. 

In this work are presented the results of the study of transmission toothed gearing according to the wear-

resistance, durability and nosiness of their work. 

 

Ключевые слова: поверхностное насыщение, ультразвук, дисульфид молибдена, адгезионные воз-

действия, микротвердость, износостойкость, шероховатость. 

Keywords: surface saturation, ultrasonic, molybdenum disulphide, adhesion effects, micro-hardness, wear-

resistance, roughness. 

 

В условиях эксплуатации машин проблема по-

вышения надежности деталей всегда была и оста-

ется одной из наиболее актуальных. Для повыше-

ния прочности и износостойкости деталей широко 

применяются три наиболее известных способа – 

гальванический, горячий и диффузионный, кото-

рые по своим возможностям неравноценны. Напри-

мер, гальванический способ дает тонкое покрытие, 

но с очень низкой сцепляемостью с основным ме-

таллом; горячий способ обеспечивает хорошее 

сцепление с основой, но только на деталях, не име-

ющих выемок и царапин; диффузионное покрытие 

[1] позволяет получать равномерные слои на дета-

лях любой формы, однако широкого промышлен-

ного применения не получило, поскольку данный 

технологический процесс связан с большими затра-

тами времени и имеет невысокую стабильность 

вследствие спекания используемых порошковых 

насыщающих материалов. Освоенным и широко 

распространенным методом нанесения износостой-

ких и антифрикционных покрытий является диф-

фузионное насыщение поверхностного слоя [2] ка-

ким-либо элементом, находящимся в атомарном со-

стоянии и способным раствориться в базовом 

материале. Такая обработка обеспечивает повыше-

ние износостойкости деталей машин главным обра-

зом за счет увеличения твердости поверхностного 

слоя. 

 

 

 

Краткое изложение решения задачи 
Одним из наиболее эффективных способов по-

вышения поверхностной прочности и износостой-

кости деталей, особенно зубчатых колес является 

деформирование и поверхностное насыщение леги-

рующим металлом, обладающим высокой твердо-

стью и износостойкостью с применением ультра-

звука. 

Целью данной работы является описание спо-

соба повышения износостойкости и прочности де-

тали за счет диффузионного насыщения поверх-

ностного слоя детали частицами легирующего ма-

териала и одновременным наклепом шариками 

высокой твердости в зоне ультразвука. 

Для достижения поставленной цели решены сле-

дующие задачи: 

1. Определена физика процесса упрочнения 

поверхностного слоя детали комплексным насыще-

нием легирующим материалом – дисульфид молиб-

деном. 

2. Установлено оптимальное сочетание ком-

понентов насыщающей смеси для проведения про-

цесса упрочнения поверхности детали. 

3. Оценено влияние параметров режима 

насыщения на прочностные и износные характери-

стики поверхностного слоя при молибдировании. 

Научная новизна работы заключается в уста-

новлении аналитической зависимости, определяю-

щей состав насыщающей смеси. 
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Метод решения 
Для повышения прочности и износостойкости 

обрабатываемой детали использованы ультразвук с 

компонентами дисульфид молибдена и упрочняю-

щие стальные шарики различного диаметра. Обра-

ботка детали включает в себя два этапа: 1) очистка 

поверхности [3] от масляных пятен и коррозии; 2) 

насыщение поверхности в зоне ультразвука порош-

ком дисульфид молибдена со стальными шари-

ками. Для решения поставленной задачи были ис-

пользованы зубчатые колеса коробки передач авто-

мобиля УАЗ. Материал − сталь 25ХГМ, величина 

зерна 7…9. Твердость зубьев 

НRC 35…45. 

Поверхность зубчатого колеса вначале очища-

ется с помощью непрерывной струи жидкости с 

гранулированными абразивными зернами, находя-

щимися во взвешенном состоянии в жидкости, в ко-

торой генерируются ультразвуковые колебания 

специальным излучателем, создаваемым в рабочей 

камере. Потом производится диффузионное насы-

щение поверхностного слоя дисульфид молибде-

ном и стальными шариками высокой прочности. 

Общую массу гранулированного абразивного 

зерна am  определяют из выражения 

 

 
a

k
a d

kA

vv
m 21  ,   (1) 

 

где 1v  объем рабочей камеры; 2v объем 

части изделия, находящейся в камере; ad сред-

ний диаметр гранулированного абразивного зерна; 

k коэффициент пропорциональности массопере-

носа частиц в ультразвуковой камере; kA ампли-

туда смещения стенки камеры.  

 Продолжительность обработки поверхности 

находят по формуле 
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где 
0

S   внутренняя площадь камеры; 1S  

площадь поверхности изделия; l максимальное 

расстояние от стенки камеры до поверхности де-

тали; 
0

f частота колебаний; 
жm 

 
масса жидко-

сти; ρ − плотность обрабатываемого материала. 

Гранулированные абразивные зерна отлича-

ются диаметром (
nddd ...21  ), тогда их общую 

массу рассчитывают из выражения 
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где i номер применяемого типоразмера 

гранулированного абразивного зерна; 

  2103,2...7,1ik  см /3
г − коэффициент про-

порциональности. 

Масса легирующего вещества определяется из 

выражения 
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где d – средний диаметр частиц порошка; 
1

ρ и 

0
ρ  – плотность порошка и шариков соответ-

ственно; 0f  – частота колебаний; 0,2
σ  – предел 

текучести материала изделия; ξ
т
  коэффициент 

диффузионного массопереноса  

(ξ 0,05
т
 − отношение массы порошка к 

массе шариков). 

Прочность сцепления оценивали методом не-

прерывного вдавливания алмазного индентора на 

твердомере ТК-2М при нагрузке 1000 Н. За крите-

рий оценки адгезионно-прочностных свойств мате-

риала был принят коэффициент отслоения 
о

К , 

определяемый из соотношения: 

 

о
о

л

,
A

K
A

  

 

где Ао – площадь отслоения вокруг лунки от 

индентора, мм2; Ал – площадь лунки, мм2. 

Изменение параметров структуры проводи-

лось на дифрактометре «Дрон3М» (рис. 1) с исполь-

зованием фильтрованного Cuk- излучения. 
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Рис.1. Общий вид дифрактометра ДРОН-3М 

 

Основная аппаратурная погрешность измере-

ния скорости счета импульсов, не более  -0,4 %. 

Установлена, что основными параметрами, влияю-

щими на процесс упрочнения, являются: амплитуда 

звукового колебания, массы легирующего эле-

мента, шариков и их диаметры. Высота микроне-

ровностей поверхности зубчатого колеса состав-

ляла 5,0zR  мкм до обработки и 06,0zR  мкм 

после обработки. 

Результаты рентгеноструктурного фазового 

анализа свидетельствуют о том, что при ультразву-

ковом способе с добавлением 40% молибдена, мо-

либденовое покрытие состоит из фазы дисульфид 

молибдена Fe 2 Mo 3 , которая обладает меньшей 

хрупкостью и лучшей износостойкостью. Глубина 

и микротвердость упрочняемого слоя зависят от 

времени обработки При этом скорость шариков со-

ставил 23 м/с. В процессе обработки возможен по-

догрев среды рабочей камеры путем поддува в нее 

нагретого газа. 

Обработка деталей осуществляется на уста-

новке (рис. 2), которая обеспечивает повышение 

чистоты обработанной поверхности детали до 85 − 

95 % за 60 с, Потребляемая мощность установки 4 

кВт, время обработки в зависимости от массы обра-

батываемой детали и толщины поверхностного 

насыщения составило от 5 до 180 с. 

