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АЛГОРИТМИ І ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ В ФОРМУЛАХ, 
ДІАГНОСТИЦІ, ПЕРЕТВОРЕННЯ І РОЗРАХУНКАХ ССКА КІДИМ ОДИНИЦЬ 

ВИМІРЮВАННЯ ЗМІННИХ 

М. В. Гора1,  Ю. М. Андрєєв2 

1 магістрант кафедри Комп’ютерне моделювання процесів та систем,  НТУ  «ХПІ», 
Харків, Україна 

Maksym.Hora@infiz.khpi.edu.ua 
2 Профессор кафедри Комп’ютерне моделювання процесів та систем, доктор техн. 
наук,  НТУ «ХПІ», Харків, Україна 
Yurii.Andrieiev@khpi.edu.ua 

 В роботі запропонована реалізація використання у вхідних даних і результатах 
розрахунків спеціальної системи комп'ютерної алгебри (ССКА) КіДиМ [1] розмірностей 
змінних. Для цього необхідно було доопрацювати синтаксис [2] введення одиниць 
вимірювання змінних при описі механічних моделей аналітичною мовою КіДиМ, 
процедури їх читання програмами КіДиМ, комп'ютерну діагностику таких записів, 
додаткову діагностику даних, що відкривається при використанні розмірностей, 
відображення розмірностей в аналітичній, числовий, табличній і графічній формі 
уявлення вихідних даних, перетворення і спрощення формул записи самих 
розмірностей, заміну їх при перетворенні іменами неосновних розмірностей (Н, Дж, Гц і 
т.д.), використання неосновних і власних систем одиниць користувача. 

Рішення таких завдань істотно підвищує функціональні можливості комплексу 
КіДиМ як системи комп'ютерної алгебри для вирішення завдань механіки. 

Необхідність розробки алгоритму перетворення розмірностей при аналітичних 
комп'ютерних викладках потребувала реалізації оригінальної процедури скорочення 
розмірностей в чисельнику і знаменнику формованих в результаті нової формули 
розмірності, заснованої на зв'язних списках. Співвідношення між основними і 
неосновними размірностями задаются в задиних в ССКА КіДиМ формулах 
розмірностей, що розташовуються в спеціальній базі даних, поповнювати яку і 
редагувати користувачеві доступно в спеціальному режимі роботи комплексу. 

У доповіді демонструються результати використання одиниць виміру змінних в 
ряді завдань. 

Список літератури: 
1. Андреев Ю. М. Новая система компьютерной алгебры для исследования колебаний

структурно-сложных голономных и неголономных систем твердых тел / Ю. М. Андреев, О. К. 
Морачковский // Надежность и долговечность машин и сооружений :междунар. науч.-техн. 
сбор. НАН Украины. — К.: ИПП им. Писаренко Г. С., Ассоциация «Надежность машин и 
сооружений», 2006. — Вып. 26. — С. 11—18. 

2. Андреев Ю. М. Разработка специальной системы компьютерной алгебры динамики
машин в объектно-ориентированной среде BORLAND BUILDER C++ / Ю. М. Андреев // Вісник 
Хмельницького національного університету :Технічні науки. — Хмельницький : Хмельницький 
національний університет. — 2005. — Ч. 1. — Т. 2. — С. 36—41. 

http://web.kpi.kharkov.ua/infiz/uk/cmps/
mailto:Maksym.Hora@infiz.khpi.edu.ua
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://web.kpi.kharkov.ua/infiz/uk/cmps/
mailto:Yurii.Andrieiev@khpi.edu.ua
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ НАДАННЯ СПІЛЬНОГО ДОСТУПУ ЧЕРЕЗ 
МЕРЕЖУ ДЛЯ ОС WINDOWS СУЧАСНИХ ВЕРСІЙ 

В. О. Коробов1, В. І. Панченко2

1 магістрант кафедри Обчислювальної техніки та програмування, НТУ «ХПІ», 
Харків, Україна 

2 старший викладач кафедри Обчислювальної техніки та програмування, НТУ 
«ХПІ», Харків, Україна 

 vlad.korobov.90g@gmail.com 

Актуальність роботі пов’язана з постійним розвитком найпоширенішої 
операційної системи, в ході якого деякий функціонал, що потрібен багатьом людям або 
підприємствам, змінюється. В Windows 10 (April Update 1803) Microsoft видалила 
функціонал Домашньої групи (HomeGroup), яка використовувалась для спрощення 
організації невеликої офісної мережі та простого настроювання сумісного доступу до 
файлів, каталогів та принтерів. Багато невеликих фірм мають в своїх локальних 
мережах різні пристрої з різними версіями операційної системи Microsoft Windows. 
Додавання в таку мережу комп’ютера з ОС Windows 10 створює певні проблеми з 
організацією сумісного доступу, які неможливо вирішити звичайними засобами 
налаштувань мережевого підключення в системі.. 

Метою роботи є розробка програмного продукту, що враховує особливості 
сучасних версій Windows у питанні надання спільного доступу через мережу, та 
допоможе користувачам автоматизувати цей процес. 

Для досягнення зазначеної мети були поставлені наступні завдання: дослідження 
існуючих методів надання спільного доступу в останній на даний момент версії 
Windows – Windows 10; вибір найпростішого варіанту, щоб будь-який користувач міг 
його зробити за допомогою інструкції; створення програми, що буде вести користувача 
за інструкцією, додатково виконуючі деякі дії самостійно, з дозволу користувача. 

На основі дослідженої літератури виявлені нові способи надання спільного 
доступу, створення локальних мереж в сучасній версії Windows. Кожен із способів 
перевірений на практиці. Задля виконання поставленої мети обрано варіант створення 
локальної мережі через створення додаткового мережевого профілю «Приватний». 
Розроблено програму, що крок за кроком веде користувача за необхідними вікнами 
параметрів, змінює деякі параметри на необхідні, що максимально спрощує необхідний 
процес для людини. 

Список літератури: 
1. Как настроить локальную сеть в Windows 10? Параметры общего доступа и общий

доступ к папке в Windows 10 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://help-wifi.com/raznye-
sovety-dlya-windows/kak-nastroit-lokalnuyu-set-v-windows-10-parametry-obshhego-dostupa-i-
obshhij-dostup-k-papke-v-windows-10/ 

2. Подключение и настройка сетевого принтера в Windows 10 для печати по локальной
сети c других компьютеров [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://help-wifi.com/raznye-
sovety-dlya-windows/podklyuchenie-i-nastrojka-setevogo-printera-v-windows-10-dlya-pechati-po-
lokalnoj-seti-c-drugix-kompyuterov/ 

3. Общий доступ к сетевым папкам и принтерам без домашней группы в Windows 10
[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://winitpro.ru/index.php/2018/06/21/obshchij-dostup-
k-setevym-papkam-i-printeram-bez-homegroup/ 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ДЕОБФУСКАЦІЇ ПРОГРАМНОГО КОДУ 

В. Є. Фейцер 1, В. І. Панченко2 

1 магістрант кафедри Обчислювальної техніки та програмування, НТУ «ХПІ», 
Харків, Україна 

2 старший викладач кафедри Обчислювальної техніки та програмування, НТУ 
«ХПІ», Харків, Україна 

feysaball123@gmail.com 

Актуальність роботи полягає в тому, що інколи в компаніях, які займаються 
розробкою програм, за різними обставинами втрачають початкові коди програм, які 
вони хотіли б змінити, або замовник надає застарілу програму, яку необхідно оновити. 
За умови використання програм, які написані інтерпретованими мовами 
програмування, часто використовують обфускацію (заплутування) коду для захисту 
від несанкціонованого втручання в вихідний код програми. Не дивлячись на те, що 
обфускований код можна розібрати, але на це потребує значних витрат часу та 
напруженої роботи фахівців.. 

Метою роботи є дослідження методів деобфускації інтерпретованих язиків і 
розробка програми, яка буде деобфусковувати код до початкового або до зручного до 
аналізу стану. 

Для досягнення зазначеної мети в роботі були поставлені наступні завдання: 
- дослідити існуючі методи обфускації; 
- обрати найпоширеніші методи обфускації із досліджених; 
- створити програму, яка зможе деобфусковувати заплутаний код по вибраному із 

досліджених методів. 
На основі досліджених методів було визначено, що одним з найпоширеніших 

методів обфускації є метод видалення токенів (видалення коментарів, пробілів, 
символів горизонтальної та вертикальної табуляції, символів переносу рядка та 
символів переносу сторінки). Головне завдання цього методу – зробити код програми 
нечитабельним. Маючи уяву про те, як саме працює обфускація, було виявлено, на 
основі яких методів та регулярних виразів потрібно створити програму для 
деобфускації коду. 

Результатом роботи є програма, яка працює під керівництвом операційної 
системи Microsoft Windows та яка приймає на вхід обфускований за допомогою метода 
видалення токенів код, та на виході видає код в початковому вигляді, сприятливому 
для читання та редагування. Розроблена програма є частиною дипломної роботи на 
здобуття ступеню магістра з комп’ютерної інженерії. 

Список літератури: 
1. Yadegari B., Johannesmeyer B., Whitely B., Debray S. A generic approach to automatic

deobfuscation of executable code / B. Yadegari, B. Johannesmeyer, B. Whitely, S. Debray. – IEEE 
Symposium Security and Privacy (S&P). – 2014. – 18 p. 

2. Lu G., Debray S. Automatic Simplification of Obfuscated JavaScript Code: A Semantics-Based
Approach / G. Lu, S. Debray. – Proc. ICISTM-12 Workshop on Program Protection and Reverse 
Engineering (PPREW), – 2012. – 10 p. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ФРАКТАЛЬНИХ ОБРАЗІВ З 
ВИКОРИСТАННЯМ ФУНКЦІЙ КОМПЛЕКСНОЇ ЗМІННОЇ 

Є. С. Власенко1, С. В. Коваленко2 

1 магістрант кафедри САІТ, НТУ «ХПІ», Харків, Україна 
2 доцент кафедри САІТ, канд. техн. наук, НТУ «ХПІ», Харків, Україна 
elizabeth.wolker@gmail.com 

В останнє десятиліття популярність фракталів є досить великою, в значній мірі це 
обумовлюється потребами суспільства в ефективних алгоритмах кодування та 
стиснення інформації з метою її поширення в комп'ютерних мережах, особливо в 
Інтернет. Крім ефективного використання фракталів в алгоритмах стиснення 
інформації, вони сприймаються людським оком як вищий прояв гармонії і краси. Саме 
це сприяло розвиненню та розповсюдженню фрактальних образів в образотворчому 
мистецтві. Зазвичай в цій сфері працюють люди, які далекі від розуміння побудови 
фракталів, і це значно ускладнює роботу – з усього розмаїття фракталів 
використовують найпопулярніші варіанти, змінюючи тільки колір загального 
зображення. 

Метою науково-дослідної роботи є створення методичних вказівок для роботи з 
фракталами художникам або тим, хто працює з комп’ютерною графікою. Для реалізації 
завдання необхідно створити додаток, що будує фрактал, додати до нього функціонал 
зміни коефіцієнтів рівняння, вибіркової зміни кольору та приближення окремих 
частин фракталу для знаходження нових візерунків. На основі отриманих даних 
необхідно описати зміни та результати. Кінцевим кроком є застосування розроблених 
послідовностей дій до інших фракталів. 

Дослідження фракталів проводились на розповсюдженому прикладі – фракталі 
Мандельброта [1]. Обраний приклад не є предметом дослідження, а використовується 
для демонстрації наведених методик. Даний фрактал базується на наступній функції: 

, (1) 
де z та с – комплексні числа. 

Фрактали зазвичай ховають у собі багато цікавих місць. Наприклад, на рис. 1 
наведена частина фрактала Мандельброта, яка приближена та повернута вправо на 
90°. Далі можна ще приблизити дану область та побачити нові елементи фракталу, або 
перейти до іншого місця. Для цього потрібні навички орієнтування у декартовій 
системі координат. 

Рис. 1 – Приближення та зміна кольору фракталу Мандельброта 

Колір в мистецтві відіграє велику роль, отже необхідно вміти налаштовувати його 
(рис. 1). Це може бути окремий елемент інтерфейсу, або декілька строк коду, в яких 
можна інтуїтивно зрозуміти що потрібно змінювати [2]. 

mailto:elizabeth.wolker@gmail.com
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Було проведено декілька досліджень, в результаті яких було отримано графічні 
зображення, що представлені на рис. 2. Вони представляють залежності вигляду 

фрактала від значення мнимої частини комплексного числа  та значення дійсної 
частини комплексного числа . Дослідження наведених чисел було проведено на 
таких значеннях: –1, –0.6(6), –0.3(3), 0, 0.3(3), 0.6(6), 1.  

В ході дослідження фрактала Мандельброта було виявлено, що знак числа не 
впливає на відображення фракталу. Це обумовлюється тим, що комплексне число z0 
зводиться до степені 2 у формулі (1). В центрі рис. 2 знаходиться незмінений фрактал 

Мандельброта, який виходить коли  та  дорівнюють нулю. Вертикально 
змінюється мнима частина комплексного числа, а горизонтально – дійсна частина. 

Рис. 2 – Зведені результати впливу  (вертикально) и  (горизонтально) на відображення 
фрактала 

В результаті виконаної роботи можна зробити висновок, що для зміни фракталів 
можна комбінувати коефіцієнти рівняння, змінювати колір та виконувати 
приближення окремих частин, в результаті чого отримувати нові візуальні образи.  

Список літератури: 
1. Кащеєв Л. Б. Графічний редактор InkScape. Побудова фракталів та фільтрів : Навчальний

посібник з курсу «Математичні основи комп’ютерної графіки»/ Л. Б. Кащеєв, С. В. Коваленко // 
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В сучасних умовах пандемії багато IT компаній та їх окремі підрозділи для 
підвищення оперативності переходять до спілкування у різних месенджерах та 
соціальних мережах, таких як Telegram, Viber, WhatsApp тощо. Відповідно постає 
питання захисту чатів цих компаній від спам-втручання [1-2]. Спамом ми вважаємо 
повідомлення, які компанії вважають непотрібними у конкретному текстовому 
потоці. Виходом зі становища може бути використання антиспам чат-бота з 
комплексним алгоритмом фільтрації спам повідомлень [3]. 

Метою доповіді є представлення результатів дослідження методу комплексного 
розпізнавання спаму у соціальних мережах на базі алгоритму розпізнавання спаму, 
що швидко працює та легко імплементується у широке коло соціальних мереж і 
месенджерів. Під легкої імплементацією мається на увазі можливість підключення 
час-бота людиною, яка може не мати високі технологічні знання. Алгоритм 
спираючись на контекст конкретної фірми розпізнає спам та обробляє його. Алгоритм 
є гнучким і адаптується під потреби певної фірми. Для підвищення точності 
розпізнавання спаму використовується комбінація з одразу декількох алгоритмів 
розпізнавання спаму: нейронні мережі, наївний баєсів алгоритм, метод опорних 
векторів тощо [3-4]. Також на відміну від сучасних технологій захисту поштових 
серверів, ми не обмежуємося розміщенням підозрілих повідомлень до розділу спаму. 
Наприклад, окрім цього, ми можемо повідомити менеджера про підозру на спам, та 
видати попередження. У доповіді наводяться основні етапи розробки проекту, та 
приклади подальшої монетизації і впровадження розробленого алгоритму у компанії. 
Приведені результати тестування застосунку розпізнавання спаму у популярному 
месенджері Telegram із використанням трьох найбільш актуальних алгоритмів. 
Отримана у результаті дослідження точність розпізнавання спаму досягає 98%. 

Список літератури: 
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3. Любченко, Н.Ю. Методи виявлення спаму у соціальних мережах / Н.Ю. Любченко,
А.О. Подорожняк, В.М. Олійник // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій 
та засобів управління. Матеріали 10-ї міжнародної НТК. Т. 1 – Харків: НТУ "ХПІ", 2020. – С. 92. 

4. Шамаева, Ю.Ю. Распознавание концептов эмоций в лингвистическом процессоре
экспертной системы / Ю.Ю. Шамаева, А.А. Подорожняк, Н.Ю. Любченко // Системи обробки 
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Інформаційні технології (ІТ) є невід'ємною частиною сучасного життя. Постійно 
з'являється нова інформація, тому треба встигати її оброблювати, сортирувати та 
використовувати. Інформаційні технології оптимізації управління складними 
динамічними системами включають велику кількість елементів та призначені для 
розв’язання багатьох типів задач оптимізації, що потребує ретельного тестування усіх 
елементів таких інформаційних технологій [1]. 

Мета доповіді полягає в представленні результатів тестування інформаційної 
технології оптимізації динамічних систем, розробленої в НТУ «ХПІ». Ця технологія 
повинна на етапі проектування складних динамічних систем моделювати їх у вигляді 
систем диференціальних рівнянь, обчислювати критерії якості цих систем та наочно 
представляти інформацію стосовно розв’язання задач оптимізації динамічних систем. 

Загальна структура інформаційної технології оптимізації динамічних систем є 
складною і включає чотири основні функціональні елементи: блок задач оптимізації 
(БЗО), блок методів оптимізації (БМО), модуль структур даних (МСД) та модуль 
представлення інформації (МПІ) [1]. БЗО і БМО поділені на модулі, які включають 
програми для розв’язання схожих задач. В БЗО представлені тестові задачі з тестовими 
цільовими функціями для перевірки ефективності ІТ задач і методів оптимізації. 
Програми методів одновимірного та глобального пошуку, багатовимірної безумовної 
та умовної оптимізації знаходяться в БМО. Усі ці програми потребують тестування на 
багатьох задачах оптимізації різних типів. Для взаємодії всіх елементів ІТ оптимізації 
використовується МСД, у якому знаходяться програми для глобальних структур даних 
задач і методів оптимізації, а також процесу оптимізації. Глобальні структури даних 
істотно підвищують надійність і гнучкість БМО завдяки тому, що інтерфейсна частина 
підпрограм оптимізації пов’язана з мінімально можливою кількістю вхідних і вихідних 
формальних параметрів, тобто практично не змінюється. Отримувати і 
використовувати графічні та табличні дані, передані з модуля структур даних, 
дозволяє МПІ, що формує таблиці та графіки процесів оптимізації. 

Виконане тестування основних програм з усіх елементів структури ІТ: БЗО, БМО, 
МСД, МПІ. Проаналізована взаємодія програм ІТ під час розв’язання різних типів задач 
оптимізації. Таким чином, на різних тестових задачах протестована інформаційна 
технологія оптимізації динамічних систем, що підтверджує коректність та 
ефективність відповідного програмного забезпечення. Усі протестовані методи 
працюють надійно та можуть використовуватися в подальшій роботі з оптимізації 
управління складними динамічними системами. 

Список літератури: 
1. Лукінова, Д. А. Структура інформаційної технології оптимізації управління складними

динамічними системами / Д. А. Лукінова, В. П. Северин, О. М. Нікуліна // Інформаційні технології: 
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Сучасні технології втілюють в реальність самі божевільні ідеї фантастів. Ще кілька 
років тому мало хто міг собі уявити, що у будь-якої людини з'явиться можливість 
пересуватися за допомогою гіроскутерів, електросамокатів та навіть управляти 
особистим безпілотним літаючим пристроєм, знімати за його допомогою фотографії, 
створювати панорами й навіть доставляти невеликі вантажі.  

Хоча спочатку дрони були призначені для військових цілей, сьогодні вони 
застосовуються для розвідки і є активними учасниками бойових операцій. Не зважаючи 
на це, вони отримали популярність серед мирного населення, серед якого найбільш 
попит мають квадрокоптери. Спецслужби на ряду з поліцією та рятувальниками 
активно користуються мобільними квадрокоптерами оснащених спеціальними 
відеокамерами, для пошуку та вчасного реагування. З іншої ж сторони дрони масово 
застосовуються при зніманні фільмів різних жанрів. 

Літальні апарати, які використовують безпровідні технології керування, такі як: 
Bluetooth та Wi-Fi, перебуваючи на великій відстані від користувача, яка може сягати 
десятки, а то й сотні метрів, здатні високо здійматись, що дає змогу переглянути 
важкодоступні для людини місця, а також зробити фото та відео. 

Різні моделі квадрокоптерів, а також шестикрилих дронів – гексакоптерів, вже 
використовуються для перевезення вантажів. Всесвітньо відома компанія Amazon 
використовує дрони для транспортування товарів, а також займається будівництвом 
вежі, яка слугуватиме відправним пунктом для дронів-доставки, крім того компанія 
працює над створенням унікального дизайну літальних апаратів. Швейцарія активно 
використовує подібну систему для доставки листів у важкодоступні села. 

Знайшла спосіб застосування мобільних і швидких безпілотників й пожежна 
служба. За допомогою літальних апаратів виявляють та знешкоджують вогнища 
загоряння. Такому «пожежному» не страшні задимлення та чадний газ. 

Австралійський дрон швидкої допомоги обладнаний дефібрилятором, задля 
надання медичної допомоги потерпілому ще до приїзду медиків. При цьому, 
австралійські вчені почали розробку дронів призначених для порятунку потопаючих, 
шляхом доставки потопельнику кисневого балона та рятувального круга. 

Значне використання дронів знайшлось і в аграрному ремеслі. Літальні апарати 
все більше і більше використовуються для внесення добрив та пестицидів, зрошення 
полів та контролю над посівами, а також для нагляду за угрупуваннями тварин [1]. 

Способи використання дронів обмежені лише уявою користувача та програмним 
забезпеченням, що призначене для опрацювання зображень або відео, отриманих з 
дрона. Саме тому технології комп’ютерного зору особливо актуальні для дронів. 

На сьогоднішній день все більше процесів намагаються автоматизувати. При 
цьому огляд та аналіз змін на великій території є особливо актуальною темою та може 
використовуватись в різних галузях життя.  
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Метою даної роботи є створення програмного застосунку для обробки зображень, 
отриманих з квадрокоптера. Для досягнення цієї мети необхідно вирішити наступні 
задачі: 

1. Аналіз сучасних методів та застосунків для поєднання зображень.
2. Аналіз та вибір методів для пошуку ключових точок зображень.
3. Аналіз та вибір методів для поєднання зображень.
4. Розробка програмного продукту для обробки зображень, отриманих з

квадрокоптера, який зможе виконувати такі завдання: 
a. З набору фотографій побудувати фото найбільшої чіткості.
b. З набору фото побудувати неперервну послідовність зображень.
c. Вміти відмічати зміни в ситуації – нові об’єкти, відсутні об’єкти, об’єкти,

що рухаються. 
5. Тестування програмного продукту.
В результаті виконання роботи було проведено аналіз різних підходів та засобів 

поєднання подібних зображень. Проведений аналіз методів знаходження ключових 
точок зображення для пошуку схожих зображень, а саме ORB, BRISK, AKAZE та їх 
дескрипторів. Для обробки зображень, отриманих з квадрокоптера, детектор повинен 
забезпечувати інваріантність знаходження одних і тих же особливих точок щодо 
перетворень зображення. Найкращі результати показав AKAZE з дескриптором 
Modified Local Difference Binary (MLDB). Застосування алгоритму FED (Fast Explicit 
Diffusion) до пірамідальної схеми дозволяє побудувати нелінійну багатомасштабну 
піраміду. Застосування нелінійного коефіцієнта масштабування дозволяє збільшити 
швидкість знаходження потрібної ключової точки в порівнянні з гаусовою пірамідою. 

Обчислення даного коефіцієнта базується на зміні яскравості зображення при 
масштабуванні. Для кожної октави Li в піраміді обчислюється детермінант Гессіана.  

, (1) 

де – нормалізований щодо масштабування коефіцієнт, призначений для

обчислення з урахуванням розміру октави . 
Похідні другого порядку обчислюються за допомогою фільтра Шарра [2] з кроком 

 Даний фільтр дозволяє враховувати орієнтацію ключових точок. За допомогою 
такого підходу шукаємо такі точки в октаві, значення фільтра яких вище заданого 
порогу і є найбільшим з околиці точки  пікселів. 

Далі, для кожної точки з потенційних максимумів порівнюється її значення щодо 

результатів в сусідніх октавах  та  у вікні розміром  відповідно. В 
результаті розташування ключової точки оцінюється з субпіксельною точністю 
відповідаючи квадратичній функції до детермінанта Гессіану в  сусідніх пікселів для 
пошуку максимуму. 

Список літератури: 
1. «БЕЗПІЛОТНИКИ НАШОГО ЧАСУ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

https://brain.com.ua/ukr/brain_guide/advice/drony-sfery-zastosuvannya-v-tepershnomu-v-
majbutnomu/ – ДРОНИ: СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ В ТЕПЕРІШНЬОМУ І В МАЙБУТНЬОМУ. 

2. Weickert J. A scheme for coherence-enhancing diffusion filtering with optimized rotation
invariance. Journal of Visual Communication and Image Representation/ J. Weicker., H. Scharr, 2002 – 
Vol. 13(1-2), 103-118. 
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Банківська галузь виконує завдання із задоволення різноманітних потреб та 
очікувань різних верств суспільства та бізнесу, таких як підприємства, молодь, 
працюючі люди та пенсіонери. Підприємства можуть варіюватися від малого до 
середнього та до великого, від процесів до окремих галузей, від сільських до міських, 
від національних до глобальних тощо. Кожен сегмент має унікальні вимоги до 
індивідуального асортименту товарів та послуг, поєднаних із зручністю, за низькою 
вартістю [1]. 

Останнім часом в Україні спостерігається збільшення банківського 
кредитування. У зв’язку з цим банківські установи України зіткнулись із проблемою 
неповернення населенням та компаніями отриманих кредитів. Банки, які надають 
кредит, повинні перевірити ймовірність успішного завершення транзакції шляхом 
погашення позики. Звичайно, ризик ніколи не можна усунути, але його можна звести 
до мінімуму. Для досягнення мети проводиться економічний аналіз підприємства чи 
потенційного позичальника. Моніторинг фінансових показників фірм може бути 
простим, одномірним завданням, використовуючи декілька інструментів для 
визначення кредитоспроможності. Це допомагає визначити, чи виправдовує 
фінансовий чи економічний стан компанії банк, що надає кредит (чи ні) [2]. 

Метою доповіді є представлення результатів дослідження програмної системи 
оцінки платоспроможності позичальників, яка базується на запропонованих 
математичних моделях, що дозволяють на основі застосування нейронних мереж 
прогнозувати спроможність позичальників на успішне закриття позики [3].  

У доповіді наводяться результати роботи п'яти нейронних алгоритмів та 
проведене їх порівняння. Отримані результати показують точність підмножин, 
точність, повноту та компроміс між істинною позитивної швидкістю і позитивним 
прогностичним значенням для прогнозуючої моделі та матрицю відмінностей.  

Також наведені основні етапи проведення дослідження програмної системи 
оцінки платоспроможності позичальників. Приведені результати тестування 
застосунку для оцінки платоспроможності позичальників. 

Список літератури: 
1. Moradi, S. A dynamic credit risk assessment model with data mining techniques: evidence

from Iranian banks / S. Moradi, F.M. Rafiei // Financial Innovation. – 2019. – №5 – 27 p. 
https://doi.org/10.1186/s40854-019-0121-9 

2. Addo, P.M. Credit Risk Analysis Using Machine and Deep Learning Models / P.M. Addo,
D. Guegan, B. Hassani // Risks. – 2018. – №6 (2) – 20 p. https://doi.org/10.3390/risks6020038 

3. Земляна Г.В. Математична модель оцінки платоспроможності позичальника на базі
нейронної мережі / А.О. Подорожняк, Г.В. Земляна // Проблеми інформатизації: тези доповідей 
сьомої міжнародної науково-технічної конференції. – 2019. – Т. 2. – С. 49. 
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Перетворення кольорового зображення в індексне з використанням палітри є 
важливою операцією. Палітра для кінцевого зображення може бути або фіксованою або 
оптимізованою. У першому випадку потрібно переглядати кожну точку зображення і 
підбирати їй найближчу за кольором з палітри. Цей спосіб дає найгірші результати з 
точки зору вірності відтворення кольорів. Коли використовується оптимізована 
палітра, система спочатку аналізує рисунок і складає список усіх використовуваних в 
зображенні кольорів. Далі, на підставі частоти появи кольорів, складається палітра, яка 
називається оптимізованою [1]. Після цього, вже звичайним способом, проглядається 
рисунок, і колір пікселя змінюється на найближчий з палітри. Цей спосіб дає набагато 
кращі результати і саме його слід застосовувати, якщо у нас немає інших причин для 
використання фіксованої палітри. 

Метою досліджень є розробка методів та програмних засобів аналізу зображень 
для перетворення кольорових складових. Для досягнення поставленої мети необхідно 
розв’язати такі задачі: 

– здійснити аналіз методів і алгоритмів корекції зображень з метою виявлення їх
переваг та недоліків; 

– розробити методи та алгоритми кольорової корекції на основі виявлення
основних кольорів на зображенні; 

– провести комп’ютерне моделювання розроблених алгоритмів та здійснити їх
програмну реалізацію. 

Для визначення колірної відмінності (кольорорізниці) можна використовувати 
різні математичні представлення, що дозволяє чисельно виразити відмінність між 
двома кольорами в колориметрії. Поширені визначення колірної відмінності зазвичай 
використовують формулу обчислення відстані в евклідовому просторі. За умови, що 
вихідне зображення представлено в колірній моделі L*a*b* колірна відмінність буде 
обчислюватися за формулою: 

, (1) 
де – кольорова відмінність, – світлота (рівень освітлення сцени), – вказує на
співвідношення зеленої і червоної складової кольору, – співвідношення синьої і
жовтої складової. Якщо , то це значення приблизно відповідає мінімально 
помітній для людського ока відмінності між кольорами. 

При оптимізації конкретного зображення завдання полягає в тому, щоб вибрати 
оптимальну кількість кольорів у палітрі. Ця задача вирішується за допомогою різних 
підходів. Можна використовувати методи кластерного аналізу, які передбачають 
розбиття множини досліджуваних об'єктів і ознак на однорідні в деякому сенсі групи 
або кластери. Так як кластери – це групи однорідності, то завдання кластерного аналізу 
полягає в тому, щоб на підставі ознак об'єктів розбити їх так, щоб кожен об'єкт належав 
тільки одній групі розбиття. При цьому об'єкти, що належать одному кластеру, повинні 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%80
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бути однорідними (подібними), а об'єкти, що належать різним кластерам – 
різнорідними. 

Отримані в результаті кольори можуть бути застосовані до наступної корекції. 
Dithering працює через наближене вираження недоступних кольорів доступними, для 
чого доступні кольори змішуються так, щоб імітувати недоступні (рис. 1).  

Рис. 1 – Результат роботи алгоритма Флойда-Стейнберга з використанням 5 кольорів 

Наприклад, у нас є 16 стандартних чистих кольорів, а нам потрібен відсутній 
помаранчевий колір. В такому випадку, ми можемо скласти його з червоних і жовтих 
точок, розмістивши їх в шаховому порядку. Здалеку нашим очам буде здаватися, що це 
суцільний помаранчевий колір. Це класичний приклад дізерінга, його використання 
при перетворенні зображень може дати дуже гарні результати [2]. Найбільш відомими 
алгоритмами є алгоритм Флойда-Стейнберга (Floyd-Steinberg), Джарвіса, Джудіса і 
Нінке (JJN), Штукі (Stucki) та інші. 

Список літератури: 
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Харків: НТУ «ХПІ», ТОВ «Планета-Прінт» 2019. – 173 с. 
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В даний час ми спостерігаємо стрімке зростання мультимедійних передач в 
Інтернеті. Зазвичай мультимедійні файли передаються з використанням протоколу 
RTP, а решта Інтернет-трафіку передається по протоколу TCP. Одночасне відправлення 
різних типів даних приведе до того, що один тип трафіку негативно позначиться на 
іншому. Це дуже важливо при змішуванні потоків TCP та RTP. Ця проблема особливо 
актуальна, оскільки відсоток трафіку RTP постійно збільшується, тому проблема 
коректного використання протоколів на часі. Задача нашого дослідження розглянути 
набір механізмів, що забезпечують якість передачі даних. 

Інтернет трафік складається з даних, відправлених різними додатками, таких як 
веб-трафік, FTP-трафік і мультимедійний трафік в реальному часі (голос і відео). Різні 
програми використовують різні протоколи передачі. FTP і веб-трафік використовують 
TCP протокол. Голосова та відеоінформація передається з використанням RTP / UDP 
протоколу. Відправлення різних типів даних одночасно може привести до того, що 
одна передача буде чинити негативний вплив на іншу. Це дуже важливо в випадку 
змішування потоків, таких як TCP і RTP / UDP. В цьому випадку потоки RTP / UDP 
мають тенденцію придушувати потоки TCP, що призводить до диспропорційно 
використання смуги пропускання. У TCP-відправників може виникати затримка з 
передачі трафіку, а у RTP / UDP-відправників швидкість не знижується в разі 
виникнення затримок в мережі. Ця проблема отримала назву TCP-недружелюбно (TCP-
unfriendliness) [1] і в якості вирішення була запропонована технологія дружнього до 
TCP управління швидкістю - TCP-Friendly Rate Control [2].  

З огляду на TCP потік, розумно «опитати» всі потоки (TCP і RTP / UDP) для 
об'єктивного розподілу доступної пропускної здатності між потоками. Але з іншого 
боку, зменшення швидкості передачі для протоколів RTP / UDP може викликати 
негативний вплив. Додатки, що працюють в реальному часі через недостатність 
швидкості каналу можуть почати «гальмувати» або взагалі перестати працювати. З 
точки зору служб, які змушують адаптувати потоки RTP / UDP до швидкості потоків 
TCP - це не є «хорошим» варіантом [3]. 

Деякі автори розробок в цій області, припускають, що баланс між еластичним і 
нееластичним трафіком повинен бути досягнутий не на програмному, а на апаратному 
рівні. Також ними були представлені деякі роботи, що показують, що не весь трафік в 
реальному часі становить загрозу для трафіку TCP [4, 5]. 

Еластичний трафік не чутливий до затримок - він може поширюватися в часі. Цей 
вид трафіку пов'язаний з додатками, які відправляють свій трафік за допомогою TCP 
протоколу (FTP, WWW і електронна пошта). Вони по транспортному протоколу 
відправляють безперервний набір даних (файли, повідомлення, електронну пошту або 
веб-сторінки) і швидкість передачі даних залежить від механізмів транспортного 
протоколу і пропускної здатності мережі. Оскільки умови в реальному часі не 
обов'язково повинні виконуватися, то еластичний трафік невразливий для затримок і 
джиттера (тремтіння). Але для цього потрібно «нормальна» передача трафіку, яка 
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забезпечується за рахунок транспортних протоколів (як TCP). Тому немає необхідності 
в якомусь додатковому обслуговуванні так як цих служб достатньо. 

Нееластичний трафік уразливий до затримок - він не може поширюватися в часі. 
Цей вид трафіку пов'язаний з додатками, що використовують протокол RTP (VoIP, VoD, 
IPTV, аудіо та відео конференції). Вони за допомогою транспортного протоколу 
відправляють дискретний потік даних, і швидкість передачі визначається способом 
кодування і стиснення мультимедійних файлів.  

У разі, коли еластичний і нееластичний трафік передаються в одному каналі, два 
різних види управління даними можуть привести до несприятливих наслідків для обох 
видів трафіку. З одного боку, як відомо, нееластичний трафік не дружелюбний до TCP, і 
в деяких випадках можна спостерігати колапс еластичного трафіку. З іншого боку, 
еволюція розміру вікна насичення TCP в деяких умовах може привести до 
неприпустимо високої втрати пакетів потоку даних RTP, які конкурують з потоком 
пакетів TCP щодо пропускної здатності.  

Розглянемо три способи для вирішення проблеми колапсу еластичного трафіку. 
Перши спосіб - це використовувати замість протоколу RTP один з транспортних 
протоколів, дружніх до TCP. Однак, якщо мережа «нормально» працює з 
мультимедійним трафіком, протокол RTP не буде шкідливим для TCP. Більш того, 
використання будь-якого протоколу дружнього до TCP може бути небезпечним з 
точки зору нееластичного трафіку, оскільки це може пошкодити реальний характер 
потоку трафіку RTP. Таким чином, в деяких ситуаціях необхідні альтернативні 
рішення. 

Другий спосіб підвищити надійність передачі трафіку конкуруючих еластичного і 
нееластичного потоку - використовувати метод організації та управління чергами, 
який краще, ніж використання хвостових черг. Як правило, використовується RED-
черга. Однак моделювання показує, що використання RED-черг покращує 
співіснування різних видів трафіку, тільки якщо один еластичний потік конкурує за 
смугу пропускання з одним нееластичним потоком. Якщо конкурують кілька 
еластичних потоків використання RED-черзі не поліпшить, а погіршить співіснування 
двох видів трафіку. 

Третій, не менш важливий спосіб, виникає з спостереження, що безперервний 
трафік поліпшує продуктивність потоків. Це поліпшення спостерігається для RED і 
хвостовій черзі і більш суттєво в разі нееластичного трафіку. Представлені 
спостереження були використані для створення нового механізму - механізму 
управління пакетами транспортного протоколу RTP [5]. 

Коли різні типи трафіку відправляються в один канал зв'язку, це може привести 
до того, що один тип трафіку негативно позначиться на іншому. Ця проблема особливо 
актуальна, оскільки відсоток трафіку RTP, що відправляється в Інтернеті, збільшується 
з кожним роком. Можна зробити висновок, що в мережах які безпомилково працюють 
з мультимедійним трафіком, RTP не є шкідливим протоколом для TCP. 
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Сьогодні, в епоху цифрових технологій, все більше зростає тенденція 
оцифрування інформації. Проте, оцифрування даних вимагає чимало зусиль та часу, що 
зумовлено переписуванням, опрацюванням та форматуванням першоджерел, особливо 
складність збільшується, якщо першоджерело є друкованим виданням, а то і 
рукописом. Це одна із декількох проблем, яка є рушієм розвитку систем розпізнавання 
символів. 

Задача розпізнавання символів, є актуальною і сьогодні, якщо ж і є ефективні 
методи розпізнавання символів, то це методи розпізнавання друкованого тексту або 
тексту який не мітить складних конструкцій. Що ж на рахунок рукописних текстів або 
текстів зі складними конструкціями, тут не все так однозначно, що обумовлено 
складнощами розпізнавання структур, таких як: математичні вирази, таблиці, діаграми 
тощо. 

Зазвичай, оцифровуючи документи зі складними структурами, використовують 
системи розпізнавання тексту, після чого, вручну, текст доповнюють цими 
структурами. Якщо мова іде про таблиці, це не викликає проблем у 
середньостатистичного користувача, проте, з різними математичними формулами та 
виразами у багатьох виникають труднощі. Такого роду труднощі обумовлені рядом 
причин: по-перше, не всі володіють достатнім рівнем знань текстових редакторів, для 
того аби ввести формулу вручну, по-друге, для того аби ввести формулу коректно, 
людина повинна усвідомлювати, як саме формула має виглядати в електронному 
вигляді та з яких частин вона складається, по-третє, початковий текст може містити 
велику кількість математичних виразів, ручний ввід яких є надзвичайно довгим 
процесом, і вимагає неабиякої концентрації для забезпечення коректності та 
правильності вводу. 

Складність задачі розпізнавання математичних виразів залежить від двох 
чинників: структури початкового тексту та від його типу: будь-то друкований чи 
рукописний текст. 

Таким чином, метою цієї роботи є огляд та аналіз методів розпізнавання 
математичних рукописних формул, які дозволять запобігти ручному набору тексту 
формул. 

Для розпізнавання будь-якого тексту виділяють два основних підходи назвемо їх 
динамічним та статичним підходами. Різниця полягає в початкових даних. Для 
динамічного підходу початковими даними є введений вираз на екрані за допомогою 
миші або інших засобів графічного вводу. У свою чергу, для статичного підходу, 
джерелом інформації слугує зображення з формулою. 

Зазвичай в розпізнавані математичних виразів виділяють наступні етапи: 
1. збір та попередня обробка даних;
2. сегментація виразу на окремі символи;
3. розпізнавання окремих символів;

mailto:alex.kachmar20@gmail.com
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4. розпізнавання структури математичного виразу.
Нижче наведено приклад алгоритму статичного підходу. 
Алгоритм методу полягає в отримані матриці зображення, в якій за допомогою 

побудови проекцій відбувається пошук окремих рядків рукописного тексту. Опісля 
виконується потоншення зображення, тобто товщина кожної кривої стає не більше одного 
пікселя. Далі отримується структура окремих компонентів зв’язності в матриці. Ця 
структура містить інформацію про: критичні точки, які нумеруються за особливим 
правилом, криві, що з’єднують ці точки та напрямки кривих. Після цього відбувається 
порівняння з шаблонами. Вірно ж розпізнаним елементом вважається той шаблон, що має 
якнайбільше збігів. Ідея даного алгоритму запозичена з роботи про розпізнавання 
арабських текстів [1]. 

На першому етапі, попередній обробці даних, використовуються методи 
комп’ютерної графіки, щоб позбутись шумів та перевести зображення у чорно-білий 
формат. Для цього було використано медіанний фільтр розмивання, перетворення 
зображення в градації сірого та пороговий фільтр Оцу. 

Після попередньої обробки зображення, відбувається сегментація зображення на 
окремі рядки, після чого рядки розбиваються на символи. На даному етапі 
використовується метод проекцій, який використовується як для сегментації звичайного 
тексту, так і для сегментації математичних виразів [2]. 

Далі, на етапі розпізнавання окремих символів, відбувається процес скелетизації 
методом Зонга-Суня, з метою отримання «скелетів» символів. Опісля, відбувається пошук 
критичних точок знайдених символів та їх нумерація. До критичних точок відносять: 
крайні точки символу, в яких є тільки одна сусідня точка, перетини символу, мають понад 
двох сусідніх точок, також виділяють і допоміжні точки, мають 2 сусідніх елемента. 
Знайшовши усі критичні точки, відбувається їхня нумерація циркуляційним методом. 
Нумерація завжди починається з фіксованого кута та з нумерації усіх точок перетину зліва 
направо, далі за годинниковою стрілкою нумеруються крайні точки, пов'язані з першою 
точкою перетину, після чого нумеруються крайні точки, пов’язані з другою точкою 
перетину, і так далі. Після чого відбувається пошук напрямів. Для пошуку напрямку, 
відбувається порівняння координат, двох критичних точок з’єднаних між собою. Таким 
чином, якщо координати x та y обох точок відрізняються, то вважатимемо, що ці точки між 
собою з’єднані діагоналлю, якщо ж значення двох точок, хоча б по одній осі збігаються, 
вважатимемо їх з’єднання прямою лінією. Дані про номер критичних точок та про 
напрямки їх з’єднання, використовуються для безпосереднього розпізнавання, ці дані 
порівнюються з шаблонами такого ж типу, в результаті, шаблон який має найбільше збігів, 
вважається правильно розпізнаним символом. 

Наступним етапом є розпізнавання структури виразу. Формується дерево з трьома 
гілками: next (поточний символ на одному рівні з попереднім), bottom (поточний символ 
нижче попереднього), top (поточний символ вище попереднього). При побудові дерева 
використовуються інформація, отримана на попередніх етапах, тобто фізичне розміщення 
символу на зображенні. 

Даний підхід виділяється своєю надійністю та точністю, проте головним недоліком 
підходу є велика кількість перетворення зображення, що впливає на швидкодію виконання 
процесу розпізнавання. 
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В сучасних умовах необхідно розробити і використовувати порівняно прості та 
ефективні методи керівництва комплексними розробками. Пошуки ефективних 
способів планування складних процесів і проектів привели до створення методів 
мережевого планування і управління. Завдання мережевого планування зводиться до 
побудови оптимального плану проведення складного комплексу робіт. При 
мережевому плануванні та управлінні можна використовувати найрізноманітніші 
методи. Ми пропонуємо як кращій та найкорисніший метод мережевого планування – 
PERT. Program Evaluation and Review Technique (скорочено PERT) - метод оцінки та 
аналізу проектів, який використовується в управлінні проектами. Метод PERT був 
розроблений в 1950–х роках для програми розробки ракет «Поларіс». Основна 
проблема проекту полягала в тому, що він – по суті – розбивався на два окремих 
підпроекту. Перший був пов'язаний з розробкою підводного човна, з якого можна було 
б запускати ракети. Другий – з розробкою ракети, яку можна було б запускати з 
підводного човна. При цьому мала місце більш невизначена ситуація щодо тривалості 
операції даного проекту. PERT заснований на трьох прогнозах тривалості операцій: 
оптимістичному прогнозі, песимістичною прогнозі і очікуваному прогнозі. 

•Оптимістичний прогноз – тривалість операцій, розрахована при ідеальному
розвитку подій. Не враховуються можливі ризики, тому не включаються до розрахунку 
необхідні через ризики резерви часу. 

•Песимістичний прогноз є повною протилежністю оптимістичним. Вихідна
позиція – це якщо щось погане може статися, воно обов'язково станеться, всі можливі 
проблеми виникнуть, ресурси виявляться нескоординованими і т.д. 

•Очікуваний прогноз – щось середнє між оптимістичним і песимістичним
прогнозами. Це найбільш ймовірна тривалість операції. 

Використовується три прогноза  для обчислення зваженого середнього, який 
приймається як остаточна тривалість проекту. Метод PERT називає таке зважене 
середнє очікуваним значенням. Очікуване значення = (Оптимістичний + 
Песимістичний + (4 * Очікуваний) / 6) [1].  

Наприклад, якщо ведучий програміст технічного відділу дав наступні прогнози 
для розрахунку очікуваного значення певної програмної операції: оптимістичний – 45 
днів; песимістичний – 120 днів; очікуваний – 90 днів. Очікуване значення буде 
наступним: (45 + 120 + 4 * 90) / 6 = 87,5 дня.  

Для розрахунку загальної тривалості проекту складаються очікувані значення 
кожної операції, що має залежність «фініш–старт». Операції, що не мають залежностей, 
не впливають на графік проекту, тому не включаються в цю суму. Наступний крок – це 
визначити, наскільки результат є достовірним.  

• Розрахунки PERT виробляються по кривій нормального розподілу, це означає,
що в більшості випадків робота завершується в рамках плюс–мінус трьох середніх 
відхилень від розрахунків PERT.  
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•Якщо нас цікавить 95,4% ймовірність, то виходить інтервал значень, обмежений
плюс–мінус двома СКО (середньоквадратичне відхилення) від розрахунків PERT. 

СКО( ) = (Песимістичний – Оптимістичне) / 6. 
У нашому прикладі, СКО = (120 – 45) / 6 = 12.5 днів.  
Оскільки для ймовірності 95,4% треба додати і відняти по два СКО, отримуємо: 
87,5 – 2 * 12.5 = 62.5 днів 87,5 + 2 * 12,5 = 112.5 днів 
З ймовірністю 95,4% операція завершиться в межах від 62,5 до 112, 5 днів [2,3].   
Методи мережевого планування можуть широко і успішно застосовуються для 

оптимізації планування і управління складними розгалуженими комплексами робіт, які 
вимагають участі великої кількості виконавців і витрат обмежених ресурсів. На наш 
погляд, метод PERT є зручним і не вимагає додаткового обладнання. Його перевагою є 
можливість визначити мінімальну тривалість проекту. Відповідно, якщо граничні 
терміни виконання заздалегідь встановлені, то PERT дозволяє визначити саму 
здійсненність проекту. За допомогою методу можна визначити, терміни виконання 
яких робіт є найбільш важливими для своєчасного виконання проекту. Відповідно, для 
решти робіт визначається резерв додаткового часу, який ми можемо витратити на свій 
розсуд. Використовуючи резерв часу, можна «маневрувати» термінами виконання 
робіт, уникаючи як надмірній, так і недостатнього завантаження робочих ресурсів. 
Завдяки цьому ми можемо скоротити загальну кількість задіяних робочих ресурсів і 
заощадити, таким чином, бюджет проекту. 
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За останні двадцять років значно виріс обсяг і обіг інформації в усіх сферах 
життєдіяльності людини: економічній, фінансовій, політичній та іншій. При цьому 
процес отримання, обробки та використання інформації постійно прискорюється. 
Вчені стверджують, що з кожним роком кількість інформації збільшується в декілька 
разів. Тому, з’являється потреба використання автоматизованих засобів, які дають 
змогу ефективно зберігати, обробляти і використовувати накопичену інформацію. 
Відповідно до сучасних вимог, які пред’являються до якості роботи фінансової ланки 
великого торгового підприємства, необхідно відзначити, що ефективність його роботи 
залежить від рівня оснащення підприємства засобами на базі автоматизованих 
комп’ютерних систем управління підприємством. 

Автоматизована система управління торговим підприємством є інтелектуальною 
системою, яка призначена для прискорення та збільшення якості регулярного 
вирішення завдань управління і виробничо-господарської діяльності підприємства на 
основі оптимізації методів організації інформаційного циклу з використанням 
економіко-математичних методів і обчислювальної техніки, автоматизованого збору та 
інтегрованої обробки організаційно-виробничої та техніко-економічної інформації [1]. 

Виробничі та господарські підприємства, фірми, корпорації, банки, органи 
територіального управління є складними системами. Ними реалізуються управлінські 
та виробничі функції. В таких економічних об’єктів багаторівнева структура, а також 
великі інформаційні зв’язки. Для того, щоб забезпечити нормальну роботу складних 
систем, де взаємодіють різні виробничі, матеріальні ресурси та велика кількість людей, 
виконується управління як окремими елементами, так і системами в цілому. 

Комп’ютерний облік має свої особливості і дуже відрізняється від звичайного 
обліку, який виконується людиною. Комп’ютерна система дає змогу скорочувати час, 
необхідний на оформлення документації і узагальнення отриманих даних для аналізу 
торгової діяльності. Звіти про становище в торгівлі, одержані за допомогою 
комп’ютерної системи, можна отримати і без неї – ніяких важких обчислень в 
комп’ютерній системі не міститься, але необхідні розрахунки можуть зайняти значно 
більше часу, і це може призвести до того, що вони вже не будуть потрібні. Також, цими 
розрахунками необхідно буде зайняти велику кількість людей, це призведе до того, що 
на зарплатню людей піде набагато більше грошей, ніж буде отримано прибутку в 
результаті отриманих обчислень. Таким чином, застосування комп’ютерної системи 
уможливлює якісне поліпшення самої схеми побудови торгівлі. 

Метою даної роботи є створення web-застосунку системи обліку та контролю 
матеріальних потоків на торговому підприємстві. 

Основними функціями цього веб-застосунку є: можливість замовлення необхідних 
товарів для продажу; можливість отримання замовлених товарів; можливість 
оформлення накладної для продажу товарів клієнтам торгового підприємства; 
можливість повернення придбаного товару клієнтами; можливість інвентаризації 
наявних в магазині товарів; можливість роботи з правами користувачів системи 
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(тільки для адміністратора системи); можливість генерації звітів про стан 
підприємства. 

Після визначення основних функцій системи, що розробляється, були обрані 
технології за допомогою яких було розроблено web-застосунок. 

Для написання серверної частини веб-застосунку було обрано: мова 
програмування Java, Spring Framework та Spring Boot. 

Для роботи з базою даних було обрано Hibernate (рішення Object Relational 
Mapping (ORM) для Java) та JDBC (Java DataBase Connectivity – стандартний API для 
незалежного зв’язку мови програмування Java з різними базами даних) [2]. 

Для розробки інтерфейсу користувача було обрано Vaadin Framework (програма 
для розробки веб-додатків Java, розроблена для легкого створення та обслуговування 
високоякісних веб-інтерфейсів). 

В ході досліджень була розроблена інфологічна модель даних системи, яка 
наведена на рис. 1. 

Рис. 1 – Інфологічна модель даних системи, що розробляється 

В даній роботі було створено web-застосунок системи обліку та контролю 
матеріальних потоків на торговому підприємстві. Отримана інформація про 
актуальність таких систем та аналіз подібних систем дали розуміння того, які 
технології допоможуть нашій системі бути конкурентоспроможною та більш сучасною 
в порівнянні з іншими. 
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Стрімкий розвиток глобалізації створює передумови використання інформації в 
якості найголовнішого аспекту сучасного життя, коли країни можуть вести гібридні 
війни в яких інформаціє стає зброєю та використання якої може завдавати руйнуючих 
наслідків, стає очевидним, що захист конструктивно складних інфокомунікаційних 
технологій має вийти на передній план перед введенням таких систем в експлуатацію 
разом із підвищенням захисту інформації та її конфіденційності для існуючих систем [1]. 

Створення алгоритму керування передаванням інформації дозволить доповнити 
функціонал пристрою контролю захищеності волоконно-оптичних ліній та систем 
зв’язку [1, 2]. Даний алгоритм зупинки передачі повинен здійснювати відключення 
оптичних передавачів при виявленні пристроєм контролю захищеності 
несанкціонованого підключення до інфокомунікаційної мережі GPON. 

Абонентська ділянка складається із OLT та ONU. Оскільки OLT є «ведучим» 
пристроєм в такій мережі, даний термінал буде ініціювати зупинку передачі. У 
технології GPON існує стан аварійної зупинки (O7). ONU, який отримує повідомлення 
Disable_Serial_Number з опцією «disable», переходить в стан аварійної зупинки (O7) і 
вимикає джерело оптичних сигналів. Під час аварійної зупинки ONU забороняється 
відправляти дані у висхідному напрямку. При усуненні несправності ONU, OLT може 
активувати ONU, щоб повернути його в робочий стан. Запропонований алгоритм 
наведено на рисунку 1.  

Рис. 1 - Алгоритм зупинки передачі для абонентської частини мережі GPON 

mailto:rporitskiy@gmail.com
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Виконання алгоритму відбувається у послідовності: на першому етапі вмикається 
пристрій контролю захищеності (ПКЗ) [3]; На другому етапі починається циклічне 
вимірювання рівня потужності оптичних сигналів. Якщо виміряне значення (n_diff) 
менше за допустиме (diff_W)  із врахуванням похибки (percent), тоді здійснюється 
зупинка передавача лінійного терміналу, запам’ятовування часу зупинки та зупинка 
передачі для веденого вузла шляхом відправки відповідного кадру керування із 
переведенням пристрою контролю захищеності у стан «вимкнено», у іншому випадку 
продовжується вимірювання рівня потужності оптичних сигналів. 

Алгоритм зупинки передачі для лінійної частини мережі GPON зображено на 
рисунку 2. Цей алгоритм має простішу реалізацію, оскільки вузли лінійної частини, 
наприклад маршрутизатори L3, можна вважати рівними між собою, тому зупиняти 
ведений вузол не потрібно, оскільки прийнято, що блок ПКЗ присутній у всіх вузлах 
мережі, пара обладнання лінійної частини, між якою ПКЗ виявив несанкціоноване 
підключення, зафіксує цей факт майже одночасно. Робота алгоритму така ж як і у 
попередньому випадку, за винятком етапу після вимкнення передавача порту n. 
Наступним етапом після вимкнення передавача порту n є запуск протоколу 
маршрутизації для зміни маршруту, при умові що такий існує. 

Рис. 2 - Алгоритм зупинки передачі для лінійної частини мережі GPON 

Запропоновані алгоритми дають змогу миттєво фіксувати несанкціоновані 
підключення до мережі та здійснювати відключення оптичних передавачів для 
запобігання перехоплення інформації. 
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Налаштування ступеня помелу кави в автоматичній кавомолці є дуже складним 
процесом, що вимагає професійних навичок бариста і постійної його корекції протягом 
робочого дня. Для того, щоб налаштувати помел перед початком роботи необхідно 
зварити і спробувати на смак іноді до десятка чашок кави. 

