
сертифицировано свыше 10 000 систем менеджмента качества (СМК), в Польше
– 6500, в Румынии – 6000.

Наибольшее количество СМК в соответствии с международным стандар-
том ISO версии 2000г. имеют такие страны, как США, Англия, Япония, Герма-
ния, с 2002 г. по количеству сертифицированных СМК лидирует Китай.

По мнению западных экспертов в ближайшей перспективе на европей-
ском рынке до 90% контрактов будут заключатся только при наличии у постав-
щика продукции или услуг такого сертификата. Все чаще без данного документа
предприятия не допускаются для участия в тендерах, а в некоторых государст-
вах его отсутствие служит таможенным барьером. По международным оценкам
СМК позволяет повысить рыночную стоимость предприятия в среднем на 10%.
Согласно опросам руководителей западных фирм только 9% из них считаю свои
ожидания неоправданными.

Подводя итоги, можно сделать вывод о действительной необходимость
внедрения и сертификации системы менеджмента качества на отечественных
предприятиях. Это позволит достичь успеха не только на Украине, но и на меж-
дународных рынках.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА
К ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

В статье рассматривается проблема отрасли теплоснабжения – энергосбережение,
а также мероприятия которые позволят оптимизировать затраты на эксплуата-
цию теплосетевого хозяйства, обеспечить существенную экономию энергоносителей,
инвестиционных ресурсов, повысит эффективность отрасли.

У статті розглядається проблема галузі теплопостачання – енергозбереження, а
також заходи які дозволять оптимізувати витрати на експлуатацію господарства
тепломереж, забезпечити істотну економію енергоносіїв, інвестиційних ресурсів,
підвищить ефективність галузі.

In the article the problem of industry of teplosnabzheniya is examined is an energy-savings,
and also which will allow to optimize measures expenses on exploitation of teplosetevogo
economy, to provide the substantial economy of power mediums, investment resources, will
promote efficiency of industry.

Энергосбережение представляет собой комплексную проблему. Она ох-
ватывает систему инженерного обеспечения объектов, обеспечение заданного

микроклимата, ведение технологического процесса в производственных здани-
ях, а также архитектурно-планировочные и строительные решения зданий и
расположение их на местности по отношению к инженерному обеспечению
(теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение).

Сегодня на многих объектах теплоэнергетики оборудование в большей
степени физически и морально устарело, растет количество оборудования, от-
работавшего нормативный срок службы. Следует отметить и тот факт, что
многие отечественные производственные теплопотребители или не востребо-
ваны или не работают, или работают не на полную мощность, что требует до-
полнительных затрат по поддержанию в рабочем состоянии системы тепло-
снабжения.

Своевременное внедрение энергосберегающих мероприятий, достиже-
ний науки и техники на всем пути от источника до потребителей тепловой
энергии, позволит значительно сократить ее стоимость.

Энергосберегающие мероприятия:
1. Обеспечение подачи, распределение количества тепловой энергии с

учетом фактического теплопотребления.
2. Автоматизированного регулирования отпуска и учета расходуемой

тепловой энергии в основном источнике.
3. Плановая замена устаревшего оборудования.
4. Плановая замена поврежденных участков наружных сетей.
5. Повышение тепловой изоляции тепловых сетей.
6. Снижение тепловых потерь за счет утепления наружных ограждений,

уплотнения световых проемов, фонарей наружных дверей и ворот.
7. Составление и реализация планов мероприятий по внедрению энерго-

сберегающих технологий с учетом их эффективности, целесообразности по
времени, материальным и трудовым затратам.
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РОЗВИТОК МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСОБІВ ПРАЦІ

Проаналізовані засоби розрахунку ефекту від підвищення якості і конкурентоздат-
ності засобів праці. Запропоновано визначити ефект нововведень на двох стадіях:
попередній і фактичній. Розроблені склад показників ефективну на обох стадіях і
методи їх визначення. Обґрунтована необхідність при оцінці підвищення довговічно-



сті враховувати кратність строків служби виробі за варіантами. Наведені рекомен-
дації щодо оптимізації плану випробувань нової техніки при її виготовленні.

Проанализированы способы расчета эффекта при повышении качества и конкурен-
тоспособности средств труда. Предложено определять эффект на двух стадиях:
предварительной и фактической. Разработан состав показателей на обоих стадиях и
методы их расчета. Обоснована необходимость при оценке повышения долговечно-
сти учитывать некратность сроков службы изделий по вариантам. Приведены ре-
комендации относительно оптимизации плана испытаний новой техники при ее
изготовлении.