Физика процесса упрочнения поверхности де-

тали заключается в следующем. При возбуждении 

колебаний торца концентратора при амплитудах 

смещения в рабочей камере возникают мощные ра-

диационные давления. Акустические потоки, кото-

рые поднимают непрерывную струю жидкости вме-

сте с гранулированными абразивными зернами, ге-

нерируют (инжектируют) ультразвуковые 

колебания. Касаясь колеблющейся стенки волно-

вода, гранулированные абразивные зерна различ-

ного диаметра ускоряют движение и, ударяясь об 

обрабатываемую поверхность, насыщают дисуль-

фид молибденовым порошком. Кроме того, ультра-

звук закручивает струю жидкости таким образом, 

что возникает жидкостный вихрь, который с помо-

щью стальных шариков и частицы дисульфид мо-

либдена внедряются в поверхность обрабатывае-

мой детали, под воздействием как внутри вихря, так 

и его периферии, способствуя эффективному насы-

щению в труднодоступных местах поверхности ди-

сульфид молибденом, особенно в сочленениях под 

различными углами. 

Диффузионный массоперенос частиц матери-

ала обусловлен двумя причинами: с одной стороны, 

при ударах стальных шариков в локальных местах 

выделяется тепло, образуется большой градиент 

температур, что значительно ускоряет диффузию; с 

другой − при ударах создаются большие акустиче-

ские давления в материале изделия, что также при-

водит к усилению диффузии [4]. 
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Рис.2. Схема установки для упрочнения металлических изделий: 

1 – магнитострикционный ультразвуковой преобразователь; 2 – ступенчатый концентратор; 3 – 

рабочая камера; 4 – изделие; 5 – стальные 

шарики; 6 – частицы порошка. 

 

Если обработку осуществлять за время меньше 

расчетного, то поверхностный слой насыщается 

минимальной толщины частицами дисульфид мо-

либдена. При увеличении времени обработки про-

исходит «шелушение» обрабатываемой поверхно-

сти, кроме того, увеличивается толщина поверх-

ностного слоя, вследствие чего зуб шестерни не 

будет входить в впадину колеса. Поэтому время, за 

которое зерна дисульфид молибдена полностью об-

работают всю поверхность и создадут необходи-

мый микрорельеф остаточной напряженности, счи-

тается оптимальным, обеспечивая сцепляемую 

прочность насыщения с обрабатываемой поверхно-

стью и износостойкость детали.  

Измерение микротвердости покрытий произ-

водится на приборе ПМТ-3. Для этого применялся 

наконечник в форме четырехгранной пирамиды с 

квадратным основанием (пирамида Виккерса).  

Угол заострения алмазного четырехгранного 

наконечника составляет 2,38 рад (136°). Значение 

микротвердости вычислено по формуле  

 
2

μ
1,854 /H F d , 

где F   нормальная нагрузка, приложенная к 

алмазному наконечнику; d − среднее арифметиче-

ское значение длин обеих диагоналей квадратного 

отпечатка. 

Для определения износостойких покрытий 

была использована методика, основанная на внед-

рении в исследуемый материал алмазного инден-

тора Кнупа ромбической формы на микротвердо-

мере ПМТ-3 при нагрузке 2,6 Н.  

При этом глубина внедрения индентора во 

всех случаях составляла менее 2,5 мкм, то есть 

сплошность покрытия не нарушалась. Перед прове-

дением измерений производится локальная подпо-

лировка поверхности алмазными пастами и обез-

жиривание спиртом. Упругие свойства обработан-

ной детали определены по модулю Юнга, которая 

зависит от структуры, химического состава и спо-

соба обработки поверхности и вычислялись по фор-

муле  

μ

1

1

H
E

b b

d d






,  

 

где Нµ - микротвердость по Кнупу, ГПа; α - без-

размерный коэффициент (α = 0,45); b1, b - малая 

диагональ отпечатка пирамиды Кнупа на свинцо-

вом и на исследуемом образце соответственно; d1, d 

- большая диагональ отпечатка пирамиды Кнупа на 

свинцовом и исследуемым образцах.  

Микротвердость по Кнупу выражена 

следующей формулой: 
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где G модуль упругости при сдвиге поверх-

ностного слоя ( 48,1 10G   МПа). 

Результаты измерения микротвердости по-

верхности зубчатого колеса  

приведены на рис. 3. Значение модуля Юнга 

составило 5(2,1 2,17) 10E    МПа  

 

 
Рис.3. График изменения микротвердости поверхностного слоя 

стали 25ХГМ в зависимости от толщины уплотненного слоя 

 

Учитывая, что масса стальных шариков раз-

личного диаметра, а также время действия вихре-

вой струи должно быть в пределах 103…104 раз, не 

более, чем время пластической остаточной дефор-

мации детали. В зависимости от массы детали ком-

поненты и параметры ультразвукового колебания 

корректируются. Например, для шестерни коробки 

первой передачи массой 1кг определены оптималь-

ные компоненты: частота колебаний −211,7 кГц, 

масса дисульфид молибдена −5 гр, с плотностью 

10,2 г/см3 и диаметром частиц порошка 50…70 мкм, 

засыпались стальные шарики массой 100 г, плотно-

стью 7,8 г/см3 и диаметром 1,0 −5 мм на кг массы 

детали. Затем включив ультразвуковую камеру и 

установив следующий рациональный режим обра-

ботки: температура в камере резонаторе поддержи-

валась не более 25о С, напряжение сети – 220 в, ам-

плитуда смещения детали – 0,057 мм. После окон-

чания обработки, упрочненные детали вынимались 

из резонатора и взвешивались на аналитических ве-

сах. До и после испытаний проводились замеры 

микротвердости, линейных размеров, шероховато-

сти поверхности (на профилографе-профилометре).  

При соблюдении условий, определенных про-

межутков времени обработки и массы стальных 

шариков достигается повышение поверхностной 

прочности, снижение шума зубчатых колес (рис. 4), 

износ на (рис. 5) и повышение наибольшей чистота 

обрабатываемой поверхности.  

 

 
Рис.4. Изменение шума коробки передач от частоты 

вращения зубчатых колес: 1−до обработки зубчатых колес; 

2− после обработки 

 

Способ повышения прочности и износостой-

кости можно использовать как при изготовлении 

деталей в области машиностроения, так и при ре-

монте изношенных деталей в эксплуатационных 

условиях. 
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Рис.5. Зависимость износа зубьев колеса коробки передач от длительности 

работы: 1− до обработки; 2− после обработки 

 

К обработке подвергались также детали из 

алюминиевого сплава. Особое внимание обраща-

лось на состояние поверхности. Шероховатость по-

верхностей определяли на профилографе-профило-

скопе. Например, высота микронеровностей со-

ставляла для стали 0,5zR  мкм, для 

алюминиевого сплава 
zR 0,21 мкм до обработки 

и соответственно 0,06zR  мкм и 
zR 0,02 мкм 

после обработки. Микроструктура стали 25ХГМ 

после ультразвуковой обработки приведена на рис. 

6. 

 

 
 

Рис.6. Микроструктура стали 25ХГМ после УЗО 

упрочнения (× 400) 

 

Величина максимальной твердости для стали 

25ХГМ достигает до 54 МПа, т. е. по сравнению с 

исходной поверхностная твёрдость в результате 

микроударов повысилась на 15 единиц. Микро-

твёрдость алюминиевого сплава в зависимости от 

времени обработки меняется почти в четыре раза 

меньше, чем углеродистой стали. Причём, глубина 

молибденового слоя становится больше с увеличе-

нием времени обработки поверхности детали, у 

алюминиевого сплава после 20 с обработки глубина 

слоя не меняется. 