Ступінь помелу суттєво впливає на смакові якості кави. Регулюючи ступінь 
помелу, можна прибрати зайву гіркоту або кислинку, домогтися більшої або меншої 
насиченості. Звичайно, на приготування кави в еспрессо-машині впливають і інші 
фактори: якість зерна, температура в групі, якість води, та ін. Але при інших рівних 
умовах саме ступінь помелу є тією величиною, яка повинна врегулювати всі інші 
фактори. Під час налаштування помелу повинні враховуватися кілька наступних 
факторів: ступінь вологості приміщення і температури, зміна сезону, а відповідно 
рівень опалення приміщення, робота кондиціонера, зволожувача повітря і т.д [1].  

Кавомолки оснащені ручкою-регулятором, обертаючи яку, користувач може 
самостійно встановлювати відстань між жорнами, в результаті чого, отримувати на 
виході кави, мелений до потрібного (більшого чи меншого) розміру мікрогранул. 
Таким чином, для вдосконалення цього складного процесу виникає необхідність 
розробити автоматизовану систему налаштування фракційності помелу натуральної 
кави. 

Дана розробка призначена для жорнових кавомолок з можливістю помелу порції 
кави за певний проміжок часу. Жорнові кавомолки, в свою чергу, призначені для 
помелу як невеликої порції, так і порівняно великої кількості кавових зерен, можуть 
бути як ручними, так і електричними, віднесені як до класу побутових, так і до класу 
професійних. На рис. 1 представлений схематичний вигляд розроблювального 
пристрою. 

Рисунок 1 – Зовнішній вигляд пристрою 

Він складається з шальки терезів, в якій встановлений датчик температури і 
вологості, тензодатчика для вимірювання ваги порції кави і корпусу, в якому 
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розташована плата управління. На передню панель корпусу виведена клавіатура, екран 
і два світлодіоди, що сигналізують режими роботи. 

Система управління складається з наступних основних блоків: 
- цифрового датчика температури і вологості (служить для прямого перетворення 

значень температури і вологості в цифровий код); 
- блоку управління (МП виконує обробку інформації, що надходить від датчиків у 

вигляді цифрового коду); 
- блоку індикації (призначений для візуального відображення результатів 

обробки інформації блоком управління); 
- клавіатури (служить для введення користувачем часу помелу і положення ножів 

при навчанні системи); 
- годин реального часу (відраховує секунди, хвилини, години, дату, місяць, день 

тижня і рік з компенсацією високосного року, визначення часу необхідно при навчанні 
системи); 

- блоку вимірювання ваги (вимір ваги змеленого порції при навчанні системи і 
передача даних в мікропроцесор); 

- джерела живлення; 
- сигналізація необхідності зміни налаштувань помелу і / або часу помелу; 
- блоку підключення до ПЕОМ. 
Система може працювати в чотирьох режимах: 
1) основний - вимірювання з індикацією поточних значень відносної вологості і

температури, і виведення на екран положення ножів і часу помелу; 
2) перегляд виміряних результатів з пам'яті;
3) запис результатів експертизи (відносної вологості, температури, положення

ножів, часу помелу і ваги однієї порції кави) 
4) очистка вмісту пам'яті.
Після наповнення бази даних система буде видавати користувачу час помелу і 

положення ножів в перемикачі. Крім цього, буде вести накопичувальну статистику в 
базі комп'ютера для визначення векторного середнього при відсутності заданих 
параметрів в екстремальних умовах. 

Джерелами похибки є первинний вимірювальний перетворювач (датчик 
температури і вологості), тензометричний датчик ваги, мікроконтролер, стабілізатор 
напруги. 

Всі складові сумарної похибки можна вважати некорельованими між собою. Тоді 
результуюча похибка буде: 

- по температурі 0,97%; 
- по вологості 1,98%; 
- по вазі 0,23%. 
Проведений аналіз аналогів розроблюваного устрою показав, що або потрібно 

замінити існуючу кавомолку (аналог коштує близько 35-40 тисяч гривень), або 
продовжувати робити настроювання в ручну. 

Тому установка розроблюваного блоку системи настройки фракційності помелу 
натуральної кави дозволить уникнути витрат на закупівлю нового обладнання. 

Розроблена система дозволить скоротити щоденний процес налаштування 
жорнових кавомолок перед початком роботи, а так само підстроювання протягом 
робочого дня, що дозволить заощадити як робочий час бариста, так і фінансові витрати 
(витрати кави) на ручну настройку помелу протягом робочого дня. 

Список літератури: 
1. Попов В.Д. Процессы и аппараты пищевых производств / В.Д. Попов, В.Н. Стабников, В.М.

Лисянский // М. : Агропромиздат. – 2005. – 511 с. 
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Необхідність створення системи контролю виготовлення йогурту пов’язана з тим, 
що для отримання якісної продукції потрібно ретельно дотримуватися технології та 
режимів на кожному етапі виробництва, своєчасно контролювати основні параметри 
технологічного процесу, а це можливо лише за допомогою сучасної, високоточної 
системи контролю. В Україні якість йогурту регламентують ДСТУ [1, 2]. Системи 
контролю виготовлення йогурту призначена для вимірювань у діапазоні температур 
від + 4 до + 95 0С, тиску до 17,5 МПа, рівень рН у діапазоні від 4,4 до 4,7 од. рН. Похибка 
виміру не повинна перевищувати 2,5 %. У роботі [3] розглянуто структуру такої 
системи. 

У ході дослідження було проведено обробку результатів прямих багаторазових 
вимірювань з датчиків контролю температури, тиску, рівня рН та підтвержено гіпотизу 
про нормальність закону розполілу результатів вимірювань. На рис. 1 представлено 
результати спостережень за зміною температури (рис. 1а), за зміною тиску (рис. 1в), та 
за зміною рівня рН йогурту (рис. 1в). 
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Рис.1 – Спостереження за зміною: а – температури, б – тиску, в – рівня рН йогурту 

Стандартна невизначеність вимірювань типу А вхідної величини ix

розраховується за формулою 
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де in  – кількість спостережень проведених при вимірюванні ix . 

Стандартна невизначеність вимірювань типу А вхідних величин – температури, 
тиску, рівня рН розраховується за формулою (1), а саме 
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  (2) 

Температура сировини вимірюється у діапазоні від 38 0С до 42 0С, отже стандартна 
невизначеність (тип В) згідно формулі (2) дорівнює 

  670,tuB  0С. 
Тиск пару змінюється у діапазоні від 12,5 МПа до 17,5 МПа, отже стандартна 

невизначеність (тип В) згідно формулі (2) дорівнює 

  830,PuB  МПа. 
Вологість сировини змінюється у діапазоні від 4,4 до 4,7 од. рН, отже стандартна 

невизначеність (тип В) згідно формулі (2) дорівнює 

  050,pHuB   од. рН. 
На підставі даних, отриманих з результатів натурних вимірювань параметрів 

технологічного процесу виготовлення йогурту вдалося провести розрахунки 
стандартних невизначеносте по типам А та В. Отримані значення невизначеності 
задовольняють умовам технічного завдання. 
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Сучасні інформаційні системи (ІС) з підтримки дослідження складних об’єктів 
визначаються адаптованістю до перманентних змін зовнішнього макро- і 
мікросередовища завдяки впровадженню баз знань. Світова практика свідчить, що 
саме економіка знань є потужним імпульсом прискорення технологічного розвитку, 
підвищення наукоємності та сприяє диверсифікації діяльності. У системі знань, 
наданих для розв’язання завдань у певній сфері діяльності чи науковій галузі, 
розрізняють фундаментальні та вузькоспеціалізовані знання, напрацьовані у ході 
отримання інформації стосовно об’єктів дослідження. Формування стратегії розвитку 
моніторингових систем ґрунтується на нових функціях управління, які спрямовані на 
акумулювання інтелектуального капіталу, виявлення та поширення наявної 
інформації і досвіду, створення передумов для передачі і засвоєння знань. 

Метою даної роботи є формування структури інформаційної системи зі знання-
орієнтованою базою даних для екологічного моніторингу водного середовища. Для 
цього поставлені та розв’язані такі задачі: 

1) визначитися з базовою будовою  ІС для комплексного моніторингу об’єктів
навколишнього середовища (НС); 

2) запропонувати структуру системи знань для ІС з комплексного моніторингу.
За результатами огляду екоінформаційних систем моніторингу пропонується 

розглянути структуровану в три рівні систему роботи з екологічною інформацією. 
Модулі обробки екологічних даних у такій ІС становлять нижній її рівень, середній – 
програмне забезпечення для проведення аналізу інформації про стан об’єкта, а верхній 
рівень складають програмні модулі для підтримки прийняття рішень, (рис. 1) [1]. 

Рис. 1 – Трьохрівнева структура  рішення задач екологічного моніторингу 

mailto:http.pug@gmail.com
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Для розв’язання задач регулювання стану природних екологічних систем 
розроблені і впроваджені в практику еколого-економічної діяльності такі інформаційні 
системи моніторингу, які мають в структурі бази знань з управління якістю НС [2]. 

Встановлення структури знань поряд з комунікаційним і активним 
моделюванням є основою при проектуванні системи управління знаннями. Структуру 
знань складають різнорідні, індивідуальні або групові незалежно розроблені 
децентралізовані елементи знань з основами організованої бази. Таким чином 
визначаються з схемою навігації для всієї бази знань, встановлюють процеси перетину 
знаннями кордонів організаційних одиниць або цілих структур знань [3]. 

Структура системи знань для ІС з комплексного моніторингу надана у вигляді 
пакетів в нотації UML і відображена на рис. 2. 

Рис. 2 – Структура системи знань для моніторингу 

Наведена структура БЗ дозволяє послідовно нарощувати інтелектуальність 
інформаційної системи з комплексного моніторингу. 

У ході виконання роботи розроблено трирівневу структуру знання-орієнтованого 
блоку для комплексного моніторингу складно-структурованих об’єктів НС як основу 
дослідження на практиці стану складної системи «водне середовище прибережної зони 
– територія узбережжя» для безперервного моніторингу якості природних екосистем
морських акваторій. 
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Більшість Web-ресурсів не відповідають сучасним вимогам безпеки. Вразливості 
Web-ресурсів можуть поставити під загрозу імідж, фінанси, активи, персональні дані 
та інші цінні ресурси організацій, а отже як підсумок можливе банкрутство або повна 
ліквідація компанії. 

На сьогодні існує велика кількість класифікацій [1], які систематизують різні 
види вразливостей та атак, що на них базуються, за різноманітними параметрами. 
Розглянуто такі класифікації як OWASP [2], систематику Маркова [3], реєстр 
вразливостей CAPEC, класифікацію загроз WASC [4] та модель загроз Microsoft STRIDE. 
У цих та інших джерелах описані основні вразливості Web-ресурсів та атаки на них [5]. 

Найбільш поширеними загрозами web-ресурсів, які виділені в усіх класифікаціях 
як найнебезпечніші, є SQL-ін’єкції. SQL-ін'єкція – це вразливість, яка виникає при 
зверненні Web-додатку до бази даних. Це один з поширених способів злому сайтів і 
програм, які працюють з базами даних. 

Рис. 1 – Реалізація SQL-ін’єкції 

SQL-ін’єкція, в залежності від типу використовуваної СУБД і умов впровадження, 
може дати можливість атакуючому виконати довільний запит до бази даних 
(наприклад, прочитати вміст будь-яких таблиць, видалити, змінити або додати дані), 
отримати можливість читання і / або запису локальних файлів і виконання довільних 
команд на сервері [6]. 

Атака за допомогою використання SQL-ін’єкцій стає можливою через некоректну 
обробку вхідних даних, що використовуються в SQL-запитах. 

Для захисту від SQL-ін’єкцій запропоновано захист, який виконує три функції: 
1. Екранування одинарних і подвійних лапок.

mailto:your@email.com
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Передаючи разом зі значенням будь-якого строкового параметра одинарні або 
подвійні лапки (в залежності від їх використання в додатку), зловмисник може 
змінити структуру формованого SQL-запиту. Якщо параметр, який передається, в 
рядку запиту обрамляється в одинарні лапки, то отримавши в запиті разом із 
значенням параметра одинарні лапки 'і символ коментаря – (або / *), додаток 
обробить такий запит без помилок: 

$name = $db->real_escape_string($_POST["name"]); 
$query = "SELECT * FROM `users` WHERE `login` = "".$name."""; 
2. Перевірка типу або примусове задавання типу даних.
Необхідно перевіряти усі дані, що вводяться користувачем, виконуючи перевірку 

типу, довжини, формату і діапазону даних. При реалізації запобіжних заходів, 
спрямованих проти зловмисного введення даних, враховується архітектура і сценарії 
виконання програми. Наприклад, якщо за задумом в змінній, яка згодом вставляється 
в запит, повинні зберігатися числові дані, необхідно використовувати примусове 
приведення отриманого типу до числового: 

$id = settype($_GET["id"],"integer"); 
$email = settype($_GET["id"],"varchar"); 
3. Перевірка структури вхідних даних за допомогою регулярних виразів.
Якщо за задумом передбачається, що вхідні дані мають певну структуру, 

наприклад це e-mail’и клієнтів, телефони або інші даті – то є сенс обробити такі 
значення через регулярні вирази. Тим самим перевіряється точність введених даних і 
одночасно відсікаються усі небажані символи та неприпустимі модифікації переданих 
вхідних даних. Однак, регулярні вирази можна використовувати й у разі простих 
запитів. Наприклад, за допомогою них можна переконатись, що вхідний параметр – це 
чотиризначне число, або що це тільки рядкові латинські літери, кількістю від 5 до 10 
символів: 

$email = $_POST["mail"]; 
if (preg_match("/^\w @[a-zA-Z_] ?\.[a-zA-Z]{2,6}$/",$email)) { 
// формуємо запит до бази даних 
} else { 
// виводимо помилку або формуємо строку запиту за замовченням 

} 
Таким чином, запропоновано захист, який виконано у вигляді набору скриптів, 

які підключаються на сторінки Web-ресурсів. Це дозволяє запобігти виконанню атак 
за допомогою SQL-ін’єкцій. Необхідно розуміти, що зловмисники використовують 
різні методи, які для різних баз даних працюють по-різному, тому одна і та сама атака 
на сайт з використанням СУБД MySQLi на сайт з використанням СУБД PostgreSQL буде 
мати різні наслідки. Даний захист в основному розрахований на роботу з MySQL, 
оскільки за статистикою саме ця система управління баз даних використовується на 
56% сайтах у мережі Internet. 
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Задача розпізнавання рукописних символів є однією з найскладніших та 
найзатребуваніших задач, що стоять перед розробниками сучасних програмних систем. 
Дана задача потребує для свого вирішення великих обчислювальних ресурсів, а наявні 
програмні рішення працюють з певним рівнем ймовірності розпізнавання символів, що 
обумовлює актуальність даної роботи.  

Використання нейронних мереж при розв’язанні задачі розпізнавання символів 
покращить існуючі програмні рішення та автоматизує процес переводу інформації, 
написаної людиною вручну, в цифровий вид.  

Переведення паперової документації в електронний варіант є витратою фізичних 
та часових ресурсів людини при виконанні вручну. Існуючі програмні методи не 
завжди є достатньо ефективними та мають неточність та довготривалість 
розпізнавання. Існує проблема недосконалості сучасних методів розпізнавання, що не 
забезпечують високу якість та швидкість розпізнавання рукописних символів.  

Вирішення задачі розпізнавання рукописних символів, аналіз даної предметної 
області та надання її загальної характеристики, огляд математичних методів 
розпізнавання символів, а також проектування та розробка програмного рішення, що 
забезпечить швидкий та легкий спосіб формування друкованого тексту з рукописного 
та наддасть подальший розвиток штучного інтелекту. 

У дослідженні розглядається система розпізнавання рукописних символів, 
введених в програму користувачем. Для реалізації розпізнавання символів 
використано технології програмування з використанням згорткових нейронних мереж. 

Для вирішення задачі був обраний метод згорткових нейронних мереж (ЗНМ) 
через його універсальність та стійкість до шуму вхідних даних (Рис. 1) [1]. 

Рис. 1 – Архітектура згорткової нейронної мережі 

В роботі використовується системний підхід з обробки зображень, заснований на 
структурній декомпозиції згорткової нейронної мережі. 
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ЗНМ складається з шарів входу та виходу, а також з декількох прихованих шарів. 
Приховані шари ЗНМ складаються зі загорткових шарів (ЗШ), агрегувальних, 
повноз’єднаних шарів та шарів нормалізації. 

ЗШ застосовують на вході операцію згортки, передаючи результат до наступного 
шару. Кожен ЗШ обробляє дані лише для свого рецептивного поля. 

Об’єднання виходів кластерів нейронів різних шарів відбувається за допомогою 
шарів максимізаційного агрегування, які є частиною ЗНМ. Максимальні значення 
кластерів нейронів різних шарів займають важливу роль при використанні 
максимізаційного агрегування (max pooling). 

З’єднання значень нейронів кожного з шарів використовує повнозв’язні шари. 
В згорткових шарах нейронної мережі використовуються спільні ваги. Для 

рецептивних полів шару застосовується рівнозначний фільтр. Результатом цього є 
зменшення необхідного обсягу пам’яті та поліпшення продуктивності [2]. 

В якості функції активації була обрана функція сигмоїд. 
На основі аналізу предметної області та методів розпізнавання рукописних 

символів було розроблене алгоритмічне [3; 4] та програмне забезпечення (Рис. 2) 
системи розпізнавання рукописних символів. 

Рис. 2 – Інтерфейс додатку «LetterRecognition» 

Додаток, який вирішує задачу розпізнавання рукописних символів, введених або 
завантажених користувачем, є системою розпізнавання рукописних символів і, в свою 
чергу, підсистемою системи розпізнавання рукописних речень та текстів. 

Покращення та збільшення функціональних можливостей додатку планується в 
його наступній версії. Будуть розширені можливостей додатку, а саме розпізнавання 
рукописних речень, введеним користувачем, за допомогою ЗНМ. 
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Економічний стан транспортної галузі характеризується стрімким зростанням 
обсягів постачань та виробництва, а тому з метою запобігання небажаних збоїв та 
затримок у роботі конвеєрних систем необхідним є аналіз та прогнозування робочих 
ситуацій промислових транспортних систем. 

В роботі проведено порівняльний аналіз можливостей моделювання складних 
транспортних систем  традиційними аналітичними методами залежно від 
розгалуженості та ускладненості системних показників; запропоновано модель 
нейронної мережі розподіленої транспортної системи конвеєрного типу, вхідні дані 
для навчання якої отримано від PDE-моделі [1], обгрунтовано доцільність застосування 
останньої для формування вхідних даних. 

Огляд моделей конвеєрних систем [1] відображає те, що для визначення зміни 
динамічних потокових параметрів однієї секції конвеєрної системи використовуються 
наступні методи: метод Лагранжа [2], метод кінцевих елементів [3]. Ефективність 
використання перерахованих чисельних методів для опису багатосекційних 
транспортних систем є неможливою, оскільки математичний апарат не дозволяє 
провести належні розразунки згаданими вище методами. Ця проблема була вирішена із 
появою перспективної аналітичної моделі конвеєрної системи (PDE-моделі, PDE - partial 
differential equations)  [4], яка дала можливість описувати транспортні багатосекційні 
системи у вигляді систем диференційних рівнянь із частковими похідними [5]. Однак, 
беручи до уваги те, що кожна конвеєрна секція співвідноситься з двома диференційними 
рівняннями, то виконання обчислень відповідних системних параметрів вимагає 
значних обчислювальних та часових ресурсів. Отже, аналітична модель не вирішила всіх 
проблем, що стосувалися застосування чисельних моделей, а лише відтермінувала межу 
застосовності моделі для значно більшої кількості конвеєрних секцій. 

Основу наукового інтересу для вирішення поставленої задачі складає 
результативність застосування штучних нейронних мереж для відображення 
взаємозв’язків між вхідними та вихідними даними моделі, що доведено в ряді 
проведених досліджень [6]. 

В даній роботі в якості об’єкта дослідження розглядається розгалужена конвеєрна 
лінія, що складається з низки відгалужень та збірної магістральної 
частини. Навчання штучної нейронної мережі виконано із 
застосуванням алгоритму зворотного поширення помилки та 
суміжного із ним методу градієнтного спуску.  Ця модель 
розгалуженої транспортної системи передбачає проектування 
комбінованої системи управління величиною вантажопотоку на 
виході конвеєрної лінії, обладнаної акумулюючим бункером та 
системою регулювання швидкості руху стрічки (рис. 1), управління 
бункерами якої не береться до уваги, оскільки управління 
параметрами акумулюючого бункера не передбачається. Опис 
функціонування кожної з секцій конвеєрної системи має на меті 
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Рис. 2 – Залежність зміни швидкості руху 
конвеєрної стрічки 7 конвеєра від часу 

визначення стану потокових параметрів, до яких входять: інтенсивність вхідного потоку 
матеріалу , швидкість руху стрічки , довжину транспортного маршруту . 
Критерієм оцінювання відповідності значень вихідного вектора прийнято 
середньоквадратичну похибку (з англ. Mean squared error, MSE), що визначатиме 
ефективність нейронної мережі (1).  

 

2

1
n

i i

i

MSE y f
n

   ,  (1) 

де – прогнозоване значення штучної нейронної мережі;
– істинне значення передбачуваної величини (швидкість);

– розмірність навчальної вибірки, кількість прикладів.

На підставі проведеного аналізу для 
проведення навчання мережі було 
вирішено застосовувати метод зворотнього 
поширення помилки, сутність якого 
полягає в мінімізації похибки  між вихідним 
та цільовим значенням шляхом 
налаштування та коригування вагових 
коефіцієнтів зв’язків нейронів. Результати 
дослідження продемонстровано на рис. 2. 

Проведено оцінку якості отриманої 
моделі за критерієм мінімізації MSE. В 

результаті аналізу підтверджено 
правильність вибору архітектури нейронної 
мережі. 
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Тема використання людиною інтелектуальних напрацювань інших людей є 
актуальною ще зі стародавніх часів. Приблизно у 80 році нашої ери римський поет Марціал 
використав слово «плагіарус», з якого пішло слово «плагіат», до іншого поета Фідентінуса, 
який видавав його твори за свої [1]. Після Середньовіччя багато всесвітньо відомих авторів 
також займалися запозиченням чужих творів та видаванням їх під своїми іменами. Так, 
наприклад, виявили, що один з найбільш відомих рисунків Леонардо да Вінчі 
«Вітрувіанська людина» є копією роботи його друга Джакомо Андреа.  

Застосування сучасних IT технологій, зокрема, у сфері вищої освіти несе багато 
користі, але разом з тим з'являються певні негативні наслідки, такі як плагіат. Плагіатом 
вважається привласнення чужої інтелектуальної власності, в даному випадку тексту, без 
зазначення відповідного посилання. Отже, стає очевидним, що для виявлення авторства 
певної публікації необхідний інструмент, який дозволяє визначити випадки текстових 
запозичень. Існує достатньо подібних програм, наприклад Unicheck або AntiPlagiarism, але 
більшість з них є платними. 

Метою даної роботи є розробка програмного продукту для автоматичного пошуку 
академічного плагіату на основі використання методів статистичного аналізу текстів. Для 
досягнення зазначеної мети необхідно вирішити наступні задачі: 1) визначити джерела та 
способи пошуку текстів для порівняння; 2) розробити способи зіставлення та обробки 
текстів; 3) програмно реалізувати процес попередньої обробки тексту; 4) програмно 
реалізувати обрані алгоритми зіставлення тексту; 5) здійснити тестування коректності 
порівняння текстів. 

В результаті роботи було створено програмне забезпечення із застосуванням мови 
програмування Python. Для пошуку частин тексту, який перевіряється на наявність 
запозичень, використано адаптивний варіант алгоритму шинглів (англ. shingles - лусочки). 
Попередня обробка тексту включає токенізацію (розбиття на слова), що було реалізовано 
за допомогою пакету бібліотек та програм NLTK. З метою оцінювання міри збігання як між 
текстами, так і окремими реченнями застосовано метод «мішка слів» [2, 3], при 
застосуванні якого текст описується у вигляді мультимножини слів, не беручи до уваги 
граматику та послідовність слів. Оскільки у мультимножині зберігається лише основа 
слова, для реалізації стемінгу (англ. stemming - процес скорочення слова до основи шляхом 
відкидання допоміжних частин, таких як закінчення чи суфікс) були використані 
бібліотеки Snowball та uk_stemmer. 
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Абсорбційно-холодильні установки (АХУ) знайшли широке застосування у різних 
галузях промисловості, зокрема у діючих в Україні агрегатах синтезу аміаку, завдяки 
можливості утилізації низькопотенціальної теплоти матеріальних потоків, що 
підвищує економічність виробництв. Однак внаслідок застосування в циклі АХУ 
повітряного і водяного охолодження їх робота відбувається під постійним впливом 
збурень, викликаних зміною температури і вологості атмосферного повітря. Все це 
обумовлює необхідність зміни витрат як флегми з випарників, так і міцного розчину до 
генератора-ректифікатора для забезпечення необхідного режиму охолодження. 
Розв’язання такої задачі вимагає створення оптимального програмного керування, 
структура якої характеризується наявністю ідентифікатора з математичною моделлю, 
обчислювачем для корегування параметрів моделі та значень уставок (завдання) вище 
перелічених регуляторів витрат [1]. 

Основна мета таких регуляторів полягає у слідкуванні за зміною уставки. За такої 
умови основним критерієм якості регулювання має бути обрана статична похибка в 
рівноважному режимі системи. Виходячи з поставленої мети та обраного критерію 
якості регулювання було здійснено аналіз систем регулювання з визначенням типу 
регулятора і його параметрів та виконані дослідження для перевірки роботоздатності 
обраної структури системи. 

Передатна функція таких об’єктів характеризується першим порядком. 
Параметри таких моделей визначались за реальних існуючих умов і мають велике 
транспортне запізнення τ у порівнянні із сталою часу Т. Для керування такими 
об’єктами де τ/(τ+Т)>0,5 була використана спеціальна структура регулятора з 
предикатором Сміта. Завдяки такій структурі з’являється можливість передбачити 
сигнал, який має бути на виході до того, як він там з’явиться насправді. Виконаний 
процес імітаційного моделювання в пакеті Matlab дозволив встановити необхідність 
застосування ПІ-алгоритму регулювання та визнати його параметри налаштування. 
Проведений порівнювальний аналіз перехідних процесів в умовах зміни уставок за 
результатами визначення оптимальних витрат довів, що незважаючи на деяку 
невизначеність постійних часу об’єкта встановлені алгоритм та параметри 
налаштування регулятора відповідають обраному критерію якості [1]. 
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Використання автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями 
приводить до поліпшення енергоефективності і мікроклімату будівель. 

Переважна більшість житлових будинків масової забудови 60 - 80 років мають 
низьку енергоефективність, обладнані нерегульованими системами опалення, що 
відпрацювали свій нормативний термін і мають великі тепловтрати. Тому 
використання в житлових будинках старої забудови сучасних засобів автоматизації 
неможливе, без попередньої реконструкції будинків – додаткової теплоізоляції, заміни 
вікон та дверей на більш енергоефективні, модернізацію існуючих систем вентиляції та 
опаленнями [1].  

Від температури води в системі опалення, залежить якість опалення житлового 
комплексу. Для досягнення оптимального процесу необхідно підтримувати 
температуру близько 80°С. Як об'єкт регулювання в проекті обрано теплообмінник 
опалення по каналу регулювання «температура води в системі опалення – витрата 
мережевої води через теплообмінник». 

Цій об’єкт відноситься до двох ємнісних об'єктів і його передатна функція має 
вигляд: 

-pτ
O

O 2 2
2 1

k ·e
W (p)=

T p + T p +1
(1) 

де Tn…T1 – постійні часу об’єкту, τ – час запізнювання, р – оператор Лапласу, k –
 коефіцієнт посилення. 

Для визначення параметрів об’єкту було здійснено експеримент – проведено 
роботу системи в експериментальному режимі по визначеному каналу управління, в 
контурі без зворотного зв’язку. Це було здійснено за рахунок зміні витрати мережевої 
води через теплообмінник з 150 м3/год. до 135 м3/год. В результаті була отримана 
крива розгону. Для обробки отриманих експериментальних даних було використано 
систему математичних обчислень MATLAB R2014a [2]. 

В результаті апроксимації математична модель визначилась у вигляді: 
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де 0,533  – коефіцієнт підсилення; 5,38 – постійна часу Т22, хв.; 5,36 – постійна часу 
Т1, хв.; 2 – час чистого запізнювання, хв. 
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Ректифікація є складним технологічним процесом. Керування технологічним 
обладнанням у процесі відділення уайт-спирту із газового конденсату потребує 
точного підтримання технологічного регламенту. Тому проведення математичного 
моделювання при розробленні технологічного обладнання є вкрай важливим 
завданням. Крім того, розрахунки дають можливість визначити оптимальні режими 
роботи устаткування.  

В доповіді розглянуті результати дослідження динаміки об’єкта, а саме 
ректифікаційної колони. Як об’єкт регулювання в проекті обрана колона ректифікації 
по каналу регулювання «витрата бензину на зрошування – температура фракцій у 
верхньої частині колони». Колона описується передатною функцією другого порядку із 
запізненням [1].  

Для отримання розгінної кривої по визначеному каналу було внесено збурення, 
тобто збільшено витрату бензину на зрошення.  

Для оброблення отриманих експериментальних даних було використано систему 
математичних обчислень MATLAB R2014a. Використана функція smooth із пакету 
Optimization Toolbox. Згладжування біло проведено трьома методами, а саме методом 
«ковзання», методом найменших квадратів та методом робастного впливу. 

В результаті було отримано криву розгону, яку було нормовано. Потім за 
допомогою функції interp1 пакету Interpolation and Polynomials Toolbox середовища 
MATLAB було використано метод pchip, який дозволив провести кубічну інтерполяцію. 

На фінальної частині моделювання було зроблено апроксимацію кривої розгону 
передатними ланками 1-го, 2-го та 3-ого порядку із запізненням. Апроксимація 
проводилася в системи MATLAB з використанням пакетів Control System Toolbox  та 
Optimization Toolbox [2]. 

Як результат моделювання було отримано оптимальні параметри регулятора 
каналу регулювання «витрата бензину на зрошування – температура фракцій у 
верхньої частині колони». 
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Відкладення накипу на стінках парових котлів веде до перевитрати палива за 
рахунок зниження коефіцієнтів теплопередачі. Крім того, шар накипу здатний 
викликати перегрів стінок і аварії котла. Тому, усунення накипу є важливим процесом, 
який не можливий без проведення спеціальних заходів з підготовки води. 
Водопідготовка складається із трьох стадій: грубе очищення, тонке посвітління та 
деаерація. Ефективний процес очищення води забезпечується розробленням системи 
автоматизації цього процесу [1]. 

Для того, щоб безперервно підтримувати процес виділення газів з води (термічна 

деаерації) необхідно створити умови для постійного нагріву води і постійного відводу газів, 

що виділяються в процесі термічної обробки. Для цього потрібно подавати в деаератор пар в 

надлишку та відкрити випарник в атмосферу. Надмірна пара виходить в атмосферу та 

одночасно з нею виходять гази, що виділяються. Загальна трата пара – 15-20 кг/т води. 
Зменшення рівня випару негативно вплине на якість води після процесу деаерації 
термічної [1]. 

У роботі в якості об’єкту управління було обрано теплообмінник по каналу 
регулювання “температура у деаераторі середнього тиску – витрата пари”. 

Для визначення цих величин було проведено запуск системи без регулятору та 
внесено східчасте збурення у вигляді збільшення витрати пари з 100 т/год. до 105 
т/год. та отримані термінальні дані кривої розгону [2].  

Отримані експериментальні данні були оброблені за допомогою пакету 
прикладних програм MATLAB. 

Математична модель деаератора була отримана у вигляді: 
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де 1  – коефіцієнт підсилення; 
1440 – постійна часу Т22, сек.; 
78,39 – постійна часу Т1, сек.; 
60 – час чистого запізнювання, сек. 
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Сучасні умови використання парогенеруючих установок потребують 
використання енергозберігаючих технологій. Це пов’язано з високими цінами на 
енергоресурси. Тому розроблення енергоефективних автоматизованих систем 
управління є актуальним завданням. 

У доповіді розглянуті питання щодо розроблення системи автоматизації 
парогенеруючої установки. Одним з ключових етапів роботи таких установок є 
водопідготовки. Від якості роботи системи водопідготовки залежить 
енергоефективність[1].  

Метою керування технологічним процесом водопідготовки є стабілізація 
основних технологічних параметрів. Рішення цього завдання досягається 
використанням автоматичних регуляторів, що є частиною розглянутої системи 
автоматичного регулювання. Крім того, при автоматичному керуванні процесом 
здійснюється його оптимізація, тобто реалізація певного критерію ефективності, що 
забезпечує протікання процесу в найкращому напрямку. Це дозволяє при незмінній 
продуктивності установки одержати очищену воду, що відповідає вимогам регламенту, 
стабілізувати витрати газу й електроенергії на оптимальному рівні [2]. 

Відомо для того, щоб котельна установка працювала добре: не було накипу, була 
гарна теплопередача, потрібно робити водопідготовку. 

Процес водопідготовки складається із трьох стадій: 
 грубе очищення;
 тонке посвітління;
 деаерація.
Для рішення поставленої мети автоматизації хімічного водоочищення необхідне 

застосування наступних контурів регулювання:  
- температури технічної води; 
- тиску механічному фільтрі; 
- прозорості води в освітлювачі. 
В результаті розроблена система автоматизації процесу водопідготовки. 
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Газорозподільні пункти (ГРП) використовують постачанні газу від магістральних 
трубопроводів до “великих споживачів”, таких як житлові комплекси, окремі населені 
пункти, підприємства та інші [1]. Основна функція ГРП – це пониження тиску газу до 
рівня, необхідного за умовами його безпечного споживання. 

Моніторинг газорозподільного пункту є необхідною складовою системи 
управління. Стрімкій розвиток інформаційних технологій дозволив створювати 
автоматизовані системи управління з можливістю дистанційного спостереження за 
об’єктами, наприклад, ГРП, які працюють у автономному режимі. При цьому як правило 
використовують різні канали зв’язку для підвищення надійності системи та 
безперервності моніторингу. Тому розроблення систем дистанційного моніторингу 
віддалених об’єктів є актуальним завданням [2]. 

У доповіді розглянуті питання побудови автоматизованої системи дистанційного 
моніторингу ГРП, яка використовує провідний канал Ethernet та дублюючий 
безпровідний GSM-канал. Комунікаційна система доповнює вже існуючу систему 
автоматизації за рахунок використання додаткового обладнання. Це модуль збору 
даних (МСД) та GSM-модуль виробництва компанії ОВЕН (Україна). Вказані засоби дуже 
легко інтегруються у існуючу систему управління, яка побудована на програмованому 
логічному контролері ПЛК-100 теж виробництва компанії ОВЕН. Причому прикладне 
програмне забезпечення контролера потребує незначного доповнення, а саме 
додавання програмних компонентів, які проводять запис параметрів роботи ГРП та 
періодичне опитування МСД з наступним передаванням накопленої інформації до 
диспетчерського пункту керування. Додатково GSM-канал використовується для 
інформування чергового персоналу диспетчерського пункту керування о виниклих 
аварійних ситуаціях.  

В результаті запропонована структурна схема системи дистанційного 
моніторингу ГРП. Це дозволить забезпечити безперервний контроль за віддаленим 
об’єктом та безперервно вести базу даних на диспетчерського пункту керування.  
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Основними якісними характеристиками для соняшникового насіння є олійність, 
вологість, термін дозрівання. Унаслідок вказаних особливостей необхідно точно 
підтримувати норми технологічного режиму, що при нинішньому рівні інтенсифікації 
процесів вимагає їх автоматичного регулювання. Якість соняшникової олії залежить 
від якості насіння соняшнику, що надходять на переробку, термінів та умов зберігання 
насіння перед віджиманням. Масло, піддане рафінації, практично не має кольору, смаку, 
запаху. Таке масло ще називають знеособленим. Його харчова цінність визначається 
лише мінімальним наявністю незамінних жирних кислот [1]. 

У сучасну систему автоматизації процесу повинні входити не тільки засоби 
автоматичного контролю, регулювання й керування технологічним процесом, але й 
пов'язані із цим допоміжні пристрої (сигналізації, блокування, захисту навколишнього 
середовища й устаткування й т.п.). Більшість систем керування, які зараз 
використовуються, є комп’ютерно-інтегрованими, тому що основними технічними 
засобами таких систем є комп’ютери, застосування яких дозволяє інтегрувати кілька 
функцій управління. 

Таким чином, метою роботи є розробити систему комп’ютерно-інтегрованої 
системи управління виробництва соняшникової олії, що дозволяє покращити умови 
праці оператора і обслуговуючого персоналу. 

Автоматична підтримка оптимальних режимів роботи відділення рафінації 
соняшникової олії має велике значення, тому що при цьому підвищуються якість і 
знижується його вартість, знижується ймовірність аварійних ситуацій. Автоматичне 
регулювання ходу виробництва забезпечує безперервну підтримку заданого режиму 
роботи встаткування без втручання обслуговуючого персоналу дає значний ефект у 
відділення рафінації соняшникової олії [1]. 

Більшість систем керування, які зараз використовуються, є комп’ютерно-
інтегрованими, тому що основними технічними засобами таких систем є комп’ютери, 
застосування яких дозволяє інтегрувати кілька функцій управління. 

У даній роботі розроблено комп’ютерно-інтегровану систему управління 
процесом рафінації у виробництві соняшникової олії на базі контролеру ПЛК-160. На 
підставі детального аналізу технологічного режиму роботи виробництва вибрано 
основні контури регулювання, контролю та дистанційного керування.  

На ЕОМ виконаю математичне моделювання контуру регулювання температури 
олії у реакторі-нейтралізаторі. Для реалізації комп’ютерно-інтегрованої системи 
управління вибрано сучасні прилади контролю і автоматизації 
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Сучасні хімічні виробництва, зокрема агрегати синтезу аміаку, характеризуються 
великою продуктивністю і становлять собою складні технологічні комплекси. Робота 
таких комплексів відбувається під впливом випадкової кількості факторів, що 
обумовлені зміною зовнішнього теплового навантаження внаслідок застосування на 
різних стадіях апаратів повітряного та водяного охолодження. За таких обставин 
відбуваються небажані відхилення параметрів від норм технологічного режиму, що 
характеризують у сукупності якість технологічного процесу, яка визначається для 
виробництва аміаку витратними нормами по електроенергії, воді, парі та ін. З метою 
встановлення закономірностей цих небажаних відхилень були проведені дослідження 
для відділення моноетаноламінової очистки, у якому спостерігались підвищені 
витрати моноетаноламінового (МЕА) розчину та водяної пари [1]. 

Дослідження проводились за допомогою статистичних методів контролю якості 
технологічного процесу. Попередньо по архівних даних мікропроцесорного комплексу 
ТДС-3000 агрегату була визначена об’єднана вибірка по окремим режимам роботи, яка 
складала близько 100 режимів. За результатами аналізу даних статистичної обробки 
було встановлено основний збурюючий фактор, що порушує стабільність і точність, а 
саме температура атмосферного повітря для охолодження потоків МЕА розчину до 
абсорбера. Це зумовлює зміну температури МЕА розчину і до регенератора цього 
відділення, що не враховувалось при проектуванні системи керування. Технічні 
рішення були спрямовані на удосконалення технологічного оформлення та системи 
керування процесом регенерації МЕА розчину. Вони передбачають встановлення на 
першому потоці насиченого МЕА розчину водяного холодильника, що забезпечує 
стабілізацію температури та удосконалення системи керування температурного 
режиму регенератора шляхом стабілізації температури насиченого МЕА розчину на 
виході водяного холодильника, регулювання витрати водяної пари в куб регенератора 
з корекцією по температурі повітря, що охолоджує холодильник парогазової суміші. 
Застосування такої системи керування забезпечує за рахунок зниження температури в 
кубі регенератора за підвищеного теплового навантаження (літній період) збільшення 
степені очистки конвертованого газу від двооксиду вуглецю та зниження витратного 
коефіцієнту по водяній парі на 5% [1]. 
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Ефективність роботи обертових печей цементної промисловості в чималому 
ступені залежить від налагодження технологічного устаткування, процесу випалу 
клінкеру і режиму експлуатації печей при випуску клінкеру високої активності, 
мінімальному витраті палива і високих техніко-економічних показниках [1]. 

Випал клінкеру – найскладніший, важливий і енергоємний переділ. Загальні 
енерговитрати на виробництво цементу розподіляються приблизно таким чином: 
підготовка сировини – 10%, випал клінкеру – 79%, помелу цементу – 10%, інші – 1%. 
Тому налагодження процесу випалу, зниження енерговитрат, насамперед витрат 
палива набувають виняткового значення [1]. 

 Загальне завдання управління піччю полягає в нормалізації теплового режиму та 
підтримки цього режиму в процесі роботи за допомогою засобів контролю та 
управління. 

В даних розрахунках об’єктом управління є обертова піч. Управління 
здійснюється по каналу “витрата повітря – температура у печі”. 

Для дослідження динаміки об'єкта проведемо експериментальний пуск системи 
без управління шляхом зміни подачі витрати повітря з 1350 м3/хв. до 1500 м3/хв. 
Завдяки цьому були отримані дані, які демонструють динаміку зміни температури в 
печі, в залежності від зміни тиску повітря [2]. 

Отримані експериментальні дані були оброблені за допомогою прикладних 
програм для числового аналізу MATLAB. 

В результаті математична модель обертової печі визначилась у вигляді: 

 p
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=
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де 1,03  – коефіцієнт підсилення; 
84220 – постійна часу Т22, сек.;  
620,1 – постійна часу Т1, сек.;  
40 – час чистого запізнювання, сек.. 
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Молоко є продуктом харчування, найбільш досконалий за своїм складом. Цінність 
молока полягає в ідеальної збалансованості поживних речовин. До того ж молоко є 
сировиною для виробництва кисломолочних продуктів і напоїв, сиру, вершкового 
масла, вершків, морозива [1]. Молочні продукти грають величезну роль в харчуванні 
людини, забезпечуючи організм необхідними для здоров'я елементами. Тому 
молочарство є одним з найбільш поширених галузей у харчовому виробництві. 

Однак молоко – це дуже складний продукт за своїм хімічним складом, до складу 
якого молока входять вода, білки, молочний жир, лактоза, мінеральні речовини і 
мікроелементи, вітаміни, ферменти тощо. Тому процес промислового виробництва 
молока та його похідних є дуже складним та багатоетапним [2]. 

Одним з таких етапів є пастеризація сировинної продукції. Метою пастеризації є 
знищення патогенної мікрофлори і отримати безпечний згідно норм санітарії та гігієни 
продукт; зруйнування ферментів сирого продукту, які можуть викликати псування 
молока, знизивши його стійкість і термін зберігання; змінити фізико-хімічні 
властивості молока, для отримання заданих норм готового продукту – в’язкість і 
щільність продукту [3]. 

Унаслідок вказаних особливостей необхідно точно підтримувати норми 
технологічного режиму, що при нинішньому рівні інтенсифікації процесів вимагає їх 
автоматичного регулювання. Вибір і підтримка оптимальних нормативів, показників 
та параметрів технологічного процесу робить вирішальний вплив на отримання 
продукції заданої якості, а також на економіку підприємства. 

Для синтезу ефективної системи керування потрібно отримати модель процесу, 
яка була б максимально наближена до нього. 

У доповіді представлено процедуру ідентифікації процесу пастеризації 
сировинного молока. Ця процедура базується на основі даних експерименту та 
складається з трьох етапів: згладжування, інтерполяції та апроксимації. Кожен етап 
супроводжувався декількома методами за різних параметрів та обирався найкращій. 
Розрахунки було проведено за допомогою пакетів Curve Fitting Toolbox та Optimization 
Toolbox [4] системі математичних обчислень MATLAB. 
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В медицине врачи принимают важное решение, которое определяет успех всей 
работы: ставят диагноз. Точность диагностики зависит от квалификации специалиста 
(эксперта) – его умения правильно проанализировать имеющуюся информацию. Но 
бывают ситуации, когда нет высококвалифицированного специалиста по какой-либо 
специальности, или вмешивается человеческий фактор. Даже самый опытный врач не 
застрахован от ошибок, возникающих по простым на первый взгляд причинам: 
усталость, не внимательность, учет не всех рисков, заблуждение и др. Еще в 1941 году 
советский патологоанатом И.В. Давыдовский писал: “Врачебные ошибки – это 
следствие добросовестного заблуждения врача при выполнении им профессиональных 
обязанностей. Главное отличие ошибки от других дефектов врачебной деятельности 
заключается в исключении умышленных преступных действий – небрежности и 
халатности, а также невежества”. Разве это может излечить больного, которому не 
правильно поставили диагноз, или смягчить последствия ошибочного лечения? В 
Украине из-за ошибок врачей каждый день умирает более 30 человек. Об этом заявил 
доктор медицинских наук, заведующий лабораторией безопасности стратегий в 
здравоохранении ГУ "Институт общественного здоровья им. А. Н. Марзеева НАМН 
Украины" Юрий Скалецкий. Непременно, под ошибками врачей подразумевается не 
только постановка ошибочного диагноза. Но важно отметить факт того, что 
постановка диагноза является первейшим этапом в процессе взаимодействия врача с 
пациентом. И от результата диагностики зависит результат всего процесса лечения 
пациента. 

Поэтому, по мере развития вычислительной техники, возникла идея заложить 
знания специалистов в компьютер и использовать его в качестве электронного 
эксперта или помощника в постановке диагноза пациентам. Это создает основу для 
двухэтапной системы диагностики, где непосредственно врач является инициатором 
процесса диагностики и будет лицом, принимающим окончательное решение при 
постановке диагноза, а программное обеспечение – коррелятором диагноза врача 
(рис. 1). 

Для осуществления данного замысла была разработана телемедицинская система 
поддержки принятия решений для диагностики состояния пациента. Для 
пользователей (пациентов) сервис дает возможность мгновенной диагностики 
состояния здоровья, постоянного доступа к истории болезни. Для медицинского 
персонала – помощником в постановки диагноза, а статистика и данные платформы 
будут показателями состояния здоровья всех пользователей (пациентов), 
проходивших диагностику в системе.  

Платформа состоит из 2 основных компонентов: 
1) Backend service – это компонент, который взаимодействует с БД, с внешними

сервисами и предоставляет интерфейс с доступными методами для взаимодействия с 
данным компонентом. Для реализации использовались следующие технологии: Java, 
JAX RS, MySQL, Docker,  SonarQube. 

mailto:fazl.makhsudov@gmail.com
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Рис. 1 – Роль Web-приложения Онлайн-Диагност 
в процессе взаимодействия врача с пациентом 

2) Web frontend предоставляет удобный клиентский веб интерфейс для
взаимодействий клиента с сервисом. Для реализации использовались следующие 
технологии: Java, Javascript, ReactJS, HTML, CSS.  

Реализация сервиса автоматической диагностики программы основана на  
детерминистской и информационно-вероятностной логиках. Назначение 
детерминистской логики состоит в использовании для целей диагностики 
определенных (детерминистских) связей между дихотомическими признаками и 
заболеваниями. После детерминистской логики остается список заболеваний, 
возможных при данной симптоматике больного. Информационно-вероятностная 
логика состоит из двух этапов. Первый этап заключается в последовательном 
вычислении вероятностей оставшихся после детерминистской логики заболеваний 
при данной системе признаков. Второй этап информационно-вероятностной логики 
состоит в принятии решения. В этом решении играет роль не только то, что 
вероятность данного заболевания максимальна, но и то, что разность между 
вероятностью этого заболевания и следующего в порядке убывания вероятностей не 
меньше некоторого минимума. Если диагноз не поставлен, то необходимо 
пересмотреть систему признаков, а затем вновь повторить этапы детерминистской и 
информационно-вероятностной логики. Эти действия повторяются до тех пор, пока не 
будет установлен диагноз.  

В работе решена научно-техническая задача повышения эффективности 
диагностического процесса, сделан системный анализ существующих методов 
диагностики и их усовершенствование для поддержки принятия решений в медицине 
на основе информационно-вероятностной логики, разработаны общая и детальные 
схемы взаимодействий всех модулей диагностического сервиса, а также разработаны 
структура и программное обеспечение телемедицинской системы "ONLINE-DIAGNOST". 
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РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОГО ШАБЛОНА САЙТА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПРОЦЕССОРОВ И БЕМ МЕТОДОЛОГИИ 

Г. С. Клычёв1, В. И. Азаренков2 

1 магистрант кафедры САИТ, НТУ  «ХПИ», Харьков, Украина 
2 доцент кафедры САИТ, канд. техн. наук,  НТУ «ХПИ», Харьков, Украина 
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Трудно представить крупную компанию без интернет-сайта. Наличие в компании 
хорошего сетевого представительства не только усиливает положительный образ 
фирмы, но и говорит в пользу надежности и основательности компании, создает 
определенный имидж и впечатление. Сайты различаются по назначению (виды 
продукции, реклама, продажа, обучение и пр.). Как правило, разработка и поддержание 
Web-сайта представляет собой дорогое удовольствие. А современная успешная 
компания уже не может обойтись одним сайтом, а если есть представительства в 
других городах – то количество разработок увеличивается в разы. 

Одним из вариантов решения данной проблемы может стать разработка 
универсального шаблона, который впоследствии будет служить основой и 
использоваться в качестве основы для разработки всех сайтов компании. Таким 
образом, задача разработки универсального шаблона для различных сайтов является 
актуальной и востребованной. 

Для разработки шаблона были проанализированы и отобрано современное 
программное обеспечение: 

1. Visual Studio Code – редактор исходного кода для кроссплатформенной
разработки веб- и облачных приложений. 

2. Adobe Photoshop – многофункциональный графический редактор, 
разрабатываемый и распространяемый компанией Adobe Systems. 

3. Следующие средства проектирования сайтов: Javascript – это полноценный
динамический язык программирования, который применяется к HTML документу, и 
может обеспечить динамическую интерактивность на веб-сайтах; Sass – модуль, 
включенный в Html; метаязык на основе CSS, предназначенный для увеличения уровня 
абстракции CSS-кода и упрощения файлов каскадных таблиц стилей. 
Для реализации проекта были сформулированы и решены следующие задачи: 

1. Проведен анализ существующих методов разработки современных Web-сайтов.
2. Проведен анализ современного программного обеспечения для решения

подобных задач, языков программирования и проектирования, используемых в Web-
технологиях. 

4. Проведен анализ существующих методологий в Web-разработке.
5. Разработан дизайн, структура и пользовательский интерфейс универсального

шаблона сайта. 
6. Разработан прототип универсального шаблона сайта.
7. На основании разработанного шаблона приведен пример сайта интернет-

магазина 
8. Проведен анализ полученного решения на примере разработанного сайта и

выработаны рекомендации для дальнейшего улучшения предложенной разработки. 

mailto:gklychov@gmail.com
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Індустрія комп'ютерних ігор – високопродуктивна і складна галузь. Ринок росте, а 
здивувати геймерів стає все складніше. Крім того, досить важко передбачити ігрові 
тренди, і продукт, який на етапі розробки був на вістрі технологій, може застаріти, 
ледве потрапивши на ринок. Цікавих ідей і сценаріїв досить, але часто нема ресурсів 
для їх реалізації, або проект "заморожують" до кращих часів, через занадто сміливі ідеї і 
підходи. А кращі часи можуть так і не настати. З індустрії ігор уходить творчість. Тому 
що, з точки зору прибутку, вигідніше випустити чергову конвеєрну гру, ніж 
ризикувати, і робити ставку на дійсно вартий проект, який може не зрозуміти і не 
оцінити аудиторія. Розробка комп’ютерних ігор перетворилась на цілу індустрію з 
безліччю напрямків. А кількість фанатів цифрових розваг налічує сотні мільйонів. Уже 
сьогодні проводяться численні змагання з кіберспорту і ця тенденція продовжує 
зростати [1]. 

Метою наукового дослідження є розробка комп'ютерної гри у жанрі шутер з 
кількома режимами гри. Даний жанр містить велику кількість варіантів ігрового 
процесу; – дана гра буде основана на виживанні, з використанням вогнепальної зброї 
та видом зверху. Гра має мати кілька ігрових режимів: «Арена», «Хвилі» та «PVP». Для 
забезпечення необхідного ігрового процесу, будуть створені умови, згідно з якими, 
гравець має швидко рухатися і своєчасно реагувати на ворогів, намагатися триматись 
від них на відстані, а також постійно підбирати предмети підтримки, щоб відновляти 
рівень здоров’я та боєзапасу.  

Для досягнення поставленої мети НДР, та забезпечення цікавого, динамічного, та 
дружелюбного до користувача ігрового процесу, необхідно вирішити наступні задачі: 
створення головного меню, створення ігрового інтерфейсу, створення кількох режимів 
ігрового процесу, створення багатокористувацького режиму, створення спрайтів, та 
інші задачі. 

У результаті даного дослідження, була створена комп’ютерна гра у жанрі Shooter. 
Було розроблено: ігрове меню, інтерфейс та ігрове поле. Реалізований ігровий процес 
задовольняє меті дослідження. Розроблено декілька типів ворогів, що відрізняються: 
зовнішнім виглядом, швидкістю руху, живучістю та силою удару по ігроку. Були 
реалізовані такі ігрові предмети, як коробки з набоями та аптечки. Розроблено 
декілька режимів ігрового процесу: «Арена», «Хвилі» та «PVP». Щоб задовільнити 
потреби як початкових гравців, так і опитних геймерів, було створено декілька рівнів 
складності. Існують наступні перспективи розвитку: створення світової таблиці 
рекордів, реалізація ігрового сюжету, створення ігрового магазину. 

Список літератури: 
1. Ігрова індустрія, історії перспективи. Як стати розробником ігор? [Електрон. ресурс]. –

Режим доступу: https://lgs.lviv.ua/igrova-industriya-istoriyi-perspektyvy-yak-staty-rozrobnykom-
igor/ – Назва з титул. екрану. 
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Дальтонізм, або ж колірна сліпота – це аномалія сітківки ока, що заважає людині 
розпізнавати або розрізняти певні кольори. Найчастіше, дальтонізм є невиліковною 
вродженою аномалією, яку людина успадковує від своїх батьків. Метою цього 
дослідження є розробка, впровадження та оцінка ефективності роботи програмного 
застосунку – асистента на базі мобільного пристрою, що покликаний допомогти людям 
із дальтонізмом розрізняти колір навколишніх об’єктів та предметів. 

Апаратно-програмний комплекс асистента складається з мобільного пристрою, з 
операційною системою Android, та програмного застосунку, що реалізує алгоритм 
розпізнавання кольору на базі цього пристрою за допомогою бібліотеки OpenCV. 

Рис. 1 – Алгоритм роботи асистента 

Розпізнавання кольору реалізовано відповідно до блок-схеми, що зображена на 
рис. 1. Колір, що потрібно розпізнати, відповідає кольору об’єкта, на який вказав 
користувач. Це стає можливим завдяки отриманню координат дотику та порівнянню із 
кадром зображення, що був збережений до того, як користувач доторкнувся до 
дисплею. Далі виконується розпізнавання кольору в конкретній точці зображення. Для 
цього необхідно визначити певні кольори, які асистент зможе розпізнавати. 
Класифікація, наведена в табл. 1, була зроблена з використанням кольорів, що 
генеруються поєднанням компонентів формату HSV в OpenCV [1]. Виходячи з величини 
діапазону компонентів HSV, які були зазначені раніше, асистент розпізнає колір по 
отриманих координатах в точці на кадрі зображення, що конвертується з формату RGB 
до формату HSV. 