Ways of calculation of effect are analyzed at improvement of quality and competitiveness of
means of work. It is offered to define effect at two stages: preliminary and actual. The struc-
ture of parameters at both stages and methods of their calculation is developed. Necessity is
proved at an estimation of increase of durability to consider not frequency rate service life of
products by variants. Recommendations concerning optimization of the plan of tests of new
technical equipment are resulted at its manufacturing.

Проаналізовано стан якості і конкурентоздатності продукції в Україні.
Відзначено, його як такий, що вимагає поліпшення. Одна з причин такого ста-
новища полягає в недостатньому розвитку інноваційної діяльності на вітчизня-
них підприємствах.

Аналіз існуючих методів визначення ефективності нововведень довів, що
відповідні розрахунки слід виконувати в динаміці з урахуванням змін цін, ви-
трат у виробництві та експлуатації нових товарів, попиту в залежності від етапів
їх життєвого циклу на основі концепції маркетингу.

Склад та ступінь достовірності необхідної для розрахунків ефекту інфо-
рмації виявляються неоднаковими в залежності від етапів розробки, виробницт-
ва та споживання новини. У цьому зв’язку запропоновані склад відповідних
показників при визначенні величини попереднього та фактичного ефекту. Пер-
ший має місце при виборі варіантів нововведень на попередньому етапі їх ви-
значення та після завершення розробки, другий – після кількох років споживан-
ня засобів праці. Такий підхід являє певний внесок у розвиток визначення ефек-
тивності нововведень. Такі ж елементи носять і пропозиції щодо розрахунку
ефекту від підвищення довговічності та надійності аналізуємої техніки. Доведе-
но, що при оцінці довговічності слід враховувати не кратність строків служби
нового та замінює мого обладнання і відповідно, неповне використання одного з
виробів. Це тим більш важливо, оскільки електродвигуни виробництва ЗАТ
«ХЕМЗ-ІРЕС» працюють як складова комплексу обладнання, призначеного для
видобутку нафти.

Гарантією поставки споживачам якісної продукції є її контроль в процесі
виготовлення. Одна з задач при цьому полягає в усуненні під час заводських
випробувань пророблюваних відмов електродвигунів, наявність яких може при-
вести до негативних наслідків в експлуатації. Розроблені методичні засади

сприятимуть визначенню економічно доцільного часу проведення відповідної
процедури і запобіганню випуску двигунів з недостатнім рівнем їх надійності.

Проведення заводських випробувань продукції вимагає певних витрат.
Основними шляхами їх зниження є проведення прискорених випробувань без
шкоди для зростання кількості неякісного товару, що надходить споживачам.
Відповідні розробки, наведені у даному звіті, допоможуть знайти у цих випад-
ках найбільш ефективні рішення.

В цілому запропоновані рекомендації сприяють визначенню заходів, об-
ґрунтуванню їх ефективності по підвищенню якості та конкурентоздатності
занурюваних електродвигунів, при значених для видобутку нафти, виробницт-
ва. Оскільки запропоновані методичні розробки носять загальний характер,
переважна більшість з них може бути застосована і для інших видів електроте-
хнічних виробів, а також засобів праці.
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ОБНОВЛЕНИЕ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НАУКИ НА ПРИМЕРЕ ТЕРМИНОВ «ПОЛИТИКА» И «ПОТЕНЦИАЛ»

Рассматривается процесс обновления понятийного аппарата экономической науки
путем заимствования терминов из других научных дисциплин: политологии, социо-
логии, медицины. В инновационной стратегии предприятий предпочтение отдает-
ся понятию «политика», на региональном уровне предложен новый подход к содер-
жанию и оценке потенциала.

Розглядається процес розширення понятійного апарата економічної науки шляхом
запозичення термінів з інших наукових дисциплін: соціології, медицини. В інновацій-
ній стратегії підприємств перевага віддається поняттю «політика», на регіональ-
ному рівні запропонований новий підхід до змісту й оцінки потенціалу.

Process of updating of the conceptual device of an economic science by loan of terms from
other scientific disciplines is considered: sociology, medicine. In innovative strategy of the
enterprises the preference is given to concept of "politician", at regional level the new ap-
proach to the maintenance and a potential estimation is offered.

Экономическая наука в основе своих корневых истоков тяготеет к коли-
чественно измеряемым оценкам, к расчетам и нормативам. Это составляет ее
практическую ценность и полезность. Затраты, цена, прибыль – дают четкое
представление о ситуациях в реальной экономике. Однако это не является пре-
пятствием для проникновения в экономику понятий и характеристик нечеткого
и количественно трудно измеряемых свойств экономических явлений. Список
таких новых терминов уже весьма значительный. К примеру: инвестиционный
климат, привлекательность, готовность, доступность, управляемость, воспри-
имчивость и т.д.