Заключение Для использования ультразвуко-

вой установки при обработке деталей необходимо 

определить частоту колебаний движущихся шари-

ков до столкновения с обрабатываемой поверхно-

стью в зоне ультразвукового поля. В качестве воз-

мущающего импульса в данном случае принят 

2
1

,
n

i

q v m


  где n количество используемых 

стальных шариков;
2

v  скорость звуковых коле-

баний; m  − масса используемого шарика. 

2. Для повышения прочности сцепления по-

крытий с основанием проводят предварительную 

очистку детали в органических растворах и поме-

щают в ультразвуковую ванну, затем с использова-

нием порошка дисульфид молибдена с металличе-

ским шариками производят обработку поверхности 

детали. 

3. С помощью полученных уравнений (1) – (4) 

определены массы шариков, порошка дисульфид 

молибдена, время обработки для обеспечения опти-

мального режима работы ультразвуковой уста-

новки. Оптимальный режим обработки поверхно-

сти детали обеспечивает улучшение основных по-

казателей качества, таких, как снятия остаточных 

напряжений составило от 8 до 10 %, микротвер-

дость повышается на 15 единиц, шероховатость 

улучшается в 8,3 раза. При этом достигается макси-
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мальное упрочнение поверхностного слоя и повы-

шение износостойкости зубчатого колеса в 2…3 

раза. 

4. Повышение прочности детали, снижение 

трудоемкости и себестоимости обработки, а также 

возможность установки оборудования в потоке ме-

ханической обработки делают процесс наиболее 

прогрессивным. 
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Рассмотрены структурные особенности прокладки трубопроводов тепловых сетей (подземных и 
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Введение 

В современных условиях системы централизо-

ванного теплоснабжения в странах Северной Ев-

ропы достигают уровня 60%, а в странах СНГ – 80% 

от всех систем, поставляющих тепловую энергию в 

жилые, общественные и промышленные здания и 

сооружения. Одним из основных преимуществ си-

стем централизованного теплоснабжения является 

возможность использования таких видов топлива, 

которые являются оптимальными с технико-эконо-

мической точки зрения и обеспечивают большую 

экологическую чистоту окружающей среды. 

Главными средствами транспортирования теп-

ловой энергии при централизованном теплоснаб-

жении являются стальные трубы с разными видами 

изоляции, а преобладающим способам прокладыва-

ния трубопроводов в городах является подземное. 

Эти трубопроводы с необходимым снаряжением 

формируют тепловые сети. 

В Украине одна из самых высоких в мире 

насыщенность городов тепловыми сетями, при 

этом общая протяжность трубопроводов составляет 

около 47 тыс. км. На балансе предприятий комму-

нальной теплоэнергетики находится свыше 20 тыс. 

км труб диаметром от 50 до 800 мм. Каналы про-

кладки теплопроводов в большинстве случаев не 

защищены от проникновения почвенной воды и 

другой влаги, что приводит к значительным поте-

рям тепловой энергии, коррозионному поврежде-

нию металла труб и аварийному отключению по-

требителей. Общие потери тепловой энергии в 

функционирующих сетях систем централизован-

ного теплоснабжения составляют около 30%. Срок 

безаварийной эксплуатации таких сетей не превы-

шает 10-15 лет [1-2]. 

Замена поврежденных трубопроводов позво-

лит решить проблему значительной потери теплоты 

при ее транспортировании до конечного потреби-

теля, однако на данный момент это не представля-

ется возможным в связи с экономической ситуа-

цией. Единственным выходом из сложившейся си-

туации является мониторинг технического 

состояния тепловых сетей (особенно магистраль-

ных трубопроводов), своевременное выявление 

критических дефектов таких систем и их скорейшая 

ликвидация. 

 

Цель и задачи исследования 

Проведенные исследования имели целью уста-

новить подходы к диагностированию технического 

состояния тепловых сетей (подземных и надзем-

ных) в условиях их эксплуатации без отключения 

потребителей. 

Для достижения поставленной цели ставились 

следующие задачи: 

- исследовать особенности построения тепло-

вых сетей и оценить технические возможности их 

диагностирования; 

- провести анализ существующих методов ди-

агностирования технического состояния трубопро-

водов тепловых сетей, охарактеризовать их пре-

имущества и недостатки; 

- на базе проведенного анализа предложить оп-

тимальный метод диагностирования состояния теп-

ловых сетей в условиях их функционирования. 

 

Особенности построения тепловых сетей 

В системах централизованного теплоснабже-

ния тепловая энергия в виде горячей воды или пара 

транспортируется от ТЭЦ или котельных к потре-

бителю специальными трубопроводами, которые 

называются тепловыми сетями. 

Тепловые сети подразделяют по назначению 

на: 

- магистральные – от источника производства 

теплоты к каждому микрорайону или предприятию; 

- распределительные или междуквартальные – 

от магистральных сетей к кварталам города; 

- внутриквартальные сети – до отдельных зда-

ний; 

- ответвленные от распределительных (или ма-

гистральных) сетей к тепловым пунктам потребите-

лей теплоты. 

Схемы транспортировки теплоты от источника 

к потребителям зависят от вида теплоносителя, вза-

имного расположения источников производства и 

потребителей тепловой энергии, а также характера 

изменения тепловой нагрузки. На проектирование 

тепловых сетей значительно влияет тепловая мощ-

ность источника тепловой энергии и перспективы 

развития района теплоснабжения. Схема тепловых 

сетей, кроме высокой экономичности затрат, 

должна отвечать современным требованиям к 

сроку службы и надежности эксплуатации. В зави-

симости от конфигурации схемы тепловых сетей 

разделяют на радиальные и кольцевые [3-7]. 

Если допустимы кратковременные перерывы в 

теплопотреблении, достаточные для ликвидации 

аварий на тепловых сетях, то рекомендуется ис-

пользование радиальных схем тепловых сетей (рис. 

1). 

Радиальные тепловые сети сооружают с посте-

пенным уменьшением диаметра труб от источника 

теплоты. Такие тепловые сети также называют ту-

пиковыми, они имеют меньшую стоимость, чем 

кольцевые, а также просты в эксплуатации. При 

авариях на главных участках тепловых сетей тепло-

снабжение вне аварийного участка прекращается.  

Если не допустимы прекращения подачи 

тепла, для бронирования теплоснабжения на ава-

рийном участке возможно использование ради-

ально-кольцевых сетей, которые отличаются от ра-

диальных использованием перемычек между маги-

стралями. Резервирование с помощью перемычек в 

большинстве случаев оказывается малоэффектив-

ным вследствие недостаточной пропускной способ-

ности перемычек, которые имеют меньший диа-

метр, чем диаметр труб магистрали. 

Кольцевые тепловые сети (рис. 2) имеют боль-

шую стоимость и объединяют несколько источни-

ков производства тепловой энергии с целью опти-

мального распределения тепловой нагрузки по теп-

ловым станциям и загрузки наиболее мощных и 

экономичных котельных агрегатов. Технико-эконо-
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мические исследования показали, что дополнитель-

ные затраты на строительство кольцевой тепловой 

сети из труб постоянного диаметра чаще всего ком-

пенсируется уменьшением капитальных вложений 

на установку меньших суммарных резервных теп-

ловых мощностей на ТЭЦ. 

Паровые сети проектируют в основном ради-

альными на территории промышленных предприя-

тий, где тепловая нагрузка сосредоточена на не-

большом расстоянии и допускаются кратковремен-

ные перерывы в теплоснабжении. Прокладка 

конденсатопроводов для возврата конденсата к ис-

точнику тепловой энергии осуществляется исходя 

из местных условий и особенностей технологиче-

ского процесса. 