Таблиця 1 – Діапазон значень HSV для кожного визначеного кольору 
Колір Тон Насиченість Яскравість 
Червоний 0-10/165-190 0-255 0-255 
Жовтий 24-34/201-210 0-255 0-255 
Зелений 51-65/231-250 0-255 0-255 
Синій 108-136 0-255 0-255 

Submissions%2021-353/Submissions%2021-353/Anton.Churkin@cs.khpi.edu.ua
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Результат розпізнавання асистентом кольору об’єкту, що вказав користувач, 
можна побачити на рис. 2. Крім того, щоб з’ясувати, наскільки точно асистент розпізнає 
кольори, було проведено тестування в різних умовах освітлення. Результати 
тестування можна побачити на рис. 3. 

а б 
Рис.2 – Приклад роботи асистента: a – Приклад можливого сценарію використання; 

б – Позиція та колір об’єкту, що був розпізнаний асистентом 

Рис. 3 – Результати тестування асистента в різних умовах освітлення 

В результаті дослідження було розроблено асистент, що складається з пристрою 
на базі операційної системи Android та програмного застосунку, що виконується на 
цьому пристрої та здатен розпізнавати кольори об’єктів за допомогою алгоритмів 
OpenCV. Тестування асистенту показало високу якість розпізнавання кольору: за умов 
яскравого та середнього освітлення отримана точність >80%, однак за умов поганого 
освітлення асистент, в більшості випадків, взагалі був не здатен розпізнати колір. Це 
сталося через обмежені можливості камери пристрою. В умовах поганого освітлення, 
світлосили модулю виявилося недостатньо для збереження яскравості, що призвело до 
домінування відтінків сірого. Через це, алгоритми OpenCV були неспроможні 
розпізнати колір на де-факто чорно-білому зображенні. Тим не менш, респонденти 
підтвердили високу точність розпізнавання кольору та відзначили зручність роботи із 
асистентом. 

Список літератури: 
1. Документація OpenCV [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

http://docs.opencv.org/master – OpenCV online documentation. 
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Чат-боти – це новий спосіб взаємодії з клієнтами, який набуває надзвичайної 
популярність у останні роки. 

У сучасному світі все більшу частину ринку починають займати інтернет-
магазини та сервіси. Кількість клієнтів деяких з них вимірюється мільйонами. 
Мільйони клієнтів генерують ще більшу кількість запитів до служби підтримки 
кожного дня. Обробити таку кількість запитів за допомогою операторів служби 
підтримки дуже важко, але на допомогу приходять чат-боти – програми для взаємодії з 
клієнтом без залучення або лише з частковим залученням оператору. Це значно 
зменшує тиск на службу підтримки та дозволяє їй обробляти лише найбільш важливі 
запити ігноруючи тисячі простих питань, які із легкістю обробить чат-бот. 

Із розвитком технологій штучного інтелекту розробка чат-ботів набуває ще 
більшої актуальності. З їх допомогою стало можливо використовувати вже існуючі 
переписки із клієнтами для покращення майбутніх. Такі компанії як Apple, Amazon та 
Microsoft активно використовують великі дані для покращення своїх чат-ботів. 

Найважливішим завданням боту є виявлення наміру клієнта, що є задачею 
класифікації, для вирішення якої існує багато методів. Найпростіший метод вирішення 
цієї проблеми є задання деякого тексту або регулярного виразу і відповіді на цей вираз 
підготовленим текстом. Цей спосіб досі дуже широко використовується адже він є дуже 
простим в реалізації та задовольняє потреби невеликих чат-ботів з дуже вузькою 
спеціалізацією. Щоб покрити велику кількість варіантів тексту, який посилає клієнт - 
цього недостатньо. У таких ситуаціях на допомогу приходять більш складні методи 
класифікації, найсучаснішим з я яких є штучні нейронні мережі.  

Але навіть найсучасніші методи класифікації не можуть розпізнати будь-який 
намір клієнту. У такому випадку є три варіанти вирішення проблеми. Перший – це 
задання питання клієнту із проханням більш точно вказати свій намір, другий це 
використання шаблонів із елементами графічного інтерфейсу користувача для 
зменшення кількості можливих відповідей, а третій – це перенесення клієнту до 
оператору для подальшої взаємодії. Найбільш сучасні боти використовують усі три 
методи. 

Традиційні чат-боти дуже негнучкі. Вони можуть відповісти користувачеві лише 
за наявності шаблону узгодження між запитом користувача та набором питання-
відповідь, що зберігається в його базі знань. Відповіді даються за допомогою набору 
заздалегідь визначених відповідей. Традиційним чат-ботам не вистачає інтуїтивних 
можливостей людської істоти, щоб побачити сенс, стосунки та можливості, що не 
підпадають під шаблон. Є два основні завдання глибокого навчання у контексті чат-
боту. Перше полягає у вилученні значення із вхідних даних. Друге – це генерація 
результатів або a відповідь у разі застосування чат-бота. Головне завдання у розробці 
хорошої моделі полягає в тому, щоб створити адекватне відчуття контексту та 
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ефективно пов'язані з цим дані відповіді. Модель послідовності до послідовності 
(seq2seq) у глибинній рекурентній нейронній мережі (ГРНМ) із механізмом уваги 
забезпечують відповідну архітектуру для виконання цих завдань. 

Метою роботи є програмна реалізація чат-боту для підтримки клієнтів інтернет-
магазину із використанням штучних нейронних мереж для виявлення намірів клієнтів 
та їх консультації. 

Існують наступні недоліки щодо забезпечення ефективних розмов із чат-ботом. 
Фіксований набір правил: чат-боти будувалися за допомогою фіксованого набору 

правил, узгодженого на основі шаблонів і дуже простого машинного навчання. 
Граматичні помилки: він не розпізнає граматичні помилки. 
Попередньо визначений або закритий домен: більшість із них здатні відповідати 

на запитання лише у закритому домені або на базі заздалегідь визначені в базі даних. 
Неоднозначність: контекст і значення речення незрозумілі або не відповідають 

значенню слова. 
Структура мови: кожна мова має різну структуру утворення речень. Наприклад, 

структура текстів, пунктуація та використання пробілів різняться між мовами. 
Семантика: семантика - це значення речень або слова у формі людської природної 

мови. Попередні чат-боти не справляються з обробкою природних мов чи то для 
створення відповіді, чи для аналізу питань. 

Першим кроком у реалізації чат-боту є обробка існуючих даних для тренування 
штучної нейронної мережі (ШНМ). До цього кроку входять токенізація- повідомлення 
обробляється як рядок, а потім розділяється на список лексем, видалення неважливих 
слів: часто видаляються такі слова, як “the”, “a”, “і” тощо, cлово-стримування: 
застосування алгоритму, який перетворює різні форми слів у подібні канонічні форми. 
Цей крок являє собою процес прив’язки лексем до їх кореневої форми, наприклад 
connection у connect, computing у compute [1] 

Наступним кроком є вибір типу та архітектури штучних нейронних мереж. Так як 
чат-боти без використання штучних нейронних мереж мають дуже вузьку 
спеціалізацію, то було вирішено використовувати їх в реалізації боту. Було обрано 
найсучаснішу архітектуру штучних нейронних мереж, якщо точніше рекурентних 
штучних нейронних мереж [3] для обробки текстів seq-2-seq, яка використовує 
технологію long short-term memory [2]. 

Також необхідно обрати платформу для взаємодії з клієнтом. Було вирішено 
обрати telegram. 

Було з’ясовано, що існують два основних підходи для побудови чат-боту: 
класичний аналіз природної мови та чат-боти, які використовують техніки глибокого 
навчання. Перший підхід має дуже багато недоліків зв’язаних із дуже вузькою 
спеціалізацією боту, а другий навпаки має проблеми з вузькою спеціалізацією, але 
добре показує себе у спілкуванні на більш загальні теми. 

У результаті роботи було визначено архітектуру та програмно реалізовано чат-
бот підтримки клієнтів інтернет-магазину для виявлення намірів клієнтів та їх 
консультації. 

Список літератури: 
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В багатьох інтелектуальних системах, у яких використовується ідентифікація осіб, 
застосовуються алгоритми розпізнавання осіб за фотознімком. Привабливість даного 
напрямку пояснюється тим, що у такий же спосіб, як правило, люди ідентифікують 
один одного. Важкість створення автоматизованих систем розпізнавання осіб особливо 
очевидна в порівнянні з нашою власною здатністю розпізнавання обличчя. Ми 
розпізнаємо обличчя майже миттєво, і наша власна здатність розпізнавання набагато 
надійніша, ніж може сподіватися будь-який комп’ютер. Ми можемо впізнати знайомої 
людини за дуже несприятливих умов освітлення з різних кутів огляду. Масштабні 
відмінності (обличчя знаходиться поблизу або далеко), не впливає на нашу здатність 
розпізнавати обличчя. 

Метою роботи є розробка системи розпізнавання обличчя, яка здатна знаходити 
обличчя на відео потоку з камери у реальному часі та запам’ятовувати побачених 
людей для їх подальшої ідентифікації з інших камер в іншому місці та с іншого ракурсу.  

На даний момент глибокі нейронні мережі вважаються найточнішими в задачах 
пошуку та ідентифікації обличчя. Основною перевагою нейронних мереж є їх 
теоретична стійкість до зміни обставин використання [1]. Саме тому в цій роботі було 
вирішено будувати моделі пошуку та ідентифікації обличчя системи розпізнавання 
осіб саме на базі нейронних мереж. 

Однією з серйозних проблем якісної ідентифікації особи є різні умови зйомки. 
Обличчя може бути під різним кутом, з різним освітленням або перекриттям. Так як в 
розглянутій ситуації ми маємо справу з відео в реальному часі, має сенс збирати 
декілька фото для кожної особи. Будо вирішено відстежувати особи у часі з метою 
збору якомога більшої кількості кадрів одного обличчя, отже а більше особливостей 
обличчя. Значного покращення якості можна домогтися, якщо діставати особливості з 
фронтальних фото. Звичайно мати фронтальне фото для всіх пасажирів не реально. Але 
можливо вирівняти зображення обличчя. В цій роботі було запропоновано та 
реалізовано такий алгоритм. Якщо знати орієнтацію обличчя в просторі, можна 
відфільтрувати обличчя з сильним похилом. Для фільтрації розмитих зображень було 
використано метод дисперсії Лапласіана [2]. 

Розпізнавання обличчя, як правило, поділяється на дві підкатегорії. З одного боку, 
перевірка обличчя (або розпізнавання обличчя 1: 1) полягає у перевірці, чи відповідає 
обличчя даній особі. З іншого боку, ідентифікація обличчя (або 1: N розпізнавання 
обличчя) полягає у пошуку особи, що відповідає даному обличчю. Розпізнавання 
обличчя також можна розділити за особливостями протоколу використання: протокол 
закритого набору або  відкритого набору [3]. При використанні алгоритму за першим 
протоколом, алгоритм будуть використовувати для розпізнавання обмеженого набору 
осіб, кожного з яких, хоча б одне зображення, модель розпізнавання «бачила» підчас 
тренування. Звичайно такий протокол є простішим, але у реальному світ не завжди 
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придатний до використання, оскільки неможливо заздалегідь мати зображення всіх 
людей, на яких планується цей алгоритм використовувати. При протоколі відкритого 
набору, модель розпізнавання повинна працювати при умовах теоретично 
необмеженої кількості різних осіб. Це є другою проблемою у створенні якісної системи і 
саме така ситуація розглядається в цій роботі, пасажири аеропорту кожен день різні і 
модель повинна вміти працювати в умовах протоколу відкритого набору.  

В результаті даної роботи було проведено дослідження літератури за темою 
розпізнавання осіб. Було виявлено з яких компонентів має складатися така система та 
що кожний компонент з себе представляє. Було з’ясовано які бувають підходи до 
вирішення задач виявлення облич на зображеннях. У результаті проведення 
дослідження будо виявлено яким чином відбувається вилучення особливостей 
обличчя з метою ідентифікації людини. Також було з’ясовано яким чином можна 
порівнювати компоненти та на які метрики звертати увагу. Було сформульовано 
низьку проблем, які ускладнюють задачу розпізнавання і висунуто пропозицію по їх 
вирішенню. Систему було протестовано у аеропорті Бориспіль. На рисунках рис, 1 та 
рис, 2 зображені знайдені особи з їх ідентифікаційним номером.  

а б 
Рис. 1 – Кадри з першої камери: a – реєстрація осіб 5 та 7; б – реєстрація особи 8 

а б 
Рис. 2 – Кадр з другої камери: a –розпізнавання осіб 5 та 8 та не зареєстрована 

особа 15; б – розпізнавання осіб 5 та 7 

На рис. 2 зеленим виділені особи, які пройшли реєстрацію на першій камері, 
червоним – особи, які не були побачені на першій камері. Всі особи на рис 1 виділені 
зеленим кольором, бо на першій камері відбувається «запам’ятовування» осіб. 
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Протягом усього життя, пізнаючи навколишній світ, людство постійно має справу 
зі збором та аналізом інформації. Доречна інформація допомагає правильно оцінити 
події, що відбуваються, прийняти обдумане рішення, обрати найбільш вдалий варіант 
своїх дій. З появою мережі Інтернет кількість інформації стала зростати 
експоненціально, це означає, що потреба в зборі, аналізі та добування корисних даних з 
цієї інформації також зростає. Через те, що даних стає так багато, обробляти їх в 
ручному режимі просто не має сенсу – за час такої обробки вони безповоротно 
застарівають. Тому,  зважаючи на неспинне зростання інформації, автоматизація збору 
та аналізу даних – це актуальна проблема сьогодні і її актуальність у майбутньому буде 
тільки зростати.  

Метою даної роботи є автоматизація збору та аналізу даних з онлайн-
автомагазинів. Необхідно реалізувати сервіси збору та очищення даних. Базуючись на 
очищених даних провести аналіз та візуалізувати окремі результати аналізу.  

В цілому, аналіз даних можна розділити на 4 етапи: збір даних, обробка даних, 
очищення даних, дослідження даних. Збір даних включає в себе ідентифікацію та 
видобуток неструктурованих даних. Прикладом таких даних є сайт онлайн-магазину. 
Наступним етапом є обробка зібраних даних.  Дані, отримані на попередньому етапі 
збору, обробляються та організуються для подальшого аналізу. У більш широкому 
сенсі, на цьому етапі відбувається трансформація неструктурованих даних в 
структуровані, шляхом розміщення їх у вигляді рядків та стовпців. Після обробки, дані 
все ще можуть бути неповними, містити дублікати та помилки. Через це виникає 
потреба в очищенні даних. Очищення даних - це процес запобігання та виправлення 
помилок в даних. Загальні завдання включають узгодження записів, виявлення 
неточності даних, загальну якість існуючих даних, дедублікацію. Після очищення дані 
готові для дослідження. Для дослідження даних може бути створена описова 
статистика, така як середнє значення або медіана. Візуалізація даних - це також метод, 
за допомогою якого дані можуть бути досліджені в графічному форматі. 

У даній роботі була виконана автоматизація збору та аналізу даних одного з 
популярних в Україні онлайн-майданчиків для продажів вживаних авто. Наразі на сайті 
нараховується близько 200 000 активних об’яв. Результати аналізу допомагають 
зрозуміти вподобання покупців, оцінити ринок та його специфіку, виявити особливості 
та пропозицію у кожному регіоні.  

Збір та обробку даних було виконано за допомогою платформи UiPath 
технологією веб-скрапінгу (від англ. scraping – «вишкрібання», веб-збирання або 
витягнення веб-даних) – перетворення у структуровані дані інформації з веб-сторінок, 
які призначені для перегляду людиною за допомогою браузера. UiPath дозволяє 
повністю симулювати дії людини, виконуючи такі дії: переміщувати мишу і натискати  
на кнопки; переміщати файли і директорії; отримувати дані з будь-яких джерел: PDF 
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файли, картинки, форми; працювати з Word і Excel документами і багато іншого. Такий 
широкий функціонал дозволив виконати етапи збору та обробку даних в рамках 
одного UiPath сценарію. Збір даних виконується посторінково, розмір сторінки, 
кількість сторінок та фільтри вибираються користувачем перед запуском сценарію. 
Після обробки однієї сторінки структуровані дані зберігаються в CSV (від англ. comma-
separated values “значення, розділені комою”) файлі. 

Для вирішення задачі очищення даних було реалізовано Python скрипт з 
використанням бібліотеки pandas, яка призначена для маніпулювання даними та 
їхнього аналізу. Очищення попередньо зібраних даних включає видалення дублікатів,  
видалення некоректних рядків та нормалізацію даних у кожному стовпці.  

У якості інструменту для аналізу та візуалізації зібраних та очищених даних була 
обрана платформа для бізнес-аналітики Tableau. Tableau дозволяє швидко створювати 
візуалізації та отримувати корисну інформацію без потреби в написанні складних 
скриптів для аналізу. Приклад візуалізації 10ти найбільш популярних виробників авто, 
які продаються, представлений на рис. 1.  

Рис. 1 – Кількість об’яв авто кожного виробника 

За допомогою описаного методу було зібрано, оброблено, очищено та 
проаналізовано близько 260 000 об’яв. Дані зібрані в автоматичному режимі, залучення 
людини необхідне тільки для налаштування та запуску сервісу. В результаті аналізу 
були зібрані дані, які можуть бути корисними компаніям виробникам авто, для того, 
щоб зрозуміти особливості ринку нашої країни та пропонувати більш релевантні 
позиції та класи автомобілів у майбутньому. Також аналіз може буде корисним і 
пересічним покупцям, для того, щоб мати максимально повну інформацію про стан 
ринку та зробити вигідну купівлю. 
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Рослин у світі досить багато, людина не може знати та розпізнавати їх усіх, що 
призводить до необхідності пошуку власними силами інформації о рослині. Для цього 
необхідно передивитися багато сторінок зі зображеннями, проаналізувати їх, щоб 
знайти збіг та на основі цього побудувати план за доглядом. Також пам’ять людини не 
ідеальна та можливо забути про необхідність поливу або пересадки, що може 
негативно вплинути на живий організм. Саме тому є необхідність у програмному 
забезпечені, яке б розпізнавало рослини, відображало інформацію користувачеві та 
додавало нагадування про полив, добриво та пересадку. 

Метою даної роботи є розробка програмного додатку для садівників, простих 
користувачів, що мають вдома рослини чи покупців, які зважають, яку рослину купити. 
Головна задача – спрощення пошуку та розпізнавання рослин у базі даних та надалі 
догляд за ними. Для досягнення мети використовується один із найперспективніших 
напрямків комп’ютерних наук – штучний інтелект. 

Для дослідження були обрані популярні фреймворки глибинного навчання, а саме 
Create ML, TuriCreate, Keras, TorchVision, Watson. 

Create ML – фреймворк для тренування нейронних мереж від Apple, значно 
зменшує моделі і спрощує їх створення. Має дуже простий інтерфейс, що різко скорочує 
час на створення моделі, легко інтегрувати у додаток. Недолік у тому, що фреймворк 
сам обирає алгоритм для навчання, що означає відсутність можливості оптимізації 
моделі[1]. 

Keras – відкрита нейромережна бібліотека, написана мовою Python. Спроєктована 
для уможливлення швидких експериментів з мережами глибинного навчання, 
розробники зосередились на тому, аби вона була зручною в користуванні, модульною 
та розширюваною. На додачу до стандартних нейронних мереж, Keras містить 
підтримку згорткових та рекурентних нейронних мереж. Це найпростіший фреймворк, 
що написаний мовою Python, не залежить від операційної системи, має можливість 
вибору алгоритму навчання [2]. 

IBM Watson Visual Recognition – це сервіс в IBM Cloud, який дозволяє позначати, 
класифікувати та шукати візуальний вміст за допомогою машинного навчання. 
Переваги: не залежить від операційної системи, не потребує знань мов програмування, 
легко інтегрувати у iOS додаток, зрозумілий інтерфейс. Недоліки: обмеження для даних 
у безкоштовному використанні – 250 МВ, постійне оновлення систем може вимагати 
нового навчання, неможливість вибрати алгоритми або кількість ітерацій[3]. 

Turi Create – це набір інструментів з відкритим кодом для створення основних 
моделей ML, для таких завдань, як класифікація зображень, виявлення об’єктів, 
передача стилів, рекомендації тощо. Розроблений для використання власних 
фреймворків та ресурсів, здатних працювати з великими наборами даних на одній 
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машині. Розроблений для зменшення складності, тому розробники можуть 
зосередитись на завданнях, а не на алгоритмах [4]. 

PyTorch – відкрита бібліотека машинного навчання на основі бібліотеки Torch, що 
використовують для таких застосувань, як комп'ютерне бачення та обробка природної 
мови. Переваги: можна визначати, змінювати та виконувати вузли у процесі, без 
спеціальних інтерфейсів сеансу, легко відлагоджувати з популярними інструментами 
pdb, ipdb, PyCharm debugger, багато процедур для індексації, нарізки, транспонування. 
Недоліки: погана документація, раз у раз будуть траплятися функції і методи, 
документація яких існує виключно на форумах спільноти і отримана емпіричним 
шляхом,  доведеться самостійно писати тренувальний код [5]. 

Кожний фреймворк має своє застосування та говорити, який краще підійде для 
певної задачі можливо лише порівнявши їх у реальному дослідженні. Таке дослідження 
було проведено для класифікації зображень та результати наведені у таблиці 1. 

Таблиця 1 – Порівняння фреймворків глибинного навчання у будуванні моделі 
    Фреймворк    
    Порівняння 

Create ML TuriCreate Keras Watson PyTorch 

Кількість 
ітерацій 

100 100 100 Обчислює сам 100 

Час навчання 5 рослин: 
10 

хвилин 
103 

рослини:  
година 

5 рослин: 15 
хвилин 

103 рослини:  
1 година 10 

хвилин 

5 рослин: 
30 хвилин 

103 
рослини: 
2 години 

5 рослин: 30 
хвилин 

5 рослин: 
30 хвилин 

103 
рослини: 1 
година 38 

хвилин 

Розмір файлу 1.7 MB 94,2 MB 120 MB Отримується з 
сервера 

101,4 MB 

Точність 5 рослин: 
98,7 % 
103 
рослини: 
88, 2% 

5 рослин: 
91,25 % 
103 рослини: 
81, 89% 

5 рослин: 
90,12 % 
103 
рослини: 
79, 34% 

5 рослин: 86% 5 рослин: 
91,08 % 
103 
рослини: 
80, 67% 

Таким чином, згідно дослідження, наведеного у таблиці 1, найкращим 
фреймворком для проекту розпізнавання зображень для програмного додатка у 
екосистемі Apple є Create ML за характеристиками часу навчання, точності, розміру 
файлу, витраченого часу розробника.  На основі цього був розроблений програмний 
продукт розпізнавання рослин у розумних системах догляду за ними для iOS-платформ. 
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Рекомендаційна система (РС) – це система, націлена на передбачення вподобань 
користувачів щодо елементів, що виступають у якості основного контенту системи за 
рахунок відомої інформації про користувача або про елементи всередині системи [1]. 
РС є заміною алгоритмам пошуку, оскільки знаходить об’єкти на основі аналізу 
попередніх даних, коли інша система може навіть не запропонувати потрібного. 

Технологічне передбачення уподобань користувачів – це процес прийняття 
рішення для складних систем з людським фактором щодо їх можливої поведінки в 
майбутньому. Для розв’язання задач з передбачення уподобань користувачів 
передбачено низку методів якісного та кількісного аналізу [2]. 

Частина веб-сайтів використовують рекомендаційні системи, що генерують 
користувачеві різні пропозиції, наприклад, на основі вподобаних раніше. Для 
досягнення результату виконується обробка величезного обсягу інформації. 

У дослідженні обрано літературний веб-напрям, тому проведено огляд існуючих 
підходів реалізації рекомендаційної системи літератури, досліджено алгоритми та їх 
математичний опис, а також реалізовано програмне забезпечення для підтримки веб-
додатку літературного сервісу з наданням рекомендацій на основі уподобань 
користувачів. 

У результаті створено літературний сервіс з персональною рекомендаційною 
системою з використанням технологій Python для розробки рекомендаційної системи 
книг на основі моделювання уподобань користувачів із застосуванням фреймворків 
Django та Bootstrap та база даних SQLite. 

Для побудови рекомендаційної системи обрано алгоритм колаборативної 
фільтрації, який аналізує оцінки користувачів, і на основі уподобань надає персональні 
рекомендації (Рис. 1). 

Рис. 1 – Принцип роботи РС на основі колаборативної фільтрації 

mailto:sushko.kn36a@gmail.com
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Рекомендаційні системи, в основі роботи яких лежить колаборативна фільтрація, 
аналізують дані про користувачів, а не про елементи системи. Кожному користувачу у 
відповідність ставиться деяка група користувачів, зі схожими уподобаннями. На основі 
чого формується гіпотеза, що користувачі, які однаково оцінили деякі об’єкти в 
минулому, однаково оцінять інші об’єкти в майбутньому [3]. 

На основі проведених досліджень, розроблено алгоритмічне та програмне 
забезпечення літературного сервісу з рекомендаційними системами (Рис. 2, 3). 

Рис. 2 – Інтерфейс літературного веб-додатку (сторінка з детальною інформацією про 
книгу) 

Рис. 3 – Інтерфейс літературного веб-додатку (сторінка з персональними 
рекомендаціями) 

Аналізуючи результати роботи алгоритму, виявлено напрямки для поліпшення 
даної системи рекомендацій, а саме впровадження алгоритмів гібридної системи. Так 
система рекомендацій зможе оцінити не тільки оцінки користувачів, а й їх персональні 
дані, що буде здійснено в наступній версії додатку. 

Список літератури: 
1. J. Bobadilla, F. Ortega, A. Hernando, and A. Guti´errez, “Recommender systems survey,”

Knowledge-Based Systems, vol. 46, 2013 – С. 109-132. 
2. Zgurovsky M.Z., Pankratova N.D. System analysis: Theory and Applications. Springer. – 2007. –

475 с. 
3. В.В. Куриленко Разработка вэб-приложения музыкального аудиостриминга с
рекомендательной системой // НИ ТГУ – 2017 – С. 7-15. 
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В безплатформених інерціальних навігаційних системах (БІНС), які отримали 
широке поширення на рухомих об’єктах  різного призначення, цифровий образ 
інерціального тріедра осей формується в автономному обчислювачі за допомогою 
алгоритмів орієнтації, які відіграють роль аналітичної платформи [1]. Для коректного 
оцінювання похибок алгоритмів орієнтації на етапі проектування БІНС зазвичай 
використовують еталонні моделі обертання твердого тіла, які задають в аналітичному 
вигляді ідеальну первинну інформацію про обертання рухомого об’єкта , що знімається 
з гіроскопів у вигляді квазікоординат [2], та еталонні значення кватерніона орієнтації 

))(),(),(),(()( 3210 ttttt   на такті обчислень. Кількість існуючих аналітичних 

еталонних моделей достатньо обмежена. Найбільше поширення в теперішній час 
отримали еталонні моделі конічного руху [3] та регулярної прецесії [4], які засновані на 
точних розв’язках в елементарних функціях сукупності динамічних і кінематичних 
рівнянь обертання твердого тіла. Розширення класу аналітичних неперервних моделей 
обертання, в тому числі на основі узагальнення існуючих моделей, і аналіз алгоритмів 
орієнтації на цих моделях є актуальною задачею. Деякі нові еталонні моделі обертання 
твердого тіла представлені в роботах [5,6]. В роботі представлена розроблена прикладна 

комп’ютерна програма моделювання процесу обертання і орієнтації твердого тіла у вигляді 

спеціального програмного додатку, що реалізований мовою програмування C# на платформі 

Visual Studio. Такий вибір пов’язаний з тим, що C# є об'єктно-орієнтованою мовою 

програмування, яка має строгу статичну типізацію, підтримує поліморфізм, перевантаження 

операторів, вказівники на функції-члени класів, атрибути, події, властивості, винятки, 

коментарі у форматі XML. 

Розроблений програмний продукт може бути встановлений на 32- та 64-бітні 
версії Microsoft Windows 7, Windows 8 та Windows 10, на яких встановлено Visual Studio, 
не нижче версії 3.0 з підтримкою платформи .NET. Також, для відображення графіків, 
необхідно, щоб на пристрої було встановлено табличний процесор Microsoft Office Excel. 
За наявності цих програмних продуктів, сам додаток буде потребувати мало пам’яті (10 
Мб).  

Представлений програмний продукт за допомогою розробленого інтерфейсу 
дозволяє користувачу вибрати певну еталонну модель обертання із наявного списку 
моделей і отримати результати моделювання процесу обертання твердого тіла у 
вигляді побудованих графіків залежності квазікоординат, проекцій кутової швидкості 
на зв’язані осі та компонент еталонного кватерніона орієнтації від часу. Вигляд 
розробленого інтерфейсу програми представлений на рис.1  
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Рис. 1 – інтерфейс додатку 

Окрім цього програма візуалізує процес орієнтації, оскільки дозволяє побудувати 
траєкторії )( 0i  ( 3,2,1i ) в конфігураційному просторі параметрів орієнтації. Аналіз 

траєкторій дає можливість користувачу вибрати саме ту еталонну модель, яка 
найкраще описує процес обертання реального об’єкту, для якого буде застосований 
алгоритм орієнтації.  

Список запропонованих в програмі еталонних моделей включає модель 
регулярної прецесії, дві моделі конічного руху та п’ять двочастотних моделей. 
Користувач за допомогою інтерфейсу може задати параметри вибраної моделі. 
Відображення результатів обчислення, що відбувається в табличному процесорі 
Microsoft Excel,  дозволяє не тільки зберігати результати, а й створювати графіки 
обчислюваного руху твердого тіла автоматично.  

На другому етапі, коли еталонну модель вибрано, користувач має можливість 
отримати оцінки похибки конкретного алгоритму орієнтації з наявного списку 
алгоритмів на обраній моделі. Список представлених алгоритмів включає одно- та 
двокрокові алгоритми обчислення кватерніонів на заданому інтервалі часу з вибраним 
кроком обчислень. Результати аналізу представляються у вигляді побудованих 
графіків залежностей від часу похибок норми і неусувної похибки дрейфу [2]. 

Представлена програма допускає розширення списку еталонних моделей і 
алгоритмів орієнтації за рахунок включення в цей список нових еталонних моделей і 
нових алгоритмів орієнтації. 

Список літератури: 
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Скелетизація, як один із етапів підготовки рукописних символів до розпізнавання 
з використанням нейронних мереж, використовується в багатьох задачах обробки 
зображень, наприклад, розпізнавання символів, обробка картографічних зображень, 
технічних креслень і т.п. Скелетне представлення використовується для виділення 
ознак (характеристик) на зображенні. При цьому основна увага приділяється 
збереженню властивостей об’єктів, що будуть розпізнаватися (векторизуватися). 
Проблема скелетизації об'єктів активно вивчається протягом останніх років. У 
літературі пропонується безліч методів [1, 2], які можна умовно розділити на дві 
категорії: методи, засновані на використанні дистанційних карт (метод Блюма), і 
методи топологічного звуження (метод Розенфельда, метод Зонга-Суня та ін.). 

Метою даної роботи є попередня обробка зображень рукописних символів для 
подальшого їх розпізнавання нейронними мережами детекторного типу.  

Головна задача – розробка алгоритму скелетизації зображень рукописних 
символів, який базується на методі Зонга-Суня та дозволить поліпшити якість 
отриманого скелета. 

Для дослідження було обрано бібліотеку рукописних цифр MNIST. Дана база є 
стандартом, запропонованим Національним інститутом стандартів і технологій США з 
метою калібрації і зіставлення методів розпізнавання зображень за допомогою 
машинного навчання в першу чергу на основі нейронних мереж. 

Особливість скелетів об'єктів полягає в тому, що вони зберігають інформацію про 
топологічну структуру об'єкта і скорочують обсяг пам'яті, необхідної для їх зберігання. 
А основна проблема цього етапу підготовки зображення до розпізнавання полягає у 
тому, що часто неможливо адекватно визначити ознаки, на основі яких слід 
здійснювати розпізнавання [3]. 

Багато методів обробки зображень використовують принцип багаторазового 
"проходження" по зображенню з видаленням граничних пікселів контуру зображення. 
Це, у свою чергу, впливає на швидкість роботи та на якість представлення об’єктів для 
розпізнавання. 

У завданні розпізнавання рукописних символів дуже важливо, щоб в процесі 
скелетизації не відбувалися втрати інформації про ключові елементи графічного 
зображення вихідного символу. Застосування алгоритму Зонга-Суня для обробки 
конструкторської документації показало, що велика частина часу йде на обробку білих 
пікселів, а результуючий скелет не завжди має одиничну товщину [3]. 
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а)  б) 
Рис.1 - Проблема ерозії: а) вихідне зображення; б) зображення, зруйноване в ході 

обробки методом Зонга-Суня 

В процесі дослідження було розроблено новий однопрохідний алгоритм 
топологічного звуження, який ґрунтується на аналізі двозв'язних точок в Евклідовій 
метриці, а це лише 5 можливих варіантів (рис. 2). 

Рис. 2. Шаблони сусідніх пік селів 

Запропонований в даній роботі алгоритм скелетизації бінаризованого 
зображення, як багато інших, заснований на використанні шаблонів локальних 
околиць для визначення можливості видалення кожного пікселя, що належить об'єкту 
на зображенні з метою топологічного звуження. 

        а)   б)        в) 
Рис. 3 – Результат роботи запропонованого алгоритму скелетизації зображення: 

а) вихідне зображення; б) бінаризоване зображення; в) скелетизоване зображення 

Таким чином, даний алгоритм дозволяє істотно збільшити швидкість отримання 
результату і дещо поліпшити якість отриманого скелета. Розроблений алгоритм 
скелетизації може з успіхом використовуватися при вирішенні задачі обробки 
зображень рукописних символів для подальшого їх розпізнавання нейронними 
мережами детекторного типу. 
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У роботі розглянуто процес розробки фреймворку для побудови та навчання 
згорткових нейронних мереж (CNN) для платформи .NET. 

За останні 10 років нейронні мережі стали одними з найпопулярніших методів 
вирішення задач аналізу інформації на основі використання алгоритмів машинного 
навчання. Зростання популярності обумовлено появою комп’ютерних систем з 
можливістю паралельних обчислень. Згорткові нейронні мережі показують найкращі 
результати у задачах комп’ютерного зору та знаходять своє застосування у різних 
галузях. Використовувати мережі для вирішення цих задач у своїх додатках або у 
дослідах дозволяє фреймворк. У доповіді розглядаються технічні питання розробки 
фреймворку на основі наступних вимог: 

1. Можливість використання та налаштування основних шарів згорткової
нейронної мережі. 

2. Можливість навчання та тестування нейронних мереж.
3. Швидкісне виконання операцій.
4. Можливість зберігання результатів тренування.
Для оцінки ефективності розробленого фреймворку було проведене його 

порівняння з двома найбільш популярними фреймворками: ConvNetSharp (open source 
проект для .NET платформи) та Keras на платформі TensorFlow. На рис. 1 зображено 
діаграму, яка показує час (мс), що необхідний для проведення однієї ітерації навчання 
(обробка 32 прикладів) мережі для вирішення задачі розпізнавання рукописних цифр. 

Рис. 1 – Порівняння ефективності: 1 – ConvNetSharp, 2 – фреймворк, що розробляється, 
3 – Keras 

Таким чином, в результаті проведеного проектування був створений фреймворк, 
що повністю відповідає потребам користувачів в функціональності та швидкості 
роботи [1]. 
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Artificial intelligence (AI) has become more popular today than ever, thanks to increased 
data volumes, advanced algorithms, and improvements in computing power and storage. AI 
allows software to automatically learn from patterns or data functions by combining large 
amounts of data with fast iterative processing and intelligent algorithms. This area of research 
includes various methods and technologies, as well as areas such as machine learning, deep 
learning, cognitive computing, computer vision. 

Many researchers have developed an image tagging model using various approaches like 
hand crafted features e.g. Scale-Invariant Feature Transform (SIFT) [1], GIST [2], Histogram of 
Oriented Gradients (HOG) [3], and so on. Based on these low-level feature descriptors, visual 
representation algorithms (bag-of-word features [4] or spatial pyramid features [5]) have 
been proposed to describe image content. However, these hand-crafted feature descriptors 
are designed to capture low-level visual patterns by predefined feature types (e.g. color, 
shape, or texture). Although promising results have been achieved by combining multi-type 
feature representations, these features are still inadequate to detect and describe high-level 
semantic concepts. Therefore, Deep learning and Machine learning algorithms are used for 
image recognition, classification and segmentation to extract the appropriate content from the 
image. 

The purpose of this research work is to develop a software or model using machine 
learning techniques which can identify the objects in the image and tag them according to 
their class which represents the image in a more accurate way. Therefore, I have used YOLO 
(You Only Look Once) [6] real-time object detection algorithm, which is one of the most 
effective object detection algorithms in my research work. 

YOLO [6] is a clever convolutional neural network (CNN) (fig. 1) for real-time object 
detection. The algorithm applies a single neural network to the full image, and then divides the 
image into regions and predicts bounding boxes and probabilities for each region. These 
bounding boxes are weighted by the predicted probabilities. The algorithm “only looks once” it 
only needs one feedforward pass through the neural network to make predictions. After non-
max suppression (which makes sure the object detection algorithm only detects each object 
once), it outputs recognized objects together with the bounding boxes (fig. 2). 

Fig.1 – Architecture of CNN 

mailto:rushi.joshi@hotmail.com
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Fig. 2 – Software results 

In conclusion, YOLO algorithm is actively developed for finding better solutions in 
Computer Vision problems. There are different versions of YOLO which are helpful to improve 
the functionality of object detection in image or video in real time. 
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Стрімкий розвиток комп'ютерних наук і технологій надає людині можливість 
сприймати доповнений світ, відмінний від реальності. Сам термін доповнена 
реальність позначає доповнений технічними засобами світ, який передається людині 
через його відчуття: зір, слух, нюх, дотик і інші. Доповнена реальність (AR) імітує як 
вплив, так і реакції на вплив. Для створення переконливого комплексу відчуттів 
реальності комп'ютерний синтез властивостей і реакцій доповненої реальності 
проводиться в реальному часі.  

Об'єкти доповненої реальності зазвичай ведуть себе близько до поведінки 
аналогічних об'єктів матеріальної реальності. Користувач може впливати на ці об'єкти 
в злагоді з реальними законами фізики (гравітація, властивості води, зіткнення з 
предметами, відображення і т. ін.). Однак часто в розважальних цілях користувачам 
доповнених світів дозволяється більше, ніж можливо в реальному житті (наприклад: 
створювати будь-які предмети і т. ін.). 

На сьогоднішній день АR застосовується в розвагах, технічному обслуговуванні, 
архітектурі, освіті. За останні роки доповнена реальність зазнала значного поліпшення. 
Було розроблено багато спеціальних технік та апаратних пристроїв, але вирішальний 
прорив відбувся з поширенням інтелектуальних мобільних телефонів. Це дозволило 
масово поширювати додатки доповненої реальності. Однак мобільні пристрої мають 
обмежені апаратні можливості, що звужує методи, що використовуються для аналізу 
сцени.  

Більшість смартфонів підтримують інструменти для розробки мобільних додатків 
з AR. А припускаючи факт, що смартфони стають все більш масовими між 
користувачами, смартфони є найбільш зручними і доступними девайсами для роботи з 
AR. 

Як приклади такі мобільні додатки для смартфонів як Pokemon GO, Instagram та 
Snapchat, де зазвичай користувачі отримують доступ до доповненої реальності, AR 
просто ідентифікує маркери (наприклад, обличчя користувача) та шари того, що 
зафіксувала камера, які слід відобразити користувачу. За допомогою камери, гіроскопу, 
та інших важливих для AR інструментів сучасні смартфони є також зручними 
девайсами і для звичайних користувачів при взаємодією з AR. 

Розширена реальність – це технологічна система, яка дозволяє вставляти 
віртуальний вміст у реальний світ для того, щоб працювати в тому ж поданні та, в 
реальному часі, покращуючи чуттєве сприйняття користувачем реальності. Порівняно 
з системою віртуальної реальності, яка характеризується комп’ютерним середовищем, 
система AR застосовує віртуальні та реальні елементи в реальній сцені, покращуючи 
сприйняття світу користувачем. 

Визначити платформу AR, можливо за наступними пунктами [1]: 
• поєднує реальні та віртуальні об’єкти в реальному середовищі;
• працює інтерактивно та в режимі реального часу;
• реєструє реальні та віртуальні об’єкти між собою.
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Крім того, AR розміщує між реальністю (реальне середовище) та віртуальністю 
(віртуальне середовище) на континуумі реальність-віртуальність (рис. 1). В системі AR 
користувачі бачать зображення, яке складається з реального зображення та 
віртуальних елементів, які накладаються на нього.  

Додавання віртуальних елементів може також перешкоджати сприйняттю 
реальних елементів, накладаючи віртуальні елементи на реальні елементи. Тим не 
менше, найважливішим аспектом AR є те, що віртуальні елементи забезпечують 
реальний світ чудовою та цінною інформацією. Залежність від віртуальних елементів 
може включати не тільки погляд, але і дотик, наприклад, при використанні AR в 
мобільних пристроях [2]. 

Рис. 1 – Види реальності 

В магістерській роботі поставлено за мету розробити продукт, який має являти 
собою повноцінний ігровий мобільний додаток, основною функцією якого є реалізація 
гри в “Дартс” з можливістю одного або двох користувачів грати через мобільний 
додаток. Додаток має надавати користувачам можливість грати на віртуальної ігровій 
дошці в межах доповненої реальності в реальному часі. 

В рамках розробки ігрового мобільного додатку для роботи в AR використаний 
інструмент ARKit, який застосовується на девайсах Apple з операційною системою iOS. 

Основний результат роботи – це розроблена і реалізована архітектура мобільного 
додатку на системі iOS на основі можливостей використання AR-технології. 
Опрацьовано і реалізовано ергономічний, інтуїтивно зрозумілий графічний інтерфейс 
мобільного додатка. 

Мобільний додаток має можливості автономного користування та логіку гри в 
дартс, також за допомогою Bluetooth та Wi-Fi, користувачі можуть ділитися на команди 
та грати у спільних віртуальних ігрових кімнатах. Також користувач може переглядати 
свої записи про минулі ігри. 

Розроблений додаток було протестовано, а саме протестовано графічний 
інтерфейс, логіку гри та фізику гри на реальних пристроях, де є підтримка AR 
технології. Мобільний додаток розроблений на системі iOS та має потенціал 
перенесення на інші мобільні системи. 
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У зв’язку з розвитком цифрових технологій серед фундаментальних принципів 
керування, велике охоплення отримав принцип комбінованого керування, який 
поєднує принципи регулювання за збуренням та за відхиленням регульованої 
величини від дії, що задається. 

Метою роботи є обґрунтування методу та розробка ефективного алгоритму 
розв’язання задачі інвертування лінійної динамічної системи при неконтрольованих 
збуреннях.  

Для досягнення поставленої мети вирішено наступні задачі: 
1. обґрунтовано матричне представлення багатовимірних поліноміальних

сигналів; 
2. обґрунтовано перед уставлення диференційних рівнянь стану динамічної

системи у вигляді лінійного перетворення у просторі прямокутних матриць; 
3. отримані аналітичні співвідношення, що дозволяють розв’язати задачі

інвертування шляхом розв’язання системи лінійних алгебраїчних рівнянь; 
4. розроблено програмне забезпечення, яке дозволяє реалізувати обернення

керованої системи з неконтрольованими збуреннями. 
В області розв’язання задачі обернення динамічних систем при реалізації різних 

методів виникає безліч проблем, основні з них є: проблеми стійкості, фізичної 
реалізації. Виявлені проблеми не дозволяють у загальному випадку знайти практичну 
реалізацію розв’язку задачі. 

Але, якщо розглядати спрощені моделі систем, то є можливість отримати 
гарантований наближений результат задачі обернення. Такий підхід є цілком 
обґрунтованим по наступним причинам: вимір і прогноз збурень супроводжуються 
відповідними похибками, перераховані невизначеності у значній мірі можуть бути 
скомпенсовані  контуром керування за відхиленням у комбінованій системі. 
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Одна з найважливіших частин освітнього процесу – це поширення навчальних 
матеріалів та всієї інформації, потрібної для навчання студентів, такої як розклад або 
інформація про самих учасників освітнього процесу. Також в наш час є дуже важливою 
безпека та швидкий доступ до інформації для кожного користувача. Це особливо 
важливо в умовах карантину і не втрачає актуальності під час очного навчання 
студентів.  

Зараз є багато створених систем для управління розкладом студенів або для 
поширення матеріалів, але нема систем які об’єднують і те і інше. Розглянемо 
наприклад систему «АСУ навчальним процесом». Вона забезпечує надання доступу 
студентам тільки до розкладу і має багато функціоналу для адміністрування 
університету, але не дає можливості поширювати навчальні матеріали та керувати 
ними. Google Docs навпаки мають функціонал для поширення матеріалів, але вони ніяк 
не пов’язують їх з навчальним процесом, немає прив’язки до викладачів або предметів. 

Одним з способів швидкого надання інформації є сайти університетів, але це дає 
змогу отримувати цю інформації стороннім особам, які можуть загрожувати життю 
студентів чи викладачів. Також це унеможливлює поширення матеріалів ще не 
виданих наукових робіт, що може бути причиною їх плагіату. 

Таким чином, актуальною являється задача створення системи для вирішення 
проблем пов’язаних з поширенням матеріалів та управлінням навчального  процесу. 
Також система повинна забезпечувати приватність даних для всіх користувачів. 

Основний функціонал системи: 
 реєстрація та авторизація користувачів системи;
 розмежування доступу до функціоналу окремим типам користувачів;
 створення структури університету та управління нею;
 управління розкладом студентів та викладачів;
 завантаження та поширення навчальних матеріалів.

Для розробки системи були поставлені такі задачі: 
 ознайомлення з існуючими системами поширення файлів;
 аналіз існуючих систем для управління університетом;
 вибір СУБД та проектування структури бази даних;
 аналіз технологій для розробки програмного забезпечення;
 проектування та створення програми використовуючи обрані технології.

В результаті роботи було створено систему, яка виконує описаний функціонал та 
забезпечує безпеку даних всіх користувачів. Також дана система доступна як з 
мобільних телефонів так і персональних комп’ютерів, що робить її більш мобільною. 
Використовуючи дану систему будь який навчальний заклад може полегшити перехід 
на навчання онлайн в умовах карантину та зробити простішим процес поширення 
інформації для студентів. 
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На сучасному етапі реформування аграрного сектору України в умовах 
випереджаючого зростання цін на енергетичні ресурси  модернізація фермерських 
господарств із захищеними ґрунтами є актуальною задачею. Сучасні технології 
вирощування овочів вимагають постійної підтримки певних режимів мікроклімату в 
теплицях на основі використання комп'ютерних систем управління технологічними 
процесами (полив рослин, підживлення добривами, регулювання мікроклімату, тощо). 
Автоматизація систем управління мікрокліматом у захищеному ґрунті дозволяє 
економити 15— 25% тепла при зростанні врожайності, сприяє поліпшенню умов праці 
та підвищенню загальної культури сільськогосподарського виробництва [1,2]. 

Проектування системи моніторингу параметрів мікроклімату теплиць включало 
три етапи: обґрунтований вибір необхідних функцій системи, розробка структурної 
схеми та технічна реалізація макетного зразка  

Функціональна схема  системи моніторингу  приведена на рисунку 1. 

Рис.1 – Функціональна схема системи моніторингу 

Для досягнення потрібного результату були використані наступні компоненти: 
набір датчиків, які вимірюють ті чи інші параметри; модуль Arduino Uno для збору і 
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обробки цієї інформації; мережеві технології передачі даних. Перерахованого досить 
для якісного моніторингу стану повітря і ґрунту на всіх етапах вирощування рослин. 

При розробці макетного зразка було зроблено обґрунтування вибору датчиків 
параметрів мікроклімату з урахуванням  аналізу вимог до їх робочих характеристик, а 
також прийнято до уваги фактор їх сумісності з мікроконтролерною платформою 
Arduino Uno. Далі обрано компоненти для реалізації макетного зразка. В таблиці 1 
наведені параметри обраних сенсорів.  

Таблиця 1. – Параметри сенсорів 
Показник 

вимірювання 
температура 

грунта, 
С 

температура 
повітря, 

С 

вологість 
грунта, 

% 

СО2, 
ppm 

вологість 
повітря, 

% 

освітленість, 
лк 

Межі 
вимірювання 

-55-125 -40-85 20-100 200-
10000 

20-90 0,1-1000 

Точність 
вимірювання 

0,5С 0,5С… 1С 3% 5% 5% - 

Зовнішній̆ вигляд макетного зразку та результати роботи наведено на рис. 2. 

Рис.2 – Макетний зразок 

Макетний зразок, що був реалізований, вимірює шість базових параметрів 
мікроклімату, здійснює індикацію та обробку вимірюваних значень визначених 
параметрів. 

На підставі зробленої роботи можна зробити висновок, що цей макетний зразок  
може бути використано в якості інструменту для проведення подальших 
експериментальних досліджень, наприклад, для виявлення закономірності взаємного 
впливу вимірюваних параметрів на показники ефективності вирощування рослин; для 

аналізу різних типів і періодів вегетації культур з урахуванням дестабілізуючих факторів; 
удосконалення існуючих та розробки нових методів та засобів автоматизації 
управління технологічними процесами культур на вітчизняних об'єктах 
агропромислового комплексу [3].  
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На сьогоднішній день кількість користувачів мобільних пристроїв та складність 
розробки мобільних клієнт-серверних додатків постійно зростають, тому оптимізація 
структури андроїд-додатків під майбутні змінні потреби є дуже актуальна задача. 
Метою роботи є розробка цільової функції оптимізації архітектури андроїд-додатків, 
використання якої дозволить розробляти гнучкі структури програмного забезпечення 
та, як наслідок, посприяють зниженню собівартості процесу підтримки вже існуючих 
додатків.  

У якості додатку, на основі аналізу якого розроблялась цільова функція [1], було 
обрано андроїд-сервіс для відправки на інші мобільні пристрої нагадувань про дії. У 
цьому додатку була обрана і реалізована клієнт-серверна архітектура. Клієнтська 
частина додатку об'єднує в собі як функції з формування і відправки структурованих 
повідомлень, так звана, батьківська компонента, так і функції по отриманню та 
розпізнаванню отриманих даних - дитяча компонента. Кожен зареєстрований 
користувач з батьківської компоненти може відправляти нагадування різним 
користувачам цього додатка, у яких інстальована дитяча компонента. Користувачі 
дитячої компоненти можуть тільки приймати нагадування. Серверна частина додатку 
виконує функції обробки запитів до реляційної бази даних, що містить дані які 
ідентифікують користувачів батьківської компоненти клієнтської частини додатка, і 
параметри переданих нагадувань: текст, дата і час спрацьовування нагадування, 
ідентифікатор пристрою, на якому має спрацювати нагадування. 

У якості показника цільової функції функціонування розроблюваної системи був 
обраний інтервал часу з доставки структури даних, пов'язаної з нагадуваннями, яка 
формується в батьківській частині програми: чим швидше доставлена структура даних, 
тим краще. Максимальна довжина такої структури - 1 кб, однак, час доставки такої 
структури залежить: від механізму передачі між батьківською та дитячою частинами, 
від швидкості передачі даних між клієнтською і серверною частиною, а також від часу 
відгуку реляційної бази даних. Однак, навантажувальні тести зі збільшенням кількості 
відправлених нагадувань з максимальною кількістю зареєстрованих користувачів 
батьківської частини показали, що при однаковому мережевому середовищі і механізмі 
передачі структури даних з нагадуванням, саме тривалість відгуку від бази даних 
вносить найбільший вклад в значення показника цільової функції. У зв'язку з цим було 
прийнято рішення про виділення даних сутності «Нагадування» в нереляційну базу 
даних при збереженні інших даних в реляційної базі [2]. Проведена реструктуризація 
архітектури додатку дозволить досягти мінімуму обраної цільової функції. 
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Ресторан швидкого харчування (англ. Fast food restaurant) який також може бути 
названий просто фаст-фудом (англ. Fast food), або рестораном швидкого 
обслуговування (англ. quick service restaurant) — це собою специфічний тип ресторану, 
який може бути охарактеризований високою швидкістю приготуванням їжі, та 
близьким до мінімального, або ж зовсім відсутнім, наданням послуг відвідувачам, 
офіціантом. Заклади такого типу, зазвичай, є складовою мережі закладів або франшизи, 
що надають уніфіковані інгредієнти та частинно готові продукти і витратні матеріали, 
для кожного закладу, через централізовані канали поставок.  

Вважається[1], що перші установи швидкого харчування з’явилися в Сполучених 
Штатах в 1919 році, з появою перших закладів A&W, та в 1921 році, з початком роботи 
відділень White Castle. На даний момент, американські мережі ресторанів швидкого 
харчування, такі як McDonald's чи KFC є транснаціональними корпораціями, з 
торговими точками що розташовані всією планетою. Варіантами концепції ресторану 
швидкого харчування є звичайні заклади швидкого харчування та кейтерингові 
вантажні автомобілі. Звичайні ресторани швидкого харчування мають більш високий 
показник сидячих місць, пропонуючи гібридний сервіс, типовий для ресторанів 
швидкого харчування та традиційних ресторанів. Кейтерингові вантажні автомобілі (їх 
також називають “фуд траками”) часто паркують просто поруч з робочими місцями. 
Вони користуються популярністю у фабричних та офісних працівників.  

Для автоматизації процесів обслуговування клієнтів та управління закладом 
ресторани часто використовують спеціалізоване програмне забезпечення. Тому 
розробка веб-орієнтованого програмного забезпечення для закладу швидкого 
харчування є актуальною задачею. Для автоматизації процесів обслуговування клієнтів 
та управління закладом ресторани часто використовують спеціалізоване програмне 
забезпечення. З огляду на те що мережі закладів швидкого харчування призначені для 
обслуговування потреб великої кількості споживачів, до такого програмного 
забезпечення застосовуються додаткові умови. Так, воно повинно бути швидкодіючим, 
тому що велика кількість клієнтів можуть користуватися ним одночасно. Так, за 
даними сервісу SimilarWeb, в вересні 2020 року, сайтом McDonalds.com скористувалося 
понад 28 мільйонів унікальних користувачів [2]. Це диктує використання певних 
технологій та паттернів розробки в архітектурі програмного забезпечення. З огляду на 
це, розробка web-орієнтованого програмного забезпечення для закладу швидкого 
харчування є актуальною задачею.  

В магістерській роботі поставлено за мету розробити продукт, який дасть змогу 
користувачеві автоматизувати процес отримання інформації про страву, її замовлення, 
та взаємодії з персоналом закладу швидкого харчування. Також він повинен 
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задовольняти таким вимогам як висока швидкодія та здатність працювати в умовах 
високого навантаження.  

Основний результат роботи – це розроблена і реалізована архітектура веб-
застосунку. Опрацьовано і реалізовано ергономічний, інтуїтивно зрозумілий графічний 
інтерфейс користувача. 