Водяные тепловые сети отличаются большим 

количеством ответвлений и распределением тепло-

вой нагрузки на большой территории. Значительная 

аварийность водяных тепловых сетей предъявляет 

высокие требования к надежности теплоснабжения. 

Перемычки в радиально-кольцевых сетях для водя-

ного теплоносителя более целесообразны, чем для 

пара, так как с помощью перемычек решается по-

дача сетевой воды на горячее водоснабжение во 

время ремонтных работ на начальных участках теп-

ловых сетей в течение неотопительного периода. 

 

Анализ методов диагностирования трубо-

проводов 

Для определения технического состояния теп-

ловых сетей (как подземных, так и надземных) в 

процессе их эксплуатации может использоваться 

несколько видов контроля и значительное число 

контактных и бесконтактных методов. Так к визу-

альному контролю относятся методы визуального 

обследования и индикаторов коррозии. Тепловой 

контроль осуществляется при помощи тепловой 

аэросъёмки, наземным тепловизионным сканирова-

нием, бесконтактным, контактным и теплометриче-

скими методами. Акустический контроль прово-

дится акустически-корреляционным методом и ме-

тодами акустической эмиссии и акустического 

отклика. К электрическим видам контроля отно-

сится метод выносного электрода, а к электромаг-

нитному – георадиолокационный метод. Магнит-

ный контроль осуществляется методами внут-

ритрубного диагностирования и магнитной памяти. 

Контроль проникающими веществами, или течеис-

кания осуществляется люминесцентным цветным 

методом. 

 
 

Рис. 1. Структурная схема радиальных тепловых сетей:  

1 – ТЭЦ; 2 – магистральные трубопроводы (d – диаметр трубы, d1>d2>d3);  

3 – потребители тепловой энергии; 4 – перемычка 
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Рис. 2. Структурная схема кольцевых тепловых сетей:  

1 – ТЭЦ; 2 – магистральные трубопроводы (d – диаметр трубы, d1>d3);  

3 – потребители тепловой энергии 

 

Рассмотрим детально особенности представ-

ленных методов для определения состояния под-

земных тепловых сетей [8-10]. 

Так при визуальном обследовании поверхно-

сти грунта над теплосетью есть возможность вы-

явить только значительные разрывы метала или 

свищ, через которые происходит утечка теплоноси-

теля. 

Метод индикаторов коррозии позволяет ана-

лизировать массу контролируемых пластин, поме-

щенных в действующий трубопровод. При этом по-

вреждения металла трубопровода или его изоляции 

таким методом выявить невозможно. 

Тепловая аэросъёмка проводится путем ана-

лиза тепловой карты, полученной при помощи теп-

ловизионного оборудования, закрепленного на бес-

пилотном летательном аппарате (самолетного или 

вертолетного типа). Тепловая аэросъёмка позво-

ляет выявить разрывы металла трубопроводов (как 

наземных, так и подземных), места увлажнения 

тепловой изоляции и ее разрывы. 

Наземное тепловизионное сканирование поз-

воляет проводить анализ теплового изображения, 

полученного при помощи портативного теплови-

зора, путем преобразования температурного рас-

пределения инфракрасного диапазона в видимый. 

Такое сканирование позволяет выявлять разрывы 

трубопроводов, места увлажнения и повреждения 

тепловой изоляции. 

Бесконтактный тепловой контроль позво-

ляет проводить контроль тепловой энергии, кото-

рая выделяется на поверхности грунтовой почвы, 

через воздушную прослойку. Такой контроль про-

ходит на базе пирометров или инфракрасных ра-

диометров с модуляцией оптического потока. 

При контактном тепловом контроле тепло-

вая энергия от нагретой трубопроводами поверхно-

сти почвы передается через непосредственный кон-

такт с термочувствительными элементами к специ-

альному прибору, который анализирует 

полученные данные и сравнивает их с нормальным 

состоянием функционирования тепловой сети. 

Теплометрический метод контроля преду-

сматривает регистрацию приборами, которые 

функционируют в инфракрасном диапазоне, рас-

пределений температурных полей на поверхности 

грунта над теплосетью. Таким методом можно вы-

явить места разрыва метала трубопроводов, зоны 

увлажнения и повреждения тепловой изоляции. 

Метод акустической эмиссии основан на ре-

гистрации и анализе акустических волн, возникаю-

щих в процессе пластической деформации и разру-

шения (роста трещин) контролируемых объектов. 

Метод позволяет определить места трещин и раз-

рывов метала трубопровода, а также места утонче-

ния их стенок. 

Метод акустического отклика базируется на 

измерении акустических колебаний, которые воз-

никают при вытекании разного рода теплоносителя 

через дефект в трубопроводе. Информативные сиг-

налы регистрируется специальными преобразова-

телями, установленными в трубопроводе. 

Акустико-корреляционный метод преду-

сматривает регистрацию сигналов от двух сенсо-

ров, размещенных на концах определенного 

участка трубопровода. Шумы случайного харак-

тера при этом не влияют на процесс поиска крити-

ческого дефекта. Данный метод подходит для опре-

деления места разрыва трубопровода. 

Метод выносного электрода основан на из-

мерении электрических потенциалов с короткими 

интервалами по длине обследуемого трубопровода 

относительно неполяризующегося медно-сульфат-

ного электрода сравнения. Этот метод подходит 

для определения возникновения прорывов в трубах 

и мест повреждения сплошной изоляции при нали-

чии станций катодной защиты трубопровода (как 

опорного потенциала) при большой протяженности 

исследуемого участка. 
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Георадиолокационный метод базируется на 

излучении сверхшироколосных импульсов метро-

вого и дециметрового диапазона и приеме сигна-

лов, отраженных от границ раздела слоев зондиру-

емой среды, имеющей различные электрофизиче-

ские свойства. Для реализации данного метода 

используются георадары. Георадиолокационный 

метод позволяет выявлять места разрывов металла 

трубопроводов. 

Внутритрубное диагностирование прово-

дится интеллектуальными движущимися порш-

нями путем намагничивания ферромагнитного ма-

териала трубы до насыщения и регистрации пото-

ков рассеяния, вызванных ее дефектами. Этим 

методом можно определить места расположения 

трещин и разрывов металла трубопроводов, а также 

зоны истончения их стенок. 

Метод магнитной памяти позволяет вы-

явить локальные изменения поля, которые вызваны 

дефектами в намагниченном ферромагнетике. Ме-

тод магнитной памяти позволяет выявить разрывы 

и трещины металла трубопровода, а также места ис-

тончения его стенок. 

Люминисцентный цветной метод позволяет 

обнаружить места утечки теплоносителя из трубо-

провода путем добавления в него цветного краси-

теля для обнаружения разрывов металла трубопро-

водов. 

В таблице 1 приведены данные об информа-

тивных параметрах, преимуществах и недостатках 

рассмотренных методов диагностирования состоя-

ния тепловых сетей. 

 

Таблица 1 Преимущества и недостатки методов диагностирования технического состояния тепловых сетей 

 

Метод 
Информативный 

параметр 
Преимущества Недостатки 

Визуальное обследо-

вание 

Увлажнение почвы, 

выход теплоносителя 

на поверхность грунта, 

таяние снега 

Низкая стоимость 

Длительность исследования, 

значительная погрешность 

определения места дефекта 

Метод индикаторов 

коррозии  

Масса и размер инди-

каторных пластин 

Низкая стоимость, 

возможность опре-

деления интенсив-

ности коррозии 

Длительность исследования, 

необходимость дополните-

льного оборудования 

Тепловая аэросъёмка 
Термограмма (цветная 

или черно-белая) 

Оперативность, од-

новременное обсле-

дование больших 

площадей, запись и 

анализ данных 

Исследования только в ноч-

ное время, влияние тепловой 

энергии внешних источни-

ков, высокая стоимость, от-

сутствие нормативов  

Наземное теплови-

зионное сканирование 

Термограмма (цветная 

или черно-белая) 

Оперативность, точ-

ное определение ме-

ста дефекта, оценка 

качества теплоизо-

ляции, одновремен-

ное обследование 

больших площадей, 

запись и анализ дан-

ных 

Высокая стоимость, влияние 

тепловой энергии внешних 

источников, необходимость 

постоянной настройки, 

исследования только при ни-

зких температурах 

Бесконтактный тепло-

вой контроль 
Тепловой поток 

Оперативность, точ-

ное определение ме-

ста дефекта, оценка 

качества теплоизо-

ляции 

Влияние тепловой энергии 

внешних источников, необ-

ходимость постоянной на-

стройки, небольшая площадь 

контроля 

Контактный тепловой 

контроль 

Температура поверхно-

сти грунта 

Точное определение 

места дефекта, оце-

нка качества теп-

лоизоляции 

Влияние тепловой энергии 

внешних источников, значи-

тельная погрешность опреде-

ления места дефекта, низкая 

продуктивность 

Теплометрический ме-

тод 

Температура поверхно-

сти грунта, тепловой 

поток 

Точное определение 

места дефекта, оце-

нка качества теп-

лоизоляции 

Длительность исследования, 

влияние тепловой энергии 

внешних источников, от-

сутствие нормативов 

Метод акустической 

эмиссии 

Сигнал акустической 

эмиссии 

Определение напря-

женных участков 

Быстрое затухание сигнала, 

необходимость доступа к 

трубе, длительность иссле-

дования 
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Метод акустического 

отклика 

Сигнал акустического 

отклика 

Оперативность, точ-

ное определение ме-

ста дефекта 

Влияние тепловой энергии 

внешней среды, невысокая 

достоверность результатов, 

влияние внешних акустиче-

ских шумов 

Акустико-корреля-

ционный метод 

Сигнал акустического 

шума 

Точное определение 

участков с корро-

зией 

Необходимость доступа к 

трубе, значительная погреш-

ность определения места де-

фекта, длительность иссле-

дования 

Метод выносного эле-

ктрода 

Амплитуда перемен-

ного тока, сопротивле-

ние между металлом и 

грунтом 

Высокая продуктив-

ность 

Невозможность контроля 

трубопроводов канальной 

прокладки и с изолирован-

ными участками, высокое на-

пряжение 

Георадиолокационный 

метод 

Интенсивность отра-

женной электромагни-

тной волны в диапа-

зоне 50-3000 МГц 

Определение место-

положения 

порывов, определе-

ние наличия грунто-

вых вод 

Высокая стоимость, от-

сутствие нормативов 

Внутритрубное диаг-

ностирование 

Интенсивность магни-

тного поля, пройден-

ное поршнем рассто-

яние  

Определение 

порывов и зон с раз-

ной степенью кор-

розии 

Высокая стоимость, нево-

зможность оценки качества 

теплоизоляции, отсутствие 

нормативов 

Метод магнитной па-

мяти 

Форма и интенсив-

ность магнитного поля 

Точное определение 

места дефекта, 

формы и типа дефе-

кта 

Наличие технологических 

окон 

Люминисцентный 

цветной метод 
Цветной окрас 

Точное определение 

места дефекта 

Шурфование теплосети, ис-

пользование в теплосетях то-

лько закрытого типа 

 

Как видно из проведенного анализа, в настоя-

щее время не существует универсального метода 

для полного диагностирования технического состо-

яния трубопроводов тепловых сетей, который бы 

позволял однозначно определить все их дефекты, а 

значительная часть информативных параметров 

контролируется путем прямого доступа к трубо-

проводу. При этом необходимо использовать боль-

шое количество разнообразного оборудования, осу-

ществлять шурфование трубопровода, или присо-

единятся к нему в тепловых камерах или на 

теплопунктах. Это очень усложняет и затягивает 

процесс диагностирования, а также делает его чрез-

вычайного трудоемким и дорогим. 

В связи с тем, что большинство рассматривае-

мых методов диагностирования состояния тепло-

вых сетей имеют определенные технические слож-

ности для внедрения на трубопроводах функциони-

рующих сетей, одним из наиболее перспективных 

методов является тепловая аэросъемка на базе со-

временных беспилотных летательных аппаратах, 

тем более что в результате активного развития 

авиационной отрасли в последние годы их стои-

мость значительно снизилась. 

  

Особенности проведения тепловой аэро-

съёмки 

Тепловая съёмка представляет собой регистра-

цию электромагнитного излучения от объектов 

контроля в инфракрасном диапазоне и преобразо-

вание его в видимое изображение. 

Тепловая аэросъёмка на данный момент явля-

ется единственным способом, который в короткие 

промежутки времени позволяет выявить аварийные 

и потенциально-дефектные участки трубопроводов 

тепловых сетей. С ее помощью можно оперативно 

обследовать значительные площади городского 

ландшафта и с высокой достоверностью зафикси-

ровать аномальные участки температурного поля 

на грунтовой поверхности [11-13]. 

Обычно тепловая аэросъёмка выполняется на 

высоте 300-400 м по системе параллельных марш-

рутов с межмаршрутным расстоянием 300-500 м, 

что обеспечивает не меньше 40% перекрытия изоб-

ражения для получения картины распределения 

тепловой энергии на плоскости. Тепловая аэро-

съёмка производится ранней весной или поздней 

осенью при отсутствии снежного покрова, когда 

тепловые сети функционируют в рабочем режиме. 

Для устранения искажающих тепловых эффектов 

от солнечной инсоляции, аэросъёмка должна про-

водится в ночное время, реже – днем при высокой 

сплошной облачности. Аэросъёмка не проводится 

при тумане, осадках и скорости ветра более 10 м/с. 

Скрытые места утечки теплоносителя, зоны 

разрушения теплоизоляции, участки подтопления 

теплопроводов уверенно фиксируются на термо-

граммах, получаемых в ходе тепловой аэросъёмки 

(рис. 3). 
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Рис. 3. Снимок жилой территории, полученный в ходе тепловой аэросъёмки («звездами» выделены 

места утечек теплоносителя; линиями обведены контуры трубопровода с нарушенной теплоизоляцией) 

 

Экспериментальным путем установлена воз-

можность оценки состояния тепловых сетей в 4-х 

градациях, что может быть обозначено различными 

оттенками на термограмме [11]: 

1) Нормированные теплопотери (характери-

зуются сухой и целостной изоляцией трубопрово-

дов и минимальным тепловым потоком от теплоно-

сителя к земной поверхности). 

2) Повышенные теплопотери (характеризу-

ются влажной или нарушенной теплоизоляцией 

трубопроводов, что способствует зарождению оча-

гов коррозионного разрушения; в тепловом поле 

может отображаться четкой аномалией среднего 

уровня яркости и несколько увеличенной шириной 

теплового следа). 

3) Высокие теплопотери (характеризуется 

нарушенной и влажной изоляцией трубопроводов, 

канал часто заполнен водой из соседних водонесу-

щих коммуникаций, грунтовой или талой водой; в 

тепловом поле отображается как высококонтраст-

ная аномалия при ширине в несколько раз больше 

нормы). 