Мобільний додаток має можливості роботи з використанням мережі інтернет. 
Архітектура застосунку представляє собою різновид архітектурного паттерну 

MVC. Його графічне відображення представлено на рис. 1 

Рис. 1 – Графічне відображення архітектурного патерну MVC 

В результаті дослідження можливих варіантів для реалізації веб-системи були обрані 
такі технології:  

– для бекенд-розробки – об’єктно-орієнтована мова програмування Java, що є
розповсюдженою, надійною та незалежною від платформи виконання та має сильні 
вбудовані функції захисту [3];  

– в якості JavaScript-фреймворку – Angular, як інструмент розширення веб-застосунків
і як цільне рішення для клієнтської частини з відкритим вихідним кодом на основі MVC-
шаблону;  

– в якості системи керування базами даних – PostgreSQL через відкритість її вихідного
коду, високу надійність у порівнянні з MySQL і MongoDB та, водночас, безкоштовність, на 
відміну від продуктів Oracle;  

– домінуючий в даний час на ринку серверів застосунків з відкритим вихідним кодом
[4] Spring з підтримкою повного стеку JEE технологій (Servlets, JSP, JSF, JAAS, JNDI, JTA та 
інші), яка необхідна для подальшого розширення функціоналу веб-системи;  

– технології управління та оркестрації, такі як Docker та Kubernetes, що дозволяють
швидко масштабувати застосунок та проводити його оркестрацію; 

– інші технології та інструменти (AJAX, CSS, Bootstrap).
Розроблений додаток було протестовано, а саме протестовано графічний інтерфейс, 

логіку бази даних та логіку взаємодії користувача з цими даними. Веб-застосунок є 
універсальним та може бути використаним на великому обсязі пристроїв з доступом до 
інтернету.  
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Сучасна вища освіта відноситься до сфери послуг, що диктує свої правила для 
навчальних закладів. Щоб успішно існувати в конкурентному просторі потрібно 
використовувати всі можливі інструменти популяризації та просування, провідним з 
яких є Інтернет. Ця робота присвячена огляду варіантів представлення вищого 
навчального закладу в електронному просторі.  

Веб-сайт університету – обов'язковий ресурс який надає всі необхідні відомості 
студентам, абітурієнтам, викладачам та експертним групам. Він є надійним джерелом, 
що транслює тільки офіційні дані.  Більш неформальний варіант для поширення 
інформації – ведення акаунтів в соціальних мережах, що дозволяє не тільки 
взаємодіяти зі здобувачами вищої освіти а й поширювати імідж ВНЗ серед абітурієнтів 
та їх батьків. Згідно з опитуванням Research & Branding Group найбільш затребуваними 
серед українських користувачів є Facebook, YouTube, Instagram, Telegram. Інші соціальні 
мережі поступаються, що робить недоцільним орієнтування на них [0]. Незважаючи на 
рейтинги кожна з представлених соц. мереж має свої позитивні і негативні сторони 
використання. YouTube – найскладніша з представлених платформ, в плані створення 
контенту, оскільки вимагає спеціального устаткування,  програм монтажу, однак може 
стати корисною для студентів творчих спеціальностей. Telegram в свою чергу 
актуальний тільки для аудиторії, яка зацікавлена в самостійному пошуку певного 
каналу інформації, тобто студентів що вже навчаються. Найбільш пристосованим та 
зручним у використанні є Facebook і Instagram. Вони дозволяють створювати пости без 
особливої технічної підготовки, достатньо лише зробити фото, і написати текст. А 
система репостів і вподобань допоможе розповсюдити інформацію не тільки серед 
підписників, а й серед сторонніх користувачів. 

Варто згадати про додаток Tik Tok. На даний момент його завантажили близько 
800 мільйонів людей, 68% з яких віком до 24 років [0]. І хоча Tik Tok не настільки 
використовуваний навчальними закладами, проте деякі з них, наприклад НПУ імені 
М.П. Драгоманова(@ukrfeel.npu), вже встигли оцінити можливості платформи, 
зібравши на найпопулярніших відео понад 100 тисяч переглядів. 

Опосередковано ВНЗ в інформаційному просторі представляють сайти новин, 
згадки участі в наукових конференціях. Крім того за наявності фінансування може 
здійснюватися рекламна кампанія. Сучасні ВНЗ мають певний перелік можливостей, 
щоб бути присутніми в мережі Інтернет, яка із них буде вибрана залежить від технічної, 
матеріальної спроможності, а також від цілей, що переслідуються закладом. 
Найоптимальнішою виступає комбінація різних варіантів. 
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В останнє десятиліття активно розвивається апаратне забезпечення в 
експериментальних медичних дослідженнях, з'являються все більш досконалі і складні 
приладові комплекси. У той же час відомі алгоритмічні засоби не цілком відповідають 
вимогам по швидкодії і якості обробки складних візуальних даних, реєстрованих 
новостворюваними апаратними засобами, а також можливостям для вирішення нових 
актуальних завдань геометричного (морфологічного, текстурного) аналізу даних. 

Актуальність роботи полягає в тому, що сьогодні як ніколи потрібно знайти 
підхід, який ефективно класифікує пневмонію та здорові рентгенологічні зображення 
легенів, використовуючи глибоке навчання. Відомо, що рентгенівські зображення 
містять велику кількість шуму і являють собою чорно-білі зображення низької 
щільності. З цієї причини контраст на рентгенівських променях, отриманих від деяких 
апаратів, може бути дуже слабким. Дістати корисну інформацію з цих рентгенівських 
знімків досить складно. 

Якість цих зображень можна покращити, застосовуючи методи підвищення 
контрастності [1]. Таким чином, дістати інформацію із цих зображень можна буде 
більш ефективно та комфортно. У дослідженні було проаналізовано вплив методів 
обробки зображень, які забезпечують найкращий контраст, на точність виявлення 
патологій на фронтальному рентгенівському знімку грудної клітини. Найкращим 
можна вважати той метод, що дозволяє нейронній мережі найточніше вирішити задачу 
класифікації [2]. Було розроблено алгоритмічне і програмне забезпечення, призначене 
для зміну контрасту зображення і розпізнавання патології з метою підвищення 
швидкості і точності визначення патології і оцінки стану пацієнта.  

Актуальними також є теоретичні та прикладні дослідження щодо вдосконалення 
алгоритмів, пов'язаних із застосуванням нейронних мереж в рамках єдиної 
обчислювальної технології для вирішення задач оцінки стану об'єкта (виявлення і 
класифікація патологій і новоутворень) на медичних зображеннях (CXR-сканування, КТ 
та МРТ-знімки). 

Рентгенограма грудної клітини (CXR) – це економічна і проста у використанні 
медична техніка візуалізації і діагностики. Ця методика є найбільш часто 
використовуваним діагностичним інструментом в медичній практиці і грає важливу 
роль в діагностиці захворювання легень [3]. Добре навчені рентгенологи 
використовують рентгенограму грудної клітки для виявлення таких захворювань, як 
пневмонія, туберкульоз, інтерстиціальна хвороба легенів і ранній рак легенів. 

Рентгенограма грудної клітини є найбільш поширеним методом візуалізації при 
легеневих захворюваннях. Завдяки повсюдному використанню існує велика кількість 
літератури, присвяченої автоматичному виявленню серцево-легеневих захворювань в 
цифрових рентгенівських знімках грудної клітини (CXR). Одним з важливих кроків для 
автоматизованого аналізу CXR є попередня обробка зображень для застосування 
алгоритмів прийняття рішень. 
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Виходячи зі сказаного вище, метою даної роботи є огляд, порівняння та реалізація 
різних методів обробки рентгенограм задля виявлення впливу застосованих методів та 
алгоритмів підвищення контрасту на точність діагностування за допомогою 
нейронних мереж, з використанням обчислювальних ресурсів сучасних комп’ютерів. 

У роботі було досліджено вплив методів, що використовують властивості 
локальних околиць для підвищення контрасту, на точність діагностування, а також 
розглянуто та програмно реалізовано метод з використанням ентропії зображення, 
метод з використанням середнього відхилення значень яскравості елементів околиці 
та метод нелінійного розтягування локальних контрастів. Крім того, розглянуто та 
програмно реалізувано метод з використанням статистичного визначення локальних 
контрастів. Суть полягає у визначенні числового значення локального контрасту для 
певного елемента зображення, його нелінійному посиленні і відновленні цього ж 
елемента зображення зі зміненою яскравістю, що забезпечує в порівнянні з вихідним 
зображенням посилення локального контрасту. В роботі досліджено та реалізовано 
метод покращення зображення з використанням стандартного середньоквадратичного 
відхилення інтенсивностей елементів локальної околиці зображення. Обчислюючи і 
аналізуючи середню яскравість елементів зображення можна виконати корекцію – 
затемнені ділянки зображення зробити більш світлими, а надто світлі ділянки 
зображення затемніти. Тому доцільно використовувати ще один параметр, що 
характеризував би зміни інтенсивностей або міру контрастності зображення. 

В роботі було використано набір даних, що був представлений та підготовлений 
Клінічном Центом в составі Національного інституту здоров'я США (NIH Clinical Center). 
Ключовим критерієм вибору стало кількість знімків, що міститься в наборі, оскільки 
однією з особливостей методів глибокого навчання є потреба в якомога більшій 
кількості вихідних даних. 

Вибраний набір даних пропонується у вільному доступі та містить більше 112 
тисяч знімків [4]. Зображення представлені у форматі PNG із глибиною кольору 8 біт. 
Кожний знімок має роздільну здатність 1024×1024 пікселів, що потребує певної 
попередньої обробки (наприклад, зменшення розміру, відкидання фото, що не підлягає 
покращенню) для підвищення швидкодії нейронної мережі та алгоритмів для 
посилення контрасту. Після аналізу вмісту даних було встановлено відношення знімків 
без патологій (близько 60% даних) до кількості знімків, що містять якусь патологію 
(близько 40% даних). 

В ході виконання роботи було розроблено програмне забезпечення для обробки 
та аналізу рентгенограм грудної клітини для розпізнавання патологій з метою 
виявлення методу підвищення контрасту, що найкраще сприяє роботі нейронної 
мережі.  
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СПЛАЙН–АПРОКСИМАЦІЇ ВХІДНИХ ТА ВИХІДНИХ СИГНАЛІВ 
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1 магістрант кафедри САІТ,  НТУ  «ХПІ», Харків, УКРАЇНА 
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wolfishandrew@gmail.com

Методи обернення динамічних систем знайшли широке розповсюдження для 
вирішення задач керування механічними і електричними системами [1]. Інвертування 
динамічних систем є ефективним способом реалізації процесів керування по збуренню, 
а також в комбінованих системах з прогнозуючими моделями [2]. 

В даній роботі пропонується рішення задачі обернення стосовно до лінійних 
систем у класі поліноміальних сигналів на вході та виході. 

Розглядаються SISO системи, задані у формі «вхід-вихід»: 

, (1) 

де , – постійні коефіцієнти, . 
Нехай множина  вхідних та вихідних сигналів являє собою множину векторних 

поліномів степеня не вище : 

(2) 

де – -мірні вектори коефіцієнтів.
Замість поліномів виду (2) розглядатимемо еквівалентні поліноми 

 , (3) 

де вектори  та  пов’язані співвідношеннями: 

 . 

Далі векторний поліном (3) представлятимемо у векторно-матричній формі 

де – -мірна матриця стовпці якою відповідають векторним коефіцієнтам 

полінома (3), а – -мірний вектор-стовпець.
Поліноміальні сигнали на вході і на виході представимо у векторно-матричній 

формі 

, (4) 

де  та  – - мірні вектор-рядки, складені з коефіцієнтів поліномів 
Після підстановки (4) в (1) отримаємо 

(5) 

З (5) безпосередньо слідує 

(6) 

mailto:wolfishandrew@gmail.com
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Вводячи відповідні позначення, перепишемо (6) у вигляді 

,      (7) 

де  і  квадратні  нижні трикутні матриці, які формуються відповідно до 
наступних правил 

Розглянемо ситуацію, коли сигнал на виході системи  заданий набором з 

вузлів . Тоді вихідну функцію системи  можна представити у 

вигляді сплайна стeпеня на відрізку , тобто на кожному інтервалі 

, функція  матиме вигляд полінома степеня : 

Відповідно до цього шукана функція  теж матиме вигляд сплайна стeпеня 

Згідно з формулами (4) та (7) отримаємо  рівнянь, відповідно до 
кількості невідомих коефіцієнтів сплайна, пов’язуючих вхідну та вихідну функцію 
системи: 

(8) 

Для забезпечення неперервності сплайнів задамо умови на кінцях інтервалів 
розбиття: 

(9) 

Також задамо умови для фіксації сплайна вихідного сигнала в вузлових точках: 

          (10) 

Поєднуючи рівняння (8), (9), (10) отримаємо систему лінійних алгебраїчних. Для 
випадку, коли кількість рівнянь перевищує кількість невідомих будемо 
використовувати метод псевдооберненої матриці. 

Список літератури: 
1. Фомичев В.В. Теория управления / В.В. Фомичев // ФИЗМАТЛИТ. – 2009. – С. 219.

2. Sain M.K. Invertibility of linear systems / Sain M.K. // IEEE Trans. – 1969. – PP. 141 –
149. 
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У світі дуже багато негайних проблем вирішується систематизацією та 
автоматизацією якихось дій. У даній роботі ці аспекти розглянуті в розрізі 
відслідковування помилок в IT- проекті [1]. 

Для коректного відстеження інформації про недоробки та помилки у 
програмному забезпеченні, що розроблюється у рамках IT-проекту, створюються 
автоматизовані системи відстеження недоробок та помилок [2]. Такі системи збирають 
та оброблюють інформацію: про виконавців які у поточний момент часу відповідають 
за усунення виявлених недоробок та помилок у ПО, що розроблюється, статус 
виправлення виявленої помилки/недоробки, описи проявлення помилки/недоробки 
та інше [3]. 

До таких систем висувають наступні вимоги: 
– швидкий відгук інтерфейсу;
– робота із системою має бути простим;
– процес робити із системою має бути зручним;
– процес робити із системою має бути з мінімальними відволікаючими факторами.
Вже існує достатня кількість таких систем, але всі вони досить великі та складні і 

вимагають часу на налаштування, а так само часу для навчання персоналу [4]. 
Саме тому є необхідність у програмному забезпечені, яке б стежило за 

проблемами, відображало інформацію користувачеві та додавало всю потрібну 
інформацію яка потрібна б була для відтворення і іноді так само рішення[5]. 

У доповіді надані результати дослідження необхідного функціоналу та шляхів 
побудови системи автоматизованого відстеження недоробок та помилок, які 
виникають на усіх етапах життєвого циклу програмного забезпечення. Представлено 
макет програмного продукту, який реалізує систему. (Рис.1). 

Систему виконано у вигляді сайту, який виконує функції отримання, обробки 
даних про проект, людей які працюють у проекті, їх прав, інформації про 
помилки/недоробки які виявлені під час розробки проекту. 

База даних системи побудована таким чином, що може зберігати всі об’єкти, які 
потрібні для роботи системи, а саме інформація про проект, команду, 
помилки/недоробки. 

В доповіді розкрито наступні основні результати: 
– розроблена модель процесу, що автоматизується інформаційною системою;
– розроблена функціональна модель інформаційної системи;
– розроблені моделі взаємодій об’єктів інформаційної системи;
– визначені процеси використання REST API [6];
– визначені процеси використання JWT для безпеки спілкування з сервером [7];
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– розроблена адміністративна панель для управління контентом [8];
– удосконалені процеси авторизації та аутентифікації [9];
– обґрунтовану систему прав користувачів та процес їх реалізації;
– удосконалені процеси функціонування системи кєшування  [10];
– розроблені класи інформаційної системи.

Рис. 1 – Контекстна діаграма процесу відстеження помилок/недоробок, які виявлені під час 
розробки проекту  
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Как известно, на высотах области F2 ионосферы и выше, процессы переноса 
плазмы и энергии становятся более существенными, чем фотохимические процессы 
образования и исчезновения заряженных частиц. Поэтому динамические процессы 
играют важную роль в формировании высотного профиля концентрации электронов в 
целом и области F2 ионосферы, в частности, следовательно, моделирование состояния 
ионосферы является одной из актуальных задач современной геофизики. 

Целью настоящей работы является моделирование вариаций параметров 
динамических и тепловых процессов в ионосферной плазме с использованием 
экспериментальных данных радара некогерентного рассеяния (НР) в Харькове. Радар 
НР в Харькове является единственным и наиболее информативным источником 
сведений о состоянии околоземного космического пространства над центрально-
европейским регионом. 

Для расчетов параметров нейтральной атмосферы привлекалась эмпирическая 
модель NRLMSISE-00 [1].  

Моделирование вариаций параметров динамических и тепловых процессов было 
выполнено для периодов, близких к весенним и осенним равноденствиям, летним и 
зимним солнцестояниям в 2017–2019 гг. Сведения о геомагнитной и солнечной 
активности для выбранных геофизических периодов представлены в табл. 1. 

Таблица 1 – Гелиогеофизическая обстановка для рассмотренных периодов (F10,7 – 
поток солнечного радиоизлучения на длине волны 10,7 см; Ap – суммарный 
планетарный индекс геомагнитной активности; Кpmax – максимальное значение 
трехчасового планетарного индекса магнитного поля) 

Дата F10,7 Ap Кpmax 

23. 03. 2017 72 11 4 

29. 03. 2018 69 4 2 

21. 03. 2019 80 2 1 

22. 06. 2017 74 6 3 

21. 06. 2018 82 3 1 

20. 06. 2019 68 7 3 

06. 09. 2017 133 11 4 

19. 09. 2018 68 4 2 

19. 09. 2019 67 4 1 

25. 12. 2017 76 10 3 

19. 12. 2018 70 6 2 

17. 12. 2019 71 2 1 
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Из табл. 1 видно, что практически все рассматриваемые периоды 
характеризовались спокойными геомагнитными условиями и низкой солнечной 
активностью. Значения индекса F10,7 варьировались в диапазоне от 67 до 82 единиц. 
Однако 6 сентября 2017 года имело место слабое возмущение гелиогеофизической 
обстановки (значения индексов F10,7, Ap и Кpmax составляли 133, 11 и 4 единицы 
соответственно).  

Используя данные основных параметров ионосферы, полученные на харьковском 
радаре НР, известные теоретические соотношения, а также данные модели 
нейтральной атмосферы NRLMSISE-00, выполнено моделирование следующих 
параметров физических процессов в ионосфере: vd – скорости переноса заряженных 
частиц за счет амбиполярной диффузии; Q/N – энергии, подводимой к электронам; ПТ – 
потока тепла, переносимого электронами из плазмосферы в ионосферу; w – скорости 
эквивалентного нейтрального ветра. Представлен анализ высотно-временных и 
сезонных вариаций параметров физических процессов в ионосфере в период минимума 
24-го цикла солнечной активности. 

Для всех рассмотренных периодов в ночных условиях имеет место перенос 
заряженных частиц за счет диффузии с больших на меньшие высоты. В 
околополуденные часы в диапазоне высот 200–350 км имеет место перенос плазмы, 
направленный вверх. 

Высотно-временные вариации Q/N сложным образом зависят от концентрации 
частиц и температуры электронов и ионов. Наибольшие значения величина Q/N имеет 
в диапазоне высот 300–350 км. С ростом высоты величина энергии, подводимой к 
электронам, уменьшается. Расчеты показали, что величина Q/N подвержена сезонным 
вариациям. Сезонные различия, наблюдаемые в вариациях Q/N, можно объяснить 
эффектами полугодовой и сезонной аномалий. В пользу такого предположения может 
указывать тот факт, что сезонные различия в Q/N с ростом высоты нивелируются. 

Форма высотных профилей ΠТ в полуденные и полуночные часы различна. В 
ночные часы поток тепла, переносимого электронами из плазмосферы в ионосферу, 
практически отсутствует. В дневные часы, в суточном ходе ΠТ имеют место два 
максимума примерно в 08 и 16 EE(S)T. Такое поведение отражает вариации 
температуры электронов на рассматриваемых высотах в дневные часы. 

Используя данные о параметрах ионосферной плазмы, полученные с помощью 
радара НР, можно рассчитать величины скоростей нейтральных ветров. Суточные 
вариации скорости эквивалентного нейтрального ветра имеют сложный характер. 
Наблюдаемые скорости ветров испытывают значительные вариации при изменении 
солнечной и геомагнитной активности, а также в зависимости от времени года. 

Полученные результаты моделирования высотно-временных вариаций 
параметров динамических и тепловых процессов в ионосфере могут быть 
использованы для дальнейшего развития региональной модели ионосферы 
CERIM IION [2]. 
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технічної конференції, 20–21 червня 2019 року: збірник тез доповідей. – Тернопіль: 
ФОП Паляниця В.А., 2019. – с. 15–18. 
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В наш час науково-технічний прогрес в сфері інформаційних технологій досяг 
небувалих висот. Розмір і складність програмних продуктів зростає з кожним днем. 
Команди розробників програмного забезпечення збільшуються в зв'язку з ростом 
обсягів проектів, що розробляються. Управління персоналом – це постійний процес 
вирішення проблем комплектування організації персоналом відповідної якості та 
кількості, що вимагає виконання певних завдань: набір, підбір, управління кар'єрою, 
адаптацією працівників, оцінка персоналу та ін. 

Головна мета діяльності менеджера з персоналу – поєднання наявних людських 
ресурсів, кваліфікації і трудового потенціалу зі стратегією і цілями компанії. Менеджер 
із персоналу здійснює весь цикл робіт із персоналом – від вивчення ринку праці і найму 
персоналу до виходу на пенсію або звільнення. На допомогу менеджерам можуть 
прийти відповідні сервіси пошуку кандидатів. Сьогодні існує багато подібних сервісів, 
зокрема, Zoho People, BambooHR, Hurma System [1]. Вони дозволяють користувачам 
знайти кандидатів безпосередньо з їх локальної бази даних та управління виключно з 
їх системи. Наприклад, Hurma System може автоматизувати рутинну роботу рекрутера 
від виконання парсингу резюме з файлів різних форматів до відправки відповідей 
кандидатам прямо з системи. Рекрутер може створити нову вакансію та опублікувати її 
на будь-якому з популярних job-порталів. Якщо в ІТ-компанії є реферальний рекрутинг, 
Hurma дозволяє зробити вакансію публічною і тоді співробітники зможуть поділитися 
посиланням на неї з друзями з соціальних мереж. Відгуки на вакансію приходять 
відразу в Hurma System або в чат-бот, тому рекрутер ніколи не загубить нових 
кандидатів. Kanban-дошка і воронка рекрутингу дозволяють бачити всі етапи, на яких 
знаходяться кандидати. Додатково рекрутер можете сортувати профілі за тегами і 
фільтрами, що робить наймання ще зручніше [2]. 

Мета роботи – розробка сервісу автоматизації підбору персоналу для HR-
менеджера IT-компанії. Для досягнення цієї мети необхідно вирішити наступні задачі: 
визначити вимоги до цього сервісу, розробити та протестувати його прототип. 

Актор сервісу – HR-менеджер (людина, яка використовує систему). Прецеденти: 
взаємодія з chrome extension [3] (етап, на якому актор підключається до системи та дає 
змогу нашій системі викачувати кандидатів з сайту LinkedIn [4]); запрошення боту на 
сервер (етап, на якому актор отримує змогу взаємодіяти із системою), виклик команди 
(етап, на якому актор використовує функціонал боту). Ключовим прецедентом є 
«Виклик команди». Адже саме цей процес дозволяє HR-менеджеру взаємодіяти із 
ботом. Менеджер взаємодіє з сервісом через чат у Telegram. Після завершення команди, 
робота з ботом закінчується, бот знову готовий до використання. Діаграма прецедентів 
має вигляд, показаний на рисунку 1. 
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Рис. 1 – Діаграма прецедентів 

Зв’язок з соціальною мережею для IT працівників “LinkedIn” дає можливість 
розширювати БД кандидатів та оновлювати їх резюме. 

Зв’язок з месенджером “Telegram” дає можливість користування: 
1 на великій швидкості для менеджера з персоналу; 
2 при будь-яких обставинах; 
3 на будь-якій ОС. 
Для розробки прототипу сервісу обрана мова програмування JavaScript (JS) через її 

зручність та надання бібліотеки (telegraf [5]), яка дозволяє достатньо легко почати 
роботу з розробкою бота для Telegram. В прототипі реалізовані команди для бота: 

1 виклик бота; 
2 надання боту якостей кандидата; 
3 пошук кандидатів; 
4 запит на скачування резюме, якщо воно є. 
В роботі здійснено розробку прототипу сервісу для автоматизації підбору 

персоналу для HR-менеджера IT-компанії. Сервіс реалізований як: 
1 серверний бот з застосуванням технологій JS та бібліотеки telegraf; 
2 додаток до браузеру Chrome (chrome extension) з застосуванням технології JS 

та бібліотеки JQuery. 

Список літератури: 
1. Опис систем для HR-менеджерів [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

https://startpack.ru/application – Назва з титул. екрану. 
2. HRIS/HRM-система HURMA – всі процеси HR, рекрутингу та OKR в одній системі

[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://hurma.work/ – Назва з титул. екрану. 
3. Chrome Extension [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

https://developer.chrome.com/extensions – Назва з титул. екрану. 
4. LinkedIn [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://about.linkedin.com/ru-ru – Назва з

титул. екрану. 
5. Telegraf [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://www.npmjs.com/package/telegraf –

Назва з титул. екрану. 
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Робота цифрового художника полягає у створенні картин, ілюстрацій та іншого 
візуального змісту для книг, мультфільмів та ігор. Він має мислити як художник та 
володіти основами класичного малювання (композицією, перспективою, анатомією, 
теорією кольору та об’єму), різними законами і техніками живопису. На допомогу йому 
можуть прийти відповідні сервіси консолідації певної інформації. Сьогодні існує багато 
подобних сервісів, зокрема, для додатку Discord. Він дозволяє користувачам 
створювати ботів і запрошувати їх на сервери. Discord має свій унікальний API, що 
дозволяє користувачам будувати додатки, які взаємодіють безпосередньо з сервером. 
Найпоширенішим типом є серверні боти, що мають виділені облікові записи, які 
відрізняються від облікових записів користувачів і функціонують в основному на 
серверах. На Discord існують сотні серверних ботів, що виконують понад 6 000 різних 
функцій. Наприклад, бот «Art Prompts» призначений допомогти художникам знайти 
натхнення, яке їм потрібно, пропонуючи понад 650 оригінальних підказок для 
малювання [1]. Бот DrawBot допомагає художникам вдосконалити свої знання і уміння 
та може використовуватися, щоб покращити мистецькі навички, підібрати посилання 
та отримати ідеї щодо речей, які слід малювати [2]. 

Мета роботи – розробка сервісу консолідації інформації для цифрових художників. 
Для досягнення цієї мети необхідно вирішити наступні задачі: визначити вимоги до 
цього сервісу, розробити та протестувати його прототип. 

Актор сервісу – цифровий художник (людина, яка використовує систему). 
Прецеденти: запрошення боту на сервер (етап, на якому актор отримує змогу 
взаємодіяти із системою); виклик команди (етап, на якому актор використовує 
функціонал боту). Ключовим прецедентом є «Виклик команди». Адже саме цей процес 
дозволяє художнику взаємодіяти із ботом. Художник взаємодіє з сервісом через чат на 
Discord-сервері, де бот отримав необхідні дозволи. Після завершення роботи з 
командою робота з ботом закінчується, бот знову готовий до використання. Діаграма 
прецедентів має вигляд, показаний на рисунку 1. 

Рис. 1 – Діаграма прецедентів 
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Для розробки прототипу сервісу обрана мова програмування C# через її зручність 
та надані комьюніті бібліотеки (Discord.NET), які дозволяють достатньо легко почати 
роботу з розробкою бота для Discord. В прототипі реалізовано 4 команди для бота, в 
якості префікса обраний “d!”. Опис команд надано у таблиці 1. 

Таблиця 1 – Команди прототипу сервису 
Синтаксис Опис функціоналу 

d!twitch Надає топ 10 трансляцій на сайті Twitch за категорією Art 
d!youtube [key] Надає найбільш підходящий художній відео-урок за обраним key 

d!reference [key] Надає рандомне зображення-референс за обраним key 
d!help Гайд за командами бота 

Задля команди d!twitch реалізована взаємодія з Twitch API. Після надсилання 
необхідного запиту, з відповідного .json файлу отримуються необхідні дані та значення. 
Надалі вони використовуються для оформлення повідомлення, що надсилає бот у 
відповідь до команди. Задля команди d!youtube реалізована взаємодія з YouTube API. 
Після надсилання необхідного запиту, з відповідного .json файлу отримуються 
необхідні дані (посилання на відео, що відповідає запиту користувача). Далі посилання 
надсилається, як відповідь на команду – оформлення повідомлення у цьому разі надає 
Discord API автоматично. Задля команди d!reference створена база даних, у якій 
зберігаються зображення, одне з яких надсилається ботом у відповідь до команди. 
Оформлення повідомлення у цьому випадку не надається. При використанні команди 
d!help бот надсилає повідомлення зі списком існуючих команд для бота та їх описом. 

Приклад використання команди d!youtube наведено на рисунку 2. 

Рис. 2 – Приклад використання команди d!youtube 

В роботі здійснено розробку прототипу сервісу для цифрових художників, який 
працює з додатком Discord. Сервіс реалізований як серверний бот з застосуванням 
технологій C# та бібліотеки Discord.NET. 

Список літератури: 
1. Art Prompts | Discord Bot / Discord Bot List [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

https://top.gg/bot/676880644076339228 – Назва з титул. екрану. 
2. DrawBot / Discord Bot List [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

https://top.gg/bot/186636165938413569 – Назва з титул. екрану. 
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Програми написані на мові Рython не компілюються одразу в машинний код, так 
як C чи C++, а інтерпретуються в байт-код(проміжний код, більш абстрактний ніж 
машинний код, через що страждає швидкодія). З цієї причини Python-розробникам 
часто доводиться переписувати свої високонавантажені програми на мову C і 
викликати скомпільовані функції C з Python. Одним з варіантом пришвидшити 
програми написані на Рython - компілювати Рython-код в якийсь інший код, що буде 
швидше виконуватись на процесорі. Модуль Numba дозволяє компілювати фрагменти 
коду, під час виконання програми, в машинний код. Ця технологія називається JIT (just 
in time) [1]. Numba читає байт-код Python для оформленої функції та поєднує це з 
інформацією про типи вхідних аргументів функції. Він аналізує та оптимізує ваш код і, 
нарешті, використовує бібліотеку компілятора LLVM для створення версії машинного 
коду вашої функції, з урахуванням можливостей вашого центрального або графічного 
процесора[2]. Потім ця скомпільована версія використовується кожного разу, коли 
викликається ваша функція. Numba надає декілька компіляторів, які дозволяють 
запускати скомпільований код як на CPU так і на GPU. Робота з  графічним процесором 
досягається за допомогою поєднання технології JIT та CUDA(підтримується більшістю 
відеокарт Nvidia, що були випущені пізніше 2008 року).  Використовуючи Numba, 
розробнику потрібно описати функцію(kernel або ядро), що буде запускається на GPU, 
правильно розбити CUDA сітку, та передати дані в функцію. Найпоширеніший спосіб 
використання Numba - це колекція декораторів, які можна застосувати до ваших 
функцій, щоб доручити Numba їх компілювати. 

Основною перевагою Numba є те, що вона дозволяє писати kernel-функції 
використовуючи тільки Python-код, в той час як більшість аналогів реалізовані 
виключно на C/C++. Складні алгоритми важко написати без використання всіх 
можливостей  CUDA,  таких як: різні види пам’яті, синхронізація потоків, атомарні 
операції в потоках. Всі перераховані інструменти постачаються у Python-стилі[3].  

Використовуючи Numba та CUDA можна досягти пришвидшення Python-коду в  
20-200 разів, в залежності від задачі та потужностей обчислювальної машини. При 
цьому розробник використовує лише Python та відносно простий синтаксис бібліотеки 
Numba. Технологія Numba також надає додаткову бібліотеку pyculib, в якій зібрані 
модулі оптимізовані для виконання на GPU, такі як: базова лінійна алгебра, лінійна 
алгебра для розріджених матриць, швидке перетворення Фур’є та генерація 
випадкових чисел[5]. 

В ході дослідження технології Numba було проведено декілька експериментів, під 
час яких було зафіксовано середній час виконання простих алгоритмів на графічному 
та центральному процесорі.  У таблиці  1 зображено час виконання наступних 
алгоритмів: 
збільшення кожного елементу масиву на одиницю, піднесення до квадрату та 
знаходження квадратного кореня. 

mailto:baraban.s.v@vntu.edu.


Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених-2020 

Секція 1. Комп’ютерні та інформаційні технології, автоматика і керування 

94

Таблиця  1 – Порівняння середнього часу виконання алгоритмів на CPU та GPU. 

Алгоритм Розмір даних Процесор Середній час, с. 

Збільшення кожного 
елементу  на одиницю 

107
CPU 10,8004577 
GPU 0,2068 

104
CPU 0,0663225 
GPU 0,001102374 

Піднесення до квадрату 
107

CPU 8,44859815 
GPU 0,11643953 

104
CPU 0,0084598 
GPU 0,0011387 

Корінь квадратний 
107

CPU 50,73885718 
GPU 0,11653881 

104
CPU 0,04846181 
GPU 0,00106978 

Для порівняння виконання алгоритмів на CPU та GPU, використовувалась різні 
набори даних. Також кожен набір даних запускався 10 разів для знаходження 
середнього часу. Середній час виконання алгоритму збільшення кожного елементу 
масиву на одиницю зменшився на графічному процесорі в 52 раз, піднесення до 
квадрату в 72 раз та знаходження квадратного кореня  в  435 раз. 

Список літератури: 
1. Офіційна сторінка бібліотеки numba [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

http://numba.pydata.org/– Numba. 
2. Офіційний репозиторій бібліотеки numba [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

https://github.com/numba/– Numba. 
3. Документація CUDA Toolkit [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

https://docs.nvidia.com/cuda/ – CUDA Toolkit. 
4. Документація Pycuda [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

https://documen.tician.de/pycuda/– Pycuda 
5. Документація Pyculib [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

https://pyculib.readthedocs.io/en/latest/– Pyculib. 
6. Приклади алгоритмів CUDA [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

https://developer.nvidia.com/cuda-code-samples– CUDA Code Samples. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ 
МЕТОДІВ PR В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ  

Т. І. Вепренцева 1,  А. Д. Данилов2 

1 магістрант кафедри СІ, ХНУРЕ, Харків, Україна 
2 ст. викладач кафедри СІ,  ХНУРЕ, Харків, Україна 
andrey.danilov@nure.ua 

Функціонування сучасної організації тісно пов’язане з постійним удосконаленням 
своєї діяльності. Організація, що не розвивається приречена на занепад та зникнення. 
Для забезпечення високого рівня конкурентоспроможності організації необхідно 
використовувати сучасні інформаційні методи та підходи у своїй діяльності. 

Одним з важливих аспектів функціонування будь-якої організації є просування 
товарів та послуг за рахунок проведення успішних PR кампаній. В сучасних умовах, 
суспільство орієнтоване на використання інтернет-гаджетів та інтернет-ресурсів у 
своїй роботі та дозвіллі. Для впливу на потенційних споживачів (клієнтів) доцільно 
проводити PR кампанії саме в інформаційному середовищі. Мережа Інтернет надає 
багато інструментів для просування товарів та послуг, наприклад контекстна реклама 
на сайтах, використання груп і персональних сторінок в соціальних мережах та інше.  
Одним з найбільш ефективних інструментів просування товарів та послуг в мережі 
інтернет є соціальні мережі. Соціальні мережі мають суттєві  переваги, як інструмент 
для проведення PR кампаній. Одними з найбільш значних переваг можна виділити 
прямий контакт із споживачем, та невисоку вартість проведення рекламних заходів. 

В результаті виконання магістерської атестаційної роботи був проведений аналіз 
методів проведення PR кампанії та особливостей їх проведення в мережі Інтернет з 
використанням сайтів соціальних мереж, досліджено особливості проведення PR 
кампаній за допомогою соціальних мереж, досліджено особливості використання 
соціальної мережі «Instagram» для просування освітніх послуг, побудовано модель 
проведення рекламної кампанії кафедри Соціальної інформатики в соціальній мережі 
«Instagram» (фрагмент побудованої моделі наведено на рис. 1).  

Рис. 1 – Діаграма декомпозиції «Залучення користувачів» 

В моделі описані основні етапи проведення PR кампанії кафедри Соціальної 
інформатики, в соціальній мережі «Instagram», що дозволяє використовувати її як 
базову модель для планування та проведення агітаційних кампаній в соціальних 
мережах в Інтернеті. 
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В сучасних умовах для будь-якого фахівця необхідно постійно підтримувати свій 
рівень конкурентоспроможності та постійно підвищувати інтелектуальний капітал. 
Для вирішення цього завдання необхідно постійно розширювати коло своїх знань.  
Таким чином навчання стає невід’ємною частиною професійної діяльності. 

В IT галузі однією із пріоритетних вимог до фахівця є знання іноземної мови, 
зазвичай англійської. Для задоволення цієї вимоги здобувач повинен вільно володіти 
іноземною мовою. У більшості випадків рівень англійської, що студенти отримують в 
університеті не є достатнім, особливо на спеціальностях, що є технічними. Для 
підвищення ефективності навчання іноземної мови в IT компаніях доцільно провести 
дослідження та систематизації знань в галузі вивчення іноземних мов. 

В процесі роботи було проведено аналіз  IT та вимог, що висуваються для 
здобувачів, проаналізовані методи навчання та існуючі класифікації методів навчання, 
побудовано фрагмент класифікації методів навчання, що можна використовувати для 
підвищення якості мовної підготовки в IT галузі та побудовані модель вивчення 
іноземних мов в IT галузі.  

Перевагою побудованої класифікації є використання методу системологічного 
класифікаційного аналізу, що дозволяє побудувати універсальну класифікаційну 
модель адаптовану для використання у будь-якій предметній галузі. Моделі побудовані 
з використанням методу системологічного класифікаційного аналізу є унікальними та 
можуть бути ефективно використані для підвищення конкурентоспроможності 
організації. Фрагмент моделі вивчення іноземної мови для IT фахівця наведено на 
рис. 1. 

Рис. 1 – Фрагмент моделі вивчення іноземної мови для IT фахівця 

Результати роботи доцільно використовувати для вивчення іноземної мови для IT 
фахівця та підвищення кваліфікації вже працюючих фахівців. 
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УЛЬТРАЗВУКОВИХ СИГНАЛІВ  

В. С. Сурков1,  С. В. Барабан2 

1 студент кафедри програмної інженерії, ХНУРЕ , Харків, Україна 
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vladyslav.surkov@nure.ua , baraban.s.v@vntu.edu.ua 

Сучасні комп’ютерні системи значно розширюють можливості для людства: 
контактувати між собою з різних куточків планети за лічені секунди, працювати не 
виходячи з дому, вести дослідження там, де людині знаходитись небезпечно. 

Мета роботи полягає у розробці комп’ютерної системи, яка дозволила б: керувати 
сонаром у водному середовищі, здійснювати обробку ультразвукових сигналів, 
відображувати локацію місцевості та покази датчиків. 

Об’єкт дослідження: процес обробки ультразвукових сигналів, відображення 
локації водного середовища, керування сонаром.  

Предмет дослідження: алгоритми, що дозволяють здійснювати ультразвукову 
локацію, використовуючи в якості вхідних даних покази ультразвукового сенсора, та 
отримувати результат у вигляді графічного зображення локації водного середовища. 

Актуальність роботи полягає у тому, що за допомогою використання сучасних 
інформаційних технологій можливо розробити комп’ютерну систему, яка буде 
аналогом гідролокатора бічного огляду, дозволить досліджувати рельєф дна водного 
басейну та дасть змогу надсилати дані великій кількості клієнтів, які можуть 
знаходитись на великій відстані від гідролокатора. 

У роботі було досліджено методи здійснення та відображення об’єктів за 
допомогою ультразвукового випромінювання, способи їх реалізації в комп’ютерних 
системах. Крім того, розглянуто сучасні методи створення комп’ютерних систем та 
алгоритмів, можливості та перспективи широкого використання подібних систем у 
діяльності людини. 

На основі проведеного аналізу створено комп’ютерну систему, яка дозволяє 
здійснювати відображення об’єктів за допомогою ультразвукового випромінювання, 
використовуючи в якості вхідних даних покази ультразвукового сенсора та отримання 
результатів у вигляді графічного зображення місцевості водного середовища, що 
опромінюється акустичним випромінюванням. 

В роботі розроблено скриптовий алгоритм, який здійснює керування сонаром,  
реалізований мовою програмування C++, адаптовану під Arduino [1]. Крім того, 
реалізовано сервер, який отримує дані від плати Arduino та миттєво надсилає їх 
клієнтам, за допомогою об’єктно-орієнтованої мови програмування С# [2]. Також було 
реалізовано скрипт на мові JavaScript [3], який отримує дані з сервера та здійснює 
графічну побудову локації місцевості водного середовища та відображає покази 
датчиків. 

Список літератури: 
1. Учебник. Начало работы с SignalR [Електронний ресурс] // 

https://www.microsoft.com/uk-ua/ – Режим доступу до ресурсу: https://docs.microsoft.com/ru-
ru/aspnet/signalr/overview/older-versions/tutorial-getting-started-with-signalr  

2. Документация по .NET [Електронний ресурс] // https://www.microsoft.com/uk-ua/ –
Режим доступу до ресурсу: https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/ 

3. Довідник Mozilla JavaScript. [Електронний ресурс] // Mozilla Developer Network – Режим
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mailto:vladyslav.surkov@nure.ua
mailto:baraban.s.v@vntu.edu.ua
https://docs.microsoft.com/ru-ru/aspnet/signalr/overview/older-versions/tutorial-getting-started-with-signalr
https://docs.microsoft.com/ru-ru/aspnet/signalr/overview/older-versions/tutorial-getting-started-with-signalr
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/
https://developer.mozilla.org/en-US/


Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених-2020 

Секція 1. Комп’ютерні та інформаційні технології, автоматика і керування 

98

УДК 51-7 

ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ОСТЕОСИНТЕЗУ 
СТЕГНОВОЇ КІСТКИ 

А. Д. Четверікова1,  Г. І. Львов2 

1 магістрант кафедри “Динаміки та міцності машин”,  НТУ  «ХПІ», Харків, Україна 
2 професор кафедри “Динаміки та міцності машин”,  доктор техн. наук,  НТУ «ХПІ», 

Харків, Україна 
anastasiyachetverikova8@gmail.com 

Робота присвячена чисельному дослідженню напружено-деформованого стану 
остеосинтезу стегнової кістки [1]. Побудовано три геометричні моделі остеосинтезу 
стегнової кістки із поперечним переломом. Аналіз напруженого стану виконано 
методом скінчених-елементів у програмному комплексі ANSYS. Досліджено вплив 
кількості гвинтів на зменшення відстані між відламками кістки, що має важливе 
значення для загоєння перелому. Визначено коефіцієнти запасу та дані практичні 
рекомендації по конструюваню кріплень.  

Математичне моделювання відбувалося за допомогою повної системи рівнянь 
теорії пружності, а саме рівнянь рівноваги, геометричних співвідношень Коши та 
закону Гука [2]. Чисельне моделювання відбувалося за допомогою методу скінчених 
елементів [3]. Для даної роботи були наведені значення механічних властивостей із 
літератури. Для кортикальної кістки: Е=22.5 ГПа, ν=0.29, σВ=130-170 МПа. Для губчастої 
кістки: Е=16.056 ГПа, ν=0.3, σВ =85 МПа.  Для титанового сплаву: Е=120 ГПа, ν=0.3, 
σТ=950, σВ= 1200 МПа. Граничні умови були задані наступними: тиск на поверхню 
верхнього епіфізу (100 кг); пружне опертя на поверхню нижнього епіфізу (400 МН/м3); 
попереднє затягування гвинтів (50 Н).  

Аналіз напружено-деформованого стану конструкції із стегновою кісткою 
проведено окремо за компонентами для еквівалентних напружень за критерієм фон-
Мізеса в 5 перетинах конструкції: A – місце кріплення гвинтових з’єднань; В – отвір під 
гвинти у пластині (місце концентрації напружень); С – отвір під гвинти у пластині; D – 
зовнішня поверхня кістки у місці контакту з пластиною (місце концентрації 
напружень); E – зовнішня поверхня кістки у місці контакту з пластиною (рис. 1). 

а б 
Рис. 1 – Обрані перетини конструкції: a – на остеосинтезі; б –на кістці 
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У місці концентрації (точка В) еквівалентні напруження по фон-Мізесу  вийшли 
менше, ніж границя текучості (950  МПа): 592 МПа при 4 гвинтах; 566 МПа при 6 
гвинтах; 555 МПа при 8 гвинтах. Якщо узяти сусідній із місцем концентрації вузол то 
еквівалентні напруження значно менші: 496 МПа при 4 гвинтах; 497 МПа при 6 
гвинтах; 495 МПа при 8 гвинтах. Напруження у кістці вийшли менше, ніж границя 
міцності (130-170 МПа) навіть у місці концентрації: 104 МПа при 4 гвинтах; 102 МПа 
при 6 гвинтах; 110 МПа при 8 гвинтах. У сусідньому вузлі значення були наступними: 
85 МПа при 4 гвинтах; 80 МПа при 6 гвинтах; 86 МПа при 8 гвинтах. Отже, можна 
зробити висновок, що остеосинтез з 6 гвинтами найкраще сприяє загоєнню кістки.  

Далі було проведено аналіз впливу кількості гвинтів на зміну відстані між 
уламками, чим вони ближче один до одного, тим швидше загоюється перелом.  Було 
взято ряд точок на кожному із відламків (рис. 2). Шляхом віднімання цих значень по осі 
х була знайдена відстань між відламками під дією постійного навантаження, тобто ваги 
людини. Виявилося, що найкраще сприяє живленню кістки пластина з 4 гвинтами – 
0.0035 м. 

Рис. 2 – Точки, за допомогою яких було визначено відстань між відламками у різних їх 

частинах 
Якщо зіставити отримані розрахункові напруження та граничні значення 

напружень, можна визначити коефіцієнт запасу міцності та текучості із формул: 

(1) 
де Ϭв – границя міцності; 
    Ϭcalc – розрахункове значення напружень. 

та 

(2) 
де Ϭт – границя текучості. 

 Коефіцієнти запасу для стегнової кістки показують, що абсолютна кожна деталь 
моделі знаходиться в межах норми, але варіант з 8 гвинтами кріплення остеосинтезу 
більш ймовірно  може призвести до руйнування.  

Отже, найкращим варіантом закріплення пластини на стегновій кістці – 4 гвинта. 

Список літератури: 
1. Корж А. А., Попсуйшапка А. К., Маковоз Е. К.. Функціональне лікування діафізарних

переломів. Ортопедія, травматологія та протезування, № 8, 1987 
2. Лур'є А. І. Теорія пружності / А. І. Лур'є. - М .: Наука, 1970. - 940 с.
 Moharos I. Finite element method / I. Moharos, I. Oldal, S. András. – Budapest: Typotex, 2012. – 
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У наш час все більше становяться популярними альтернативні джерела енергії, в 
тому числі і вітряна. Вітер, як невичерпне джерело екологічно чистої енергії, знаходить 
все ширше застосування.  Усе більше країн віддають перевагу альтернативній енергії 
перед класичною. Цей вибір обумовлено різними факторами, такі як: вартість 
видобутку електроенергії, та екологічний аспект. Так як вітряна енергія набуває такої 
популярності, стає актуальним дослідження міцності лопатей вітрогенераторів. 

За 20 століття вітрогенератори піддалися множинним модифікаціям і стали 
практично автономні. Автоматично відстежуються всі необхідні для роботи дані. 
Бортовий комп'ютер приймає рішення про зміну кута атаки лопатей, або повороту 
корпусу в більш вигідну сторону. Він стежить за кількістю виробленої енергії і рівнем 
заряду в акумуляторах. При штормовому вітру система вітрогенератору змінює кут 
атаки самої лопаті для мінімізації напружень. Це потребує досліджень міцності лопаті 
при різних кутах атаки та швидкостях вітру [1]. 

В даній роботі розглядається міцність лопатей вітрогенератора довжиною 43 
метри. Було обрано дві швидкості вітру – помірний та штормовий. Швидкість при 
помірному вітру – 25 м/с, при штормовому- 50 м/с.  

Матеріалом для лопатей було обрано склопластик, так як на наш час це є одним з 
найбільш популярних матеріалів у цій області завдяки його властивостям.  
Склопластик є композиційним матеріалом, який виробляють з двох елементів - 
полімерної смоли і скловолокна [2]. 

Дослідження міцності напружено-деформованого стану лопаті виконано  за 
допомогою повної системи рівнянь теорії оболонок. Чисельний аналіз математичної 
моделі проводився за допомогою методу скінченних елементів у програмному 
комплексі АNSYS [3]. Для розрахунків використовується чотирьох вузловий кінцевий 
елемент SHELL181. Елемент SHELL181 добре підходить для розрахунку моделей с 
малою або помірною товщиною. Елемент має чотири вузла та шість ступенів вільності 
в кожному вузлі.  

Рис. 1 –Геометрія елементу SHELL 181 

Міцність розраховувалась за критерієм міцності Цая-Ву. Критерій міцності Цая-Ву 
– це теорія відмов матеріалу, яка широко застосовується для композиційних
матеріалів, які мають різну міцність при розтязі та стисненні. Оцінка міцності 
проводиться за допомогою співвідношення 

1 ,                                                 (1) 
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Під ξ мається на увазі наступне: 

  , (2) 

де                   (3) 

, 

та (4) 

де f – межі міцності; t – розтягаюче напруження; с – стискуюче напруження; Cij – ступень 
опуклості чи вгнутості поверхні міцності в просторі нормальних напружень. 

Для розрахунків навантаження прикладено до відповідних площин у залежності 
положення лопаті. Порівнюються результати при помірному та штормовому вітру при 
положенні без повороту, та при штормовому вітру з поворотом системи (рис. 2). 

а б 
Рис. 2 – Крайові умови та діючі сили при різних вітрах: a – помірний; б – штормовий 

У ході роботи було визначено небезпечні місця та за критерієм міцності Цая-Ву 
доведено, що при таких умовах лопаті будуть витримувати такі навантаження. Також 
було перевірено вигідність зміни кута лопаті.  Міцність гарантується при помірному та 
штормовому вітру зі зміною кута атаки. При оригінальному куті та штормовій 
швидкості вітру міцність за критерієм не гарантується, тож можемо зробити висновок, 
що зміна кута необхідна. 
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Метою даної роботи є ознайомлення з сучасними способами організації

архітектури розробки ботів, їх порівняння і аргументований вибір архітектури для 
розробки програмного продукту, а також визначити фреймворк, АРІ чи бібліотеки, які 
найкраще будуть підходити для реалізації власного чат-бота. 

Сьогодні месенджерами користуються всі. Месенджери стали невід'ємною 
частиною сучасного суспільства. У цьому розвитку відіграли дуже важливу роль боти. 

Бот – це спеціальна програма, що виконує автоматично і/або за заданим 
розкладом які-небудь дії через ті ж інтерфейси, що й звичайний користувач. Під час 
обговорення комп'ютерних програм термін уживається в основному в застосуванні до 
Інтернету. Зазвичай боти призначаються для виконання роботи, одноманітної й 
повторюваної, з максимально можливою швидкістю (очевидно, набагато вищою за 
можливості людини). 

Підтримку ботів поступово додають сучасні месенджери: першим це зробив 
Telegram, а зовсім недавно платформу для віртуальних помічників анонсував Facebook 
Messenger. Боти є і в Slack – мессенджері для компаній, але в ньому переважають боти 
для вирішення бізнесзавдань. 

Чат-бот – це спеціальний бот, який дозволяє вести діалог з людиною шляхом 
виокремлення інформації на основі певних шаблонів пошуку та приведення її до 
стандартизованого виду. Чат-боти дозволяють спілкуватися за допомогою текстових 
або аудіо повідомлень на сайтах, в месенджерах, мобільних додатках або по телефону. 

Працювати з чат-ботом просто: потрібно додати його в список контактів і почати 
переписку. Найчастіше у відповідь бот надішле інформацію про себе, список доступних 
команд або виведе на екран кнопки, здатні перетворювати вікно діалогу в інтуїтивно-
зрозумілий мінідодаток. Чат-бот не вимагає трафіку для скачування, часу на установку, 
не займає місця в пам'яті і місце на екрані смартфона. Текстові боти є простішими у 
розробці та швидшими, за рахунок того, що немає затримки обробки інформації. Проте 
дана затримка зменшується з кожним роком за допомогою нових алгоритмів обробки 
голосової інформації та збільшення потужностей сучасних пристроїв. Голосові 
помічники є зручнішими у багатьох випадках, оскільки вони можуть бути 
повноцінними співрозмовниками. Крім того, вони можуть сприймати та розуміти 
людську мову, вони, зазвичай, здатні синтезувати відповіді у вигляді аудіо. Це дозволяє 
вести діалог із такою програмою. 

Для найбільш розвинених програм-співрозмовників існує окремий термін – 
«віртуальний помічник». Вони здатні, за голосом, впізнати хто до них звертається та 
врахувати це при відповіді. Наприклад, при звертанні дитини, помічник видаватиме 
тільки доречний для дітей контент. Вважається, що ідеальна програма-співрозмовник 
повинна пройти тест Тьюринга [1]. 

Цей тест, призначений для перевірки здатності машини демонструвати розумну, 
людську поведінку. Щоб пройти тест, відповіді програми не повинні відрізнятися від 
відповідей людини впродовж п'ятихвилинного тесту. 
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Зараз існує безліч різноманітних ботів: від ботів в сфері медицини до ботів у сфері 
нерухомості. Однією з таких задач є пошук та моніторинг авіаквитків. 

Найбільш зручним для розробки даної роботи буде використати мову 
програмування JavaScript. З використанням платформи Node.js з відкритим з відкритим 
кодом для виконання високопродуктивних мережевих застосунків. Доцільність 
використовування цієї платформи є те, що маємо багатий вибір API для розробників, 
які мають відкритий код [2].  

Сервісна архітектура бота, що складається з складається із чотирьох основних 
частин: 

1. Провайдер месенджера (Messenger Provider);
2. Обробники команд (Handlers);
3. Сервіси (Services);
4. Контейнер стану (State storage).

Рисунок – Схема сервісної архітектури бота 

В даній роботі буде створений бота для Телеграм каналу. Телеграм пропонує 
можливість секретних чатів, за яких практично не можливо отримати доступ до його 
змісту. Також у порівнянні із WhatsApp, Телеграм працює швидше та надає можливість 
передачі будь-яких файлів.  

Даний вибір написання бота до телеграм каналу є дуже перспективним, має свою 
сферу застосування і ринок споживачів. Кількість користувачів в месенджер постійно 
зростає та люди все більше хочуть автоматизувати повсякденні завдання та не 
втрачати на них багато часу. 

Список літератури: 
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2. Botfather [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://core.telegram.org/bots.
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Ефективне управління починається з професійного пошуку і підбору фахівців. В 
зв'язку з соціально-економічними перетвореннями в українському суспільстві, 
особливе значення для організацій, набуває проблема кваліфікованого підбору 
персоналу. 