4) Аварийное состояние (характеризуется 

нарушением целостности трубопровода с разливом 

теплоносителя. Аномалий теплового поля имеет 

очень высокий контраст и широкую расплывчатую 

форму, обусловленную особенностями микрорель-

ефа). 

Основная задача тепловой аэросъемки сво-

дится не только к обнаружению аварийных участ-

ков. Как правило, в случае разрыва трубопровода 

такие места достаточно быстро локализуются и 

принимаются необходимые меры. Одной из ее за-

дач является прогнозирование развития аварийных 

ситуаций для предупреждения их возникновения. 

Тем более, что структуры построения тепловых се-

тей являются подходящими для проведения тепло-

вой аэросъёмки (на рис. 1 серыми кругами опреде-

лены зоны проведения тепловой аэросъёмки для 

различных участков тепловой сети). 

На данном этапе развития тепловой аэро-

съёмки актуальным является усовершенствование 

системы мониторинга теплового состояния про-

странственно-разветвленных теплосетей с приме-

нением комплекса аппаратно-программных 

средств формирования тепловизионных изображе-

ний путем использования современных беспилот-

ных летательных аппаратов (квадрокоптеров), что 

позволит значительно удешевить и ускорить про-

цесс диагностирования состояния тепловых сетей и 

сделать данный метод доступным для целого ряда 

предприятий коммунальной и промышленной теп-

лоэнергетики. 

 

Выводы 

1) На базе нормативной документации и от-

крытых источников исследованы особенности по-

строения тепловых сетей (подземных и надзем-

ных). Показано, что основными структурными схе-

мами прокладки трубопроводов являются 

радиальная и кольцевая. Для радиальных тепловых 

сетей выделены территориальные зоны исследова-

ний отдельных участков трубопровода. 

2) Проведенные исследования показали, что в 

настоящее время не существует универсального 

метода диагностирования технического состояния 

трубопроводов тепловых сетей. Результаты анализа 

нормативной документации свидетельствует о том, 

что для теплосетей, находящихся в состоянии экс-
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плуатации, отсутствуют описания методик прове-

дения контроля на базе комплексного использова-

ния современных бесконтактных методов. 

3) Показано, что одним из перспективных ме-

тодов диагностирования состояния трубопроводов 

тепловых сетей является тепловая аэросъёмка на 

базе современных беспилотных летательных аппа-

ратов. Мировая практика широкого использования 

беспилотных летательных аппаратов для монито-

ринга характеристик окружающей среды свиде-

тельствует об их эффективности, экономичности, 

высокой достоверности результатов контроля. 

Дальнейшие исследования по использования теп-

ловой аэросъёмки для диагностирования техниче-

ского состояния трубопроводов будут сконцентри-

рованы на разработке эталонных диагностических 

функций и аппаратно-программных средств фор-

мирования и анализа тепловизионных изображе-

ний. 
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Анотація 

Проведенно санітарно-бактеріологічний та гідрохімічний аналіз проб води з різних ділянок басейну 

Сіверського Донця (смт. Червоний Донець, с. Черкаський Бишкин) та озер Лиманської групи (Чайка, Ко-

мишувате, Личове). Для оцінювання санітарно-бактеріологічного стану досліджуваних водних об’єктів 
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проведено визначення загального мікробного числа, були визначені бактерії кишкової палички та іденти-

фіковані патогенні ентеробактерії. Визначені гідрохімічні показники: вміст кисню, насичення киснем та 

БСК. Розрахована потенційна самоочисна здатність вод досліджених водних об’єктів за мікробіологіч-

ними та біохімічними показниками. 

Abstract 

The sanitary-bacteriological and hydrochemical analysis of water samples from different sites of the Siverskyi 

Donets basin (villages Chervonyi Donets, Cherkas'kyi Byshkyn) and lakes of the іnundative group (Chaki, 

Komishuvate, Lichove) has been carried out. For the assessment of the sanitary-bacteriological state of the 

investigated water objects the determination of the total microbial number was made and the coliform bacteria and 

pathogenic enterobacteriaceae were identified. The hydrochemical parameters: oxygen content, oxygenating and 

вiochemical oxygen demand are determined. The potential self-clarification capacity of water of investigated water 

bodies by microbiological and hydrochemical parameters is determined. 

 

Ключові слова: озера Лиманської групи, антропогенний вплив, мікробіологічні показники, гідрохі-

мічні показники, процеси самоочищення. 

Keywords: lakes of іnundative group, influence of man's activities, microbiological parameters, 

hydrochemical parameters, self-clarification process 

 

Озера Лиманської групи: оз. Чака, оз. Комишу-

вате, оз. Личове, знаходяться в зоні впливу Зміївсь-

кої ТЕС та відносяться до заплавних терас долини 

ріки Сiверський Донець. Озера системи поєднані 

між собою протоками: оз. Комишувате – оз. Чайка; 

оз. Чайка – оз. Личове; оз. Личове – р. Сіверський 

Донець. Озера Лиманської групи Комишувате, 

Чайка, Личове привернули увагу дослідників ще на 

початку 20-го сторіччя [6]. Вже на той час виникла 

необхідність їх дослідження в умовах посиленого 

антропогенного тиску. Окремі результати гідробіо-

логічних досліджень викладено в роботах О.Г. 

Васенко, В.А. Єрмоленко; А.В. Колісника [2–3]. 

Антропогенний вплив на стан поверхневих вод 

озер Лиманської групи відбувається за рахунок на-

дходження забруднюючих речовин з атмосфер-

ними опадами, поверхневим стоком з водозбору і 

ґрунтовими водами. На стан поверхневих вод впли-

ває надходження в озеро Чайки очищених госпо-

дарсько-побутових вод смт. Комсомольський, Змі-

ївської ТЕС і переливних вод золовідвалу. Всі кате-

горії стічних вод скидаються у р. Сіверський До-

нець. Масштабна господарська діяльність і необ-

хідність забезпечення стійкого розвитку регіону, 

шляхом прийняття науково обґрунтованих приро-

доохоронних рішень, обумовлює актуальність про-

ведення гідромоніторингових досліджень. 

Метою роботи є оцінка санітарно-бактеріоло-

гічного та гідрохімічного стану озер Лиманської 

групи: оз. Чака, оз. Комишувате, оз. Личове та річки 

Сіверський Донець і визначення інтенсивності про-

цесу самоочищення в досліджуваних водних 

об’єктах. 

Методи та результати досліджень 

На весні 2017 року був проведений відбір проб 

води в річці Сіверський Донець (ділянка басейну в 

смт. Червоний Донець та с. Черкаський Бишкин) та 

в озерах Лиманської групи (оз. Чаки, оз. Комишу-

вате, оз. Личове) на визначення мікробіологічних та 

гідрохімічних показників. Відбір проб проводили з 

урахуванням діючих нормативних документів [4,7].  

 

 
 

Рис. 1 Карта-схема району проведення досліджень 
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Для оцінювання санітарно-бактеріологічного 

стану водних об'єктів визначали наявність в них та-

ких показників: загальне мікробне число (сапрофі-

тна мікрофлора); наявність бактерій групи кишко-

вої палички (БГКП); коліфаги; патогенні ентероба-

ктерії. Облік загального мікробного числа 

проводився на поживному агарі. Визначення бакте-

рій кишкової палички – на середовищі Ендо та лак-

тозопептоном середовищі. Ідентифікацію та тесту-

вання ентеробактерій – на середовищах Кліглера та 

Сімонса. Визначення патогенних ентеробактерій – 

на середовищах Ендо, Кліглера, Сімонса, магніє-

вому середовищу, середовищі з вісмутом і середо-

вищі з лізином. 