Однією з найпопулярніших сфер для успішної кар’єри в Україні є – інформаційні 
технології. ІТ сфера дуже швидко розвивається. Швидкий розвиток та зріст попиту ІТ, 
спричиняє проблему недостачі кваліфікованих фахівців. На старті виконання кожного 
ІТ проекту виконується підбор фахівців. Від правильності підбору фахівців за вимогами 
організації залежить професійне виконання ІТ проекту.  

Процес виконання нового ІТ проекту починається з формування команди 
фахівців. Це можуть бути дизайнери, розробники, аналітики, тестувальники та інші 
спеціалісти ІТ сфери. На етапі формування команди є дуже важливим правильний 
підбір кожного спеціаліста за його досвідом роботи, професійними та особовими 
якостями. 

Загалом за підбор команди в організації відповідає HR-manager. Якщо прийняття 
рішення виконується людиною без використання спеціальних програмних систем, 
можливий вплив «людського» фактору та суб’єктивної оцінки.  

Процес підбору фахівців для виконання ІТ проекту – має бути професійним, адже 
це та дія, яка виконується на старті виконання проекту і повторюється щоразу, коли 
організація береться за новий проект.  

Проаналізувавши популярні платформи для пошуку фахівців, можна визначити 
основні критерії пошуку фахівців для ІТ-проекту. В результаті проведеного аналізу та 
дослідження предметної галузі були виконані наступні завдання: 

1. огляд і визначення завдання підбору фахівців;
2. огляд критеріїв підбору фахівців;
3. аналіз інтернет-платформ для пошуку фахівців;
4. аналіз аналогічних моделей для підбору фахівців;
5. побудова функціональної моделі idef0, для визначення структури і функцій,

які виконуються при вирішенні завдання;
6. аналіз і оцінка побудованої моделі.

Для вирішення поставленої задачі обрано було стандарт IDEF0. Цей стандарт 
призначений для побудови функціональних моделей, які відображають структуру і 
функції системи, в тому числі потоки інформації і матеріальних об'єктів, що зв'язують 
ці функції. 

Побудована модель «Відбору персоналу» (фрагменти моделі зображені на рис. 1 та 
рис. 2) показує усі процеси, які проводяться у компанії при прийомі на роботу: 

1.  збір анкет і заявок на посаду; 
2.  формування вимог для пошуку; 
3. проведення співбесіди;
4. відбір кандидатів, що відповідають вимогам компанії.



Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених-2020 

Секція 1. Комп’ютерні та інформаційні технології, автоматика і керування 

105

Рис. 1 – Контекстна діаграма «Підбор персоналу» 

Рис. 2 – Діаграма декомпозиції першого рівня «Підбор персоналу» 

Побудовані діаграми в подальшому можливо використовувати для HR фахівців 
при прийомі на роботу нових співробітників, або формуванні команди під конкретний 
IT проект. Також в подальшому планується розширити модель для більш детального 
опису процесу роботи HR-фахівця в ІТ сфері. 

Результати отримані під час проведення дослідження особливостей формування 
команди для виконання IT проекту, в подальшому, планується використати для 
побудови онтологічної моделі вимог до  IT фахівців та розробки детальної моделі 
підбору персоналу на основі системологічного підходу, що дозволить формувати 
команду процесу на основі загальної мети проекту та задач які необхідно виконати для 
реалізації вимог замовника. 

Список літератури: 
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У даній роботі розглядається один із методів прогнозування продажів ІТ-
продукції. Розглянуто метод часових рядів на прикладі відеоігрової індустрії.  

На сьогоднішній день, відео-ігрова індустрія займає одне з передових місць у світі 
ІТ й продовжує зростати та розвиватись. Все частіше виникає потреба відслідковувати 
й аналізувати ринок, щоб розуміти що саме зараз популярно, яка платформа, де більші 
продажі. Це дає змогу вибрати свою цільову аудиторію компанії-розробникові та 
спрогнозувати можливі прибутки[1].  Одним з лідуючих методів прогнозування є метод 
часових рядів. Саме його розглянуто більш ретельно та з його поміччю спрогнозовано 
відсоткове співвідношення продажів відеоігр поміж трьох основних платформ: 
мобільної платформи, персональних комп'ютерів та консолей. 

Часові ряди є поширеною і важливою формою опису даних, так як дозволяють 
спостерігати всю історію зміни значень, які нас цікавлять. Це дає нам можливість 
спостерігати за динамікою змінення числових значень та аналізувати "типову" 
поведінку даних[2]. 

Нижче приведено діаграму продажу відеоігр на трьох популярних платформах за 
останні дев'ять років у відсотковому співвідношенні (рис.1). 

Рис. 1 - Відсоткове співвідношення продажу 

 Як можемо побачити, наразі найбільш прибутковою платформою є саме 
мобільна. Значний спалах її популярності у 2019 році пов'язують із карантинними 
заходами у всьому світі. Загалом, уся ігрова індустрія отримала значний приріст 
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аудиторії та спалах продажів[3]. Лише за 2019 рік загальні прибутки від продажу 
відеоігр на цих трьох платформах разом склали $151.9млрд.  

Відштовхуючись від даних за попередні роки, стало можливим здійснити 
прогнозування на майбутній рік відсоткового співвідношення продажу відеоігр на 
основних платформах, що можна побачити на рис.2.  

Рис. 2 - Прогноз продажу відео-ігр 

 Таким чином, як можна побачити, метод часових рядів можна успішно 
використовувати у сьогоденні задля аналізу та прогнозування продажів у ІТ сфері. Цей 
метод дозволяє відслідковувати у хронологічному порядку коливання будь-яких даних, 
що можуть бути потрібними для формування подальшої стратегії розвитку компанії.  

Нами було досліджено економічну сторону відеоігрового ринку, а також процес 
прогнозування майбутніх продажів за допомогою методу часових рядів. Ці дослідження 
допомагають глибше зрозуміти процеси формування ІТ ринку, отримати поглиблені 
знання з методів прогнозування та дати можливість потенційному розробникові краще 
зрозуміти стан справ на ринку. Це дозволяє запобігти зайвим витратам коштів та часу 
на розробку нерелевантного продукту. 
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In modern conditions information support has become an important area, which is to 
collect and process the information necessary to make informed management decisions. 
Therefore, currently special attention is paid to the introduction of new information 
technologies for data processing and automation of business processes. The sphere of "online 
search" as a social phenomenon is constantly in dynamics. Since the job search agency works 
with a large number of people, it is as for any company relevant issues of processing large 
amounts of information. 

The objective need for response agencies and job seekers to respond to these trends 
causes changes within the system itself. The system for agencies should include fast and 
convenient search and process management, employee time management, communication 
between clients and agents, etc. 

Modern job search referral systems are a complex, multi-component system with a 
significant amount of program code. The aim of the study is to find indicators that can be used 
to determine the value and usefulness of recommendation systems and improve such systems 
using modern approaches to development. In order to identify which tasks the system should 
solve, it is necessary to form a list of the main functions and tasks facing the staff of the job 
search agency. Examples of tasks: 

1. A client on an external customer-only site can use filters and multi-criteria search to
find relevant positions, select them, fill out a form with personal data and send it to a server 
for processing. 

2. The system must download all new applications and store them in the database.
3. The system must notify employers of new applications for their vacancies.
4. The system should automatically upload new vacancies to remote sites.
5. After providing the client with a resume, the system should appoint an interviewer

who will be able to make assessments on several criteria and provide their recommendations 
for employment after the interview. 

6. In the system each user should be able to view only the data that is allowed to him in
accordance with security requirements. 

7. The system should be implemented collection and processing of statistics, reporting.
During the master's thesis the existing modern information systems used in job search 

and recruitment were considered. Among them are “TrudBox”, cloud CRM system “Cloud 
Gofer Recruiting App”, site "Работа Харьков", site “robota.ua”. Among the disadvantages of 
these systems are the unstructured additional information on job search, not all have the 
function of sorting by salary, there is not always a mobile application, and there are no 
recommendations based on previous searches for the client. 

There are some problems when evaluating existing software systems, because 
comparisons and evaluations are performed based on a large number of criteria. The main 
problem is that a formal comparison of the values of the criteria becomes impossible, and an 
attempt to reduce their number leads to a decrease in the quality of the end result as a result 
of its distance from reality. It’s possible to deal with these problems using the method of 
sequential aggregation of classified states to reduce the size of the problem. The evaluation 
procedure in this case includes several main steps. 

mailto:yevhenmotalyhin@gmail.com
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1. Construction of a hierarchical system of criteria for aggregate software tests. The
construction process is to create integrated indicators that combine the initial criteria that 
have been selected by the decision maker as the key to assessing the quality of the tests. 

2. In the second stage, the scale of each compiled criterion is built sequentially, which is
the most indicative combination of estimates of the initial criteria. 

3. In the third stage, the final selection of the best list of tests from the resulting complex
space of criteria. 

After analyzing the requirements for the processes that the system should automate, we 
can conclude that it is needed to automate the processes of each type of user, in particular: the 
function of finding vacancies according to the expected salary; vacancy search function 
according to the vacancy name; providing quick access to the necessary documents and 
additional useful materials; have a mobile app for the ability to work on the go. 

Also a significant advantage of the created software will be the presence of a referral 
system that can offer users vacancies based on fuzzy inference. The system should use 
information from the previous search, and offer vacancies in some way related to it. It is 
proposed to consider a fuzzy inference with two inputs and one output. Let the two inputs be 

1x  - the technologies considered by the user (the list for each direction is formed separately) 

and 2x  - the available experience. Output - z  - vacancies in the direction. 

Figure 1 shows a diagram of the requirements for the recommendation system. 

Fig. 1 – Diagram of software requirements for the recommendation system 

As a conclusion, we can say that the use of the proposed approaches in the development 
of a recommendation system for job search will improve the quality of such system and 
significantly increase the number of people who use it. 
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Вибір програмного забезпечення для реалізації адміністративної панелі веб-
проектів є багатокритеріальним завданням, саме тому актуальним є питання 
застосування теорії системного аналізу для обґрунтованого вибору програмних 
засобів, що стануть максимально ефективними для створення потрібного контенту 
веб-додатків. Метою роботи є розробка підходу до вибору програмного забезпечення зі 
створення та підтримки системи керування контентом веб-проекту на основі 
формування цільової функції ефективності веб-проекту. Першим кроком для цього 
повинен стати аналіз предметної області [1] та визначення кола основних споживачів 
веб-проекту. Побудова критерію цільової функції для веб-проекту є найважливішим 
місцем, що має передувати розробці архітектури проекту. При цьому треба визначити: 
потребу у масштабованості та гнучкості проекту; необхідність в комунікаціях між 
користувачами; тип, розмір та динаміку даних, що відображаються. Такі дані треба 
переформулювати у обґрунтовану наявність чи відсутність бази даних для проекту, а 
значить і необхідність створювати клієнт-серверну дво- чи три-ланкову мережеву 
структуру проекту. 

Окрім визначення показників, що створюють цільову функції ефективності 
функціонування веб-проекту, треба проаналізувати та сформулювати особливості 
проекту, що можуть виконувати роль обмежень у досягнені максимуму чи мінімуму 
цільової функції. Саме такий підхід до аналізу предметної області веб-проекту може 
забезпечити вибір якісних засобів створення та підтримки веб-проекту.  

В якості прикладу реалізації розробленого підходу було проведено системний 
аналіз веб-проекту згідно з яким було визначено, що цільовою аудиторією будуть 
менеджери компаній, що керують рекламними компаніями своїх фірм, а саме 
розміщують/видаляють об’яви про акції, які проводяться у їхніх торгівельних 
майданчиках, у мережі інтернет, проводять оцінку ефективності своїх маркетингових 
дій. Для виконання таких завдань користувачі веб-проекту мають потреби в отриманні 
таких даних: загальна та середня добова кількість кліків за акцію; розподіл акцій за 
кількістю кліків; розподілення кліків на рекламне оголошення про акцію по території 
країни; динаміка кліків у реальному часі чи за обраний інтервал часу; користувачі яких 
брендів мобільних пристроїв найбільш активно/пасивно відкликаються на 
оголошення про акції; списки активних, завершених та майбутніх акції компанії. 
Менеджери потребують звітів за цими даними у вигляді діаграм чи графіків. Також 
веб-проект потребує локалізації та наявності мобільної та десктопної версії.  

Через те, що вхідними даними для цього веб-проекту є журнал кліків потенційних 
користувачів акції, треба мати можливість зберігати та обробляти пікові та 
безперервно зростаючі навантаження на базу даних. Зрозуміло, що потрібність у 
використанні зв’язків між сутностями вимагає використання саме реляційної бази 
даних. Саме тому масштабованість та гнучкість у цьому веб-проекті розглядається 
перш за все через збільшення об’єму даних, а значить і часу відгуку від бази даних.  
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Для підвищення гнучкості відображення даних для менеджерів було проведено 
структуризацію контенту. Контент, що має бути відображено, було згруповано за 
основними діями над ним: 

- блок керування розміщенням рекламних оголошень; 
- блок формування звітів за даними о кліках на рекламні оголошення; 
- блок роботи з персональними даними користувачів веб-проекту. 
Для підвищення безпеки збереження та обробки персональних даних 

користувачів веб-проекту та забезпечення більш швидкого відгуку від бази даних про 
кліки по рекламним оголошенням було розроблено мережеву структуру з двома 
серверами: сервер бази даних та сервер авторизації та автентифікації. 

Також були розглянуті обмеження та граничні умови: кількість користувачів, які 
одночасно можуть мати доступ до веб-проекту – не менш 1000; кожний окремий 
менеджер не повинен мати можливість контактувати з представником менеджменту 
іншої фірми через наш веб-проект; контент на веб-сторінці не має спотворюватися при 
переході з десктопної версії на мобільну; коштовність розробки не має перевищувати 
500 у.е.  

Тільки після цього можливо проводити аналіз існуючого програмного 
забезпечення для вибору найбільш ефективного для створення та підтримки систем 
управління вмістом. Було проведено порівняльний аналіз таких систем, як: 1С-Бітрікс, 
Magento, OpenCart, Metronic [2], WooCommerce. По-перше, кожний програмний продукт 
аналізувався з точки зору технічної можливості забезпечення визначених показників 
цільової функції. Виявлено, що у 1С-Бітрікс, виникає необхідність звертатись до 
платної технічної підтримки, що дуже впливає на бюджет. При роботі з Magento 
виникають складнощі при обиранні хостингу, адже сервіс дуже вибагливий до цього. 
Однак, перевагою даної системи є те, що готовий продукт буде коректного 
відображатися як на мобільному пристрої, так і на десктопі, що є важливим фактором 
при розробці нашого проекту. При дослідженні Metronic було виявлено готовність до 
адаптивності та локалізації продукту, а також можливість створювати велику кількість 
різних графіків та діаграм. Система керування контентом 1C-Бітрікс орієнтовна на 
великомасштабні проекти і буде не кращою ідеєю при виборі для створення 
невеликого проекту.  

Серед переваг системи керування контентом Metronic було досліджено закритий 
простір між менеджерами, тобто вони не мають можливості перетнутися, а також 
достатньо висока пропускна спроможність системи. OpenCart має приблизно ті самі 
характеристики, але ця система погано налаштована з роботою з пошуковими системами.  

Окрім цього, порівняльний аналіз цін на ліцензії використання даних показав, що 
ціна на ліцензію з оптимальним функціоналом системи 1С-Бітрікс починається з 600 у.е. 
При цьому, ліцензія на продукти Metronic стартує від 50 у.е. В OpenCart є необхідність 
докуповувати спеціальні модулі, наприклад простий модуль FAQ – 5 y.e., а модуль з 
автоматичного імпорту та оновлення товару – 13 у.е. Ціна на продукти фірми 
WooCommerce така сама, як і у Metronic, однак при цьому платна технічна підтримка.  

Таким чином, запропонований підхід до вибору програмного забезпечення зі 
створення та підтримки системи керування контентом веб-проекту був апробований та 
продемонстрував корисність у обґрунтуванні вибору системи керування контентом 
Metronic для обраного веб-проекту. 

Список літератури: 
1. Тарасенко Ф.П. Прикладной системный анализ: учебное пособие: 2-е изд., перераб. и

доп. / Ф.П. Тарасенко // КНОРУС. - 2017.  – 322 с. 
2. Metronic Tutorials [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

https://keenthemes.com/tutorials/an-overview-of-metronics-file-structure – An Overview of 
Metronic's File Structure. 
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Одним із найпопулярніших способів оздоблення готових швейних виробів є 
вишивка. Вишиті вироби, текстиль виглядають ефектно та придають певну 
винятковість навіть простим речам. Машинна вишивка виконується за допомогою 
спеціального технологічного обладнання – вишивальних машин, які є одні з 
найскладніших із швейного обладнання та дозволяють виготовляти оздоблення у 
різних техніках: гладь, хрестик, мережива Рішельє, квілтінг, печворк тощо.  

Ціллю статті є проаналізувати основні характеристики вишивальних машин 
побутового та професійного призначення, обґрунтувати вибір та перспективи 
застосування обладнання у практичній підготовці фахівців швейної справи. 

Вітчизняні публікації присвячені аналізу характеристик сучасного 
автоматизованого обладнання побутового та промислового призначення, зокрема, 
вишивального, та рекомендації щодо їх вибору зустрічаються здебільшого на сайтах 
продажу швейного обладнання. Авторами публікації, вже здійснювалися розвідки, що 
містять теоретичні та практичні аспекти виконання вишивки на різних тканинах та 
виробах за допомогою автоматизованого обладнання, забезпечення якості оздоблення 
[1] та розроблення рекомендацій щодо оцінювання якості вишивання напівфабрикатів 
одягу, вишитих машинним способом [2]. 

Розглянемо основні критерії з вибору вишивальних машин: Розмір та форма 
п’ялець для тканини: рамка з натягнутою тканиною пересувається на один стібок, 
голка робить проколи – формуючи стібок, управляє цими процесами комп’ютерна 
програма, за завантаженим у пам’ять машини малюнком чи візерунком. Форма п’ялець 
може бути прямокутна або овальна. Чим більше процесів у вишивальній машині 
виконуються автоматично без участі оператора тим вища її ціна. Максимальний розмір 
вишивки: визначається окрім розміру п’ялець величиною ходу каретки та довжиною 
платформи машини (частина машин використовують переставні п’яльця щоб 
збільшити розмір вишивки). Чим більший максимальний розмір вишивки – тим  вища 
ціна. Сумісність різних дизайнів: дизайн – це флешка з набором візерунків та малюнків 
для вишивання. Чим більша бібліотека малюнків та узорів вишивальної машини та 
спроможність (сумісність) використання дизайнів інших машин то вища її ціна. 
Закріплення п’ялець: більшість побутових машин п’яльця кріплять у одній точці 
(стороні), закріплення в двох точках значно покращує якість вишивки (і збільшує її 
ціну). Монітор: у найпростіших моделях чорно-білий монітор показує лише номер 
нитки та кількість стібків, у середніх моделях на невеликому кольоровому екрані 
зображується весь малюнок, у найдорожчих моделях – на сенсорних дисплеях високої 
роздільної здатності показується вся вишивка в натуральну величину. Наявність 
якісного великого монітора, потужного комп’ютерного забезпечення та 
високопродуктивного процесора, значно збільшує ціну вишивальної машинки, але і в 
рази збільшує її можливості. Побутові вишивальні машини стартують від 10 тис. грн., а 
професійні в середньому від 200 тис. грн.  
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Основні фірми, що виробляють вишивальні машини та є популярними у новачків 
та фахівців швейної справи – «Tajima» (Японія), «Barudan» (Японія), «Sun-Star» 
(Південна Корея), «ZSK» (Німеччина), «Melco» (США), «Brother» (Японія), «Janome» 
(Японія). Конструктивна різноманітність обладнання для автоматизованої вишивки 
велика. Так, число вишивальних головок в агрегатах коливається від 1÷2 до 20 і більше. 
Число змінних кольорових ниток від 6 до 15. Поле вишивки однією головкою досягає 
розміру 450 мм на 550 мм; довжина стібка – від 0,1 до 12,7 мм Швидкість шиття до 1200 
об/хв (при довжині стібка 2÷3 мм), а іноді і 1500 об/хв.  

Технічні характеристики одноголовкових швейних вишивальних 
напівавтоматичних та побутових вишивальних машин представлені в табл. 1 та табл.2. 

Таблиця 1. – Технічні характеристики вишивальних одноголовкових напівавтоматів 
Модель/ фірма виробник 
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Максимальна частота 
обертання головного валу, 
хв’1 

1200 1200 1200 1200 1200 1000 

Розміри площі обробки, мм 300x450 575x410 450x300 520x360 450x520 500x500 

Число кольорів 15 15 12 15 15 15 
Ємність пам’яті, стіжків 65 000 280 000 480 000 2000000 1000000 
малюнків 100 99 100 99 99 
Споживана потужність, Вт 250 320 320 300 260 300 
Ціна, у.о. 10500 9900 7500 9000 9000 12000 

Таблиця 2. –  Технічні характеристики вишивальних побутових машин 
Модель/ фірма виробник 

Характеристика Janome Memory 
Craft 500E  

Brother 
Innov-is 750 

Pfaff Creative 
1.5 

Minerva 
MC450ER 

Швидкість вишивки, ст./хв. 400-860 800 800 800 
Розміри площі обробки, мм 200x280 180x130 240x150 200x140 
Споживана потужність, Вт 85 85 85 85 
Ціна, грн. 24700 14250 37500 15000 

Сучасні вишивальні машини зазвичай є машинами з числовим програмним 
управлінням, які розрізняються за кількістю головок, кількістю кольорів (кількістю 
голок) на кожній головці, за робочими швидкостями вишивання, полю вишивки, 
можливості програмування малюнка і кількістю збережених програм (кількістю стібків), 
наявності функції автоматичної зміни кольору і обрізки ниток, можливість 
встановлення додаткових пристосувань і за іншими конструктивним особливостями. 
Для навчальних цілей у практичній підготовці фахівців швейної справи та індустрії 
моди, на нашу думку, досить придбати побутовий варіант вишивальної машини з 
функціоналом початкового рівня. За співвідношенням ціна-якість переваги мають 
машини фірми Brother. 

Список літератури: 
1. Yezhova, O., Pashkevich, K., Kolosnichenko, M., Abramova, O., Nazarchuk, L. (2018). Provision of
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2. Єжова О.В., Абрамова О.В., Манойленко Н.В., Боса Т.Ю. Забезпечення якості машинного
вишивання модного одягу. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної наукової конференції 
текстильних та фешн технологій KyivTex&Fashion. Київ: КНУТД, 2018. С. 35-38. 
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Використання тестового контролю є на даний час одним з можливих методів 
вирішення задачі бездемонтажної корекції похибок інформаційно-вимірювальних 
систем на виробництві та інших об’єктах з системами управління. Актуальність 
рішення задачі впровадження тестового контролю динамічних параметрів каналів 
зв’язку на різних об’єктах дозволять підвищити якість роботи об’єкта керування, 
заощадити технічні і матеріальні ресурси, зменшити навантаженість на оператора, а 
також при необхідності з більшою точністю контролювати зміну його стану здоров’я. 
Особливо це важливо при керуванні об’єктами, які мають підвищену небезпеку.  

При експлуатації сучасного автомобіля за параметрами вимірювальних каналів 
бортової системи управління оцінюються дані і на основі закладених алгоритмів 
видаються керуючі сигнали. Точність сигналів впливає на показники використання 
автомобіля, на витрату палива, на екологічну і функціональну безпеку. 

Водій, виконуючи керування автомобілем, постійно контролює дорожню 
ситуацію, інформацію про роботу, функціональні показниках автомобіля. У системи 
управління основної частини автомобілів ще не закладено зв'язок функції аналізу 
стану водія. Використання систем, здатних аналізувати стан здоров'я водія під час 
керування транспортним засобом, дозволило б контролювати зміну його стану, рівень 
фізичної активності. У разі виникнення можливих загроз, викликаних через 
погіршення стану здоров'я водія в процесі руху, система могла б рекомендувати 
спеціальний режим руху або, в крайньому випадку, відпрацювала команду зупинки 
автомобіля [1].  

З огляду на швидкості руху автомобіля, реакції водія, швидкодії виконуючих 
пристроїв стає особливо важливим точність вимірюваних сигналів. При цьому 
автомобіль експлуатується в досить складних, швидкоплинних умовах. Вимірювальні 
канали піддаються багатьом видам впливів, змінюючи вихідні електричні і магнітні 
характеристики, особливо динамічні параметри. 

У роботі розглянуто використання тестового методу підвищення точності 

контролю динамічних параметрів в вимірювальному каналі [2] системи оцінки зміни 

стану водія автомобіля в процесі руху. 

Список літератури: 
1. Кондрашов С.И. Взаимодействие систем оценки состояния водителя и экстренного

торможения автомобиля /С.И. Кондрашов, Н.Н. Павлова, Н.Е. Сергиенко// Харків, ХНАДУ. – 
2016. – Вып.75. – С. 63 – 67. 

2. Кондрашов С.И. Моделирование тестовых воздействий в измерительных каналах связи
/ С.И. Кондрашов, И.В. Григоренко, Н.Н. Павлова // Харків: НТУ «ХПІ», 2019. – Ч.2. – С. 27. 
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IT-індустрія — галузь з найбільш динамічними темпами зростання в Україні. Лише 
за останні 3 роки вона демонструє ріст на 25−30% щороку. Стартапи та інноваційні ІТ 
компанії часто створюють нові правовідносини. Виникають такі проблеми як захист 
персональних даних в інформаційному суспільстві, захист інформації в мережі 
Інтернет, захист комерційної таємниці і багато інших. Під час роботи ІТ-бізнесу 
постійно відбуваються різноманітні комунікації - з партнерами, клієнтами та 
співробітниками. Отже виникають ризики розголошення цінної для бізнесу інформації 
і, як наслідок, втрата конкурентних переваг, збитки, а може й втрата самої моделі 
ведення бізнесу. Тому захист комерційної таємниці є вкрай важливим і ключовим 
інструментом.  

Метою роботи є дослідження питань щодо забезпечення захисту комерційної 
таємниці в ІТ-бізнесі. 

Згідно до глави 46 ст. 505 Цивільного Кодексу України комерційною таємницею є 
інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та 
сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно 
мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має 
комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо 
збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. [1] В 
цілому, як комерційна таємниця може охоронятися будь-яка інформація, яка дає 
підприємству конкурентну перевагу і є секретною. Склад і обсяг відомостей, що 
становлять комерційну таємницю, спосіб їх захисту визначаються суб’єктом 
господарювання відповідно до закону.  

Ознаки інформації, яку можна охарактеризувати як комерційну таємницю: 
 відсутність загальновідомості,
 відсутність загальнодоступності,
 комерційна цінність.
У випадку коли в інформації відсутні дані критерії, вона не може бути 

підтверджена як комерційна таємниця. 
З огляду на те, що комерційна таємниця може охоплювати технічну, організаційну 

та іншу схожу інформацію, яка застосовується в підприємництві і обладує 
вищезазначеними  характеристиками, вона стає одним із методів отримання прибутку. 
Ґрунтуючись на цьому ІТ-галузь заохочувана зберегти її в секреті. 

До комерційної таємниці відносять: 
 всі програмні об’єктні коди, які не є загальновідомими, вихідні коди, альфа- та

бета-версії програмної продукції IT-компанії; 
 методика програмування, техніка дизайну, засоби оптимізації роботи

програмного забезпечення; 
 технічна документація, специфікація;
 використані в програмі алгоритми, формули;
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 цілі на нові послуги та програмні продукти, відомості про клієнтів, що
замовляють продукції та послуги; 

 ідеї, які можуть принести ІТ-компанії конкурентні переваги;
 інформація про нове програмне забезпечення, яке знаходиться на стадії

розробки; 
 бізнес-процеси;
 інші дані. [2]
При зіставленні політики охорони комерційної таємниці вкрай важливо взяти до 

уваги розрізнення в розумінні терміну «комерційна таємниця» в різних країнах. З 
огляду на це різниця між вмістом цього терміну в законодавстві різних країн може 
істотно локалізувати можливості власника такого типу інформації захистити свій 
головний бізнес-актив при виході на міжнародні ринки - дані можуть 
підпорядковуватися неминучому оприлюдненню або ж не бути об'єктом 
інтелектуальної власності, а охоронятися в межах зовсім іншого інституту. 

До політики охорони комерційної таємниці вміщуються комплекс технічних, 
організаційних і юридичних методів: формування системи контролю створення, 
передачі різних видів доступу підрядників до конфіденційної інформації, використання 
ліцензованого програмного забезпечення для аналізу дій особи, яка використовує 
корпоративний комп'ютер з доступом до внутрішніх даних, що захищаються від 
нелегального розповсюдження. 

Головний аспект, який береться до уваги підприємцем під час опрацьовування та 
впровадження політик конфіденційності - мати в майбутньому можливість надати суду 
всі докази, які засвідчують, що зазначена інформація може бути комерційною 
таємницею; зазначена інформація сприймалася як комерційна таємниця на 
підприємстві (була зазначена у відповідних, положеннях, інструкціях, а також 
зазначалася в підписаних з порушником договорах); засвідчують, що цей 
правопорушник був зобов’язаний не розповсюджувати комерційну таємницю і мав 
доступ до вкрадених файлів або інших напрацювань; засвідчують, яка інформація, 
файли, ескізи та інші об'єкти були вкрадені; постають твердженням економічних 
розрахунків понесеного збитку і недоотриманого прибутку. 

Тож, ґрунтуючись на вищесказаному, підприємець має обдумано розподілити яка 
інформація на підприємстві є комерційною таємницею, і на базі цього розробити 
договір про нерозголошення комерційної таємниці – Non-disclosure Agreement (NDA). 
Саме цей етап є найбільш важливим у питаннях захисту комерційної таємниці. 

Згідно з перерахованого вище, пріоритетами у вдосконаленні захисту комерційної 
таємниці в ІТ-бізнесі є розподілення інформації відкритого доступу та конфіденційної, 
ознайомлення робітників з Положенням  про комерційну таємницю і переліком 
конфіденційної інформації та підписання договору про нерозголошення комерційної 
таємниці з кожною людиною, що має доступ, або безпосередньо взаємодіє з 
комерційною таємницею. Виходячи з цього, основними напрямками розвитку захисту 
комерційної таємниці в Україні є коректне розмежовування відкритої та секретної 
інформацій, розробка NDA для подальшої охорони комерційної таємниці. 
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Купівля товар в магазині повсякденна задача, з якою стикався будь-який сучасна 
людина. Пошук потрібних товарів і їх оплата - рутинний процес. А це означає, що його 
можна спростити і автоматизувати використовуючи цифрові технології. 

Консолідувавши різні джерела інформації про потрібний товар, можна спростити 
процес формування кошика покупок, і поліпшити досвід взаємодії покупця з 
магазином. 

Потенційним продуктом, який вирішує дану проблему, може бути мобільний 
додаток. Для вивчення, тестування і прототипування, буде використовуватися 
мобільна операційна система iOS. Дослідження процесів і технологій обробки різних 
джерел інформації та розробка алгоритму їх консолідації  в межах обраної платформи – 
мета цієї роботи. 

Для побудування такого продукту необхідно перш за все проаналізувати 
необхідні варіанти пошуку інформації для розпізнавання: штрих-код, пошук у тексті, 
пошук за голосом, розпізнавання об’єктів. 

Штрих-код – спосіб запису даних, зручний для зчитування машиною. Найчастіше 
трапляються штрих-коди у вигляді смуг різної товщини, які містять ідентифікатори 
товарів [1]. В iOS можна сканувати штрих-коди двома способами: 

– AVCaptureMetadataOutput – дозволяє отримувати синхронізовані метадані,
створені сеансом захоплення. Підтримує всі популярні формати штрих-кодів [2]. 

– VNDetectBarcodesRequest – працює на основі Vision фреймворка, що виконує
виявлення особи та його орієнтирів, виявлення тексту, розпізнавання штрих-коду, 
реєстрацію зображень і відстеження загальних функцій [3]. 

Ще один стандартний спосіб пошуку потрібного товару - пошук текстом, який 
вводить користувач. Зазвичай запитуваний текст шукається, як підрядок. Для цього 
можна використовувати алгоритм Бойєра-Мура-Хорспула. Такий підхід працює добре, 
якщо підрядок введена без помилок [4]. 

Так як користувач, може робити помилки, помилятися в орфографії або ж взагалі 
не знати правильного назви товару, є велика ймовірність не знайти потрібний товар. 
Щоб вирішити подібну протоку, потрібно використовувати більш просунуті алгоритми 
пошуку. Відмінно підійдуть алгоритми, які використовують техніку наближена 
відповідність рядків [5]. 

Для iOS і macOS є популярна бібліотека Fuse, яка реалізує нечіткий пошук. Вона 
легка у використанні і підтримується спільнотою. Також, сама бібліотека досить 
маленька, що добре, так як вона не буде великою залежністю в проекті [6]. 

Пошук за голосом використовують рідко, але така можливість може бути дуже 
зручна для користувачів. В iOS голос можна розпізнати за допомогою фреймворка 
Speech [7] і класу SFSpeechRecognitionRequest [8]. Після отримання розпізнаних слів, 
можна зробити пошук текстом і запропонувати користувачеві результат. 
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Ще один сучасний спосіб пошуку інформації це розпізнавання об'єктів. Коли 
стоїть завдання розпізнати потрібний товар за допомогою камери смартфона, 
найкращий рішенням є машинне навчання. Існують досить інструментів, які можна 
використовувати для навчання власних моделей розпізнавання потрібних нам об'єктів. 

 Для мобільної платформи добре підходить Python бібліотека Keras [9]. Моделі 
зроблені за допомогою Keras можна конвертувати в формат TenserFlow Lite [10] для 
Android або в CoreML [11] модель для iOS. Але для прототипу на iOS можна 
використовувати Python бібліотеку Turi Create. Turi Create – це набір інструментів з 
відкритим вихідним кодом для створення моделей CoreML для таких завдань, як 
класифікація зображень, виявлення об'єктів, перенесення стилів, рекомендації та 
багато іншого [12]. 

Приклад роботи моделі розпізнавання об'єктів можна побачити на рисунку 1. 

Рисунок 1 – Розпізнавання об'єктів 

Таким чином, були досліджені технологій обробки різних джерел інформації, в 
межах платформи iOS. Були зібрані можливі для реалізації алгоритму пошуку даних і їх 
консолідації. Досліджені і випробувані технології, біблотеки і фреймворки, за 
допомогою яких можна досягти поставленої мети – розробити додаток для 
полегшення і автоматизації пошуку інформації про товар та його купівлі. 
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В даний час дуже активно розвивається область аналізу даних і штучного 
інтелекту, що підтверджує щорічне зростання кількості публікацій в даній області [1]. 
Примітний той факт, що інтерес до штучного інтелекту виявляють не тільки передові 
дослідницькі центри та університети, а й найбільші представники технологічних 
компаній, які все частіше відкривають під своїм початком лабораторії штучного 
інтелекту. Такий рівень зацікавленості пояснюється тим, що компанії бачать великий 
потенціал в методах машинного навчання і намагаються впроваджувати їх в свої 
бізнес-процеси, з метою виходу на якісно новий рівень показників ефективності. 

Традиційно особливий інтерес до методів штучного інтелекту виявляють великі 
компанії, у яких є великий обсяг даних для навчання, а також кошти для дослідження і 
реалізації подібних проектів. Згідно з циклом зрілості технологій аналітичної компанії 
Gartner, в перебігу наступних 2-5 років методи машинного навчання і предиктивної 
аналітики вийдуть на плато продуктивності, коли суспільство буде сприймати дану 
технологію і її впровадження в бізнес-процеси компаній як даність, об'єктивно 
оцінюючи її можливості, переваги і обмеження [2]. 

Телекомунікаційні технології - це приклад однієї з тих галузей, де вже сьогодні 
активно використовуються методи машинного навчання. 

Телекомунікаційні компанії вирішують безліч завдань за допомогою методів 
машинного навчання, серед яких важливе місце займає предиктивна аналітика, що 
дозволяє отримати корисну інформацію з величезних обсягів даних, що генеруються 
щодня. 

Методи машинного навчання успішно застосовуються в діяльності call-центрів, 
що показано в статті від Microsoft [3]. У статті наведено реальні приклади завдань, в 
яких методи машинного навчання здатні повністю або частково замінити людину. 
Перевагою статті є те, що до всіх описаним завданням прив'язані ключові показники 
ефективності (Key Performance Indicators, KPI) і бізнес цілі, на які впливають завдання, а 
також ступінь їх впливу. Більш того, в статті є таблиця з описом рекомендованих 
алгоритмів, а також обсягів даних, необхідних для вирішення задачі. 

Метою роботи є розробка системи ранжування потенційних клієнтів 
телекомунікаційної компанії за ймовірністю продажу, спрямованої на оптимізацію 
бізнес-процесу роботи з холодною базою клієнтів.  

У даній роботі буде розглянуто call-центр телекомунікаційної компанії, 
орієнтований на вихідні дзвінки, основною метою якого є продаж послуг компанії. У 
різних предметних областях організація діяльності call-центру може мати свої нюанси, 
але тим не менш, загальна модель організації завжди буде приблизно однаковою, в 
зв'язку з чим рішення даного завдання актуально для будь-якої предметної області. 

Невід'ємною частиною будь-якого call-центру, орієнтованого на вихідні дзвінки, є 
супервайзери, одним з основних завдань яких є формування завдань для операторів. 
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Формуючи завдання, супервайзери вирішують, кому і в якому обсязі буде дзвонити call-
центр. Дана задача є стратегічно важливою, так як саме від неї залежить ефективність 
роботи всього call-центру. Для того, щоб краще розуміти, як на даний момент виглядає 
робота call-центру, була розроблена діаграма бізнес-процесу формування завдань на 
дзвінки до в нотації BPMN [4]. Дана діаграма зображена на рисунку 1. 

Рис. 1. Формування завдань на дзвінки до в нотації BPMN в стані AS IS 

У бізнес-процесі можна виділити кілька вузьких місць. Перш за все, супервайзеру 
доводиться щодня формувати завдання, а після їх виконання аналізувати результати. 
На основі аналізу скоєних дзвінків супервайзер приймає рішення, яким потенційним 
клієнтам краще дзвонити з метою підвищення конверсії. Проблема в тому, що людині 
дуже складно якісно і оперативно проаналізувати результати, так як існує безліч 
змінних, в зв'язку з чим супервайзери в основному діють на основі свого досвіду і 
інтуїції, що не завжди є оптимальним для підвищення ефективності роботи call-центру. 

Дуже часто доводиться здійснювати дзвінки тим абонентом, які не зацікавлені в 
підключенні, через що неефективно витрачається робочий час операторів, а також 
завдається шкода репутації компанії. 

На рисунку 1 можна помітити, що вся інформація по створеним і обробленим 
дзвінків записується в базу даних, отже, використовуючи історичні дані, можна 
навчити алгоритм машинного навчання, здатний імітувати діяльність супервайзера по 
формуванню завдань для call-центру. 

Таким чином, необхідно розробити і впровадити систему, здатну щодня 
формувати завдання на дзвінки до для call-центру з найбільшою ймовірністю продажу. 
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На сьогоднішній день в мережі Інтернет зберігається величезний обсяг інформації 
самого різного характеру, доступ до якої може отримати будь-який користувач 
Всесвітньої павутини. Однак не вся інформація корисна, а деяка - відверто шкідлива і 
небажана. Крім того, існує контент, доступ до якого заборонений або повинен бути 
заборонений на території держави відповідно до законодавства. 

У зв'язку з цим, виникає задача огорожі користувачів від небезпечного контенту. 
На сьогоднішній день це досягається в основному за рахунок блокування веб-сайтів на 
основі «чорних» і «білих» списків. Однак такий підхід недостатньо ефективний з огляду 
на те, що кількість сайтів росте щодня і бази заборонених ресурсів не встигають за цим 
ростом. 

Метою даної роботи є підвищення безпеки користувачів мережі Інтернет за 
рахунок обмеження доступу до небажаної інформації. Для досягнення цієї мети слід 
поліпшити якість вже існуючого програмного прототипу, причому увагу слід 
приділити в першу чергу збільшення точності класифікації, оскільки саме точність 
визначення категорії веб-сторінки грає життєво важливу роль для успішного розвитку 
і перспективи використання даного продукту великою кількістю рядових 
користувачів. Це обумовлено тим, що в випадку з системами блокування небажаного 
контенту (такими, як системи батьківського контролю) на перший план виходить 
необхідність мінімізації кількості помилкових спрацьовувань, адже якщо система буде 
систематично блокувати підозрілі на її погляд ресурси, які насправді не представляють 
ніякої небезпеки, користувач, швидше за за все, просто відключить її. 

Для поліпшення автоматизованої системи блокування небажаного контенту було 
прийнято рішення додати додатковий модуль класифікації веб-сторінок на основі їх 
мультимедійного вмісту, а саме зображень. Вибір на користь зображень був зроблений 
тому, що переважна більшість сучасних веб-сторінок рясніє різного роду картинками, 
які часто не гірше, а іноді і краще характеризують Інтернет-ресурс, ніж його текстовий 
вміст [1]. 

Розроблюваний модуль класифікації веб-сторінок на основі зображень, що на них 
містяться призначений для підвищення точності системи категоризації веб-сторінок. 
Здійснюється це за рахунок використання технологій глибокого навчання, а саме 
згорткових нейронних мереж, які виробляють вірогідну класифікацію кожного окремо 
взятого зображення, а класифікатор верхнього рівня (реалізований у вигляді дерева 
рішень) на основі отриманих результатів по всіх зображень, що містяться на веб-
сторінці, приймає рішення про приналежність веб-сторінки до тієї чи іншої категорії. 

Список літератури: 
1. Kotenko I., et al. Analysis and Evaluation of Web Pages Classification Techniques for

Inappropriate Content Blocking. I. Kotenko, A. Chechulin, A. Shorov, D. Komashinsky. Proc. of 14th 
Industrial Conf. on Data Mining (ICDM 2014). 2014. P. 39–54. 

mailto:kuostrovskaya@gmail.com


Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених-2020 

Секція 1. Комп’ютерні та інформаційні технології, автоматика і керування 

122

УДК 51-7 

КОМП’ЮТЕРНЕ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ В’ЯЗКО-ПРУЖНОГО 
ДЕФОРМУВАННЯ КРОВОНОСНИХ СУДИН ЛЮДИНИ 

Н. О. Фоменко1,  О. О. Ларін2 

1 магістрант кафедри Динаміка та міцність машин, НТУ «ХПІ», Харків, Україна 
2 професор кафедри Динаміка та міцність машин, док. техн. наук, НТУ «ХПІ», 

Харків, Україна 
Nataliia.Fomenko@infiz.khpi.edu.ua 
oleksiy.larin@khpi.edu.ua  

Кровоносні судини утворюють одну з найскладніших та найважливіших систем в 
організмі людини, котра схильна до різноманітних ризиків та погано піддається 
лікуванню. Вдосконалення якості тканинних трансплантатів, які активно 
використовуються в кардіохірургії, а також планування операцій потребують моделей 
з теоретичними розрахунками, а для цього необхідно розробляти нові математичні 
моделі. Останні роботи з цієї теми [1-6] показують, що для адекватного моделювання 
поведінки стінок судин раціонально застосовувати в’язко-пружні моделі, наприклад, 
серію Проні. Це дає змогу наблизити теоретичні розрахунки до практичних. 

Метою роботи є дослідження циклів в’язко-пружного деформування біфуркації 
аорти людини в умовах її нормальної роботи, на основі алгоритму комп’ютерного 
моделювання, яке дозволяє варіативний параметричний автоматизований аналіз для 
різних геометричних характеристик моделі. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі. Розробити 
математичну постановку задачі комп’ютерного аналізу в’язко-пружного деформування 
біологічних м’яких матеріалів (провести тестові розрахунки для об’єктів 
схематизованої простої геометрії); побудувати параметризовану геометричну модель 
біфуркації аорти людини; нанести розрахункові скінчено-елементі сітки та граничні 
умови і навантаження; провести дослідження якості розрахункової сітки та оцінити 
похибку; провести комплекс варіативних розрахунків на основі запропонованої 
параметризованої моделі для різних геометричних видів біфуркації аорти людини. 

В даній роботі аорта моделювалась як оболонка, тому враховувалися основні 
гіпотези технічної теорії розрахунку оболонок: статична та кінематична гіпотези. 
Розв’язувалась така система рівнянь: 5 рівнянь рівноваги, 3 рівняння, що задають 
залежність напружень від деформацій та 6 фізичних рівнянь. В’язко-пружні 
властивості матеріалу були реалізовані у вигляді серії Проні. В роботі описаний метод 
скінченних елементів для задач в’язко-пружності, та в теорії розрахунку оболонок. 

Розроблено алгоритм побудови геометричної моделі біфуркації аорти людини, на 
основі якого за допомогою командної мови APDL ANSYS написаний макрос, що 
автоматизує цю побудову, а також значно її спрощує. 

Створено декілька моделей з різною геометрією, прикладено граничні умови і 
тиск, який відповідає нормальному артеріальному тиску дорослої людини. На кожну з 
моделей нанесено різні розрахункові скінчено-елементі сітки (від 2000 до 20000 
елементів). Проведено статичний аналіз. Дослідження якості сітки показали, що 
збільшення числа скінченних елементів до 16000-20000 забезпечує доволі густу сітку, 
що в свою чергу мінімізує відносну похибку, яка наприклад, склала 2.1% для 
еквівалентних напружень по Мізесу, та 0,001% для сумарних переміщень. В одному з 
варіантів навантаження до розрахункової моделі було прикладено тиск, заданий у 
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вигляді функції, який є максимально подібним тому, що діє в аорті. Результати 
зображені на рисунках 1, 2. 

а б в 

Рис. 1 – Задання тиску крові по сфігмограмі: а – залежність напружень від часу (за 
4 с.); б – залежність деформацій від часу (за 4 с.); в – залежність напружень від 
деформацій 

а б 
Рис.2 – Результати: а – векторна сума переміщень; б – еквівалентні напруження по 

Мізесу 
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Объектом исследования является процесс формирования организационной 
структуры управления (ОСУ) логистической системы (ЛС).  

Актуальность данного исследования подтверждается тем, что OEM (Original 
Equipment Manufactures) заинтересована в оптимизации показателей эффективности 
логистики не только на этапе производства продукции, но и на стадии поставок сырья, 
материалов, комплектующих, а также при реализации готовой продукции. Таким 
образом, перед менеджерами OEM стоит задача разработки эффективных методов 
управления бизнес-процессами цепочек поставок всей логистической системы на 
основе аналитических ИТ и систем поддержки принятия решений. 

Наличие большого количества уровней функциональной структуры 
логистической системы, а также бизнес-процессов на каждом уровне приводит к 
необходимости передачи для выполнения ряда бизнес-процессов различного рода 
компаниям-провайдерам. Это связано с рядом причин: OEM не хватает ресурсов для 
реализации отдельных бизнес-процессов; другие компании имеют меньшие 
логистические издержки, а также лучше качество логистического сервиса.  

Вопросы формирования распределенных ОСУ ЛС обсуждались ранее в работе [1]. 
Авторы создали основу для решения этой проблемы и описали ее в рамках основных 
этапов решения поставленной задачи.  

Целью данного исследования является усовершенствование уже существующей 
технологии, которая представлена на рис. 1.  

Рис. 1 – Технология многокритериального синтеза и выбора распределенной 
организационной структуры управления логистикой. 
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Первым этапом является конфигурация логистической системы и ее 
многокритериальная оптимизация. В дополнение к первому этапу предлагается 
дополнительный критерий, определяющий устойчивость определенной конфигурации 
к внешним возмущениям. Далее, лучшие решения, удовлетворяющие 
дополнительному критерию, выбираются из множества эффективных конфигураций.  

На втором этапе определяется вариант ведения бизнеса на основе заданного 
варианта конфигурации логистического канала дистрибуции, который формируется 
путем использования метода многокритериального синтеза и его рационального 
выбора. 

Как развитие метода оценки альтернативных вариантов ведения бизнеса на 
основе матрицы SWOT-анализа при стратегическом планировании, предлагается 
использовать метод анализа иерархии (МАИ) Саати, который полностью базируется на 
матрицах парных сравнений объектов различной природы (критерии, альтернативы и 
т.д.) 

Третий этап предполагает формирование вариантов ОСУ ЛС.  Исходя из конечного 
числа вариантов конфигурации ЛС и совокупности выбранных вариантов ведения 
бизнеса, экспертами формируются варианты организационной структуры управления 
ЛС дистрибуции. Данный этап наименее склонен к формализации и базируется на 
опыте и знаниях экспертов. Условно этот этап можно назвать структурным синтезом, а 
назначение конкретных исполнителей ведения бизнеса - параметрических синтезом. 
Только после параметрического синтеза можно делать предварительную оценку 
организационной структуры управления ЛС. 

Четвертым этапом является определение участников цепочки поставок, который 
предлагается проводить в два подэтапа: 

 Выбор альтернативы аутсорсинга из множества существующих для отдельного
бизнес-процесса или группы процессов; 

 Назначение исполнителей для реализации конкретных процессов.
Пятый этап предполагает оценку провайдеров по факторам, которые необходимо 

учитывать при выборе конкретного провайдера: доверие, надежность, гибкость, 
финансовый показатель, база навыков, уровень сервиса, квалификация и контроль. 

Для ранжирования претендентов на выполнение бизнес процессов используются 
следующие подходы: 

1. Непосредственное оценка альтернатив на основе балльных шкал.
2. Непосредственное оценка альтернатив на основе балльных шкал, а данные

свертки критериев на основе их приоритетов и дальше свертки оценок отдельных 
экспертов на основе их весовых коэффициентов. 

3. Использование отдельными экспертами МАИ и свертка их оценок на основе
весовых коэффициентов их компетентности. 
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Зараз набула розвитку технологія дистанційного моніторингу медичних 
показників з смартфоном, у якості збирача даних, але існує питання безпеки передачі 
цих данних [1]. Так Джек Барнабі (Barnaby Jack), розробник систем безпеки компанії 
McAffee, за допомогою пристрою вартістю 20 доларів c відстані 100 метрів підключився 
до інсулінової помпи, яка була підключена до кровоносної системи людини. Також він 
зміг управляти з відстані 10 метрів кардіостимулятором, сам імпульс склав 830вольт. У 
протоколі Bluetooth Low Energy є кілька механізмів забезпечення безпеки, проте він все 
одно вразливий для пасивного прослуховування і тому можливе перехоплення даних 
або контроль над медичним приладом [10]. Для забезпечення безпеки в системі 
дистанційного моніторингу системи людини нами були досліджені потенційні 
проблеми безпеки протоколу Bluetooth і Bluetooth LE і розроблені практичні 
рекомендації щодо захисту від несанкціонованого доступу. 

Основні технології атак протоколу Bluetooth і Bluetooth LE 

На сьогоднішній момент найбільш поширені атаки на протокол Bluetooth і 
Bluetooth LE [7; 8]: 

• Bluesnarfing
Bluesnarfing дозволяє отримати доступ до пристрою з підтримкою Bluetooth, 

використовує вразливість старої прошивки. Створює підключення до пристрою 
Bluetooth, надаючи доступ до даних, що зберігаються на пристрої в тому числі 
міжнародного ідентифікатору мобільного пристрою (IMEI). IMEI зловмисник може 
потенційно використовувати для маршрутизації всіх вхідних викликів з пристрою 
користувача до пристрою зловмисника [9].  

• Bluebugging
Bluebugging дозволяє виконувати AT-команди на смартфоні. Надає можливість 

отримати повний контроль над телефоном і виконувати такі команди на ньому: 
відправка і читання SMS-повідомлень, телефонній книзі, установка переадресації, набір 
довільного номера та інших функцій .  

• Denial of Service (DoS)
Типова DoS атака. Блокує інтерфейс Bluetooth пристрою і робить його 

непридатним для використання, в тому числі розряджають батарею. 
• Fuzzing Attacks
Надсилається спотворений або нестандартний пакет даних для Bluetooth приладу 

і спостерігає, як пристрій реагує. Якщо операції пристрою сповільнюються або 
зупиняються на цих атак, існує серйозна потенційна вразливість стеку протоколу. 

• Pairing Eavesdropping
Сполучення Bluetooth 2.0 і раніше, а також Bluetooth LE (4.0) пристроїв з 

використанням PIN коду схильні до цього типу атак. Успішне прослуховування, 
дозволяє збирати всі парні кадри, і можна визначити секретний ключ і дозволяє 
робити розшифровку даних. 
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Підбиваючи підсумки про атаки і зломи на пристрої з підтримкою технології 
Bluetooth можна сказати, протокол складний і вимагає постійної уваги користувача для 
підтримки його в працездатності з необхідною перевіркою на вразливість до 
хакерських атак.  

Розробникам додатків Bluetooth мають слідувати таким принципам: 
• Вимикати всі сервіси, які не потрібні для забезпечення функціональності.
• Паролі повинні бути високої складності із обмеженим терміном дії.
• Вимагати, авторизацію запитів щодо на з'єднання, і не приймати з'єднання,

файли або об'єкти від невідомих, неперевірених джерел. 
• Перевіряти автентичність Bluetooth після встановлення зв'язку Bluetooth

(також відоме, як режим Security Mode 3, Link Level security). 
• Використовувати цифровий підпис на прошивку Bluetooth-драйвера і прикладне

програмне забезпечення. Перевіряти, щоб сторонні програмні додатки не 
використовували Bluetooth. 

• Заборонити користувачам змінювати або вимикти функції безпеки Bluetooth.
Технічні рекомендації 
• Налаштування всіх параметрів пристрою повинна проводитися в суворій

відповідності з політикою бездротової безпеки. 
• Встановіть рівень потужності пристроїв Bluetooth мінімально можливим, для

забезпечення функціональності. Це убезпечить  пристрій від зловмисника, тому що для 
перехоплення потрібно перебувати в максимальному наближенні. 

• Виберіть PIN-коди, які є досить випадковими. Уникайте статичних і слабких
PIN-коди, такі як всі нулі. ПІН-коди повинні бути випадково згенерованими. 

• Обладнання та послуги Bluetooth LE повинні використовувати режим безпеки
Security Mode 1 Level 3, якщо це можливо. Цей режим забезпечує максимально високий 
рівень безпеки, доступний для пристроїв Bluetooth LE. Інші режими безпеки Bluetooth 
LE не гарантують перевірки автентичності сполучення. 

експлуатаційні рекомендації 
• Переконайтеся, що можливості Bluetooth відключені, коли вони не

використовуються. Можливості Bluetooth повинен бути відключені від усіх пристроїв 
Bluetooth, кром е випадків, коли користувач явно використовує Bluetooth для 
встановлення з'єднання. Це зводить до мінімуму вплив від потенційно шкідливих дій. 
Для пристроїв, які не підтримують відключення Bluetooth, всі пристрої повинні бути 
вимкнені, коли вони не використовуються. 

• Виконувати парування пристроїв рідше, в ідеалі в безпечному місці подалі від
вікон, де зловмисники не зможуть реально перехопити Bluetooth повідомлення 
сполучення. 