Загальне мікробне число (ЗМЧ) це чисельність 

всіх сапрофітних мікроорганізмів, що належать до 

різних таксономічних груп і утилізують продукти 

розпаду органічних речовин. ЗМЧ в 1см3 проби є 

додатковим показником ступеню забруднення вод-

ного середовища, доповнюючи показники фекаль-

ного забруднення і одночасно дозволяє виявити за-

бруднення з інших джерел. Загальне мікробне чи-

сло, що визначено при температурі інкубації 

(37±1)°С - індикаторна група мікроорганізмів, се-

ред яких визначається більшою мірою алохтонна 

мікрофлора, внесена у водойму в результаті антро-

погенного забруднення або біологічного забруд-

нення, в т. ч. фекального. Загальне мікробне число, 

що визначено при температурі інкубації (21±1)°С - 

індикаторна група мікроорганізмів, серед яких, ок-

рім аллохтонної, визначається водна мікрофлора 

цієї водойми (автохтонна). Результати дослідження 

представлені у таблиці 1. 

 

Таблиця 1 Результати визначення загального мікробного числа сапрофітних бактерій в досліджуваних про-

бах 

 

№ 

проби 

 Пункти відбору 

проб 

Число сапрофітних бактерій, КУО/см3 
Коефіцієнт 

співвідно-

шення ЗМЧ 

22°/ЗМЧ 37°С 

Автохтонна мікроф-

лора (за температу-

рою  

22 0С) 

Аллохтонна мікроф-

лора (за температу-

рою 37 0С) 

1 р. Сіверський Донець 

(с. Черкаський Бишкин) 
2980 2100 1,4 

2 оз. Комишувате 1944 1044 1,9 

3 оз. Чайка 

 (об’єднаний стік) 
1072 762 1,4 

4 оз. Чайка  

(насосна станція) 
986 792 1,2 

5 оз. Личове 1196 748 1,6 

6 р. Сіверський Донець 

(смт. Червоний Донець) 
1108 840 1,3 

Загальне мікробне число всіх досліджуваних 

проб у цілому відповідає щільності сапрофітних мі-

кроорганізмів для весняного періоду. Встановлено, 

що коефіцієнт співвідношення ЗМЧ 22°С:ЗМЧ 

37°С (коефіцієнт самоочищення) для досліджува-

них проб води досить низький бо знаходиться у ме-

жах 1,24 – 1,86 та свідчить про наявність антропо-

генного забруднення. Найменше значення коефіці-

єнту характерне для проб води №3 (коефіцієнт 

рівний 1,3). Коефіцієнт самоочищення озер Коми-

шувате та Личове найбільший, порівнюючи з ін-

шими досліджуваними водоймищами, що свідчить 

про спроможність озер до бактеріального очи-

щення. Процеси самоочищення в озері Чайки про-

ходять досить повільно, так як коефіцієнт самоочи-

щення досить низький. 

Одним із показників функціональної активно-

сті мікроорганізмів водного середовища є біохімі-

чне споживання кисню (БСК). Цей показник харак-

теризує також забруднення поверхневих вод орга-

нічними речовинами, які легко окислюються. 

Особливе значення в останні роки приділяють кіне-

тичним параметрам цього показника, тому що вони 

характеризують інтенсивність процесів самоочи-

щення вод, а, відповідно, їх стійкість до антропо-

генного навантаження.  

Серед гідрохімічних показників визначалися: 

вміст кисню, насичення киснем та БСК. Визначена 

потенційна самоочисна здатність води за методом 

Кнеппа [1], як різниця БСК1 у пробах із додаванням 

тестової речовини (глюкози) та у контрольних про-

бах без додавання тестової речовини (Zабс=БСКгл-

БСК1, мгО2/дм3), а також відношення цієї величини 

до БСК1 (Zвідн= (БСКгл- БСК1)/БСК1).  
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Таблиця 2 Показники кисневого режиму й окислюваності води 

 

№ 

про-

би 

 

Пункти відбору 

проб 

Розчинений 

кисень, 

мгО2/дм3 

Насичення 

киснем,% 

БСК5, 

мгО2/дм3 

Потенційна самоочисна 

здатність 

Zабс, 

мгО2/дм3 

Zвідн 

  

1 

р. Сіверський До-

нець 

(с. Черкаський Би-

шкин) 

8,80 90 1,44 0,80 1,00 

2 оз. Комишувате 6,40 64 1,60 0,48 1,50 

3 
оз. Чайка (об’єд-

наний стік) 
10,20 114 2,56 1,60 1,67 

4 
оз. Чайка 

(насосна станція) 
11,60 135 6,08 1,12 0,58 

5 оз. Личове 10,08 105 4,64 1,28 1,00 

6 

р. Сіверський До-

нець 

(смт. Червоний 

Донець) 

6,88 73 1,44 1,44 2,25 

Значення показника БСК5 вод оз. Чайки у рай-

оні насосної станції та оз. Личове перевищують в 

1,04-1,36 рази допустимі значення цього показника 

для водних обєктів культурно-побутового водоко-

ристування, що свідчить про забруднення вод орга-

нічними речовинами за рахунок надходження 

об’єднаного стоку в досліджені озера. Встановлено, 

що потенційна самоочисна здатність вод досить ни-

зька, бо знаходиться у межах 0,58-2,25 (таблиця 3). 

Виявлено, що вода в озері Чайка у районі насосної 

станції (коефіцієнт рівний 0,58) майже не справля-

ється з антропогенним навантаженням. 

 

 
 

Рис. 2 Інтенсивність процесу самоочищення досліджених водних об’єктів  

 

Між отриманими результатами коефіцієнтів 

самоочищення (розрахованими на основі визна-

чення загального мікробного числа сапрофітних ба-

ктерій досліджених озер) та потенційної самоочис-

ної здатності (розрахованими за методом Кнеппа), 

досліджених водних об’єктів, спостерігається коре-

ляційний зв’язок. Коефіцієнт кореляції між коефі-

цієнтами самоочищення та коефіцієнтами потен-

ційної самоочисної здатності становить 0,556.  

Бактерії групи кишкової палички було визна-

чено методом прямого посіву на селективне середо-

вище Ендо з агаром з децимальних розведень (від 

1:10 до 1:10000). Тестування бактерій проводилося 

по забарвленню за Грамом, оксидазною активно-

стю та посівом на глюкозо-пептонне середовище та 

агар Клиглера. Пробірки з посівом інкубувалися в 

термостаті при 37 оС протягом 24 годин. Результати 

аналізу виражали в кількості клітин в 1 дм3 проби 

води. Після інкубації на мікробіологічній чашці пі-

драховували число колоній, що зросли.  

На рис. 2 наведена щільність бактерій групи 

кишкової палички (БГКП). Найбільша кількість 

БГКП спостерігається у пробах води відібраних в р. 

Сіверський Донець (с. Черкаський Бишкин), в оз. 

Комишувате, в оз. Чайка. 
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Рис. 2 Наявність бактерій групи кишкової палички в досліджуваних водних об’єктах 

 

Під час візуального огляду колоній, що виро-

сли, були обрані чотири типу колоній, які відрізня-

лися морфологічно: 1 тип – колонії середні та ве-

ликі, рівномірно рожеві, рівні краї (проби № 1, 2, 3, 

4, 5, 6); 2 тип – колонії середні та дрібні, матові, 

блідо-молочного кольору (проби № 1,2); 3 тип - ко-

лонії великі, темно-червоні з металевим блиском, з 

відбитком на зворотному боці (проба №2). Для по-

дальшої ідентифікації відбиралися колонії кожного 

типу.  