• Користувачі не повинні приймати передачі будь-якого виду від невідомих або
підозрілих пристроїв. Ці типи передач включають в себе повідомлення, файли і 
зображення.  
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Виробників систем «Розумний Дім» рухаються в бік об'єднання деяких пристроїв 
в різноманітні набори, які в свою чергу об'єднуватися в інтернет речей (IoT). 
Найпростішим складом такого набору може бути розетка, вимикач, модуль 
концентратор (Hub), що дозволяє налаштовувати і створювати сценарії взаємодії між 
іншими модулями системи. Саме наявність концентратора, дозволяє надати певній 
системі категорію «Розумний Дім», яка в свою чергу, в більшості випадків є 
підсистемою компонентом IoT[1]. Крім самого концентратор, невід'ємною частиною 
таких систем, є набір інтерфейсів користувача, це, як правило, мобільний додаток, веб-
сайт, який фізично розташовується на базі концентратора. 

Однією з ряду актуальних проблем є проблема інтеграції систем різних 
виробників. Ця проблема полягає у тому, що кожен з виробників має свою унікальну 
архітектуру систем управління, набір реалізованих протоколів зв'язку і методів 
інтеграції. Таким чином, при необхідності застосування різних систем в рамках однієї 
IoT з'являється необхідність розробки певної унікальної архітектури, а також 
конфігурації / адаптації методів інтеграції, протоколів зв'язку, процесів управління 
всією системою. Підхід до вирішення описаної проблеми включає в себе еталонну 
архітектуру систем «Розумний Дім», доменну модель подібної системи запропонована в 
[2]. Еталонна архітектура включає в себе підсистеми різних виробників, певний 
програмний прототип, для підтримки процесів адаптації методів зв'язку. Програмний 
прототип запропновано в публікації [2], так само було обгрунтовано його застосування 
на підставі деяких показників складності програмних архітектур. Також було 
підкреслено проблеми, існуючі в процесах проектування подібних систем, 
запропоновано підхід для оцінки якості доменної моделі, на основі показника 
супроводу. 

Далі планується виділити набір критеріїв оцінки складності архітектур 
специфічних для систем «Розумний Дім», провести тестування, на основі отриманих 
даних, доопрацювати прототип еталонної архітектури, побудувати набір 
експериментальних систем «Розумний Дім». Провести аналіз якості результатів 
застосування запропонованої архітектури з використанням виділених критеріїв 
оцінки. 

Список літератури: 
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C 1970-ых годов разработка видеоигр прошла немалый путь развития, начиная от 
аркадных игр заканчивая играми класса ААА в настоящее время. Сегодня видеоигры 
являются частью многомиллиардной индустрии и вносят значительный вклад в 
мировую экономику. Например, Activision Blizzard Inc. за игру «Call of Duty: Black Ops» за 
первые пять дней продаж выручила 650 миллионов долларов, что является 
пятидневным мировым рекордом для фильма, книги или игры[1]. 

Благодаря взрывному росту независимых разработчиков игр за последние 
несколько лет, многие разработчики ищут надежные и недорогие инструменты, 
которые позволили бы им вывести на рынок игры своей мечты[2, c.5].  

В данной работе мы проанализируем современное программное обеспечение для 
создания 3d графики для компьютерных игр. Цель работы  заключалась в определении 
на основе сравнительного анализа наиболее удобного, доступного программного 
обеспечения для 3D-моделирования. 

Разберем популярные программы 3d для моделирования: 3Ds Max, Maya, Cinema 
4D, Blender. 

В своей книге «Creating Games with Unity and Maya» Адам Уоткинс утверждает, что 
Maya имеет мощных инструментов анимации персонажей и имеет поразительное 
распространение на рынке[3]. Мая имеет полный набор инструментов для 
полигонального моделирования, анимации, физики частиц. Минусами пакета является 
цена, высокие требования к  системе, сложное обучение. 

Cinema 4D от фирмы Maxon является пакетом для создания трёхмерной графики и 
анимации. Cinema 4D является универсальной комплексной программой для создания 
и редактирования двух- и трехмерных эффектов и объектов.  К плюсам данного пакета 
можно отнести простой и удобный интерфейс и легкость в освоении.  

Blender - это бесплатный пакет для создания 3D-изображений с открытым 
исходным кодом. Он поддерживает весь 3D-конвейер - моделирование, оснастку, 
анимацию, симуляцию, рендеринг, композицию и отслеживание движения, 
редактирование видео и конвейер 2D-анимации[4]. 

3ds Max предоставляет обширный гибкий инструментарий для создания 
первоклассных проектов с полным контролем художественного замысла [5]. 
Преимуществом данного пакета является огромный функционал и множество 
обучающего материала.  

В таблице 1 приведем более подробные характеристики программного 
обеспечения для 3d моделирования. Для сравнения введем следующие критерии: 
минимальные системные требования, сложность в освоении, совместимость с другими 
графическими пакетами, наличие русифицированной версии, цена ПО. 

mailto:dasha.petrovam@gmail.com
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Таблица 1 
Критерии 3Ds Max Maya Cinema 4D Blender 
Официальный 
сайт 

https://www.
autodesk.ru/ 

https://www.aut
odesk.ru/ 

https://www.ma
xon.net/ 

https://www.blen
der.org 

ОС Windows 10 Windows, Apple 
Mac OS, Linux 

Windows, Apple 
Mac OS, Linux 

Windows, Apple 
Mac OS, Linux 

ОЗУ Не менее 4 ГБ 8 ГБ 
(рекомендуется 
не менее 16 ГБ) 

Не менее 4 ГБ 4ГБ 

ЦП 64-
разрядный 
процессор 
Intel или 
многоядерны
й AMD с 
поддержкой 
набора 
инструкций 
SSE4.2 

64-разрядный 
процессор Intel 
или 
многоядерный 
AMD® с 
поддержкой 
набора 
инструкций 
SSE4.2 

64 - разрядный с 
поддержкой 
SSE3 

64 битный 
процессор 

Графическое 
аппаратное 
обеспечение 

Не ниже 
GeForce GTX 
960 

Не ниже 
GeForce GTX 
1050M 

Видеокарты 
OpenGL с 
поддержкой 
OpenGL 4.1 или 
новее 

Видеокарты 
OpenGL с 1GB 
RAM, OpenGL 3.3 

Место на диске 9 ГБ 4 ГБ Д/Н 500 МБ 
Сложность в 
освоении 

есть есть нет нет 

Совместимость 
с другими 
графическими 
пакетами 

+ + + + 

Русифицирован
ная версия 

+ _ Д/Н - 

Цена $1620 в год $1620 в год $ 719.00 в год бесплатно 

Таким образом, на основании проведенного сравнительного анализа в 
соотношении цена / качество можно выделить Blender и Cinema 4D. Такие пакеты как 
3Ds Max и Maya предназначены для пользователей имеющих базовые навыки и опыт 
работы с 3d графикой. 
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Існують різні варіанти сервісів, використання яких дозволяє спростити і 
оптимізувати планування спільних справ. На даний момент найбільш масовим засобом 
поглинання інформації є месенджери. Прогресивність месенджерів можна зрівняти з 
явленням десятирічній давності – вибухом соціальних медіа. Тобто за рахунок росту 
популярності месенджерів, є можливість створення персоніфікованого учбового 
розкладу за допомогою чат-ботів, функціонал яких представлений майже в кожному 
месенджері.. 

Таким чином, метою цієї роботи є огляд та аналіз програмних засобів керування 
розкладом, розробка методів аналізу та систематизації персоніфікованого учбового 
розкладу, створення програмного засобу персонального асистента на базі Telegram 
чат-боту. 

Для створення персоніфікованого розкладу було запропановано методи, що 
дозволяють проводити аналіз PDF-файлів з розкладом та додавати віиявлену 
інформацію до бази даних акутальних подій; отримувати актуальні сповіщення про 
початок певної події на основі місцезнаходження користувача використовуючи 
формули гаверсинуса; каналів. Для реалізації програмного засобу було розроблено 
серверний та клієнтський додаток для роботи з персоніфікованим розкладом у ВНЗ. 
Основними функціями клієнтського додатку є функціонал який дозволяє розібрати 
завантажений до нього PDF файл певного формату з розкладом та занести його до бази 
даних та сповіщення про подію на основі місцезнаходження користувача. Розбір файлу 
з розкладом здійснюється за рахунок знаходження структури таблиці розкладу за 
допомогою перетворення Хафа[1]. Маючи координати ми можемо відновити структуру 
таблиці та вибрати певний текст який знаходиться в певний день або час згідно 
таблиці. Для знаходження місцезнаходження користувачів використовуються 
внутрішні методи месенджерів. Для  розрахунку відстані між користувачем та подією 
було використано формулу гаверсинуса[2]. Основним функціоналом серверного 
додатку є адміністративна панель яка дозволяє керувати розкладом та змінювати або 
додавати користувачів. Даний програмний засіб дозволяє відправляти та приймати 
повідомлення від користувача, аналіз існуючого розкладу та аналіз місцерозташування 
користувачів, завантаження існуючого розкладу до бази даних та розподіл 
користувачів на «викладачів» та «студентів». Дане програмне забезпечення дозволяє 
аналізувати розклад учбового розкладу, повідомляти про найближчі події на основі 
аналізу місцерозташування користувача та створювати персоніфікований розклад для 
користувачів. 
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Робота присвячена створенню комп’ютерної системи прогнозування погоди за 
допомогою React Native. React Native – це доволі популярний фреймворк мови 
програмування JavaScript.      React Native використовується для створення повноцінних 
кросплатформенних додатків, що можуть запускатися як на ОС Android, так і на iOS. 
Фахівцями з Facebook була розроблена технологія Virtual DOM, яка дозволила робити 
рендеринг непомітним для користувача. Ще однією цінною властивістю React стала 
ізоморфность, яка  дозволила виконувати один і той же код як на клієнті, так і на 
сервері, що вирішило проблеми серверного рендеринга.  

У роботі проведено огляд моделей (глобальної моделі GFS, локальних моделей: 
MM5, WRF та WRF-ARF) та здійснено обґрунтування вибору моделі прогнозування 
погоди, а саме WRF. Суть роботи моделі WRF полягає у тому, що у тривимірній 
чисельній метеорологічній моделі чисельно розв'язується повна система рівнянь 
гідротермодинаміки атмосфери, яка включає в себе рівняння нерозривності, 
перенесення імпульсу (з урахуванням ефектів стислості і негідростатичності), 
перенесення вологи і внутрішньої енергії. Для вирішення завдання метеорологічного 
прогнозу система рівнянь гідротермодинаміки атмосфери повинна бути доповнена 
початковими і граничними умовами.  

Також проведено аналіз предметної області прогнозування погоди, апаратного та 
програмного забезпечення комп'ютерних систем для прогнозування погоди. 
Проаналізовано систему Метеум та проект Open Weather Map, як джерело 
метеорологічних даних для прогнозування погоди. Система Метеум є хорошим 
прикладом реалізації комерційної системи прогнозування погоди з використанням: 
попереднього та статистичного опрацювання даних, моделювання погоди та засобів 
машинного навчання. Дана система розглянута як архітектурний прототип власної 
розробки.  

У роботі проаналізовано технології, апаратне та програмне забезпечення, які дали 
б змогу розробити необхідну систему. Зокрема, детально розглянуто побудову 
кластерної системи прогнозування погоди, для чого обґрунтовано вибір компонент 
мережевої інфраструктури(активного та пасивного мережевого обладнання), 
апаратного забезпечення серверів та обчислювальних вузлів кластера Обґрунтовано їх 
використання та проведено обчислювальний 5 експеримент. Обґрунтовано вибір 
операційної системи — Windows 10. Детально розглянуто програмну реалізацію моделі 
прогнозування погоди WRF, її налаштування та розгортання. 

Для роботи комп’ютерної системи прогнозування погоди було налагоджено логіку 
додатку так, щоб користувач міг налаштувати роботу додатку персонально під себе й 
отримувати ті дані, які він бажає бачити відображеними при отриманні прогнозу 
погоди. Для отримання прогнозу було використано перевірені й найпопулярніші 
погодні API, що надають усю інформацію про прогноз. 
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Збільшення кількості та об’єму світових інформаційних ресурсів потребує 
розробки та удосконалення технологій інформаційного пошуку. Розв’язання завдань 
інформаційного пошуку часто пов’язано з обробкою природної мови (Natural Language 
Processing – NLP) і направлено на аналіз, узагальнення і впорядкування текстової 
інформації [1]. Одним із завдань розпізнавання природної мови є розпізнавання 
іменованих сутностей (Named-Entity Recognition – NER), яке передбачає пошук, 
виділення певних неперервних фрагментів у вхідному тексті і віднесення знайдених 
фрагментів до сталих сутностей: персональних даних, організацій, географічних 
локацій, дат тощо. Розпізнавання іменованих сутностей застосовується в задачах 
обробки неструктурованих або слабо структурованих даних, створення діалогових 
систем і чат-ботів, формування висновків і анотацій до вхідного тексту тощо. 
Узагальнений алгоритм розпізнавання іменованих сутностей описується наступними 
кроками: 

1. Визначення набору іменованих сутностей, які мають інтерес для конкретного
практичного завдання в певній предметній області; 

2. Розмітка корпусу текстів визначеним набором іменованих сутностей;
3. Створення і навчання моделі розпізнавання;
4. Застосування навченої моделі та аналіз отриманих даних.
До методів розпізнавання іменованих сутностей відносяться методи машинного 

навчання (Machine Learning) і, зокрема методи глибинного навчання (Deep Learning): 
багатошарові перцептрони, згорткові нейронні мережі, рекурентні нейронні мережі. 
Сучасним підходом до пошуку іменованих сутностей є застосування двонаправленої 
нейронної мережі з довгою короткотривалою пам’яттю (Bidirectional Long Short Term 
Memory – BіLSTM) [2]. BiLSTM мережа – це нейронна мережа, яка побудована на 
принципах довгої короткотривалої пам’яті (Long Short Term Memory – LSTM), здатна 
навчатися довготривалим залежностям і практично не потребує навчання. BiLSTM 
містить три шари-фільтри стану комірок: i – шар вхідного фільтру (input gate layer), o –
шар вихідного фільтру (output gate layer), f – шар фільтру забування (forget gate layer) і 
вектор активації (cell activation vector) c, які обчислюються наступним чином: 

 itictihtixt bcWhWxWi   11 ,

 ftfctfhtfxt bcWhWxWf   11 ,

 ctchtcxtttt bhWxWicfc   11 tanh ,

 otoctohtoxt bcWhWxWo  1 ,

 ttt coh tanh ,

mailto:yalovakateryna@gmail.com
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де  – сигмоїдна функція, Wix, Wfx, Wox, Wcx – ваги входів; Wih, Wfh, Woh, Wch – ваги стану 
комірок; Wiс, Wfс, Woс – ваги зв’язків між комірками і шаром вихідного фільтру;  b – 
зміщення. 

Основна відмінність BiLSTM від LSTM – це врахування як попереднього, так і 
майбутнього контексту. При цьому спочатку розраховується лівий контекст, потім у 
зворотному напрямку розраховується правий контекст, після чого результати цих дій 
об’єднуються для формування повного представлення для елементу вхідної 
послідовності. Для оптимізації розрахунку вірогідностей появи іменованих сутностей 
може застосовуватися шар умовно випадкових полів (Conditional Random Field – CRF) – 
дискримінаційна ймовірнісна модель, яка враховує контекст об’єкта, що 
класифікується. Архітектура нейронної мережі BiLSTM із шаром CRF наведена на рис. 1. 

Рис. 1 – Архітектура Bi-LSTM мережі з шаром CRF [2] 

Впровадження CRF шару дозволяє передбачати вектор тегів y=(y1,…,yn) для заданої 
послідовності даних x=(x1,…,xn) довжиною n. Тоді умовно випадковим полем 
називається розподіл вірогідності типу: 

   













  

i
ii

j
jj

x
ixyyf

z
xyр ,,,exp

1
1 , 

де zx – коефіцієнт нормалізації, f – признак-функція,  – множник Лагранжа.  
Для оцінювання якості розпізнавання іменованих сутностей використовуються 

три метрики: точність (precision) – відношення правильно розпізнаних іменованих 
сутностей до загальної кількості виділених іменованих сутностей; повнота (recall) – 
відношення знайдених іменованих сутностей до загальної кількості всіх іменованих 
сутностей; F-міра – середнє гармонічне між точністю і повнотою. Складність процесу 
розпізнавання іменованих сутностей залежить від структурованості вхідних даних, 
типу та стилів тексту, неоднозначності та багатозначності певних слів в мові вхідного 
повідомлення. Застосування BiLSTM-CRF моделі в задачі розпізнавання іменованих 
сутностей демонструє вищий рівень точності та повноти розпізнавання в порівняні з 
іншими нейромережевими архітектурами [3]. 

Список літератури: 
1. Глазкова, А. В. Автоматический поиск фргаментов, содержащих биографическую

информацию в тексте на естественном языке/ А.В. Глазкова // Труды ИСП РАН. – 2018. – Т.30. – 
Вып. №6 – С. 221-236.  

2. Anh, L.T. Application of a Hybrid BiLSTM-CRF model to the task of Ruccian Named Entity
Recognition/ L.T. Anh, M.Y. Arhipov, M.S. Burtev// Artificial Intelligence and natural language. – 2017. 
– 91-103.

3. Bidirectional LSTM-CRF models for sequence tagging [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: https://arxiv.org/abs/1508.01991v1. 
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Контроль параметрів температури біологічних об’єктів є одним із основних 
параметрів неінвазивного експрес-аналізу стану біологічного об’єкта. Дане 
дослідження дозволяє за короткий проміжок часу виявити проблемні ситуації щодо 
стану здоров’я біологічних об’єктів, а також на підставі отриманої інформації прийняти 
рішення про ізоляцію біологічних об’єктів від інших або про вибір альтернативних 
варіантів взаємодії із зазначеними біологічними об’єктами. 

У поточних реаліях, коли Світ схильний до різних захворювань, таких як COVID-
19 та інші, подібний аналіз дозволяє своєчасно виявляти відхилення від норми на 
ранніх стадіях захворювань і не дозволяє ймовірно інфікованому або підозрілому 
біологічному об’єкту взаємодіяти зі здоровими об’єктами. Крім цього, застосування 
теплового контролю для потреб тваринницьких господарств так саме має велике 
значення. Зокрема вимірювання температури поголів’я тварин може допомогти 
визначити відхилення від норми і вчасно відреагувати на ситуацію, що склалася. 

Проблематикою поточних досліджень проведення процедури теплового 
контролю є те, що при поточному використанні доступної вимірювальної апаратури, 
такої як: побутові інфрачервоні термометри, пірометри [1], можна спостерігати істотну 
похибку вимірювань. Це пов’язано з конструктивними особливостями даної апаратури, 
із різноманітними зовнішніми факторами середовища, що впливають на результат 
вимірювання. До таких похибок відносять: забруднення навколишнього повітря, 
наявність підвищеної вологості повітря, частинок пилу, несприятливі погодні умови та 
інші. 

Існуючі побутові пірометри вимагають при вимірюванні температури 
дотримуватися невеликої відстані до біологічного об’єкту контролю. Це несе загрозу 
захворювання людині, що проводить вимірювання температури, а також не дає 
можливості охопити за короткий час велику кількість біологічних об’єктів. 

Також існує складність у вимірюванні індивідуальної температури біологічних 
об’єктів, коли вони розосереджені у просторі (наприклад, групи людей, що підходять до 
входу у метро або знаходяться на святкових заходах) і немає фізичної можливості у 
оператора дістатися до даного біологічного об'єкту. 
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Рис.1 – Спостереження за температурою групи біологічних об'єктів 

Вирішити дану проблему можливо завдяки використанню квадрокоптеру [2] із 
встановленим на ньому лазерним пірометром, або тепловізором у залежності від 
поставленого завдання. Такий пристрій здатний надавати інформацію, що необхідна 
для проведення діагностики, а також надавати можливість подальшого визначення та 
ідентифікації поточної температури кожного з біологічних об’єктів (Рис. 1). 

Дане рішення дозволить спростити процедуру вимірювання та поліпшити 
мобільність вимірювань. Урахування впливу зовнішніх факторів на результат 
вимірювань можливо здійснити завдяки використанню методів статистичного аналізу 
отриманих даних. Запропоноване технічне рішення має перспективу не тільки як 
альтернативний спосіб експрес-контролю температури та діагностики стану здоров’я, 
але і як засіб отримання інформації, що може бути накопичена, статистично оброблена 
та використана для прийняття рішення по проведенню медичних заходів до 
біологічних об’єктів [3]. 

Список літератури: 
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На сьогоднішній день тестування стало невід'ємною частиною процесу розробки 
програмних продуктів. За допомогою нього компанії можуть своєчасно виявити і 
усунути велику кількість помилок, що призводить до підвищення якості всіх 
характеристик ПО. Автоматизація процесу тестування допомагає компаніям 
скорочувати час, що витрачається на тестування, а також спрощувати весь процес, тому 
що застосовуються спеціальні програмні інструменти для створення і запуску тестів, а 
також перевірки результатів їх виконання [1].  

Доцільність впровадження автоматизації деяких видів тестування не завжди 
очевидна. Наприклад, необхідність автоматизації може бути легко доведена, якщо мова 
йде про автоматизацію постійно повторюваних ідентичних тестів, а також тестуванні 
навантаженням, тестуванні швидкодії системи або інших випадках, коли невиправдано 
складно або неможливо забезпечити необхідні умови тесту вручну. Однак необхідність 
автоматизації нерідко піддається сумнівам, якщо виникає питання про автоматизацію 
функціонального тестування. 

Основними завданнями впровадження автоматизованого тестування є 
підвищення якості тестування та економія часу, що витрачається на тестування. Під 
підвищенням якості тут мається на увазі і те, що за допомогою автоматизованого 
тестування можна охопити більший набір тестів, і / або тести, які неможливо здійснити 
вручну, і те, що автоматичне виконання тестів дозволяє звести до мінімуму вплив 
людського фактору на результати тестування. Під економією часу мається на увазі те, 
що на виконання автоматизованих тестів зазвичай йде значно менше часу, ніж на 
виконання аналогічних тестів вручну. 

Існує 3 поширених способу підрахунку ефективності впровадження автоматизації 
тестування [2]: 

1. Прямий розрахунок рентабельності інвестицій [3];
2. Розрахунок рентабельність інвестицій з точки зору ефективності використання

ресурсів; 
3. Розрахунок рентабельність інвестицій з точки зору мінімізації ризиків.
У кожного з цих методів є свої переваги і недоліки, тому слід використовувати 

відразу кілька методів для отримання найбільш зваженою і всебічної оцінки. 

Список літератури: 
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Вступ: Польоти у космос на сьогодні мають великий вплив на наукову та космічну 
діяльність, що викликає потрібність в  проектуванні та оптимізації ракет-носіїв. 

Актуальність: Розвиток ракет-носіїв є важливою частиною в космічний 
діяльності, та у дослідженні космосу у цілому 

Мета: Метою дослідження є вирішення задачі вибору чисельних значень 
варійованих параметрів стабілізатора космічної ступені С5М ракети-носія «Циклон-3» 
на активній ділянці траєкторії. 

 Параметричний синтез стабілізатора ступені ракети-носія здійснюється з 
використанням методу «заморожених коефіцієнтів», відповідно до якого активна 
ділянка траєкторії польоту розбивається на окремі ділянки, на кожній з яких масові, 
інерційні і геометричні характеристики ступеня вважаються незмінними, іншими 
словами, в кожен окремий момент часу вважаються незмінними («замороженими») 
значення змінних в часі коефіцієнтів математичної моделі збуреного руху ступені, а 
також значення сил, що збурюють і моментів, що діють на ступень. Передбачається, що 
стійкість ступені в кожний окремий момент активної ділянки польоту забезпечує 
стійкість польоту на активній ділянці в цілому.  

Постановка задачі: 
Розглянутий у  роботі метод параметричного синтезу нестаціонарних об'єктів 

заснований на знаходженні значень варійованих параметрів регулятора, що 
доставляють мінімум інтегрального квадратичного функціоналу, який обчислюється 
на рішеннях математичної моделі замкнутої системи управління. При цьому алгоритм 
параметричного синтезу включає цілеспрямований вибір вагових коефіцієнтів 
функціонала, а пошук мінімуму функціоналу здійснюється за допомогою програмного 
продукту Optimization Toolbox в середовищі MATLAB або продукту Minimize в 
середовищі MATHCAD. Проведено порівняльне дослідження процесів стабілізації 
космічного ступеня С5М ракети-носія «Циклон-3» зі штатним стабілізатором і 
стабілізатором, синтезованим за допомогою запропонованого методу, яке призводить 
до висновку про істотне підвищення точності стабілізації космічного ступеня при 
використанні викладеного методу параметричного синтезу. 
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Існує безліч підходів до вирішення завдання автоматичної ідентифікації мови, до 
найбільш популярних серед них відносяться GMM-EM і GMM-SVM. Як правило, в якості 
акустичних ознак майже у всіх існуючих системах використовуються MFCC 
(MelFrequency Cepstral Coefficients). Цифрова обробка сигналів в сфері обробки і 
передачі мовних сигналів отримала широке розповсюдження і продовжує інтенсивно 
розвиватися. Це обумовлено прогресом в області стільникового та мобільного зв'язку, 
інших видів цифрового зв'язку, IP-телефонії. Все більш значущими стають результати 
робіт по розпізнаванню і синтезу мови. 

В обробці звуку, то Mel-частоти кепстра (МФЦ) є поданням короткочасного 
спектра потужності звуку, на основі лінійного косинусного перетворення з спектра 
потужності сигналу на нелінійної Mel шкалою частоти. Кепстральні коефіцієнти Mel-
частоти (MFCC) – це коефіцієнти, які разом складають MFC. MFCC зазвичай виводяться 
наступним чином: проводиться перетворення Фур'є; відзначаються потужності 
спектра на шкалі Mel, використовуючи трикутні вікна, що перекриваються; 
реалізується дискретне косинусне перетворення. Був проведений експеримент с метою 
порівняння якості обробленого сигналу засобами Wavelab та Matlab. 

Таблиця – Відсоток втрат при оберненій конвертації 
Відсоток Matlab Wavelab 

4 6,00 7,01 
6 7,08 8,09 
8 8,09 8,04 

Використаний алгоритм фільтрації мови перевершує результати інших 
алгоритмів, отриманих у процесі обробки комерційними програмами в середньому на 
1,5%. Тестування розробленої системи показало ефективність запропонованих 
алгоритмів. Визначено завдання для системи отримання та обробки вхідної інформації, 
обрано найефективніший метод цифрової обробки та відібрано для вдосконалення 
систему, що найбільше підходить для вирішення поставленої задачі. У роботі описано 
структуру системи та проведено експерименти для оцінки її функціонування. 
Проектування за допомогою моделювання підтверджує можливості та ефективність 
обладнання для впровадження алгоритмів обробки сигналів. Це гарантує, що обрана 
архітектура має достатню потужність обробки, щоб відповідати поточним та 
майбутнім вимогам щодо продуктивності,потужності та надійності системи. 
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Сучасний етап розвитку методологій, моделей і технологій для розробки та 
супроводу складних програмних систем (ПС), характеризується зростанням важливості 
розробки та застосування знання-орієнтованих (knowledge-oriented) підходів до 
створення їх концептуальних моделей, еталонних архітектурних рішень та 
універсальних інструментальних засобів для реалізації таких ПС. За умов постійного 
ускладнення функціональних задач, які мають бути вирішені з використанням цих 
систем та розширення переліку відповідних високотехнологічних предметних 
областей  (ПрО)  їх застосування, саме таким шляхом можуть бути зменшені витрати на 
розробку та супровід відповідного програмного забезпечення (ПЗ). До таких ПC 
належать лінійки програмних продуктів (ЛПП), які визначаються як сукупності 
компонентів ПЗ, які мають спільну керовану множину функціональних властивостей та 
показників якості, що відповідають потребам певного сегмента ринку або виду 
діяльності їх користувачів. У технологічному плані такі ЛПП будуються із готових 
програмних компонентів (модулів), які попередньо накопичуються у спеціальних 
сховищах (репозиторіях) та постійно модифікуються з урахуванням нових вимог їх 
користувачів (user requirements) [1].  

Слід зазначити, що  на теперішній час більшість фаз життєвого циклу (life cycle) 
створення та експлуатації ЛПП вже є достатньо автоматизованими, включаючи  такі 
процеси як доменне моделювання (domain modeling), опрацювання вимог 
(requirements engineering), архітектурне проектування (architectural design)  та деякі 
інші, а потім,  на базі цього, із використанням спеціальних  інструментальних CASE-
засобів, можлива і генерація вихідного програмного коду (source code). З 
методологічної точки зору такий підхід до розробки ЛПП базується на концепції 
генерувального програмування (generative programming)[1], яка передбачає 
можливість застосування як різних методів доменного моделювання для заданої ПрО, 
так і побудову розвинутих технологічних середовищ для створення, накопичення та 
контролю різних версій ПЗ у складі компонентів ЛПП.   

В той же час,  важливі задачі аналізу, моделювання та управління варіабельністю 
ЛПП для різних фаз їх життєвого циклу (ЖЦ) все ще розглядаються у сучасних 
дослідженнях більшим чином ізольовано, а існуючи моделі та інструментальні засобі 
для їх вирішення є специфічними для окремих фаз ЖЦ. Все це ускладнює процес 
автоматизованого проектування та подальшої реалізації ЛПП з відповідним рівнем 
варіабельності (variability), що в свою чергу суттєво збільшує витрати, які є 
необхідними для їх налаштування на кінцеві потреби різних груп користувачів.  Таким 
чином, існує актуальна науково-технічна проблема розробки концептуальних засад та 
створення відповідної інформаційної технології, які б уможливлювали ефективне 
управління варіабельністю у повному ЖЦ ЛПП.   

Для комплексного вирішення цієї проблеми пропонується розробка та 
дослідження інтегрованого модельно-технологічного комплексу (ІМТК),  теоретичний 
(модельний) базис якого будується на сукупності таких понять як: 

mailto:Rustam.Gamzayev@karazin.ua
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1) методи доменного моделювання в процесах розробки ПС (FODA, JODA, ODM…);
2) моделі та методи інженерії вимог до ПЗ (requirements engineering);
3) сучасні моделі ЖЦ та  методології управління  ІТ - проектами (Scrum, Kanban,

Lean, і т.п.); 
4) моделі та методи інтелектуальної обробки даних (big data, machine learning /

data science та ін.), 
a. а технологічна платформа ІМТК передбачає інтегроване використання:
5) CASE-засобів підтримки методів доменного моделювання (domain modeling

tools - DMT); 
6) систем управління знаннями (knowledge management systems - KMS);
7) систем управління завданнями / вимогами (task management system - TMS /

requirements management system - RMS); 
8) інструментальних засобів для розгортання та віртуалізації компонентних

програмних рішень (automated  deployment tools - ADT). 
Для розробки  та дослідження цього ІМТК пропонується методологічний підхід, 

який передбачає виконати комплексний аналіз, дослідження та вдосконалення, а потім 
і інтеграцію вже існуючих моделей, методів та інформаційних систем  та технологій у 
цій предметній області на основі застосування моделей та методів м'яких обчислень 
(soft computing), штучного інтелекту (artificial intelligence) та інженерій знань 
(knowledge engineering). 

На теперішній час на основі застосування цього підходу  вже поставлені та вирішені 
деякі задачі з їх переліку (1) – (8), і відповідні результати  більш детально представлені 
в роботах [2-5].  

В подальшому планується надати єдиний формалізований опис цього підходу на 
основі побудови відповідного багатовимірного інформаційного простору та провести 
експериментальне дослідження ефективності його застосування для вирішення задач 
в таких ПрО як розробка ЛПП для систем типу «Розумний будинок», адаптивних 
мобільних  систем доповненої реальності та деяких інших. 
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Виявлення об’єктів на зображеннях стає ще доступнішим завдяки розробці нових 
та оптимізації існуючих моделей: досить точний детектор або класифікатор зображень 
працює навіть на сучасному смартфоні або планшеті у реальному часі. 

Метою цієї роботи є використати підхід на основі згорткових нейронних мереж 
для виявлення об’єктів на зображеннях, тобто розв’язання задачі локалізації та 
класифікації, який дозволить визначати обмежуючі рамки об’єктів для вхідного 
зображення за оптимальний час.  

Для досягнення поставленої мети вирішено наступні задачі: 
1. розглянути особливості архітектури нейронних мереж, що можуть бути

застосовані для вирішення проблеми виявлення об’єктів у реальному часі; 
2. побудувати таку модель, яка може бути використана для вирішення задачі

навіть на мобільному пристрої за критеріями швидкодії; 
3. отримані аналітичні співвідношення, що дозволяють розв’язати задачі

інвертування шляхом розв’язання системи лінійних алгебраїчних рівнянь; 
4. розроблено програмне забезпечення, яке дозволяє реалізувати обернення

керованої системи з неконтрольованими збуреннями. 
Дослідження штучних нейронних мереж пов'язано з тим, що вони дозволяють 

наблизитися до можливостей обробки інформації людським мозком, який являє собою 
надзвичайно складний, нелінійний, паралельний комп'ютер. Нейронні мережі не 
можуть бути явно запрограмовані, щоб виконувати конкретний набір задач, бо вони 
навчаються на прикладах. 

Ці приклади зазвичай ретельно вибираються, інакше нейронна мережа може 
функціонувати некоректно та показувати невірний результат. Додаткова проблема 
полягає у тому, що помилки у роботі нейронної мережі виявляються лише при аналізі 
результатів. 
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Досить велика кількість статей присвячена аналізу негативного впливу сильних 
струмів гармонік та компонентів реактивної потужності на електричні мережі, а також 
методам їх усунення. Джерелом вищих гармонік струмів в електричних системах 
найчастіше є напівпровідникові перетворювачі, такі як тиристорні випрямлячі, 
перетворювачі частоти. Частоти гармонік досить різні і залежать від типу та частоти 
модуляції в перетворювачах, що ускладнює їх компенсацію пасивними фільтрами. 

Одним з найбільш перспективних методів зменшення гармонік вищого струму в 
електричних мережах є використання паралельних фільтрів активної потужності 
(рис. 1). Паралельні фільтри активної потужності дозволяють майже повністю 
компенсувати реактивну складову, а також вищі гармоніки струму навантаження. 
Принцип роботи паралельних силових активних фільтрів (ПСАФ) полягає в тому, що 
ПСАФ споживає від джерела форму струму, що відповідає формі вищих гармонік, і 
реактивну складову струму навантаження з протилежним знаком (у протифазі), що 
забезпечує компенсацію вищі гармоніки струму в точці з'єднання ПСАФ. 

Рис.1 – Схема системи живлення з тиристорним випрямлячем та паралельним 
силовим активним фільтром 

Мета роботи: провести аналіз втрат у фільтрі активної потужності при різній 
конфігурації навантаження електричної мережі; провести аналіз енергозберігаючого 
ефекту в електричній мережі від використання ПСАФ; виконати аналіз впливу ПСАФ на 
напругу мережі в точці підключення. 

Розуміючи, що включення APF призведе до втрат потужності в силових 
транзисторах, необхідно чітко розуміти частку втрат в мережі від вищих гармонік. 
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Запропоновано метод визначення додаткових втрат тепла в активному опорі 
мереж змінного струму від вищих гармонік, які однозначно визначаються на основі 
результуючого значення коефіцієнта сумарного гармонічного спотворення струму 
джерела. 

Критерієм енергоефективності використання ПСАФ є умова, коли 
енергозберігаючий ефект у мережі від компенсації вищих гармонік буде більшим, ніж 
внутрішні втрати в ПСАФ. 

Графічно ця умова енергоефективності використання ПАФ може бути вказана на 
тривимірній площині на рис.2, де показано такі позначення: ΔPGRID – енергозберігаючий 
ефект в мережі від компенсації вищих гармонік ПСАФ в залежності від THD струму 
навантаження (наведено у відносних значеннях потужності навантаження Pload); ΔPPAF – 
це втрата потужності у ПСАФ, наведена у відносних значеннях корисної потужності 
навантаження. 

Рис.2 – Залежність відсотка відносних додаткових втрат від коефіцієнта 
гармонічного спотворення 

У статті представлений метод визначення втрат потужності у фільтрі активної 
потужності та встановлена залежність додаткових втрат потужності в активному опорі 
електричної мережі від вищих гармонік струму навантаження як функції коефіцієнта 
THD струму навантаження . Показано, що власні втрати потужності в APF складають 2-
3% від вхідної потужності ПСАФ, що приблизно відповідає роботі аналогічного 
інвертора напруги, що працює на тій же частоті. 

З проведених досліджень можна зробити такі висновки: 
- ПСАФ - дуже підходящий інструмент для задоволення вимог стандартів якості 

електроенергії, але необхідно проаналізувати енергетичні показники та ефект його 
енергозбереження; 

- За різних конфігурацій опору електричної мережі втрати потужності в ПСАФ 
можуть бути більшими або меншими, ніж ефект енергозбереження в мережі від його 
введення. Це також вказує на доцільність майбутніх досліджень з метою оптимізації 
частоти роботи ПСАФ за критерієм частот "пригнічених" гармонік та зменшення 
власних втрат потужності; 
- Запропонований критерій використання силових активних фільтрів на основі 
енергетичного критерію перевищення енергозберігаючого ефекту в активному опорі 
мережі від скорочення THD струму над власними втратами потужності в ключах 
силового активного фільтра. 
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Вступ. В промисловості після багатьох технологічних процесів утворюються 
запилені димові гази. Висока температура не дозволяє направити їх на газоочистку, а 
викидати такі вторинні енергетичні ресурси в навколишнє середовище заборонено. 
Постає актуальне завдання розробки теплообмінного обладнання, методів і засобів 
його розрахунку, що дозволить проводити аналіз теплової ефективності та надійності, 
враховуючи особливості компонування і умови експлуатації. 

Мета. Для цієї мети здійснено розробку конструкції та виконано дві математичні 
моделі процесу теплопередачі та гідроаеродинаміки в багатоходовому трубчатому 
повітронагрівачі з перехресною схемою руху теплоносіїв, базуючись на основних 
методах розрахунку: P-NTU-методі та методі поправкового коефіцієнту. 

Опис отриманих результатів роботи. Рекуператор представляє собою чотири 
секції із труб що вільно висять, дозволяючи проводити струс для очищення поверхні 
нагріву від пилу (див. рис. 1).  Петлева конструкція рекуператора зручна тим, що 
дозволяє створити протитечійну, прямотечійну і 6 комбінованих схем руху теплоносіїв. 

Рис. 1 – 3D вид трубного петлевого чотирьохсекційного повітронагрівача 

Розрахунок здійснений на основі P-NTU-методу та методу поправкового 
коефіцієнту. 

Проектні організації при розрахунку теплообмінного обладнання найчастіше 
користуються методом поправкового коефіцієнта. В ньому розподілу основних 
параметрів отримується для всього повітронагрівача або окремої петлевої секції [1]. 

P-NTU метод являється дискретним (інтервальним) і базується на ряді 
безрозмірних величин, використання яких призводить до скорочення змінних величин 
і більш зручних обчислень. Вихідна система рівнянь математичної моделі включає 

mailto:yurkovladymyr@ukr.net
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рівняння теплового балансу і теплопередачі для елементарних ділянок (кінцевих 
різниць) поверхні, враховується розподіл локальних різниць температур у апараті, 
рівняння, що враховують особливості руху та з'єднання потоків теплоносіїв, зокрема 
кількість рядів труб у секції, схеми поєднання секцій, схеми руху теплоносіїв, 
враховується перемішування чи не перемішування потоків теплоносіїв.  

Методика інтервального розрахунку дозволяє спростити пошук рішення рівнянь 
шляхом розбивки труб на найпростіші елементами з однократним перехресним 
плином, з яких компонується рекуператор.. Ряди для плину внутрішнього теплоносія 
можуть бути багатоходовими, тобто існує тривимірний випадок [2]. Кожна трубка в 
одному ході z поділяється на 15 елементів. Нумерація елементів розпочинається за 
напрямом руху теплоносія в трубі, також нумеруються ряди труб і.  

Результати розрахунків теплової ефективності P та поправкового коефіцієнту  
по розроблених методиках зіставлені з номограмами і відзначено практично їхній збіг, 
що говорить про достовірність розроблених математичних моделей, методик та 
алгоритмів. При числі дискретних елементів у ряді 60/nC (4 секції і менше) 
розходження в результатах практично відсутні. Відмінність в отриманих значеннях 
температур теплоносіїв пояснюється тим, що розрахункові залежності в методі 
поправкового коефіцієнту інтегральні і призначені для апарату в цілому. Інтенсивність 
теплообміну входить у розрахунки усереднена, не враховується її локальний розподіл і 
особливості компонування поверхні, що призводить до похибок у розрахунках [3]. 

За результатами розрахунків теплових характеристик багатоходового трубчатого 
повітронагрівача двома методами побудовані наступні графіки та діаграми: 

- розподіл коефіцієнтів тепловіддачі і теплопередачі по петлевим секціям 
рекуператора  для кожної із 8 схем руху теплоносіїв. 

- розподіл температури димових газів, повітря по поверхні теплообміну; 
- розподіл температури стінки по елементам одного ходу останньої петлевої 

секції, що дозволяє виявити області імовірної корозії (різницю між температурою 
зовнішньої стінки і температурою насичення парів у газах). 

- вплив запиленості та розміру пилових частинок на коефіцієнт теплопередачі у 
відсотках. 

Висновки. Розроблені універсальні методи одержання розподілу локальних 
температурних характеристик, визначення та аналізу ефективності складних 
багатоходових та багатосекційних теплообмінників із складною змішаною схемою 
плину теплоносіїв. Здійснено порівняльний аналіз аналітичного та дискретного 
методів розрахунку теплових характеристик та оцінено їх ефективність. Побудовано 
діаграми розподілу коефіцієнтів тепловіддачі, теплопередачі та локальних 
температурних характеристик. Виявлено місця можливого протікання процесів корозії 
поверхні теплообміну з урахуванням конструкції рекуператора, умов експлуатації, та 
різних схем руху теплоносіїв. Запропоновані рішення по підвищенню зручності 
застосування вказаних методів в сучасних інженерно-практичних розрахунках на ЕОМ. 
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Среди возможных систем управления для использования в системе активного 
управляемого выпрямителя выделяют параметрические и векторные. Главным 
недостатком использования параметрической системы управления является принцип 
формирования сигнала задания тока или напряжения в функции входного напряжения 
сети питания. То есть любые отклонения параметров напряжения сети питания 
(амплитуды, формы, фазы или др.) неизбежно скажутся на качественных показателях 
работы схемы, и нет никакой возможности этому помешать. Этот недостаток 
устраняется при использовании современных теорий представления токов и 
напряжений сети питания в виде обобщённых векторов в плоских или 
пространственных системах координат, которые и применяются для создания 
векторной системы управления. Плоские системы координат используются, если в 
структуре преобразователя отсутствует нулевой провод, а пространственные  при его 
наличии. 

Структурная схема системы управления активного управляемого выпрямителя на 
основе плоской векторной системы координат dq показана на рис. 1. 
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idзадid=

-iq=

id*

iq*
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Рис. 1 – Система управления активным управляемым выпрямителем 

В ней фазные токи и напряжения выпрямителя преобразовываются из плоской 
системы координат ABC в плоскую систему αβ, а далее в dq. Сигнал задания тока фазы 
разделяется на его активную id и реактивную iq составляющие, из которых отсеиваются 
переменные составляющие. Далее постоянные составляющие этих сигналов 
сравниваются с заданными значениями токов фаз, формируя сигналы отклонения, 
которые после преобразовываются из dq в αβ, а далее в ABC. После преобразований в 
систему ABC сигналы поступают на формирователь импульсов (ФИ), роль которого 
играет PWM-генератор, а далее на ключи выпрямителя. Ток задания idзад формируется 
регулятором напряжения (РН), который сравнивает фактическое значение 
напряжения на нагрузке с заданным. 
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На сучасному етапі розвитку програмного забезпечення є можливість дослідити 
процеси горіння, з використанням сучасних CFD пакетів, які дають можливість більш 
ретельно розглянути всі процеси, що проходять в енергетичних установках, хоч і 
ведуть до складніших обчислень процесів перебігу рідин і газів, процесів горіння і т.і. 

Дана робота припускає дослідження роботи газового пальника котла утилізатора 
КУП-70-4,0-440, що працює у складі енергоблоку на ВАТ "Рубежанський картонно-
тарний комбінат" в місті Рубіжне і можливі шляхи його модернізації. 

На початку дослідження було проведено порівняння розрахункових моделей 
процесів горіння. Для подальшого розрахунку була обрана модель Non-Premixed 
Combustion, яка повністю відповідає вимогам поставленому завданню. 

В моделі Non-Premixed Combustion паливо і окислювач входять в зону реакції 
двома різними потоками, на відміну від Premixed моделі, в якій реагенти змішані на 
молекулярному рівні перед процесом горіння. Приклади Non-Premixed згоряння 
включають горіння метану, розпилювальні вугільні печі, та дизельні двигуни 
внутрішнього згоряння.  

Для дослідження і аналізу пальника, встановленого в котлі-утилізаторі була 
створена геометрична модель газового пальника, нанесена розрахункова сітка. Задача 
вирішувалася в двовимірній осесиметричній постановці.  

В процесі пошуку оптимальної конструкції пальника розглядалися шість 
варіантів: жарова труба з суцільним диском діаметром D = 0,032 м, D = 0,048 м, D = 0,056 
м., пальник з несуцільним диском, на відстані від жарової труби S = 6 мм, S = 36 мм, 
S = 16 мм. 

На рисунку 1,  представлено розрахунок для жарової труби з суцільним диском 
діаметром D = 0,032 м. Максимальні температури зупинилися на відмітці 1670 ºС. За 
даними розрахунку довжина факела має довжину близько 0,98 – 1,1 м. і залежить від 
якості приготування горючої суміші, в даному випадку якості перемішування 
окислювача і палива. Перемішування палива з окислювачем в цій моделі більшою 
мірою відбувається завдяки вихровій зоні за диском. Температури на поверхні диска в 
зоні вихорів досягають величин 1035 ÷ 1060 ºС. Такі температури підвищують вимоги 
до жароміцності матеріалу для диска. 

Для зменшення довжини факела необхідно забезпечити більш краще 
перемішування, тобто збільшити вихрову зону за ним. Для цього були створені моделі 
з диском збільшеного діаметра D = 0,048 м, D = 0,056 м .  

В результаті діапазон максимальних температур виріс від 1670 до 1800 ºС. Це 
говорить про більш якісний процес горіння, оскільки відомо, що максимальні 
температури досягаються при повному згорянні горючих речовин. Але також 
збільшилися температури біля поверхні диска і склали 1150 ÷ 1210 ºС. Не дивлячись на 
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те, що була досягнута помітно краща якість процесу горіння, завдяки збільшенню 
вихрової зони, довжина факела знизилася до 0,75 м.  

Рис. 1 – Жарова труба з суцільним диском, Dдиска = 0,032 м 

Для спроби зняття високих температур з поверхні диска та зменшення 
гідравлічного опору була спроектована модель диска з отворами (рис. 2).  

В диску виконано 19 отворів діаметром 8 мм. Оскільки задача осесиметрична і 
неможливо промоделювати отвори, то отвори представляються як кільця. Площа 
твердого тіла зменшилась, тим самим збільшився підсос кисню. В результаті створили 
модель, де відстань від диска до жарової труби дорівнює 0,006 м. Максимальні 
температури встановилися в діапазоні 1820 ºС. 

Таким чином, завдяки застосуванню отворів вдалося істотно знизити 
температури на поверхні диску до 860 ºС практично по всій поверхні диска, тільки в 
самих крайніх точках на периферії температури досягають 1150 ºС. При цьому не 
суттєво збільшилася довжина факела до 0,77 ÷ 0,79 м. Це пояснюється зниженням 
розмірів вихрових зон за диском. 

Рисунок 2 – Пальник з несуцільним диском (4 варіант) 

В результаті проведеного аналізу можна зробити наступні висновки: 
1. найякісніше горіння досягається у пальнику з несуцільним диском, на відстані

від жарової труби S = 6 мм, 4 варіант, хоча ця модель декілька ідеалізована ; 
2. температура газу поблизу диска зовні пальника (у факелі) складає 1320 ºС, що

помітно перевищує допустимий рівень для температури металу диска; 
3. відведення теплоти від диска до газу всередину жарової труби знижує

температуру диска; 
4. надалі необхідно виконати оцінку температури диска з урахуванням

радіаційного і конвективного теплообміну. 

Список літератури: 
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Проблематика ранньої діагностики і профілактики захворювань серцево-судинної 
системи є основним профілюючим завданням, яке стоїть перед охороною здоров’я та 
медичною наукою поряд із такими складними захворюваннями, як психосоматичні 
розлади, синдром набутого імунодефіциту і злоякісні пухлини неякісною природою 
виникнення. 

В Україні найбільший відсоток смертності, а саме70% припадає на серцево-
судинні захворювання. Перш за все це – інфаркти, інсульти, порушення ритму серця та 
серцева недостатність. Найчастіше люди помирають від ішемічної хвороби серця (ІХС). 
Саме вона є тим плацдармом, на якому прогресують ці тяжкі серцево-судинні 
порушення, зокрема, раптова серцева смерть [1]. 

У всіх країнах, незважаючи на процес росту цивілізації, ця причина 
спостерігається в 50% випадків. Тому це дуже актуальна проблема, яка потребує уваги, 
нових технологій, щоб кількість таких фатальних випадків у країні зменшувалася. 

У зв’язку з  вищевикладеним дуже актуальним є наукове обґрунтування й 
розробка ефективних методів лікування, реабілітації та профілактики, а також ранньої 
діагностики захворювань серцево-судинної системи, навіть при наявності мінімальної 
симптоматики [2]. Багато захворювань серця стає можливим визначити тільки під час 
їжі й навіть сну. Тому аналіз діяльності серця дозволяє виявити відхилення в його 
роботі, ніж звичайне електрокардіографічне дослідження. З цією метою в медицині 
застосовуються патч-монітори серцевої активності. 

Нами запропонований комфортний та інформативний неінвазивний прилад для 
діагностики, оцінки клінічного перебігу та ефективності лікування порушень ритму 
серця, провідності та ІХС. Досягнення, технічні можливості та основні показання для 
використання цього приладу для дослідження можуть стати основою для створення 
національних стандартів з амбулаторної електрокардіографії в Україні. 

Необхідність в розробці та інновації стандартів використання патч-моніторів в 
Україні безсумнівна. Насамперед, потрібно систематизувати можливості та обмеження 
патч-монітор ЕКГ, визначити та дати оцінку його місцю серед інших методів виявлення 
кардіологічної патології. Крім того, у період впровадження елементів страхової 
медицини досить важливо чітко визначити показання для використання даного 
методу дослідження, а також клінічні ситуації, коли воно не виправдане. 

Список літератури: 
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2. Макаров Л.М. Холтерівське моніторівання. 2-ге видання/ Л.М. Макаров //

ВД “Медпрактика-М” – 2003. – С. 321-330. 
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В складских помещениях предприятий находится достаточно большое количество 
металлического проката, марки материала которого во многих случаях оказываются 
неизвестными. Это затрудняет использование прутков, труб, листков, проволок и др. 
заготовок в дальнейших технологических процессах изготовления изделий, узлов и 
конструкций. 

Малейшие прибавки к чистому металлу примесей, к примеру, углерода или 
кремния в конструкционных либо электротехнических сталях приводят к изменению 
величин магнитной проницаемости r и удельной электрической проводимости . Все 
вышеизложенное дает возможность использовать разработанные многопараметровые 
способы и устройства для рассортировки материалов изделий по их маркам и 
геометрическим параметрам. 

На рис. 1 показаны области распознавания различных марок сталей, 
образованные на пересечении измеренных значений r и . В эксперименте 
использовались цилиндрические образцы различных сталей с геометрическими 
размерами: диаметр d = 10 мм и длина l = 1 м. На диаграмме нанесены все значения r и 
 с учетом погрешностей их измерения и контроля. Заштрихованные области 
соответствуют разбросам r и  в пределах одной и той же марки стали. Из диаграммы 
следует, что, если проводить рассортировку сталей по одному параметру, например, по 
r стали 20 и 45, а также 38ХС и 40Х перекрываются (т.е. не различимы), а, если 
разбраковывать только по , то стали 40Х, 40 и 20 невозможно рассортировать. В то же 
время разбраковка сталей одновременно по двум параметрам r и  является более 
надежной и качественной по сравнению с однопараметровой сортировкой. 

Рис. 1 – Диаграмма разбраковки по маркам сталей 

На примерах образцов, выполненных из различных сталей, показано, что 
рассмотренные способы и реализующий их контактный преобразователь позволяют 
рассортировать проводящие материалы по их маркам. Причем двухпараметровый 
контроль дает возможность с высокой степенью надежности разбраковать материалы 
изделий по их маркам. 
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В настоящее время много внимания уделяется микросетям постоянного тока с 
распределёнными возобновляемыми источниками энергии в малых энергетических 
системах, таких как жилые здания или малые комерчские здания. Это, впервую 
очередь, связанно с тем фактом, что большинство потребительских портативных 
устройств могут быть запитаны от постоянного тока: компьютеры, зарядные 
устройства, светодиодные осветительные приборы, бытовая техника со встроенными 
инверторами и д.р. Во-вторых, возобновляемые источники вырабатывают постоянное 
напряжение, или, в случае с ветрогенераторами, имеют инвертор напряжения для 
обеспечения максимальной мощности. Таким образом, микросети постоянного тока 
позволяют избавиться от типичного двойного преобразовании энергии между 
источником и потребителем: из постоянного тока в переменный, затем из переменного 
снова в постоянный. В состав микросети постоянного тока входят центральная шина 
напряжением 350 В, инвертор напряжения для подключения к общей сети 
переменного тока, а также распределённые источники энергии [1].  Для согласования 
уровня напряжений между центральной шиной и источниками энергии, а также для 
отслеживания точек максимальной мощности требуются преобразователи. К данным 
преобразователям выдвигаются следующие технические требования: гальваническая 
развязка, регулировка и стабилизация напряжения, широкий диапазон входного 
напряжения, высокая эффективность, низкая цена и малые габариты. Целью данной 
работы является создания преобразователя постоянного тока с широким диапазоном 
входного напряжения для микросетей.  
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Рис. 1 – Последовательный резонансный преобразователь. 

Согласно данным требованиям, подходящим решением является 
последовательный резонансный преобразователь (ПРП) постоянного тока с 
гальванической развязкой и фиксированной частотой коммутации [2]. Электрическая 
схема ПРП показана на Рис. 1. и состоит из входного высокочастотного инвертора 
(S1…S4), выпрямителя с удвоенным напряжением (D1, D2, C3, C4), изолирующего 

http://teacode.com/online/udc/62/621.314.1.html
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трансформатора (TX) и блокирующего конденсатора (C2), который образует 
резонансное звено с индуктивностью рассеивания трансформатора (Llk) и 
конденсаторами выпрямителя (C3, C4). Использование выпрямитель с удвоенным 
напряжением позволяет уменьшить число диодов и уменьшить вдвое число витков 
трансформатора на вторичной стороне. Блокирующий конденсатор исключает 
намагничивание трансформатора постоянной составляющей тока и, таким образом, 
позволяет использовать ассиметричные методы управления инвертором.  Помимо 
этого, блокирующий конденсатор позволяет входному инвертору работать в 
полумостовом режиме, при котором максимальный регулировочного коэффициент 
преобразователя в два раза меньше, чем в мостовом [3]. Следовательно, переход в 
полумостовой режим расширяет диапазон входного напряжения, снижая потери и 
сохраняя эффективность.  Что является целью данной работы.   