Показники БГКП перевищують санітарні пока-

зники для водних об’єктів у пунктах господарсько-

питного водокористування [5] в 1,6-4,4 рази, а у по-

рівнянні до пунктів культурно-побутового водоко-

ристування, нормативні значення для яких є жорс-

ткіші, перевищують у 1,2-8,8 рази. 

Найбільш забруднені проби води за показни-

ком БГКП є відібрані в р. Сіверський Донець в рай-

оні с. Черкаський Бишкин (44000 КУО/дм3), в оз. 

Комишувате (42000 КУО/дм3) та в оз. Чайки в місці 

об’єднаного стоку (36000 КУО/дм3) - перевищення 

нормативних показників для водних об’єктів у пу-

нктах культурно-побутового водокористування 

складає у 8,8 разів, 8,4 разів та 7,2 разів. Найбільш 

забруднена проба води за показником БГКП є віді-

брана в р. Сіверський Донець в районі с. Черкась-

кий Бишкин (44000 КУО/дм3) - перевищення нор-

мативних показників для водних об’єктів у пунктах 

господарсько-питного водокористування складає в 

4,4 рази. Враховуючи гідрологічний зв'язок Лиман-

ських озер між собою та з річкою Сіверський До-

нець, необхідно відмітити, що ділянка басейну Сі-

верського Дінця в районі с. Черкаський Бишкин 

значно забруднена за показником БГКП на відміну 

від басейну Сіверського Дінця в районі смт. Черво-

ний Донець, що знаходиться нижче за течією. В 

озері Личовому спостерігається мінімальне забруд-

нення за показником БГКП, не зважаючи на те, що 

в дане озеро перекачується вода з оз. Чайки, де за-

бруднення майже в 3 рази більше. 

Встановлено, що за кількістю лактозопозитив-

них кишкових паличок вода в річці Сіверський До-

нець в районі села Черкаський Бишкин, в озерах 

Комишувате та Чайка відповідає “помірному” сту-

пеню забруднення (індекс забруднення 1), в річці 

Сіверський Донець в районі смт. Червоний Донець 

та в озері Личовому – “допустимому” ступеню за-

бруднення (індекс забруднення 0) [5]. 

У всіх досліджених водних об’єктах були ви-

значені інші умовно-патогенні ентеробактерії. По-

передня ідентифікація показала можливу наявність 

таких бактерії – родов Proteus, Citrobacter, 

Enterobacter.  

При визначенні коліфагів посів проводився те-

траметричним методом з проб води об'ємами 10 

см3, 1 см3, 0,1 см3. До оброблених хлороформом до-

сліджуваних проб води додавалося агаризована су-

спензія тестової 18-годинної культури кишкової па-

лички E. coli В (конц. ~ 108 кл/мл) та інкубувалася 

при температурі (37 ±1)0С протягом 18-24 г. Наяв-

ність контамінації кишковій палички фагами визна-

чалася за утворенням на поверхні бактеріальної бі-

омаси бляшок – зон відсутності зростання.  

Облік результатів проводився у кількості 

бляшок у дм3 за формулою: 

 
(𝑁1 + 𝑁2 + 𝑁3 ) 

11.1
∗ 1000  [1] 

 

де N - сума бляшок на чашці; 

11,1 – досліджуваний об’єм проби води, см3 

Результати визначення коліфагів в дослідже-

них пробах надані у табл. 2. 
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Таблиця 2 Визначення коліфагів кишкової палички в досліджуваних пробах 

 

№ 

проби 

 

Пункти відбору 

проб 

Кількість бляшкоутворюючих одиниць (БУО) 

коліфагів в об'ємі проби, см3 БУО/дм3 

10,0 1,0 0,1 

1 
р. Сіверський Донець 

(с. Черкаський Бишкин) 
не виявлено не виявлено не виявлено відсутні 

2 оз. Комишувате не виявлено не виявлено 5 450 

3 оз. Чайка (об’єднаний стік) не виявлено не виявлено не виявлено відсутні 

4 
оз. Чайка 

(насосна станція) 
не виявлено не виявлено не виявлено відсутні 

5 оз. Личове не виявлено не виявлено не виявлено відсутні 

6 
р. Сіверський Донець 

(смт. Червоний Донець) 
не виявлено не виявлено не виявлено відсутні 

 
В озері Комишувате виявлені віруси бактерій – 

коліфаги. Кількість коліфагів в представленому 
озері складає 450 БУО/дм3, що перевищує нормати-
вні значення у 4.5 рази і свідчить про фекальне та 
вірусне забруднення водного об’єкту. В інших про-
бах, які досліджувались, коліфаги не виявлені. Для 
визначення бактерій з роду Сальмонел проби води 
(відібрані в річці Сіверський Донець та в озерах 
Чайки, Комишувате та Личове), що досліджува-
лись, поміщали у накопичувальне середовище з ма-
гнієм. За 24 год. зростання проби пересівали на віс-
мут-агар і середовище з лізином. Паралельно про-
водилось тестування на середовищах Кліглера і 
Сімонса. Наявність патогенних ентеробактерій з 
роду Сальмонел (в р. Сіверський Донець та озерах 
Чайка, Комишувате та Личове) не встановлено. 

Висновки 
В результаті проведеного санітарно-бактеріо-

логічного аналізу води досліджених об’єктів, виді-
лені бактерії групи кишкової палички, у тому числі, 
лактозопозитивні. Встановлено, що за санітарно-
бактеріологічними показниками вода в річці Сівер-
ський Донець в районі села Черкаський Бишкин, в 
озерах Комишувате та Чайка відповідає “помір-
ному” ступеню забруднення (індекс забруднення 
1), в річці Сіверський Донець в районі смт. Черво-
ний Донець та в озері Личовому – “допустимому” 
ступеню забруднення (індекс забруднення 0).  

Значення показника БСК5 вод оз. Чайки у рай-
оні насосної станції та оз. Личове перевищують в 
1,04-1,36 рази допустимі значення цього показника 
для водних обєктів культурно-побутового водоко-
ристування. За даними гідрохімічного аналізу вода 
оз. Чайка у районі насосної станції та оз. Личове за-
бруднена органічними речовинами.  

Коефіцієнт співвідношення загального мікроб-
ного числа автохтонної мікрофлори до аллохтонної 
в озерах свідчить про наявність біологічного та ан-
тропогенного забруднення. Згідно коефіцієнту 
співвідношення загального мікробного числа авто-
хтонної мікрофлори до аллохтонної та коефіцієнту 
потенційної самоочисної здатності розрахованого 
за методом Кнеппа, процеси самоочищення вод в 
досліджених озерах та на ділянках р. Сіверський 
Донець проходять досить повільно.  

Озеро Чайка зазнає найбільшого техногенного 
тиску, так як озеро приймає стічні води і від очис-
них споруд, і від дренажного каналу золовідвалу. 
Таким чином можна стверджувати, що вода в озері 

Чайки майже не справляється з антропогенним на-
вантаженням (коефіцієнт самоочищення рівний 1,2 
та потенційна самоочисна здатність води - 0,58). 
Отримані дані є основою для подальшого моніто-
рингу стану водних екосистем в умовах антропо-
генного впливу. За необхідності будуть розроблені 
заходи із забезпечення екологічного благополуччя 
досліджених озер і запобігання забруднення річки 
Сіверський Донець. 
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