Для проверки работоспособности преобразователя в мостовом и полумостовом 
режимах, а также переходами между режимами, построен макетный образец ПРП 
мощностью P=250 Вт, выходным напряжением UВЫХ=350 В и с частотой коммутации 
fs=100 кГц. Экспериментальные результаты показали, что построенный 
преобразователь в мостовом режиме работает в диапазоне входного напряжения от 25 
до 75 В. Но с увеличением входного напряжение уменьшается эффективность от 96,8% 
до 87%, так как увеличиваются потери в преобразователи в связи с увеличением 
действующих токов в транзисторах, трансформаторе и выходных диодах, а также с 
увеличением тока коммутации ключей.  Однако переход в полумостовой режим при 
двухкратном входном напряжении позволяет вновь поднять эффективность 
преобразователя, так как вновь коэффициент заполнения ключей близок к 0,5.  
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Рис. 2 – Эффетивность макетного образца последовательно резонансного 
преобразователя при UВЫХ=350 В и P=250 Вт. 

В данной работе показан простой подход к увеличению диапозона напряжения 
работы и эффективности последовательного резонасного преобразователя, который 
состоит только из чётырёх транзсторов, два из который работают с мягкой 
коммутацией.  
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Елемент Пельтьє - це термоелектричний перетворювач, принцип дії якого 
базується на ефекті Пельтьє. Ефект Пельтьє - термоелектричне явище перенесення 
енергії при проходженні електричного струму в місці контакту (спаяний) двох 
різнорідних провідників, від одного провідника до іншого. На сьогодні вже існує ряд 
способів використання елементів Пельтьє в медицині та біоінженерії [1,2]. 

Ларингоскоп - медичний прилад, який використовується для обстеження гортані. 
Ларингоскоп розроблений, щоб полегшити швидку візуалізацію гортані без 
необхідності вирівнювання глоткової і гортанний осей. Одним з найважливіших для 
роботи ларингоскопів параметрів є вимога функціонального джерела світла. У той час 
як останні розробки ларингоскопів ведуться у сторону вдосконалення   світлодіодів 
(LED) в якості джерел світла, вони все ще потребують живлення від джерела, яке 
накопичує енергію. Воно може бути перезаряджуваним або одноразовим. Це може 
стати проблемою при відсутності батарей або електрики. Проте, цю проблему можна 
вирішити, використовуючи в якості джерела енергії елемент Пельтьє.  

Нами розроблена 3D модель ларингоскопу з розміщенням чотирьох 
термоелектричних генераторів (елемент Пельтьє), що простягаються наскрізь 
відкритої частини корпусу приладу для безпосереднього контакту з рукою 
користувача, що дозволяє отримати максимум тепла з руки користувача. Під дією 
тепла елемент наводить ЕДС у контурі та живить світлодіоди ларингоскопу. 

Рис. 1 – Модель ларингоскопу на базі елементів Пельтьє 

В роботі ми продемонстрували концепцію та 3Д модель нового ларингоскопу з 
термоелектричним генератором, які можуть ефективно живити джерело світла лише 
від тепла руки користувача. 

Список літератури: 
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лютого 2020 р.) / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2020. – С. 87–90.  
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О.Ю. Азархов, І.І. Сілі - Медична інформатика та інженерія, 2020. – Вип. (2). – с. 90-95. 
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На вантажопідйомних кранах широко розповсюджені електроприводи (ЕП) на базі 
асинхронних двигунів (АД) з фазним ротором (ФР). Існує низка кранових панелей 
керування такими ЕП [1], в яких використовується режим динамічного гальмування з 
самозбудженням (ДГС). ЕП в режимі ДГС має досить високі показники регулювання 
швидкості [2] (діапазон D=1/s, де s – ковзання АД) й енергоефективності,  тому що 
гальмування здійснюється за рахунок накопиченої кінетичної енергії ротора АД,  з 
мережі не споживається  електроенергія, гальмівний момент створюється навіть  при 
зникненні напруги живлення АД.  

Робота в режимі ДГС можлива, якщо АД має певне співвідношення між 
номінальними значеннями напруги і струму ротора Е2н/І2н. Головна умова 
самозбудження АД з ФР – Е2н≤ 300 В [1]. 

Електромеханічні властивості ЕП обумовлені його механічними 
характеристиками (МХ). Від   правильного їх розрахунку, вибору резисторів в колі 
ротора залежить надійність роботи ЕП, усунення падіння вантажу і руйнування АД.  
Відомі методики розрахунку МХ в режимі ДГС орієнтовані на однодвигунні асинхронні 
ЕП [2].  Проте на механізмах вантажопідйомних кранів використовуються й 
багатодвигунні асинхронні ЕП, їх робота має певну специфіку, яку   слід враховувати 
при проектних розрахунках.  

Метою роботи є визначення співвідношень для  розрахунків МХ в режимі ДГС 
багатодвигунних асинхронних ЕП з взаємним електричним зв’язком АД через 
загальний опір в колі випрямлених струмів роторів. 

В таких ЕП до роторних обмоток АД підключаються некеровані випрямлячі, їх 
виходи з’єднаються між собою зустрічно-паралельно й до них підключається 
загальний пусковий реостат. Наявність електричного зв’язку роторів забезпечує 
синхронізацію швидкостей обертання роторів і можливість використання 
випрямленого струму роторів для реалізації режиму ДГС. 

Параметри АД в режимі ДГС визначаються нелінійністю кривої намагнічування 
(КР), але і ступінь насичення магнітної системи залежить від цих параметрів. Тому при 
розрахунках МХ необхідно враховувати КР. В роботі використано отриману за методом 
найменших квадратів аналітичну залежність для універсальної КР кранових АД. 

Відомі методики [2] розрахунків МХ в режимі ДГС не враховують вплив 
параметрів статорної обмотки, вони базуються також на припущенні, що живлення 
обмотки статора АД здійснюється від незалежного джерела постійного струму.  В 
досліджуваному багатодвигунному ЕП обмотки статорів включаються за схемою, що 
наведена на рис.1, в загальному випадку вона може мати й джерело постійного струму 
підживлення UП. На схемі: dU , di – відповідно випрямлені напруга і сумарний струм 

обмоток роторів; dR – загальний пусковий опір на виході випрямлячів напруги роторів 

АД; dшR –  опір, до якого паралельно підключені статорні обмотки АД в режимі ДГС;  
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dшddп RRR  ; si – постійний струм збудження ν–го АД; вi – сумарний струм збудження 

статорних обмоток АД. 

 id 

+ Rdп iв 
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-     - 
Рис. 1– Схема підключення статорних обмоток АД 

Для спрощення аналізу N–двигунного ЕП багатозв’язану систему перетворено в 
однозв’язану і представлено Г–образною схемою заміщення, на базі якої отримано 
залежності для визначення МХ  ν–го АД в відносних одиницях: 
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де  sν, µν, – ковзання і гальмівний момент ν–го двигуна; 
      xsν,  rsν – індуктивний і активний опір статорної обмотки ν–го двигуна; 
      x’rν, r’rν, i’rν – індуктивний, активний опір і струм роторної обмотки ν–го двигуна, що 
приведені до статору; 

xμν – реактивний опір намагнічування; 
      iμν – струм намагнічування обмотки статора; 
    Ϭ – коефіцієнт розсіяння магнітного потоку; 
      ρ – коефіцієнт приведення опору в колі випрямленого струму ротору до кола 
змінного струму фазної обмотки ротора; 
      R’еν – приведений до статору еквівалентний опір, що залежить від струмів 
навантаження взаємно пов’язаних роторів АД; 
      КД – схемний коефіцієнт; 

КН – коефіцієнт, що враховує  навантаження приводних АД . 
 Отримані залежності (1) становлять основу  для розробки алгоритму розрахунків 

МХ багатодвигунного ЕП з електричним зв’язком АД, визначення умов  забезпечення 
надійного збудження АД в режимі ДГС. 
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Мініатюризація схемотехніки в медичній електроніці в останнє десятиліття, як і в 
електроніці в цілому, надає нові можливості для створення мініатюрних і 
надмініатюрних моніторингових систем, здатних здійснювати контроль важливих 
біофізичних сигналів людини. Зокрема, проводити довгостроковий моніторинг 
параметрів серцевої активності. 

В цьому випадку, відкривається широке поле для розробки нових програмно-
апаратних носимих пристроїв. Однак, схемотехнічна реалізація таких пристроїв 
неможлива без істотно нових алгоритмів обробки таких складних сигналів як сигнал 
електричної активності серця. Отримання і обробка цього сигналу носимих 
мініатюрних пристроях пов'язана з значними труднощами відділення корисного 
сигналу від шумовий складової, зменшення впливу міопотенціалу, артефактів, 
пов'язаних з активністю людини в процесі носіння пристрою. Більш того, при появі 
аритмічних включень в ЕКГ сигналі (наприклад, фібриляція передсердя) більшість 
існуючих алгоритмів не здатні коректно визначити параметри ЕКГ. 

За таких умов розробка нових алгоритмів виділення параметрів кардіосигналу, 
пристосованих для використання в пристроях тривалого моніторингу і здатних 
ефективно працювати при аритміях , є актуальним і нетривіальним завданням.  

Метою роботи є створення адаптивного до фізіологічних особливостей людини 
алгоритма визначення параметрів кардіосигналу, орієнтованого на використання в 
носимих пристроях тривалого моніторингу серцевої діяльності людини. 

На теперішній час існує велика кількість алгоритмів для виявлення параметрів 
кардіо циклу Одним з найпопулярніших методів виявлення QRS на основі першої 
похідної є алгоритм Гамільтона-Томпкінса, який є вдосконаленою варіацією 
запропонованого Паном і Томпкінсом у 1985 р. [1], який використовує специфічний для 
пацієнта поріг для виявлення піку QRS. Алгоритм Гамільтона-Томпкінса широко 
використовувався протягом останніх двох десятиліть для аналізу ВСР для різних 
застосувань, таких як виявлення OSAS у дітей, стиснення для оптимальної передачі та 
зберігання для аналізу ЕКГ тощо [2]. Деякі алгоритми використовують метод 
безперервного та дискретного Вейвлет-перетворення. Як варіант реалізації, 
розраховуються багатомасштабні Вейвлет-коефіцієнти і додаються в кожній точці. 
Потім виявляються локальні максимальні точки, більші за позитивний поріг, і локальні 
мінімальні точки, менші від від’ємного. Сума відповідних коефіцієнтів Вейвлету може 
вимірювати різку зміну форм хвиль ЕКГ, але вона нечутлива до помірних змін, щоб 
усунути блукаючі порушення [3,4].  

Огляд вище зазначених алгоритмів та спроба використання їх для визначення 
параметрів ЕКГ сигналу з епізодами такого типу аритмії, як фібриляція передсердь 
показали, що ці алгоритми допускають значну кількість помилок при визначенні R 
пиків. 

На Рис 1 надано фрагменти ЕКГ сигналу з фібриляцією передсердь, що 
аналізувалися за алгоритмами Пана-Томпкінса, НС Chen та запропонованого авторами. 
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З рисунку 1 видно, що 
алгоритм Пана-Томпкінса (1,а) 
допускає як помилкову детекцію, 
так і пропуск реальних R піків, 
алгоритм HC Chen (1,б) виявляє 
моменти R піків практично без 
помилок, але з різною 
затримкою відносно реального 
ЕКГ сигналу, то запропонований 
авторами алгоритм (1,в) 
практично не має затримки 
відносно реального ЕКГ сигналу 
та коректно визначає R піки і 
селектує помилкові. 

На рисунку 2 надано 
загальну блок-схему алгоритму, 
що запропоновано. Оцифровані 
відліки ЕКГ сигналу подаються 
на смуговий фільтр, після чого 
проводиться розрахунок 
похідної. Похідна фільтрованого 
сигналу використовується для 
розрахунку таких параметрів як 
стандартне відхилення сигналу, 
градієнт та коефіцієнт зміни 
ритму, за даними параметрами 
також розраховується адаптивне
вікно, що налаштовує алгоритм 

на особливості ритму пацієнта. На основі вищевказаних розрахунків, в блоці «Decision 
making» виконується прийняття рішення про відповідність або невідповідність даного 
відліку умовам селекції. 

Висновки: 
1) Проведено порівняльний аналіз найбільш поширених алгоритмів виявлення

параметрів ЕКГ сингала з метою перевірки їх ефективності в умовах фібриляції 
передсердя. 

2) Розроблено алгоритм визначення параметрів кардіосигналу, що показав
ефективність визначення R піків при фібриляції передсердя. 

3) Алгоритм, що запропоновано, був перевірено на записах добового моніторингу
11 пацієнтів з епізодами фібриляції передсердя. 
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Рис.1 – Виявлення R піків за різними алгоритмами 
а) Пан-Томпкінс, б) HС Chen, в) що пропонується 

Рис. 2 – Загальна блок-схема алгоритму 
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Вступ. В даний час деякі потужні парові турбомашини досить тривалий час 
працюють на режимах знижених об’ємних витрат. На даних режимах характер течії у 
вихідному патрубку значно впливає на надійність і довговічність лопаткового апарата 
останнього ступеня парової турбіни. Покращення аеродинамічних характеристик 
вихідних паротурбінних патрубків є одним із шляхів підвищення економічності та 
ефективності турбомашин [1]. Відомі пропозиції [2, 3] спрямовані на зниження 
нерівномірності параметрів потоку в проточній частині, зменшення розмірів й 
інтенсивності циркуляційних течій в зоні внутрішнього обводу вихідного патрубка. 
Такі відомості про роботу вихлопних патрубків на різних режимах навантажень 
дозволили впровадити конструкційні елементи патрубків – дефлектори – для більш 
ефективного управління потоком. При розрахунковому дослідженні вихідних 
патрубків турбомашин особлива увага приділяється створенню моделі розподілу 
параметрів за останнім ступенем турбіни. Точність визначення розподілу впливає на 
правильність відображення течії і визначення розподілу параметрів в дифузорі в 
порівнянні з реальними умовами. Питання моделювання параметрів вхідного перерізу 
дифузорів при дослідженні роботи вихлопних патрубків парових турбін в широкому 
діапазоні режимів є досить актуальним. У доповіді представлено результати 
розрахункового дослідження трьох моделей вісерадіальних дифузорів парової турбіни, 
а саме: варіант 1 – вихідна модель дифузора турбіни К-325-23,5 з торовим 
дефлектором, в варіанті 2 моделі дифузора присутній широкорежимний дефлектор, а в 
варіанті 3 дефлектори відсутні. 

Мета роботи. Виконати розрахункові дослідження на змінних режимах роботи 
вихлопних вісерадіальних дифузорів парової турбіни різних конструкцій з метою 
визначення розрахункової моделі, що дозволяє задовільно відображати картину течії в 
вихідних дифузорах. 

Постановка задачі. Комп’ютерні моделі вісерадіальних дифузорів підготовлені і 
розраховані за допомогою програмного комплексу ANSYS Fluent. В моделях побудовано 
прямокутну сітку з кількістю елементів близько 100 тис. і зі згущенням поблизу 
поверхонь стінок. При розрахунку застосовано модель турбулентності K-ε. Відповідно 
до режиму роботи останнього ступеня турбіни , на вході в дифузор було задано 

розподіл повного тиску і температури, а також кутів потоку в тангенціальному напрямі 
 і кутів скосу потоку в меридіональній площині . Розподіл параметрів на 

досліджених режимах взято з експериментальних даних, що були отримані раніше на 
кафедрі турбінобудування НТУ «ХПІ» під час дослідження останнього ступеня турбіни 
разом із дифузором вихідного патрубка на стенді повітряної турбіни. В побудованих 
моделях для імітації розподілу параметрів за останнім ступенем вхідний переріз 
дифузорів розділено на 11 ділянок. Таку кількість ділянок використовують на АТ 
«Турбоатом» при розрахунках останнього ступеня. Враховано наявність бандажа та 
радіального зазору (ділянка 11). Для імітації перетікання робочого тіла через 
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радіальний зазор у відповідному перетині підвищувався тиск гальмування. Моделі 
дифузорів досліджено на трьох режимах роботи останнього ступеня турбіни з 
відносною об’ємною витратою робочого тіла  = 1; 0,75; 0,5. Точність розрахункового 

моделювання вхідних параметрів визначалася за порівнянням результатів 
розрахункових та експериментальних досліджень. Крім того, порівняння результатів 
розрахунків проводилося за коефіцієнтами повних, внутрішніх втрат і втрат з вихідною 
швидкістю. 

Результати. Для визначення розрахункової моделі, яка дозволяє задовільно 
відображати картину течії, виконано розрахункове порівняння варіантів дифузорів з 
експериментальними даними. На режимі  = 0,5 характер течії в варіанті 1 дифузора 

з тороподібним дефлектором мало відрізняється від течії в варіанті 3 дифузора без 
дефлекторів. Потік притискується до поверхні зовнішнього обводу дифузора, 
швидкість течії в даній зоні більша, ніж в інших зонах. Поблизу втулки в 
циркуляційний рух залучено до 30% витрати робочого тіла, а циркуляційна зона 
займає біля половини дифузорного каналу. В варіанті 2 (дифузор з широкорежимним 
дефлектором) розміри циркуляційної зони зменшуються в 2,5 рази, а витрата робочого 
тіла, що циркулює в ній, – в 5 разів. При цьому коефіцієнт повних втрат значно 
знижується. На режимі  = 0,75 циркуляційна течія в варіантах 1 і 3 незначно 

зменшується, встановлення широкорежимного дефлектора в варіанті 2 не призводить 
до суттєвих змін в характері течії робочого тіла. Режим характеризується виходом 
потоку з останнього ступеня під кутами скосу в меридіональній площині, близькими до 
куту розкриття дефлектора. Це призводить до майже однакових коефіцієнтів втрат для 
порівнюваних варіантів. На режимі  = 1 течія має осьовий вихід із останнього 

ступеня і є безвідривною в усіх варіантах, кут потоку в тангенціальному напрямі і 
відносна швидкість потоку практично постійні по радіусу. При встановленні 
дефлектора в варіанті 2 внутрішні втрати збільшуються, але втрати з вихідною 
швидкістю зменшуються. За результатами розрахунків вздовж висоти вхідного 
перетину визначено розподіл кутів  і  і відносної швидкості . За результатами 

порівняння розрахункових та експериментальних даних визначено, що розрахункова 
модель дозволяє задовільно моделювати течію в дифузорному каналі для широкого 
діапазону режимів роботи.  

Висновки. Проведено розрахункові дослідження аеродинамічних характеристик 
трьох моделей вісерадіальних дифузорів в діапазоні режимів роботи останнього 
ступеня  = 1; 0,75; 0,5 з імітацією розподілу параметрів на вході в дифузор. 

Побудовано і верифіковано розрахункову модель, яка задовільно відображає картину 
течії в дифузорі для широкого діапазону режимів роботи турбіни. Встановлено, що 
обраної кількості ділянок на вході в дифузор достатньо для задовільного імітування 
розподілу відповідних кутів просторового потоку і відносної швидкості в широкому 
діапазоні режимів роботи турбіни. Питання впливу форми широкорежимного 
дефлектора на характеристики течії й втрати в дифузорі потребує додаткових 
досліджень. 
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Наразі в Україні гостро повстало питання переобладнання парку рухомого складу 
залізниць. Адже нагальні проблеми будо подолано і зважаючи на європейський курс 
нашої держави, сучасні умови перевезення пасажирів та вантажів залізницями України 
є задачею вельми актуальною. Також треба зважити на необхідність створення 
власного рухомого складу, що надасть можливості створити нові робочі місця та 
зацікавити місцевого виробника. Вдалими розробками у цьому напрямі можна вважати 
вироблені на Крюківському вагонобудівному заводі міжрегіональний швидкісний 
двосистемний електропоїзд ЕКр1 «Тарпан» та дизель-поїзди ДПКр2, ДПКр3. 

Втім, навіть надшвидкісним поїздам властива суттєва вада – обмеження 
швидкості руху у кривих ділянках колії, зумовлене вимогою дотримуватися 
незгашеного бічного прискорення не більше ніж 0,8 м/с2. Поїзд має пригальмовувати 
перед входом у криву та знову розганятися після її проходження. така затримка 
негативно відображається на загальному часі перебування у русі поміж станціями. 
Зменшення ж кількості та збільшення радіусу кривих наразі не є доцільне, зважаючи на 
вартість прокладання нових залізничних шляхів, адже ціна нового поїзду співставна з 
вартістю прокладання лише одного кілометру залізничної колії. Тому в Україні, на 
нашу думку, швидкісний рух доцільно застосовувати на існуючій мережі залізниць. 

На теперішній час у жодному швидкісному поїзді в Україні не застосовано 
пристроїв для нахилу кузова, здатних суттєво прискорити проходження кривих та 
скоротити затримки у русі. Тож, розробка такого механізму нахилу здатна вирішити 
нагальну задачу. 

На нашу думку найбільш перспективнішою є електромеханічна система приводу 
із безпосереднім перетворенням електричної енергії в механічну за рахунок 
використовуючи у якості приводу лінійного двигуна. Поліпшення його масових та 
габаритних показників пропонується здійснити за рахунок одночасної роботи із 
керованим другим ступенем лінійного підвішування. 

У роботі запропоновано математичні моделі, за допомогою пакету візуального 
програмування Simulink створено імітаційну модель приводу нахилу кузовів, 
обґрунтовано її достовірність. За її допомогою виконано низку досліджень процесів у 
системі нахилу. Обрано параметри лінійного двигуна та оцінено його коефіцієнт 
корисної дії. 

Моделювання керованого ступеню ресорного підвішування, яке забезпечує 
додатковий нахил кузову на кут до 2° довело можливість суттєвого поліпшення вимог 
до лінійних двигунів. 

Доведена працездатність пропонованої системи. Знайдені необхідні значення 
показників та параметрів лінійних двигунів, що дозволило сформувати вимоги до 
елементної бази практичного впровадження системи нахилу. Запропоновано 
концептуальний проект дизель-поїзда для залізниць України. 
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Вимірювання температури потоку газу є невід'ємною частиною досліджень 
потоків у газоповітряних трактах лопаткових машин [1]. При цьому, як правило, 
досліджуваний потік є високошвидкісним. Для вимірювання температури гальмування 
потоку використовують приймачі температур різної конструкції і з різними чутливими 
елементами. При обтіканні чутливого елемента приймача температури потоком газу в 
критичній точці температура дорівнює температурі гальмування Т*, в той час як в 
інших точках, через неповне гальмування потоку, вона буде нижча за температуру 
гальмування [2]. Також вплив, на вимірювану температуру, надає теплообмін між 
чутливим елементом, корпусом приймача і корпусом, що обмежує досліджуваний 
газоповітряний тракт. Внаслідок чого приймач температури приймає при вимірюванні 
деяку середню, так звану виміряну, температуру Твим, що лежить між температурою 
гальмування Т* і статичної температурою Т. Для кількісної оцінки цих явищ 
використовується коефіцієнт відновлення температури r. Врахування цього 
коефіцієнту дозволяє значно зменшити похибку вимірювання температури 
високошвидкісного потоку. Зменшення похибки проведених вимірювань завжди є 
актуальним завданням будь-якого експерименту. 

Метою роботи є визначення коефіцієнтів відновлення температури r приймачів 
різної конструкції і визначення впливу параметрів потоку на його величину. 

Визначення коефіцієнтів відновлення температури r приймачів виконувалося на 
спеціально спроектованій і виготовленій установці. Установка дозволяє проводити 
визначення коефіцієнтів відновлення температури r приймачів температур різної 
конструкції при дозвукових швидкостях і в широкому діапазоні температур. Установка 
складається з підігрівача повітря, акумулятора теплоти, повітряного фільтра, запірної 
арматури і аеродинамічної труби (рис. 1). Аеродинамічна труба установки - відкритого 
типу з високим ступенем підтискання, складається з форкамери і профільованого 
сопла. 

На установці було проведено ряд робіт, що дозволяють оцінити вплив конструкції 
приймачів температур, індивідуальних характеристик їх чутливих елементів, похибок 
при їх виготовленні і параметрів потоку на коефіцієнт відновлення r. 

Принцип роботи установки наступний. У форкамері, в центральній частині, де 
швидкість потоку дуже мала, встановлюється приймач для вимірювання температури 
гальмування Т*, на зрізі сопла встановлюється приймач для вимірювання температури 
потоку Твим. 

У аеродинамічну трубу, після нагрівача і фільтра, подається стиснене повітря. 
Повітря, проходячи форкамеру, розганяється в соплі і потрапляє на приймач 
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температури. При відсутності втрат на тертя, теплопередачу і неповне гальмування 
потоку, температура гальмування потоку на виході з сопла має бути рівна температурі 
гальмування в форкамері. 

Рис. 1 – Аеродинамічна труба установки для визначення коефіцієнтів відновлення 
температури r 

З метою виключення несиметричних течій, що викликаються конвекцією, 
установка встановлюється вертикально. Зменшення теплообміну через стінки 
форкамери і сопла, досягалося застосуванням теплоізоляції. 

В результаті проведених робіт були отримані коефіцієнти відновлення 
температури r для двох різних типів приймачів температур. Перший – платиновий 
термометр опору, встановлений в спеціальній камері гальмування. Другий – термопара 
хромель-копель, що була встановлена в клиновиднім корпусі орієнтуємого приймача 
тисків і температур (рис. 2). 

Рис. 2 – Приймачі температури 

Проведені випробування показали залежність коефіцієнта відновлення 
температури r як від конструкції приймачів температури, так і від швидкості та 
температури вимірюваного потоку. У будь-якому випадку, збільшення температури, 
при постійній швидкості потоку, призводило до зменшення коефіцієнта відновлення 
температури r. Таким чином можна зробити висновок про необхідність визначення  
коефіцієнта відновлення температури r для різних типів приймачів при імітації 
параметрів потоку, що планується до дослідження.   
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Аналіз розчинених в маслі газів (АРГ) є одним із методів діагностики 
високовольтного маслонаповненого обладнання (МНО), який широко 
використовується для виявлення несправностей, що зароджуються, в 
маслонаповненому електрообладнанні. Для розпізнавання типу дефекту обладнання, 
прогнозованого за результатами АРГ, використовуються як аналітичні, так і графічні 
методи розпізнавання. Одним з найбільш використовуваних графічних методів 
розпізнавання є трикутник Дюваля, розроблений ще у 1974 р. [1] відомим канадським 
фахівцем М. Дювалем в енергетичній компанії Hydro-Quebec. За його допомогою можна 
поставити діагноз, побудувавши точку на графіку, представленому у вигляді 
трикутника, лише за значеннями концентрацій трьох газів. Як зазначає сам автор [2], 
«трикутник Дюваля №1 для трансформаторів виявився досить ефективним для 
визначення загального типу пошкоджень, що виникають в трансформаторах, що 
знаходяться в експлуатації. Однак, коли результати АРГ близькі до кордону між зонами 
PD (часткові розряди – ЧР) і Т1 (низькотемпературний дефект, t<300℃), іноді може 
бути важко відрізнити ці два типи пошкоджень. Крім того, деякі типи присутніх на 
ринку масел мають тенденцію до «блукаючого газоутворення», що може з'являтися в 
зонах PD, Т1 або Т2 (тепловий дефект в діапазоні середніх температур, 300<t<700℃) і, 
отже, перешкоджати виявленню цих пошкоджень в трансформаторах». Тому вже у 
2008 р. М. Дювалем запропоновано нові версії трикутника. Трикутники Дюваля №4 і 
№5 були розроблені для усунення невизначеностей, пов’язаних з «блукаючим 
газоутворенням». Вони повинні застосовуватися тільки до пошкоджень, 
ідентифікованих в трикутнику Дюваля №1 як можливі дефекти ЧР або термічні 
дефекти, і повинні розглядатися тільки як доповнення до інформації для трикутника 
Дюваля №1. 

В якості вихідних даних були використані результати АРГ по 52 
трансформаторам, в яких виявлені термічні дефекти в різних діапазонах температур. 
За аналогією з [3] результати АРГ були ранжовані за типом дефекту (табл. 1). Далі для 
кожного з 52 трансформаторів був поставлений діагноз з використанням трьох 
трикутників Дюваля. Результати наведені на рис. 1. 

Як видно з рис. 1 а, використання трикутника Дюваля №1 для всіх даних 
дозволило діагностувати термічні дефекти, тому для цих даних можливе використання 
трикутників №4 і №5 для уточнення типу дефекту. Причому, для масивів №3 і №5 
трикутником Дюваля №1 був поставлений діагноз «високотемпературний перегрів, 
t>700°C» (Т3), а отже для цих дефектів неможливе використання трикутника №4. Для 
даних із масиву №1 трикутник Дюваля №1 поставив діагнози Т1 та Т2. Тому для цих 
даних не слід використовувати трикутник №5, оскільки він використовується для 
уточнення стану трансформаторів, в яких поставлено діагнози Т2 та Т3. 

mailto:your@email.com
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Однак на рис. 1 б та в також наведені результати діагностики для даних масивів. 
Як видно з рис. 1 б для масиву №3 трикутник №4 не зміг поставити діагноз (за 
винятком 1 трансформатора), а для масиву №5 поставив діагноз «перегріви, t<250°C». А 
з рис. 1 в видно, що для масиву №1 трикутник №5 поставив діагнози «гарячі точки з 
карбонізацією паперу, t>300°C» (С) та Т3. До того ж, для даних з масиву №3 трикутник 
№5 не зміг поставити діагноз (за винятком 1 трансформатора). Таким чином, як видно 
з рисунків, для одних і тих же даних використання трикутників №4 і №5 не дозволило 
однозначно поставити точний діагноз. Виняток становлять 9 із 14 трансформаторів із 
масиву №1, для яких поставлено діагноз С, 8 із 9 трансформаторів із масиву №3, для 
яких використання трикутників №4 і №5 не дозволило поставити діагноз, та 4 із 12 
трансформаторів із масиву №4, для яких поставлено діагноз С. Причиною цьому є 
використання різних газів у кожному з трикутників. 

Таблиця 1 – Відсотковий вміст газів в маслонаповненому обладнанні з 
перегрівами в різних діапазонах температур 

№ Тип дефекту, об’єм вибірки 
Вміст газів, % 

Н2 СН4 C2H6 C2H4 C2H2 

1 
Перегріви з температурою менше 150С. 
N=14 

32-39 25-34 3-16 17-32 0-2 

2 
Перегріви в діапазоні температур 150-
300С. N=9 

6-20 29-45 26-33 13-26 0-2 

3 
Перегріви в діапазоні температур 300-
500С. N=12 

0-10 61-93 0-17 6-20 0-1 

5 
Перегріви в діапазоні температур 150-
300С. N=9 

10-18 11-24 31-59 16-30 0-5 

6 
Перегріви в діапазоні температур 150-
300С. N=10 

0-10 23-31 28-34 35-42 0-2 

а б в 
Рис. 1 – Результати діагностики 52 трансформаторів з перегрівами в різних 

діапазонах температур з використанням трьох трикутників Дюваля: a – трикутник 
Дюваля №1; б – трикутник Дюваля №4; в – трикутник Дюваля №5 
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Одним з основних елементів ходової частини кузова швидкісного електропоїзду є 
система ресорного підвішування. Для ефективного гасіння коливань кузова, у системі 
ходової частини має бути амортизатор. Амортизатори зменшують зовнішніх впливів на 
екіпажну частину електрорухомого складу нерівностей шляху і зменшення коливань з 
боку ходової частини, які впливають на елементи електрорухомого складу та рейкову 
колію.[1,2] 

Альтернативним підходом для підвищення динамічних показників ходових 
частин електрорухомого складу є застосування електромеханічних амортизаторів, які 
мають можливість рекуперовувати частину енергії коливань в електричну енергію з 
подальшою можливістю її використання на рухомому складі [1,2]. Завдяки такому 
амортизатору ми вирішуємо наступні задачі, плавність руху; підвищення швидкості 
руху, рекуперація енергії для подальшого використання (акумулювання). 

Метою роботи є підтвердження ефективності роботи системи рекуперування 
коливань кузова швидкісного електропоїзду. 

На рис. 1 зображена модель електромеханічного амортизатора основними 

елементами конструкції якого є, якір типа слайдер (2), статор(3), обмотки статора (4), 

постійний магніт (5) та пружина (1). 

Рис. 1 – електромеханічний амортизатор 
1 – пружина, 2 – якір (слайдер), 3 – статор, 4 – обмотки статора (A, B, C), 5 – 

постійний магніт 
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Проведено математичне моделювання руху залізничного транспорту на ділянці. 
Як результат, отримано зменшення коливань кузова при русі на ділянці в середньому у 
1,5 рази в порівняння з традиційним пружнім підвішуванням. Результати моделювання 
ефективності електромеханічного амортизатора зображені на рис. 2. 
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Рис. 2 – осцилограма коливань кузова з різними типами підвішування 
1- ресорне підвішування; 2- ресорне підвішування з електромеханічним 

амортизатором 

Визначено залежність середньої потужності, яку генерує електромеханічна 
система регулювання коливань кузова при різних швидкостях руху (рис. 3). 
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Риc. 3 – осцилограма генеруємої потужності електромеханічної системи 
регулювання коливань кузова 

Встановлено, що на відміну від пневматичного підвішування та ресорного, 
електромеханічний амортизатор не тільки не потребує додаткових втрат на роботу 
компресора, а і сам генерує електричну енергію. 
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Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць, –2018, С. 65–68. 



Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених-2020 169 

Секція 2. Електротехніка та електромеханіка, радіотехніка та енергетичне 

машинобудування 

УДК 621.315.615.2 

ОЦІНКА ЗАКОНІВ РОЗПОДІЛУ ПРОБИВНОЇ НАПРУГИ 

ТРАНСФОРМАТОРНИХ МАСЕЛ 

С. Г. Пономаренко 1, О. В. Шутенко 2 

1 аспірант кафедри «Передача електричної енергії»,  НТУ  «ХПІ», Харків, Україна 
2 доцент кафедри «Передача електричної енергії, канд. техн. наук,  НТУ «ХПІ», 

Харків, Україна 
ponomarenkserhii@gmail.com 

Одним зі шляхів удосконалення методів діагностики стану обладнання 
електричних систем та мереж є використання методів статистичних рішень, які 
базуються на інформації щодо законів розподілу діагностичних ознак. Нажаль, у 
відкритих літературних джерелах інформація про закони розподілу показників 
трансформаторних масел висвітлена недостатньо, що і послужило приводом для 
виконання даного дослідження. В якості показника трансформаторного масла в даній 
роботі розглянуто пробивну напругу. Пробивна напруга є найважливішим показником 
якості трансформаторного масла, яке характеризує здатність рідкого діелектрика 
витримувати електричну напругу без пробою, тобто визначає безаварійну роботу всієї 
системи ізоляції обладнання. В якості вихідних даних аналізувалися результати 
періодичних випробувань зміни в маслі пробивної напруги по 231 трансформатору 
напругою 110 кВ. Для зниження неоднорідності результатів періодичних випробувань 
був використаний алгоритм статистичної обробки, заснований на перевірці трьох 
статистичних гіпотез: про рівність математичних очікувань, про рівність дисперсій і 
подібність законів розподілу [1]. Використання алгоритму [2-3] стосовно 
діагностичних ознак різної фізичної природи дає позитивний результат. В роботі були 
сформовані 5 статистично однорідних масивів для аналізу зміни пробивної напруги. 
Обсяг вибіркових значень N, значення вибіркового середнього Mx, вибіркової дисперсії 
Dx, а також коефіцієнтів асиметрії ja і ексцесу je для отриманих масивів наведені в 
табл. 1. 

Таблиця 1 – Статистичні характеристики однорідних масивів зміни в маслі 
пробивної напруги 

Масив N Mx Dx ja je 

М1 204 71.066176 124.016356 -0.657767 3.038108 

M2 680 49.259277 142.046790 -0.079583 2.730718 

М3 887 57.626043 182.131712 -0.431491 2.777156 

M4 378 67.477513 144.712907 -0.720930 3.708095 

М5 166 37.918675 169.924410 0.253521 2.154965 

Як видно з таблиці, вибіркові значення пробивної напруги в маслі істотно 
відрізняються, що свідчать про різні умови експлуатації силових трансформаторів. В 
процесі обробки результатів випробувань були сформовані дані масиви.  

Була використана програма "ZR" для оцінки законів розподілу зміни пробивної 
напруги, яка дозволила перевірити відповідність емпіричних даних 11 відомим 
законам розподілу (нормальний розподіл, бета розподіл, експоненційний розподіл, 
екстремальний розподіл, гамма розподіл, розподіл Лапласа, логістичний розподіл, 
логнормальний розподіл, розподіл Релея, розподіл Вейбула, розподіл Парето). За 
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результатами аналізу встановлено, що зміна пробивної напруги для всіх 5 масивів 
може бути описана розподілом Вейбула. Слід зазначити, що в процесі аналізу для 
окремих масивів даних, гіпотеза про відповідність теоретичного закону розподілу 
емпіричним даним не відкидалася і для деяких інших законів. Значення параметрів 
закону розподілу Вейбула, а також розрахункові і критичні значення (при α=0,05) 
критеріїв Пірсона і Колмогорова-Смирнова наведені в табл. 2. 

Таблиця 2 – Значення параметрів закону розподілу Вейбула а також розрахункові 
і критичні значення (при α=0,05) критеріїв Пірсона і Колмогорова-Смирнова 

Масив 

Параметри закону 

розподілу 

Значення критерію 

Пірсона 

Значення критерію 

Колмогорова-Смирнова 

  f 2розр. 2крит. розр. крит.

М1 75.622838 7.516934 5 6.590528 11.100 0.601620 1.360 

M2 53.744058 4.704003 6 5.835168 12.600 0.398335 1.360 

М3 62.742458 4.877511 8 15.412487 15.500 0.601083 1.360 

M4 72.293056 6.556576 3 6.303160 7.820 0.617598 1.360 

М5 42.295731 3.169824 2 2.415139 5.990 0.706668 1.360 

На рис. 1 (а) наведені залежності зміни пробивної напруги в маслі від тривалості 
експлуатації для 5 отриманих масивів, а на рисунку 1 (б) – теоретичні щільності 
розподілу Вейбула. Як видно з рисунків, незважаючи на приблизно однаковий термін 
експлуатації трансформаторів, зміна пробивної напруги масел для різних масивів 
істотно відрізняється. Це свідчить про істотний вплив завантаження трансформаторів 
на пробивну напругу масел. Даний вплив відбивається і на параметрах законів 
розподілу (рис. 1 (б)).  

а б 
Рис. 1 – Залежності пробивної напруги від тривалості експлуатації (а) і теоретичні 

щільності розподілу Вейбула для 5 аналізованих масивів (б) 
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За останні десятиліття ринок напівпровідникових приладів різко розширився 
завдяки постійному вдосконаленню технологій силових напівпровідників. 
Найважливішими тенденціями є спрощення вимог до застосування, підвищення 
надійності, зменшення витрати енергії та ціни. Як результат, ефективність та об'ємні 
характеристики силових напівпровідникових перетворювачів постійно 
покращуються [1]. 

Однією з найпоширеніших технологій напівпровідникових приладів в сучасних 
системах є біполярний транзистор із ізольованим затвором (IGBT). В даний час вони 
застосовуються та оптимізовані для обладнання середньої та великої потужності, і 
використовуюсться для систем зарядки автомобілів, джерел безперебійного живлення, 
відновлюваній енергетиці (перетворювачі для вітрогенераторів та сонячної енергії), 
систем передачі постійного струму високої напруги, і тд. У більшості застосувань IGBT 
мають антипаралельний діод, щоб проводити струм у зворотному напрямку. 

Дане дослідження зосереджено на відносно вузькому сегменті силових 
електронних напівпровідників - біполярний транзистор із ізольованим затвором з 
зворотнім блокуванням струму (RB IGBT). Вони дозволяють блокувати зворотній струм 
завдяки наявності послідовного діода в структурі провідника. Метою даної роботи є 
оцінка і порівняльний аналіз напівпровідників RB IGBT та IGBT в ізольованому 
матричному інверторі (ІМІ). Стаття [3] включає детальний опис характеристик 
напівпровідників RB IGBT в умовах жорсткого та м'якого перемикання та оцінку 
впливу процесу зворотного відновлення на втрати під час перехідних процесів.  

Топологія ІМІ складається з двох мостових інверторів (Рис. 1а). Джерело напруги 
на стороні постійного струму використовує односпрямовані напівпровідники T1 - T4. 
Сторона змінного струму представлена повним мостом з двонаправленими 
напівпровідниками S1 - S4, з'єднаними за допомогою високочастотного 
транформатора Tr. Конденсатор CDC використовується для гасіння пульсацій струму 
подвійної частоти. Для контролю напівпровідників використовується алгоритм 
запропонований авторами в [4]. Прототип ІМІ потужністю 4 кВт з RB-IGBT на стороні 
змінного струму був побудований та успішно протестований, демонструючи необхідну 
функціональність. Ефективність (Рис. 1б).  порівнювали з тим самим IMІ, що мав 
звичайні IGBT на стороні змінного струму. RB-IGBT, як і передбачалося, показали менші 
втрати провідності, що призвело до кращої загальної ефективності IMC при більш 
високих рівнях потужності в порівнянні зі IGBT. На Рис. 2 показані експериментальні 
осфилограми роботи IMІ. Параметри експериментального макету показані в Таблиці 1. 
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Рис. 1 – Схема електрична принципова та ефективність: a – ізольований 

матричний інвертор; б –виміряна ефективність в діапазоні потужності. 
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Рис. 2 – Осцилограми роботи інвертора: a – м’яке перемикання напівпровідника Т1; 

б – струм трансформатора та вихідна напруга і струм. 

Таблиця 1 – Параметри експериментального прототипу 
Parameter Symbol Value, type 

Вхідна напруга VDC 350 VDC 

Вихідна напруга VAC 230 VAC 

Частота змінного струму fsw 20 kHz 

Відношення витків трансформатора n 1:1.1 

Потужність конвертора Prated 4000 W 

Індуктивність фільтру Lf1 , Lf2 2.8 mH, 1mH 

Ємність фільтру Cf 50 nF 

Сторона постійного струму IGBT T1..T4 
IRG7PH30K10DPbF 

VCE = 1200 V, ICE = 30 A, Coss =63 pF 

Сторона змінного струму IGBT S1..S4 
FGH75T65SHDT-F155 

VCE = 650 V, ICE = 75 A, Coss =43 pF 

Сторона змінного струму RB IGBT S1..S4 
FGW85N60RB 

Vds = 600 V, Ids = 85 A, Coss =74 pF 

Список літератури: 
1. Iwamuro N. "IGBT History, State-of-the-Art, and Future Prospects," / N. Iwamuro, T. Laska //

IEEE Transactions on Electron Devices, vol. 64, no. 3, pp. 741-752, March 2017. 
2. Takei M. 600 V-IGBT with reverse blocking capability / M. Takei, Y. Harada, K. Ueno // Power

Semiconductor Devices and ICs, 2001. ISPSD '01. Proceedings of the 13th International Symposium on, 
Osaka, 2001, pp. 413-416.  

3. Blinov A. Characterisation of 1200 V RB-IGBTs with Different Irradiation Levels Under Hard
and Soft Switching Conditions / A. Blinov, O. Korkh, D. Vinnikov, P. Waind // 2018 20th European 
Conference on Power Electronics and Applications (EPE'18 ECCE Europe), Riga, 2018, pp. P.1-P.10. 

4. Blinov A., Soft-Switching Modulation Method for Full-Bridge DC-AC HF-Link Inverter / A.
Blinov, O. Korkh, D. Vinnikov, I. Galkin S. Norrga // IECON 2019 - 45th Annual Conference of the IEEE 
Industrial Electronics Society, Lisbon, Portugal, 2019, pp. 4417-4422, doi: 
10.1109/IECON.2019.8927186. 
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М. О. Линник1, О. П. Лазуренко2, Г. І. Черкашина3 

1 магістрант кафедри електричних станцій, НТУ «ХПІ», Харків, Україна 
2 професор кафедри електричних станцій, канд. техн. наук,  НТУ «ХПІ», Харків, 

Україна  
3 доцент кафедри електричних станцій, канд. техн. наук,  НТУ «ХПІ», Харків, Україна 
maklingg@gmail.com 

Електроенергетична система (ЕЕС) України є динамічною структурою. Її склад 
постійно оновлюється, у тому числі за рахунок приєднання нових генеруючих 
потужностей поновлювальної енергетики. Принцип роботи таких джерел принципово 
відрізняється від традиційно працюючих електричних станцій, особливості роботи, а 
саме залежність від погодних умов, часу доби,  обумовлюють віднесення їх до 
нерегульованого ресурсу ЕЕС. Отже постають питання щодо впливу джерел 
поновлювальної генерації на характеристики, принципи регулювання, керування 
режимами роботи  енергетичної системи. І ці питання стають все більш актуальними зі 
збільшенням частки генерації електричної енергії такими джерелами в об’єднаній 
електроенергетичній системі (ЕЕС) України. 

Наразі частка встановленої потужності обладнання відновлювальних джерел 
енергії (ВДЕ) складає близько 11% потужності ОЕС України (1). Що є суттєвим 
показником. За даними НЕК «Укренерго» впродовж 2020 року частка покриття графіку 
електричної енергії (ГЕН) ОЕС України за рахунок ВДЕ змінювалась з 1 до 12 % в 
залежності від часу доби та пори року. 

Вимоги до якості електричної енергії, зокрема частоти, обумовлені технічними 
характеристиками електричних приймачів, генеруючого обладнання традиційних 
електричних станцій (ЕС) (ГЕС, ТЕС, АЕС), умовою паралельної роботи традиційних 
джерел в ОЕС. Обладнання ВДЕ, що працює через інвертори, може пристосуватись до 
будь-яких технічних умов системи. Але з боку енергосистеми таке обладнання є 
елементом, який не вписується в традиційні алгоритми регулювання частоти, що 
описується рівнянням балансу генерованої та споживаної потужностей: 

, (1) 

де Т – постійна часу;  – частота обертання; – коефіцієнт демпфування;  – 

потужність генерації;  – потужність споживання; 

 Окрім завдання збереження балансу потужностей в ЕЕС задля регулювання 
частоти здійснюється розподілення навантажень між окремими агрегатами 
традиційних ЕС за допомогою додаткових регуляторів – регуляторів частоти та 
потужності, що також є неможливим для обладнання ВДЕ, яке працює через інвертор.  

Метою цієї роботи є дослідити, яким чином на сьогодні вирішується питання 
регулювання режимів роботи ОЕС України з введеним у дію обладнання ВДЕ. Для цього 
авторами статті були поставлені та вирішені наступні завдання: 

1) Огляд регламентуючих документів щодо підключення обладнання ВДЕ до
мереж ОЕС України, а також відповідних документів світової практики. Їх порівняння 
та аналіз щодо можливості регулювання режимами роботи енергетичної системи з 
ВДЕ. 

2) Визначення місця ВДЕ на ринку електричної енергії України (2).
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3) Огляд регламентуючих документів щодо регулювання частоти
електричного струму в ОЕС України з ВДЕ, а також відповідних документів світової 
практики (3-6). 

За результатами виконаного дослідження були отримані наступні висновки: 
1) ЕЕС України, де встановлена потужність генеруючого обладнання

перевищує величину максимуму електроспоживання більш ніж на 50%, потребує 
створення та обслуговування значних резервів потужностей для регулювання режимів 
та ведення ГЕН (7, 8).  

2) У зв’язку з наявністю в енергосистемі України масивних енергоблоків ТЕС
та АЕС з великою встановленою потужністю, які спроектовані для роботи в базовому 
режимі,  характерною особливістю енергосистеми є складність регулювання частоти 
електричного струму. Структура виробництва характеризується  дефіцитом 
маневрових потужностей.  Для регулювання графіка  навантаження використовуються 
вугільні блоки ТЕС 150–200–300 МВт та ГЕС с ГАЕС. Перші вже перетнули межу 
паркового ресурсу та потребують реконструкції для роботи в ЕЕС, другі не  забезпечені  
гідроресурсами  для  регулювання  добових  графіків навантаження у повному обсязі, 
особливо маловодними роками.  Ситуація ускладнюється інтенсивним підключенням 
«некерованих» генеруючих потужностей обладнання ВДЕ.  

3) Інтеграція ОЕС України до загальноєвропейської енергосистеми ENTSO-E ,
що є однією з ключових стратегічних цілей НЕК “Укренерго” призвела до вирішення  
задачі посилення гнучкості генеруючих потужностей та збільшення вимог до якості 
електричної енергії. 

4) Вищевказані особливості енергосистеми України обумовлюють 
необхідність перегляду підходів до регулювання частоти електричного струму в ЕЕС та 
вимог до підключення та експлуатації генеруючого обладнання ВДЕ, у тому числі 
використовуючи наявний європейський досвід, що дасть можливість залучити даний 
ресурс до регулювання режимів роботи об’єднаної енергетичної системи України.  
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1 магістрант кафедри електричного транспорту та тепловозобудування, 
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denkremen98@gmail.com 

Робочі властивості системи електромеханічного перетворювача енергії (СЕМПЕ) 
накопичувача [1] проаналізовано за допомогою характеристик, які встановлюють 
зв'язок між основними величинами, що визначають роботу накопичувача як в режимі 
акумулювання, так і в режимі видачі енергії. Такими основними величинами є напруга 
un на затискачах СЕМПЕ, струм якоря in або електромагнітний момент МЭМ, що 
створюється машиною, і частота обертання ротора nn. 

Основу для дослідження експлуатаційних властивостей СЕМПЕ накопичувача 
становить характеристика холостого ходу. Вона визначає залежність напруги або 
електрорушійної сили (ЕРС) якоря від частоти обертання ротора un(nn) або en(nn) при 
різній кількості фаз обмотки якоря. 

Ця характеристика починається з початку координат і носить прямолінійний 
характер. Кут її нахилу до осі абсцис визначається числом фаз Nф обмотки якоря. На 
рис. 1 представлені характеристики холостого ходу для СЕМПЕ накопичувача при 
роботі його як в режимі видачі, так і в режимі запасання енергії. 

Для розміщення початку осей координат в одній загальній точці частоту 
обертання накопичувача для режиму запасання енергії оцінюватимемо коефіцієнтом 
оборотів kn = 1-nn/nmax , де nmax – максимальна частота обертання ротора. 

а     б 
Рис. 1 – Характеристики холостого ходу СЕМПЕ накопичувача: 

а – видача енергії; б – запасання енергії; 1…4 – залежно en=f(nn) при Nф=1…4, відповідно; d1, 
d2– діапазон зміни оборотів; emin, emax– рівні ЕРС при її регулюванні 

З рисунку очевидно, що зміна числа фаз дає можливість регулювати ЕРС і напругу 
на затискачах СЕМПЕ. Діапазон зміни оборотів при видачі і запасанні енергії залежить 
від рівня порогового значення напруги.  

Швидкісна і механічна характеристики описують робочі властивості СЕМПЕ в 
режимі запасання енергії. Швидкісна і механічна характеристика СЕМПЕ накопичувача, 
що працює в режимі запасання енергії, визначається трьома показниками: частотою 
обертання, напругою, струмом якоря (електромеханічним моментом), тобто nn =f(un, in). 
Ці показники мають граничні значення. Максимальне значення напруги визначається 

mailto:denkremen98@gmail.com


Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених-2020 176 

Секція 2. Електротехніка та електромеханіка, радіотехніка та енергетичне 

машинобудування 

ЕРС машини при максимальних обертах nmax. Максимальний струм являє собою струм 
короткого замикання imax=iк.з.=emax/Rn. 

Отже, маємо три параметра в просторі системи координат (O, un, in, kn), між якими 
існує функціональна залежність CenBsrnmax(kn-1)+Rnin-un = 0. Отримана функціональна 
залежність являє собою критичну поверхню. Точки простору, що лежать нижче цієї 
поверхні, відповідають можливості роботи накопичувача в режимі запасання енергії.  

Однак, тільки критичною поверхнею робоча область накопичувача не 
визначається. Справа в тому, що роботу накопичувача обмежує допустима величина 
струму і мінімально допустимий рівень енергії, що запасається (так званий «мертвий 
об’єм»). Рівень струму обмежується величиною 2,5inom, а «мертвий об’єм» ‒ мінімально 
допустимою величиною частоти обертання ротора nм.о. ( або kм.о.). В результаті 
швидкісна характеристика СЕМПЕ накопичувача в режимі запасання енергії виглядає 
так (рис. 2а):  

а     б 

Рис. 2 – Робочі характеристики СЕМПЕ накопичувача: 
а – швидкісна; б – зовнішня 

Очевидно, що подібним чином може бути представлена і механічна 
характеристика, оскільки in≡MЭМ. 

При роботі СЕМПЕ накопичувача в режимі видачі енергії ротор повинен 
зменшувати частоту обертання. ЕРС в обмотці якоря падає, і напруга на затискачах 
якоря повинна змінюватися так, щоб забезпечувати необхідний закон зміни струму 
якоря, а в кінцевому підсумку видається накопичувачем електричну потужність. 

Очевидно, що, як і при роботі накопичувача в режимі запасання енергії, тут ми 
також маємо справу з трьома параметрами. Функціональний зв'язок між цими 
параметрами в просторі координат (O, kn, in, un) має вид CenBsrnmax(kn-1)-Rnin-un = 0. 

Таким чином, наведена функціональна залежність також являє собою певну 
критичну поверхню, яка обмежує область можливості роботи накопичувача в режимі 
видачі енергії. Описана тут типова характеристика СЕМПЕ накопичувача в режимі 
видачі енергії, яка має назву зовнішньої, наведена на рис. 2б. 

Отже, робочі властивості СЕМПЕ накопичувача, що визначають його потужність і 
енергетичні властивості, досить повно можуть бути описані характеристикою 
холостого ходу, а також зовнішньою, швидкісною або механічною характеристиками. 
Ці характеристики лінійно пов'язують між собою напругу, струм і частоту обертання. Їх 
значення обмежені в тривимірному просторі критичної поверхнею у вигляді 
сукупності трьох площин, одна з яких описується рівняннями рівноваги напруг, а дві 
інші є обмеженнями по силі струму і по частоті обертання ротора накопичувача. 

Список літератури: 
1. Омельяненко, В.И. Инерционный накопитель энергии – перспективная технология

энергосбережения для электроподвижного состава / В.И. Омельяненко, Л.В. Оверьянова, 
Е.С. Рябов // Вестник Всероссийского научно-исследовательского и проектно-
конструкторского института электровозостроения. – 2013. – №1(65). – С. 38–54. 
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Для технологічних процесів обробки різних сумішей чи сепарації дрібних об’єктів 
використовуються індуктори обертового магнітного поля (ІМП) з робочою камерою 
(РК), в якій разом з полем рухаються дрібні феромагнітні елементи (ФЕ). При 
проектуванні конкретного індуктора його властивості виявляють через 
електромагнітні характеристики. В сучасних умовах найбільш точно характеристики 
можна отримати на основі чисельних розрахунків магнітного поля (МП).  

Метою даної роботи є дослідження електромагнітних характеристик ІМП в 
режимі його навантаження на основі чисельних розрахунків МП з врахуванням 
слабомагнітного середовища в РК з застосуванням загальновідомої програми FEMM [2]. 

Об’єкт дослідження – електромагнітна система ІМП вже надана в [1], а її 
поперечний переріз показаний на рис. 1, де 1 – шихтоване осердя; 2 – трифазна 
обмотка; 3 – РК, відокремлена тонкою оболонкою. Цей індуктор повинен забезпечувати 
в РК при відсутності ФЕ достатньо однорідне МП з індукцією 0,24 Тл. З технологічних 
міркувань для ІМП задані радіус РК rre = 0,15 м і аксіальна активна довжина осердя 
la=0,3 м. 

Рис. 1 – Електромагнітна система ІМП (ns – напрямок обертання МП) 

Забезпечуючи роботу програми FEMM, складений скрипт Lua автоматично будує 
фізико-геометричну модель ІМП, організує розрахунки МП і електромагнітних 
параметрів, таких як магнітні індукція B і потокозчеплення Ψa (МПЗ), ЕРС Ea і напруга Us 
обмотки статора, електромагнітний момент Mem (ЕММ), вхідна Pin і вихідна Pout 

потужності, ККД ɳ, коефіцієнт потужності cosφs, втрати потужності тощо.  
Для полегшення розрахунку МП дискретне магнітне середовище в РК з ФЕ 

замінюється еквівалентним однорідним середовищем з магнітною анізотропією, тобто 

mailto:gunter_odim@ukr.net
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з різними значеннями магнітної проникності за повздовжньою d і поперечною q осям 
РК. Ці проникності визначаються через попередні розрахунки магнітних полів, 
орієнтованих за даними осями. Зазначимо, що ФЕ орієнтовані за повздовжньою віссю.  

Частина отриманих характеристик ІМП дана на рис. 2 і рис. 3. За аргумент взяли 
кут β (рис. 1), який задає відхилення МРС обмотки статора Fs від повздовжньої осі РК. 
При цьому діюче значення фазного струму Is обмотки є незмінним і дорівнювало 455 А.  

Для прикладу на рис. 1 показано векторне поле магнітної індукції B, отримане в 
режимі навантаження при β = 45. При заданому струмі фазна напруга обмотки Us 
дорівнювала 220 В, але прі зміні навантаження РК і, відповідно кута β, напруга повинна 
регулюватися за законом, який надано на рис. 2. В центрі РК магнітна індукція 
складала 0,36 Тл і залишалася достатньо стабільною при зазначеному регулюванні. 

Рис. 2 – Характеристики напруги, ЕРС, 
МПС, і ЕММ 

Рис. 3 – Характеристики потужностей, 
коефіцієнту потужності та ККД 

Висновки 
1. Чисельно-польовий розрахунок дозволяє достатньо точно враховувати

геометричні форми осердя статора ІМП, його нелінійні магнітні властивості і 
анізотропію магнітних властивостей робочої камери, наповненої феромагнітними 
елементами у вигляді коротких відрізків проволоки. 

2. Одним з ключових положень розроблених теорії і методики розрахунків
електромагнітних параметрів, їх фазових співвідношень і характеристик ІМП є 
запропонований метод заміни дискретного слабомагнітного середовища його робочої 
камери однорідним анізотропним середовищем. 

3. На ділянці сталої роботи в енергетичному відношенні ІМП характеризується
достатньо високим ККД і доволі низьким значенням коефіцієнта потужності, що 
обумовлено великим немагнітним проміжком в робочій зоні. 

4. Розроблена методика чисельно-польових розрахунків дає багато корисної
інформації, яку можна використовувати для проектування і покращення 
експлуатаційних показників ІМП. 

Список літератури: 
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Сучасний стан економіки і електроенергетики, безперервний розвиток 
енергетичних систем вимагає підвищення їх енергоефективності та технічного 
вдосконалення. Силові трансформатори мають досить високий коефіцієнт корисної дії, 
однак збільшення вартості електричної енергії, сучасна економічна криза стимулює 
інтенсивні пошуки шляхів зниження втрат, в тому числі і в силових трансформаторах, 
втрати в яких складають близько половини втрат в «ланцюзі» передача-розподілі 
електроенергії. Отримання в 1987 році високотемпературних надпровідників (ВТНП) 
відкрило дорогу реалізації нових технічних ідей. Використання надпровідникових 
матеріалів дозволяє створювати різноманітні електротехнічні вироби, що мають дуже 
високі показники при надзвичайно малих габаритах, масі і споживаної потужності. 
Поява ВТНП, які переходять в надпровідний стан при температурах, що перевищують 
температуру рідкого азоту (77 К), відкрило шлях до розробки нових конструкцій 
трансформаторів з унікальними параметрами, які функціонують при досить простих і 
дешевих системах азотного охолодження замість дорогого гелієвого обладнання. Так, 
відкриття в 1986 р. Беднорцем і Мюллером ВТНП, що мають робочу температуру вище 
77 К, дало новий поштовх в створенні і використанні ВТНП трансформаторів. Різновид 
конструкцій НПТ і їх окремих елементів значно ширший в порівнянні з аналогічними 
варіантами традиційних (теплих) силових трансформаторів. Магнітопровід 
надпровідникових трансформаторів (НПТ) може мати як «холодне» виконання (цілком 
занурений в рідкий азот разом з обмотками), так і «тепле» (магнітопровід працює при 
кімнатній температурі) [1]. 

Зниження притоків тепла можна досягти використанням для магнітопроводу 
аморфних сталей, що мають низькі показники тепловиділення (0,2 Вт/кг при індукції 
магнітного поля 1,4 Тл і температурі 100 К), що знижує теплове навантаження на 
холодоагент. Матеріал для виготовлення магнітопроводу з нанокристалічної аморфної 
сталі дозволяє знизити питомі втрати неробочого ходу. Разом з тим використання 
рідкого азоту дозволить, крім основної функції холодоагенту, отримати більш надійну, 
високоефективну ізоляцію. При цьому потужність, що витрачається на охолодження 
НПТ, знижується в 20 разів у порівнянні з потужністю охолодження силових масляних 
трансформаторів. Особливостями конструкції є використання надпровідникових 
обмоток, наприклад, зі стрічки другого покоління SCS-12050 на основі ітрієвої кераміки 
з мідним стабілізатором, (додаткова ізоляція з каптана). Примітно, що час охолодження 
стрічок, ізольованих каптаном, менший. Пояснюється це тим, що їх поверхня має 
меншу шорсткість, тобто більшу поверхню охолодження. Для того щоб уникнути втрат 
на вихрові струми, в конструкції кріостату, згідно існуючим дослідженням [2], можна 
використовувати ізоляційний кожух зі склопластику, просоченого епоксидним 
наповнювачем, з вакуумною ізоляцією, яка має додаткові екрани від притоків тепла. 

Принцип пристрою ВТНП трансформатора приведений на рис. 1. Обмотки 
занурюють в рідкий азот, що одночасно ізолює і охолоджує. Осердя трансформатора 
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працює при температурі навколишнього середовища і його охолодження призведе 
тільки до зайвих навантажень кріогенної системи, а не до поліпшення характеристик. 
Обмотки термічно ізольовані від осердя і навколишнього середовища за допомогою 
двухстінних контейнерів (кріостатів), між стінками яких підтримується вакуум, який 
забезпечується безперервною роботою насоса. 

а б 
Рис. 1 – Ескіз (а) і конструкція ВТНП трансформатора (б)  

1 – Струмоввід первинної обмотки; 2 – газова подушка; 3 – кріокулер; 4 – кришка; 5 – кріостат; 
6 – вакуумована зона; 7 – рідкий азот; 8 – охолоджуюча оболонка; 9 – обмотки; 

10 – підтримуюча трубка; 11 – магнітопровід 

Досліджуються різні конструкції осердь ВТНП трансформаторів: з повітряним 
магнітопроводом, частково-повітряним, тороідальним і ін. При цьому виділяють також 
способи розміщення магнітопроводу в охолоджуючому середовищі: поза кріостату 
(«теплий» магнітопровід), всередині кріостату («холодний» магнітопровід). Переваги і 
недоліки «теплого» і «холодного» магнітопроводів наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 – Порівняння «теплого» і «холодного» магнітопроводів трансформаторів 
Показник «Теплий» магнітопровід «Холодний» магнітопровід 
Переваги Менші витрати потужності на охолодження системи - 

поміщений в кріосередовище, магнітопровід створює 
додаткове навантаження на кріосистему через втрати 
неробочого ходу, які нагрівають холодоагент 

Простота кріостату; 
менше індуктивність 
розсіювання 

Недоліки Більш складна конструкція кріостату: стрижні 
магнітопроводу повинні бути ізольовані від обмоток, 
кріостат виконується з отворами, що ускладнює 
конструкцію; велика індуктивність розсіювання - 
наявність шару теплоізоляції між стрижнем 
магнітопроводу і обмоткою призводить до погіршення 
магнітної зв'язку між ними і до зниження ККД. 

Велике навантаження 
на систему, що 
охолоджує 

Вдосконалення технологій виробництва ВТНП трансформаторів дозволить 
вивести їх на великий ринок на заміну традиційним трансформаторам 
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Стан легень може служити індикатором розвитку багатьох хвороб, і особливо 
актуально в нинішній час розгулу пандемії Covid-19, яке характеризується 
ускладненням у вигляді запалення легень. Для перевірки стану легень в основному 
використовуються методи рентгенівської діагностики, які надають високу точність 
діагностики, але при цьому тіло людини отримує високе радіаційне навантаження. Для 
того щоб розуміти необхідність проведення такого роду дослідження можуть 
застосовуватися методи ранньої діагностики, одним з яких є спірометрія. Цей метод 
полягає в дослідженні функції дихальної системи людини за допомогою спеціального 
приладу - спірометра. В даний момент на ринку широко представлені спірометри, 
засновані на використанні одноразових турбінних перетворювачів. Основною 
технічною складністю при проведенні спірометричного дослідження є отримання 
адекватного результату, а саме перетворення швидкості обертання турбінного датчика 
в криву видих-обсяг, по якій лікар може зробити висновки про стан дихальної системи. 
Для розробників спірометрів, найчастіше, підвищення точності відновлення кривої 
видиху - обсяг стає складним завданням, яке вирішують далеко не всі виробники, тим 
самим знижуючи якість діагностики. 

Для проведення випробувань адекватності спірометра застосовують спеціальні 
тестувальні сигнали ATS24 та ATS26. Американське торакальне суспільство і 
Європейське респіраторне суспільство (ATS / ERS, 2005) опублікували стандарти 
проведення спірометрії. Дотримання цих рекомендацій має забезпечувати виконання 
спірометрії з гарною якістю. 

ATS розширюють діапазони вимірювань до фізіологічно обґрунтованих величин, а 
також знижують поріг реагування по об'ємної швидкості потоку. 

На основі проведеного аналізу було запропоновано підхід до обробки даних з 
спірометра з використанням ПІД-ланки. 

Внаслідок великого розкиду постійної часу τ на етапах розгону і гальмування для 
кожної турбіни, необхідно ввести ПІД ланку, що представляє собою коригувальний 

коефіцієнт corrK . Для цього вихідний сигнал може бути представлений в дискретному 

вигляді: 

00 Q , corr
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де 1...0  Ti . 
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якщо 0idT , то 1corrK . Якщо 0idT  и 0cdT , то ccorr dTK  5,51 . Якщо 1corrK . 

Таким чином, 21 2,1 dTdT   и 10 1,1 dTdT   залежать від попередніх значень 

похідних dT .
Для перевірки спірометра була написана програма по візуалізації даних. 

Результати роботи якої представлені на рис. 1. 

а б 
Рис. 1 - Результати роботи програми на прикладі стандартизованого видиху з 

набору: а – ATS 24; б – ATS 26 

На підставі отриманих даних ми можемо спостерігати, що розроблений нами 
алгоритм дозволяє підвищити точність визначення швидкості видиху до 95%, а обсягу 
видиху до 97%, що є достатньою точністю для постановки адекватного діагнозу, згідно 
зі світовими стандартами спірометрії. 
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Використання безщіткових машин постійного 
струму (БМПС) для електроприводу електротранспорту 
різних типів (електромобілі, електровелосипеди, 
електросамокати, мультикоптери тощо) обумовлено 
простотою конструкції та більшим рівнем питомої 
потужності при порівнянні з електроприводом на 
основі асинхронного двигуна [1, 2]. Крім цього не 
останню роль відіграє рекуперативний режим роботи 
електроприводу. 

З метою експериментального дослідження цього 
режиму було виготовлено стенд, що наведено на рис.1. 
та отримано дані щодо зовнішніх характеристик й 
форми фазного струму. В якості досліджуваного БМПС 
було використано безредукторне моторколесо з 
постійними магнітами на зовнішньому роторі та 
загальною вагою 6 кг та номінальною потужністю 
500 Вт для електроприводу електровелосипеда. 

Дослідження проводилось при зміні частоти 
обертання БМПС в достатньо широкому діапазоні: від 
140 об/хв. до 5228 об/хв. При цьому було отримано 
значення напруги від 13,7 В до 630 В, а також 
збільшувалась її частота з 50 Гц до 1,98 кГц. 
Максимальне значення струму обмежувалось його 
номінальним значенням у 10 А, що дозволило зберегти 

електричні втрати потужності на одному рівні при проведенні всіх експериментів. 
Дослідження продемонстрували, що при збільшенні частоти обертання збільшується і 
потужність з 13,7 Вт до 4,25 кВт, яку може віддавати БМПС у генераторному режимі, але 
при цьому різко зростають магнітні втрати потужності, що залежать від магнітної 
індукції та її частоти у квадратичній залежності. Для використання БМПС у 
генераторному режимі при частотах обертання на рівні 5000 об/хв. і більше необхідно 
використовувати в якості осердя статора феритні матеріали, що дозволить зменшити 
магнітні втрати потужності, покращити температурний стан та збільшить ККД. 

Список літератури: 
1. Бесколекторный двигатель постоянного тока [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

http://samelectrik.ru/chto-takoe-beskollektornyj-dvigatel-postoyannogo-toka.html/ – Назва з титул. 
екрану. 

2. Кенио Т. Двигатели постоянного тока с постоянными магнитами. / Т. Кенио, С. Нагомори
// М.: Энергоатомиздат, 1989. – 184 с. 

Рис. 1 – Експериментальний 
стенд: 

1 – вимірювальний 
комплект К51; 
2 – асинхронний двигун; 
3 – БМПС; 
4 – пасовий редуктор; 
5 – діодний міст; 
6 – реостати. 
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Матеріальними носіями інформації про процеси є сигнали, що являють собою 
зміну описуваної фізичної величини з часом за певною функцією s(t). Найбільш широко 
використовуваними видами сигналів у радіотехніці є детерміновані періодичні 
сигнали. Часто при виникненні задачі аналізу отриманого сигналу виникає 
необхідністю у виборі необхідного способу математичного опису і порівняння його із 
еталонним сигналом. 

Метою даної статті є огляд найбільш поширених способів представлення 
детермінованих сигналів, їх аналізу і зіставлення. 

Аналіз сигналів, як правило, складається із таких етапів: 
1) визначення способу представлення сигналу залежно від виду сигналу і потреб

методів аналізу; 
2) визначення кількісних значень параметрів сигналу, необхідних для

подальшого аналізу; 
3) зіставлення отриманих даних із еталонними, отриманими в результаті аналізу

еталонного сигналу, тобто порівняння їх характерних ознак. 
Вибір способу математичного опису сигналу залежить від його виду і потреб 

методів аналізу. Найчастіше використовують способи математичного опису сигналів у 
вигляді функції часу, частоти, а також операторний способ. Для кожного зі способів 
притаманний певний набір параметрів сигналу, які несуть необхідну інформацію про 
його характер. 

Опис сигналу у вигляді функції часу представлений у вигляді функції зміни 
фізичної величин із часом за певним законом s(t) або у вигляді впорядкованої 
послідовності результатів вимірювань сигналу, зафіксованих в послідовні моменти 
часу. Закон зміни досліджуваної величини може мати синусоїдальний, 
експоненціальний, лінійний та інші характери. Реальні сигнали, як правило, являють 
собою складну функцію. 

До параметрів детермінованих сигналів, представлених у вигляді функції часу, 
найчастіше відносять максимальне і мінімальне значення, які показують діапазон 
зміни значень сигналу, і динамічний діапазон – логарифм відношення максимального 
значення величини до мінімального (часове представлення). Для періодичних 
детермінованих сигналів характерними є також такі параметри, як амплітуда, період 
(частота), початкова фаза (для гармонійних сигналів), тривалість імпульсу (паузи), 
форму імпульсу, середнє значення в межах періоду, середнє випрямлене значення 
(часове представлення), середнє квадратичне значення (часове представлення). 

На основі зіставлення параметрів сигналів можна зробити висновок про їх 
подібність чи відмінність між собою. Кількісно процес зіставлення представлений у 
вигляді різниці значень параметрів. 

Другий спосіб опису сигналу у вигляді функції частоти найчастіше застосовується 
в теорії цифрової обробки сигналів. Він базується на тригонометричному ряді Фур’є: 
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, (1) 
де a0, an, bn – коефіцієнти ряду. 

Формула (1) є універсальною, так як будь-який складний сигнал, що задовольняє 
умовам Дирихле (неперервність, кінцеве число екстремумів і точок розриву I роду), 
може бути представленим у вигляді нескінченної суми гармонічних сигналів із різними 
амплітудами, частотами і початковими фазами. Таке представлення є зручним для 
спектрального аналізу, тобто опису сигналу у вигляді функції частоти: по осі х 
відкладаються частоти гармонік, а по осі у відповідні їм амплітуди. Для отримання 
опису сигналу у вигляді функції частоти використовується перетворення Фур’є: 

(2) 
До параметрів сигналів, представлених у вигляді функції частоти, відносять 

амплітуди гармонік, частоту дискретизації, ширину спектру сигналу, що являє собою 
полосу частот, в межах якої зосереджена основна енергія сигналу, та ін. Оцінка 
подібності сигналів здійснюється на основі різниці значень параметрів досліджуваних 
сигналів. 

Не всі функції можна записати у вигляді гармонічного ряду, так як чимало 
сигналів (одиничний стрибок, гармонійне коливання, тощо) не відповідають умовам 
Дирихле. Для спектрального представлення таких сигналів можна застосувати 
операторний спосіб. Він базується на перетворенні Лапласа, яке ґрунтується на 
використанні поняття комплексної частоти, що дає змогу отримати спектральний опис 
сигналів, які не задовольняють умові абсолютної інтегрованості. 

Для кількісного визначення подібності двох сигналів за формою на практиці 
найчастіше застосовують коефіцієнт кореляції. Нехай є два детермінованих сигнали 
s1(t) і s2(t). Мірою ступеня їх подібності є енергія сигналу, що є результатом їх різниці: 

, (3) 
де E1, E2 – енергії сигналів, – коефіцієнт кореляції між сигналами.

Коефіцієнт кореляції має пов’язану симетрію відносно своїх індексів. Використовуючи 
дану властивість, вираз для енергії різностного сигналу можна записати у вигляді: 

(4) 
Із виразу (4) видно, що оскільки енергія різностного сигналу є позитивною 

величиною, то дійсна частина коефіцієнту кореляції не перевищує напівсуми енергії 
порівнюваних сигналів. Таким чином, чим більше значення дійсної частини 
коефіцієнта кореляції, тим меншою є енергія різностного сигналу і тим більше сигнали 
подібні один одному за формою. 

Отже, на основі зіставлення значень параметрів сигналів певного виду можна 
зробити висновок про їх подібність чи відмінність між собою. Вибір необхідних 
параметрів і міри подібності обумовлюється метою дослідження. 
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Управління режимами електроенергетичної системи є значною проблемою, що 
постає на сьогодні перед енергетиками при експлуатації електричних розподільчих 
мереж 6-150кВ. 

Проблеми регулювання напруги вимагають значних затрат для 
енергорозподільчих компаній (обленерго). Основними засобами для зустрічного 
регулювання напруги в мережі 6-150кВ на сьогодні є пристрої ПБЗ і РПН 
трансформаторів. 

Пристрої РПН працюють в ручному режимі, а зношення трансформаторного парку 
енергорозподільчих компаній сягає порядку 80%, що знижує ефективність 
використання РПН, що призводить до серйозних аварій трансформаторів [1]. 

Одним із способів підвищення надійності роботи пристроїв РПН є їх розробка на 
основі двигунів з ротором кочення (ДКР). Відомо, що основними елементами пристроїв 
РПН є привід, вибирач і контактор. З метою підвищення надійності роботи РПН 
пропонується в його приводі відмовитися від пари АД-редутор і замінити її спеціально 
розробленим ДКР [2]. Схемна реалізація такого рішення наведена на рис. 1. 

а б в 

Рис. 1 – Схемна реалізація технічних рішень підвищення надійності РПН: а – 
схема РПН; б – нове технічне рішення; в – впровадження автоматичного пристрою 

Застосування двигуна з ротором, що котиться, дозволяє зменшити число ланок 
конструкцій підвищити надійність та швидкодію автоматизованого пристрою РПН, а 
також відмовитися від механічної передачі. 
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Зростаюча кількість електромобілів потребує необхідної інфраструктури у 
вигляді зарядних станцій великої потужності.  На сьогодні потужність зарядної станції 
для швидкої зарядки електромобілів теоретично може сягати 500 кВт та практично 
існують зарядні станції до 300 кВт [1].  Зазвичай такі зарядні станції складаються з 
вхідного трансформатора, випрямляча, регулятора коефіцієнта потужності та 
перетворювача постійного струму в постійний. КПД таких перетворювачів наразі 
дорівнює 94-95%, що для такої потужності створює проблему температурного 
контролю для зарядних станцій. Вдобавок, конденсатор великої ємності необхідно 
розташовувати між регулятором коефіцієнта потужності та вторинним 
перетворювачем. Зазвичай електролітичний тип конденсатора використовується для 
вищезазначених цілей, і має меншу тривалість роботи, що створює додаткові витрати 
на обслуговування зарядних станцій[1].   

Рішенням такої проблеми може бути використання перетворювача струму, що 
одночасно одночасно забезпечує гальванічну ізоляцію, корегування коефіцієнта 
потужності та регулування вихідної напруги та потужності конвертера.  
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Рис. 1 – Асиметричний вторинно-модульований перетворювач: a – схема 

перетворювача; б – сигнали керування та ключові осцилорами перетворювача 
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Порівняння трьох топологій перетворювача струму для корегування потужності 
наведено в [2]. Зарядний пристрій на основі топології асиметричного вторинно-
модульованого перетворювача зображена на рис. 1.a. Перетворювач характеризується 
м’якою комутацією транзисторів у первинному мосту. Сигнали керування та основні 
теоретичні форми струму та напруги показано на рис. 2.б. Синхронізація 
перетворювача  з мережею відбувається за допомогою зовнішнього PLL модуля. 
Завдяки такій структурі можливо підключати декілька модулів паралельно для 
збільшення потужності системи. 

Vin(RMS)=230V

Iin(peak)=8A

Vin(RMS)=230V

Iin(peak)=6.5A

а б 
Рис. 2 – Вхідний струм та напруга зарядного пристрою на основі асиметричного 

вторинно-модульованого перетворювача: a – з корегуванням коефіцієнта потужності 
 б – з модифікованим референсом струму для PI регулятора 

На рис. 2.а зображена осцилограмми вхідного струму та напруги системи з 
синусоїдальним референсом для PI регуілятора. Коефіцієнт гармонічного спотворення 
для перетворювача на 1.3 кВт  дорівнює 2.7%. Застосування пропорційно-резонансного 
регулятора може покращити цей параметер. Для використання перетворювача в 
схемах синхронного випрямлення, де вхідний струм може бути не синусоїдальним, 
можливо задавати видозмінений референс регулятора. На рис. 2.б зображено вхідний 
струм та напруга системи, де референс струму дорівнює 0.5+abs(x)/2. Така форма 
струму необхідна для використання топології у трьохфазному синхронному 
випрямлячі [3].  Еффективність системи у однофазному режимі дорівнює 94.5% для 
2500 Вт, що вже є конкурентоспроможним рішенням у порівнянні з індустріальними 
продуктами. Також використання активного випрямляча дозволить використання 
перетворювача у зворотньому режимі для таких технологій, як V2G. 
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Storm - atmospheric phenomenon associated with electrical discharges in 

cumulonimbus clouds. Accompanied by lightning and thunder. Thunderstorm is one of the 
most dangerous natural phenomena for humans, but not only for life but also for functioning. 

As previously mentioned, a thunderstorm is accompanied by lightning, and lightning is 
an electric discharge between clouds or between a cloud and the earth. In the process of 
precipitation formation in the cloud, the electrification of droplets or ice particles occurs. Due 
to strong ascending air currents in the cloud, separate areas are formed and charged with 
different charges. When the electric field strength in the cloud or between the lower charged 
region and the ground reaches a breakdown value, lightning occurs. Because lightning is an 
electric discharge, it can affect electrical objects, such as overhead power lines. Due to the 
action of a thunderstorm on the transmission line, overvoltage may occur. Lightning surges 
that occur as a result of lightning strikes directly on the line or as a result of voltage on the 
wires when struck nearby. In this case, a high voltage arises on the wires relative to the 
ground, under the action of which electromagnetic pulses propagate along both lines from the 
point of impact along the line. The rise time of such pulses from zero to the maximum 
amplitude (hundreds of thousands of volts) in contrast to switching ones can reach 
microseconds, which makes them very dangerous for equipment and people working on the 
line. 

For modern buildings in large cities, which have recently been literally crammed with 
sensitive equipment, the source of lightning surges can be not only the power supply network, 
but also the gloomy sky during the storm season. For these reasons, lightning protection 
systems that protect people, equipment and information are becoming increasingly popular. 

Functionally, the lightning protection systems are divided into: 
• external, consisting of lightning rods, current leads and grounding electrodes. In the

event of an impact, external lightning protection "catches" lightning and diverts it to the 
ground, thus eliminating the possibility of contact of any part of the building with the 
lightning channel. 

• internal - is used to eliminate overvoltages and consists of special surge arresters
installed on both the supply and telecommunication lines. 

There is such a thing as lightning protection zones (LPZ). According to international 
standards, there are five zones of lightning protection: 

• Zone 0A (LPZ 0A) - takes into account the direct lightning strike with a full magnetic
field. 

• Zone 0B (LPZ 0B) - does not take into account the direct lightning strike, but takes into
account the induced or partial lightning current and the total magnetic field. 

• Zone 1 (LPZ 1)  - protection against direct lightning strikes, but takes into account the
induced or partial lightning current and the attenuated full magnetic field. 

• Zone 2 (LPZ 2)   - protection against direct lightning strikes, but takes into account the
induced or limited lightning current and the attenuated magnetic field. 

• Zone 3 (LPZ 3)   - protection against direct lightning strikes, but lightning-induced
currents and an even more weakened magnetic field are taken into account. 

mailto:alekssssssping@gmail.com
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Для підвищення якості керування та реалізації оптимальних схем управління 
необхідно достатньо точно ідентифікувати параметри електропривода [1]. Одним з 
таких параметрів є момент інерції ротора (або маховий момент) електродвигуна. 
Значення моментів інерції якорів (роторів) електродвигунів наводяться у відповідних 
каталогах і довідниках. Зазвичай він розраховується при проектуванні електричної 
машини (ЕМ), в процесі виготовлення креслеників та дослідного зразка. 

Розрахунок моменту інерції є досить трудомістким процесом і щоб полегшити 
собі роботу виробники ЕМ використовують наближені методики розрахунку, що мають 
значну похибку. В результаті споживач отримує не зовсім достовірні дані. Йому 
приходиться самостійно ідентифікувати момент інерції двигуна дослідним шляхом. В 
роботі [2] докладно досліджено визначення моменту інерції двигуна постійного струму 
типу 4ПНЖ200М виробництва АТ «Електромашина» (м. Харків). Для цього 
використовувалися два методи – спадного вантажу та вільного вибігу. Цей процес 
доволі складний та потребує виконання дослідів і значного часу. Тому ми вирішили все 
ж таки повернутися до розрахункових методів визначення моменту інерції двигуна. 

З теоретичної механіки відомо, що моментом інерції тіла відносно даної осі (або 
осьовим моментом інерції) називається скалярна величина, що дорівнює сумі добутків 
мас всіх точок тіла на квадрати їх відстаней до цієї осі [4]: 

2

z i i

i

J m  , (1) 

де im  – елемент маси тіла; 

      i  – відстань елемента маси від осі обертання (z). 

Ротор або якір ЕМ складається з багатьох елементів. Тоді момент інерції ротора 
(якоря) буде дорівнювати сумі моментів інерції його окремих частин (деталей). Саме 
така методика розрахунку використовується АТ «Електромашина». 

Відомо, що сучасні CAD-системи при побудові тривимірної моделі деталі надають 
можливість визначення її моменту інерції. Найбільш розповсюдженими є системи: 
КОМПАС-3D, SOLIDWORKS та AutoCAD. Кожна з цих систем має свій інструмент по 
визначенню моменту інерції обертових тіл. Тому було вирішено створити 3D-модель 
якоря двигуна типу 4ПНЖ200М двома різними CAD-системами та оцінити похибку 
визначення моменту інерції цим способом. Цей спосіб займе багато часу, але сучасне 
проектування вже не можливо без створення 3D-моделі ЕМ. 
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Втрати електроенергії в електричних мережах неминучі, тому важливо щоб вони 
не перевищували економічних показників. Перевищення норм технологічних витрат 
каже про проявленні проблеми.  

Під втратами мається на увазі різниця між відпущеною споживачам 
електроенергією та фактично отриманою ними. Нижче приведено 
середньостатистичний графік втрат звичайної електрокомпанії. 

Рис. 1 – Приблизна структура втрат 

Як видно з графіка найбільші витрати зв’язані з передачею по повітряним лініям, 
це складає приблизно 64% від загального числа втрат. На другому місці ефект 
коронування (іонізація повітря поряд з проводами ПЛ) 17% 

Зважаючи на графік зрозуміло що втрати від корони займають досить високу 
сходинку в порівнянні з іншими втратами, і вона майже в тричі більша ніж втрати на 
холостий хід АТ (автотрансформатора) яким приділено більше уваги ніж до коронного 
розряду. 

Список літератури: 
1. Богатенков И. М.  Техника высоких напряжений / И. М. Богатенков, Ю. Н. Бочаров, 
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2. Железко Ю.  «Потери электроэнергии. Реактивная мощность. Качество 
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Досвід експлуатації асинхронних генераторів середньої потужності довів, що вони 
можуть застосовуватися не тільки для гідро- або вітроелектростанцій малої 
потужності, але й для живлення пересувних об’єктів [1]. Перевагами асинхронних 
генераторів серед інших електричних генераторів є вища надійність, простота в 
обслуговуванні, менші масогабаритні показники. Але необхідність джерела реактивної 
потужності для створення магнітного поля стримує їхнє широке застосування.  

Зважаючи на принцип оборотності електричних машин, пропонується як 
генератори використовувати серійні асинхронні двигуни. Для дослідження був 
обраний відрізок серії АИР чотириполюсних асинхронних двигунів потужністю від 1,1 
до 30 кВт. Це рішення ґрунтується на доступності та відпрацьованості технології 
виготовлення асинхронних двигунів цієї серії. 

Як відомо, для роботи асинхронної машини в генераторному режимі необхідно 
приєднати до фазних обмоток статора паралельно навантаженню три однакових 
конденсатори. Електрична ємність кожного конденсатора, яка визначається за 
відомою формулою, не завжди збігається з параметричним рядом ємностей 
конденсаторів, які випускаються промислово. Тому треба розуміти, що ввімкнення 
асинхронного генератора відбуватиметься не з повною потужністю або не з 
синхронною частотою обертання. 

Згідно рекомендацій [2] за допомогою пакету програм MATLAB Simulink 
змодельовано роботу асинхронного генератора з конденсаторним збудженням на 
автономне активне навантаження. Моделювалась робота асинхронного генератора при 
різних величинах ємностей пускових конденсаторів. При моделюванні фіксувались 
динамічні характеристики асинхронної машини: змінювання струму обмотки статора 
та електромагнітного моменту за час сягання напруги обмотки статора номінального 
значення при синхронній частоті обертання. 

За результатами аналізування отриманих характеристик створено рекомендації 
щодо вибору величин ємностей конденсатора для параметричного ряду потужностей 
асинхронних двигунів серії АИР при їх роботі в генераторному режимі. Отримано часові 
залежності електромагнітного асинхронного генератора. При ємностях пускових 
конденсаторів, вибраних за отриманими рекомендаціями, перехідні процеси 
завершуються через 0,5–4 с після вмикання асинхронного генератора на автономне 
активне навантаження. Тривалість перехідних процесів залежить від потужності 
асинхронного генератора. 

Список літератури: 
1. Мазуренко Л.И. Асинхронные генераторы с вентильным и вентильно-емкостным

возбудждением для автономных энергоустановок / Л.И. Мазуренко, А.И. Лищенко // – Київ : 
Наукова думка. – 2011. – 271 с. 

2. Головко В.М. Имитационная модель для анализа параметров автономных
ветроэлектрических установок с асинхронным генератором / В.М. Головко, В.П. Коханевич, Н.А. 
Шихайлов, К. Сандовал, А.М. Донец // Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). – 2017. – 
№4–6. –  с. 42-52. DOI:10.15518/isjaee.2017.04-06.042-052. 
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Сімейство топологій для інверторів понижуючо-підвищуючого типу має декілька 

значних переваг у порівнянні з іншими, як показано в [1].   Однією з цих топологій є 

інвертор скрученого типу, котрий включає 6 напівпровідників та 4 пасивні елементи 

(рис. 1(а)). Більш детальна інформація подана у [2].  
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Рис. 1 – Інвертор понижуючо-підвищуючого типу на базі схеми розгортання (а), 
Структура системи керування (b) 

Особливістю таких топологій є те, що в них присутня схема розгортання, котра 

змінює напрям струму, що передається до навантаження. Динаміка роботи  схеми 

розгортання створює спайки вихідного струму, що і є однією з головних недоліків. 

Головною перевагою є те, що немає ланки постійного струму. Це призводить до 

знехтування великих конденсаторів. Але з іншої сторони данні топології потребують 

значно складної системи керування. Такі ж переваги і недоліки мають і інші топології 

інверторів на базі схеми розгортання [3].   

Тому ціллю даної роботи є зменшення чи усунення спотворень вихідного струму 

та підвищення якості передаваного струму у навантаження. Модель прогнозування 

стала часто використовуваною системою керування [4]. В залежності від глибини 

горизонту, що відноситься до прогнозування, можна отримати різні результати. Як 

правило чим більше горизонт прогнозування тим якіснішим є параметр керування [5]. 

Але з іншої сторони такий метод керування потребує дорогих та високо ефективних 

контролерів [6].  На рис. 1(b) показана структура системи керування на базі моделі 

прогнозування. Експериментальний прототип складається з двох плат (керування та 

силової), що показані на рис. 2 разом з експериментальними результатами.   
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Рис. 2 – Експериментальний прототип (а) та результати (b) 

Виводи: Отримані результати показали, що за допомогою моделі прогнозування 

вдалося усунути спотворення струму у момент перемикання системи розгортання.  
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За останнє десятиліття в світі значно збільшилася частка використовуваних в 
електричних мережах джерел розподіленої генерації (ДРГ), заснованих на застосуванні 
відновлюваних джерел енергії. Такі тенденції дозволяють забезпечити розвантаження 
існуючих електричних мереж і забезпечити запас потужності, що генерується в 
локальну мережу при виникненні аварійних режимів. Це в цілому сприяє підвищенню 
надійності електропостачання споживачів і вимагає аналізу показників надійності при 
підключенні до електричної мережі ДРГ. 

Особливий інтерес представляє питання оцінки надійності для промислових 
електричних мереж при використанні в них ДРГ, оскільки такі мережі 
характеризуються наявністю великої кількості електроприймачів з високими 
вимогами до безперебійності електропостачання протягом тривалого часу, а також 
значною величиною економічного збитку в разі аварійних перерв в електропостачанні. 
В якості ДРГ для промислових мереж на сьогоднішній день можуть успішно 
застосовуватися відновлювані джерела енергії, серед яких слід відзначити сонячні 
електростанції, вітроелектростанції, біогазові установки. Крім того в світовій практиці 
для вирішення такого завдання успішно починають застосовуватися різні системи 
накопичення енергії, які мають можливість тривалий час акумулювати енергію, а в 
необхідний момент часу видавати її в електричну мережу. 

Для оцінки впливу ДРГ на надійність електричної мережі, що здійснює 
електропостачання промислового підприємства, були визначені показники надійності 
для досліджуваного об'єкта без ДРГ і після їх підключення. Досліджувана промислова 
електрична мережа розташована в Харківській області, її схема представлена на рис. 1. 

Рис. 1 – Схема досліджуваної промислової електричної мережі 

Структура промислової мережі включає три рівні: 1 - живильна підстанція 
110/10 кВ і кабельні лінії 10 кВ; 2 - цехові підстанції 10/0,4 кВ та кабельні лінії 0,4 кВ; 
3 - підстанції 10/0,4 кВ з ДРГ і кабельні лінії 0,4 кВ. 
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Для моделювання режимів роботи досліджуваної електричної мережі та 
розрахунку показників надійності був використаний програмно-обчислювальний 
комплекс DIgSILENT PowerFactory [1]. Результати розрахунку показників надійності 
для промислової мережі представлені в табл. 1. В Україні значення граничних величин 
показників надійності для електричних мереж нормуються згідно [2]. 

Таблиця 1 – Результати розрахунку показників надійності для промислової мережі 

Назва показника 
Позна
чення 

Одиниця 
виміру 

Значення показника 
надійності для 

електричної мережі 
без ДРГ з ДРГ 

Середня частота перерв 
електропостачання системи 

SAIFI 1/г.о.·рік 0,5077 0,4142 

Середня частота перерв 
електропостачання споживачів 

CAIFI 1/г.о.·рік 0,5304 0,4328 

Коефіцієнт середньої тривалості 
перерв електропостачання системи 

SAIDI год./г.о.·рік 4,672 3,257 

Середня тривалість перерв 
електропостачання споживачів 

CAIDI год. 9,202 7,862 

Коефіцієнт середньої 
експлуатаційної готовності 

ASAI 0,999467 0,999628 

Коефіцієнт середнього 
експлуатаційного простою 

ASUI 0,000533 0,000372 

Недовідпуск електроенергії ENS MВт·год./рік 59,359 56,262 

Середній недовідпуск 
електроенергії 

AENS 
MВт·год./ 

г.о.·рік 
0,182 0,172 

Середній недовідпуск 
електроенергії споживачам 

ACCI 
MВт·год./ 

г.о.·рік 
2,999 3,181 

Очікувані витрати від перерви 
електропостачання 

EIC г.о./рік 0,097 0,061 

Оціночний тариф недовідпущеної 
електроенергії 

IEAR г.о./кВт·год. 1,626 1,082 

Кількість недовідпущеної енергії SES MВт·год./рік 5,589 2,308 
Середня частота перерв 
електропостачання системи 

ASIFI 1/рік 0,3642 0,4611 

Середня тривалість перерв 
електропостачання системи 

ASIDI год./рік 3,3688 3,1930 

Середня частота короткочасних 
перерв електропостачання 

MAIFI 1/г.о.·рік 0 0 

Аналіз величини показників надійності досліджуваної електричної мережі 
дозволяє зробити висновок, що критерії ENS, AENS зменшуються, що вказує на 
підвищення надійності та якості електропостачання промислового підприємства. 
Таким чином, підключення ДРГ позитивно впливає на роботу досліджуваної 
промислової електричної мережі. 

Список літератури: 
1. DIgSILENT PowerFactory, User Manual. – Gomaringen, Germany. – 2018. – 1253 р.
2. Форми звітності щодо показників якості електропостачання та інструкцій щодо їх

заповнення. – Затв. Постанова НКРЕКП № 374 від 12.06.2018 [Електрон. ресурс]. – Режим 
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0374874-18#n18 – Назва з титул. екрану 
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В 1895 році науковець В. М. Морді запропонував машину з поперечним магнітним 
потоком (МПМП). В ті часи ця електрична машина не завоювала прихильності серед 
розробників через складність її проектування і тільки в останні десятиліття, з 
розвитком автоматизованого проектування, моделювання на основі численних 
методів, МПМП почала здобувати все більше поширення. Проведене моделювання та 
експерименти дослідження, виявили, що МПМП має високий потенціал з точки зору 
енергетичних показників, а саме – високий щільний момент при хороших показниках 
маси та розміру. 

Електричні машини, які працюють на низьких оборотах – є синхронними 
двигунами змінного струму з постійними магнітами. Ці двигуни мають високий рівень 
міцності і забезпечують роботу в жорстких умовах.  Високий обертовий момент на 
малих обертах дає змогу використовувати їх: у паперовій промисловості – для приводу 
друкарської машини,  у полімерній промисловості – як привід екструдера, або 
волочильного стану. Саме широке застосування знаходять у крановій галузі та 
механізмах прямого приводу. 

Також можна відмітити, що конструкція ДПП-200/32 відрізняється своєю 
простотою в порівнянні з іншими машинами. Корпус машини не є частиною магнітного 
ланцюга, що дозволяє виготовити його з немагнітного матеріалу, а так як машина 
тихохідна, то корпус не повинен нести великих навантажень, тому може бути 
виготовлений зі сплаву алюмінію. 

Статор двигуна складається з двох фаз. Кожна з них містить кільцеві котушки та 
рівномірно розташовані на ній П-подібні та І-подібні осердя, що виконують роль 
магнітопроводів. Кожне П-подібне осердя складається з двох зубців, які з'єднані ярмом. 
На торцевій поверхні дискового ротора розташовані у два ряди постійні магніти, 
кількість яких перевищує кількість П-подібних осердь у два рази. Оскільки на більшому 
радіусі ротора довжина кола більша, то на ньому розташовано постійні магніти з 
більшою шириною для максимального використання поверхні ротора [1].  

Використання даного типу двигуна можливо тільки при його роботі від 
спеціального частотного перетворювача, який живить котушки статора змінною 
напругою. Для регулювання частоти обертання двигуна необхідно змінювати частоту 
струму, що протікає по його котушкам.  Таким чином, при роботі ДПП-200/32 на частоті 
струму 50 Гц, частота обертання ротора буде складати 94 об/хв.   

Дослідження теплового стану ДПП-200/32 проведено методом еквівалентних 
теплових схем (ЕТС) та за допомогою тривимірного моделювання в програмному 
середовищі COMSOL Multiphysics. Використання кожного методу має свої переваги та 
недоліки. Так метод ЕТС дозволяє відносно швидко знайти середні значення 
температур для кожного вузла машини, але не може виявити локальні перевищення 
температури. В той час, при моделюванні температурного стану машини в тривимірній 
постановці, відсутні ці недоліки.  

mailto:vladislav.kateshko@email.com
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Двигун ДПП-200/32 має лише одне джерело тепловиділення – котушка статора. 
Оскільки кожна фаза статора розділена одна від одної повітряними проміжками та 
дисковим ротором, то для оцінки теплового стану двигуна можна розглядати кожну 
фазу окремо. Дисковий ротор має безпосередній контакт зі статором лише через 
підшипниковий вузол, а від активної частини статора відокремлений повітряним 
проміжком. Таким чином, при моделюванні його можна не враховувати, а його зубчаста 
структура (наявність постійних магнітів, що виступають за площину диску ротора) 
впливає лише на коефіцієнт тепловіддачі з внутрішньої поверхні статора.  

Для спрощення моделювання в COMSOL Multiphysics можна розглядати не увесь 
статор ціликом, а лише його частину. На бокових гранях задати умови симетрії. Це 
дозволяє скоротити час розрахунку і не потребує високих ресурсів ЕВМ. Результати 
розрахунку 1/16 частини статора показано на рис. 1. 

    а        б 
Рис. 1 – Картина теплового поля: а – переріз статора по середині П-побідного осердя; 

б – переріз статора між П-побідними осердями 

Результати моделювання показали, що частина котушки статора, яка знаходиться 
між П-побідними осердями, перегрівається на 7% більше, ніж та, яку безпосередньо 
охоплює П-подібне осердя. Наявність контакту лише з однієї сторони недостатньо для 
повноцінного тепловідводу. 

Список літератури: 
1. Єгоров, А. В. Аналіз магнітного кола в генераторі з поперечним магнітним потоком в

режимі неробочого ходу/ А. В. Єгоров, А. М. Маслєнніков, О. О. Дунєв, Р. В. Бредун // Вісник 
Національного технічного університету «ХПІ». Серія: «Електричні машини та електромеханічне 
перетворення енергії». – 2020. – № 3 (1357). – С. 101 – 105. – doi:10.20998/2409-9295.2020.3.17.  
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Проблема надійності електричних машин останнім часом загострюється у зв'язку 
з різким розширенням сфери їх застосування і зі збільшенням втрат в народному 
господарстві при відмові електричних машин у процесі експлуатації [1]. 

Традиційний метод дослідження надійності електричних машин – дослідження 
статистичних даних про відмови, тобто порушення працездатності виробу. 

Теорія надійності в її сучасному вигляді стала розроблятися близько 30 років 
тому на основі статистичних даних відмов електричних машин (рис. 1, а). А впродовж 
декількох попередніх десятиліть електромашинобудування розвивалося у напрямі 
підвищення використання машин, збільшення навантажень активних матеріалів і 
зниженні маси машини на одиницю потужності, але з урахуванням цієї тенденції в 
сучасній літературі не існує оновлених статистичних даних по відмовам. 

Така статистика має оновлюватися у співпраці вчених і інженерів, які 
експлуатують електричні машини. 

Наразі, на жаль, на більшості підприємств України інженери не займаються 
збором даних по відмовам, або взагалі не існує відділів надійності. 

Для діагностування стану електричних двигунів вчені розробляють власні 
пристрої їх контролю [2] або за можливістю користуються сучасними аналізаторами. 

На Маріупольському металургійному комбінаті інженери відділу технічної 
діагностики Управління надійності та діагностики ведуть збір таких даних. Для 
діагностування відмов інженери використовують динамічний аналізатор EXP4000, 
який дозволяє виконувати тести для визначення характеристик електричних машин і 
визначати їх фізичний знос за вузлами, а саме: 

– оцінювати якість живлення обмоток (дисбаланс напруги);
– виявляти проблеми з електричними з'єднаннями;
– виявляти пошкоджені стрижні ротора (дефекти білячої клітини);
– виявляти ексцентриситет повітряного проміжку;
– виявляти проблеми з перенавантаженням;
– виявляти механічні проблеми (пошкодження підшипників, порушення

центрування, дисбаланс вентилятора, дефекти робочого колеса). 
Для виготовлення металургійної продукції (плоского прокату, труб) 

використовується обладнання, в якому робочі органи приводяться в дію класичними 
електричними двигунами (асинхронні, синхронні, постійного струму) і від їх стану в 
тому числі залежить безперебійність виробничого процесу в цілому. 

За перше півріччя 2020 року за даними Маріупольського металургійного 
комбінату зібрана статистика відмов електрична машин і представлена на рис. 1, б [3] 
у порівнянні з даними представленими в класичній літературі по надійності 
електричних машин. 
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Рис. 1 – Статистичні дані відмов по вузлам електричних машин: 

a – за інформацією з літератури; б – по результатам діагностування 

Використання динамічного аналізатора на комбінаті дозволило виявити 
конкретну причину відмови вузлів електричних двигунів. Такі дані представлені в 
табл. 1. 

Таблиця 1 – Виявлені при діагностуванні причини відмов вузлів електричних 
машин 

Вузол Підшипники Статор Ротор Інші 
Причини – дефекти

пошкодження 
– міжвиткові
замикання 
обмоток; 
– розшихтування
осердя; 
– замикання
шихтованого 
осердя 

– обрив стрижнів;
– дефекти білячої
клітки; 
– ознаки
незбалансованості 
(дисбаланс ротора 
або робочого 
колеса) 

– ослаблення
кріплення 
електродвигуна 
на фундаменті; 
– зниження якості
електроенергії 

Саме виявлення причин відмов електричних двигунів дозволяє інженерам 
Управління надійності та діагностики вчасно та якісно виконувати необхідні ремонтні 
роботи або робити висновки про неможливість ремонта і замінювати двигуна на 
новий. 

Важливим для подальших теоретичних досліджень питань надійності 
електричних двигуaнів металургійної галузі є довготривалий збір статистичних даних 
і на цій основі оновлення рекомендацій щодо їх проєктування і експлуатації. 
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Досвід експлуатації багатьох підстанцій показав, що при дотриманні запобіжних 
засобів релейне обладнання працює добре. Деякі випробування на об'єкті виявили, що 
напруга електромагнітних завад є вищою за випробувальну напругу релейного 
терміналу через невдале поєднання системи заземлювальних проводів, 
заземлювального контуру і маршруту прокладення кабелів. Низка випробувань і 
вимірювань напруги завад з екранованими кабелями показали, що напруга завад 
перебуває в допустимих межах, встановлених для обладнання [1]. 

Електромагнітні завади можуть привести до помилкових спрацьовувань і вивести 
з ладу обладнання, яке спричинить простій послідовно з'єднаних з ним елементів і, 
зрештою, приведе до недовідпуску електричної енергії споживачу. 

Економічна ефективність впровадження екранованих кабелів визначається як: 
Е = В1 – В2,      (1) 

де В1 і В2 – приведені витрати з урахуванням збитку, що виникає при порушеннях 
електропостачання споживачів при використанні екранованого і неекранованого 
кабелю відповідно. Приведені затрати визначаються з урахуванням збитку оскільки 
варіанти суттєво розрізняються по надійності електропостачання: 

В = Ен К +Ва + З,     (2) 
де Ен – нормативний коефіцієнт порівняльної ефективності капітальних вкладень 
(Ен = 0,12); К – одноразові капітальні вкладення в споруджувані об'єкти; Ва – щорічні 
експлуатаційні витрати; З – математичне очікування збитку виникаючого при 
порушеннях електропостачання споживачів. 

Вартість спорудження контрольного кабелю, обчислюється за формулою: 
 K = (K’0 + K’’0)L,     (3) 

де L - довжина кабелю; K’0 - вартість кабелю; K’’0 - вартість будівельно-монтажних робіт. 
Щорічні витрати Ва складаються з амортизаційних відрахувань і витрат на 

експлуатацію об'єкту, які складаються з витрат на паливо, поточний ремонт, витрати 
виробничого персоналу і загальностанційних або суспільних витрат.  

Сумарний збиток через аварійне обмеження електроспоживання З складається з 
сумарного збитку народному господарству і системного збитку при відмовах окремих 
елементів. Останній складається з витрат на аварійно-відновні (позапланові) ремонти 
обладнання, що відмовило, і з додаткових витрат на розподіл електроенергії протягом 
часу ліквідації аварії і відновлення оптимального режиму системи. 

Після підстановки даних отримуємо, що економічна ефективність впровадження 
екранованих кабелів становить Е = 6100 грн для електричної мережі 110 кВ, що 
складається із знижувальної підстанції та двох повітряних ліній електропередачі.  

Список літератури: 
1. EMC Directive 99/336/EEC of the Council of the European Community. — 1999 Luxembourg:

Office for Official Publications of the European Communities 2000 — 392 pp. 
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Генератори із поперечним магнітним полем наразі користуються високою 
популярністю серед наукової спільноти, як найпростіші по конструкції, відносно 
дешеві у виготовленні та дуже ефективні у різноманітних режимах роботи електричні 
машини. Постійні магніти (ПМ), такі як Nd-Fe-B, які використовуються у генераторі із 
поперечним магнітним полем (ГПП) та інших електричних машинах, наразі є найбільш 
ефективними, проте ціна постійних магнітів пропорційна їх розмірам і,  нажаль, не є їх 
перевагою. Також чим більше розмір ПМ, тим більше сила «залипання» магнітів при 
взаємодії із осердям статора та більше момент опору ротора при обертанні його 
привідним механізмом. Тому питання знаходження оптимальних розмірів постійних 
магнітів без відносної втрати електрорушійної сили (ЕРС) генератора є актуальним. 

У цій роботі було проведено дослідження двофазної, дискової конструкції ГПП, у 
якій на статорі закріплені П-подібні осердя, а у пази вкладається обмотка у вигляді 
циліндра. На диск ротора наклеєні постійні магніти із полярністю у шахматній 
послідовності, який закріплюється між двома фазами статора [1, 2]. Електромагнітний 
аналіз машини було проведено за допомогою програми Ansys Maxwell 3D, у якому 
задавалися властивості всіх магнітопровідних матеріалів, кількість витків, та граничні 
умови розрахунку [3]. Основні розміри машини, кількість витків котушки та частота 
обертання ротора протягом усього розрахунку були незмінними, варіювався лише 
один параметр – це розмір постійних магнітів. Ціль аналізу було зменшити висоту ПМ 
без суттєвого зменшення виробленої ЕРС генератора, проте при суттєвому зменшенні 
моменту опору від дії постійних магнітів при обертанні ротора. Ширина ПМ, та їх 
довжина складали 15мм, висота ПМ варіювалася від 2 до 9 мм. При цьому під час 
кожного розрахунку було отримано, збережено та проаналізовано такі параметри як 
наведена ЕРС на обмотках статора та момент опору від дії ПМ при обертанні ротора. 

Після проведеного аналізу магнітного поля при заданих параметрах було 
знайдено оптимальне значення висоти постійного магніту (4 мм), яке значно зменшує 
момент опору від дії ПМ при обертанні ротора і задовольняє привідний механізм по 
моменту, та водночас не суттєво впливає на ЕРС дослідженої машини. 
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Розробка схеми електричної мережі 330 кВ здійснювалася на основі вимог і 
рекомендацій «Норм технологічного проектування енергетичних систем і електричних 
мереж 35 кВ і вище». Проектована електрична мережа 330 кВ складалася з двох вузлів 
навантаження - ПС 330/110 кВ «Б1» і ПС 330/110 кВ «Б2», які пов'язані за схемою з 
двостороннім живленням від вузлів - ПС 750/330 кВ «I» і ПС 750/330 кВ «II». Згідно з 
рекомендаціями, розробка схеми електричної мережі 330 кВ виконувалася відповідно 
до наступних принципів їх побудови: конфігурація мережі має, як правило, 
формуватися з одинарних ліній з двостороннім живленням, з'єднаних поперечними 
зв'язками в багатоконтурну мережу; до одинарної лінії між двома джерелами живлення 
або вузловими ПС рекомендовано приєднання однієї ПС 330 кВ; приєднання другої ПС 
допускається при дотриманні умов резервування (рис.1). 

Рис. 1 − Конфігурація електричної мережі 330 кВ при її проектуванні 

В результаті проектування визначено загальне навантаження вузлів електричної 
мережі 330 кВ на напрузі 110 кВ в режимах максимуму і мінімуму навантаження, а 
також післяаварійних режимах. Було здійснено вибір автотрансформаторів на ПС 
330/110 кВ та перетинів проводів ліній електричної мережі [1]. 

Конструкція повітряних ліній визначалася районами проходження їх трас і 
районуванням кліматичних умов території країни по швидкісному натиску вітру, 
товщині ожеледних утворень, грозової активності та інтенсивності танцю проводів. 
Навантаження автотрансформаторів ПС 330/110 кВ було приведено до сторони вищої 
напруги. Визначено розрахункове навантаження вузлів і параметри усталених режимів 
максимального та мінімального навантажень електричної мережі. 

Перетини проводів ліній варіантів електричної мережі перевірялися відповідно 
до допустимого струмового навантаження по нагріванню та з точки зору достатності 
регулювального діапазону авто-трансформаторів з пристроєм регулювання під 
навантаженням. Здійснено регулювання напруги для забезпеченні бажаної напруги на 
шинах середньої і нижчої напруги автотрансформаторів з метою якісного 
електропостачання споживачів, обумовленого умовами стабілізації напруги. 
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З недавнього часу однією з тенденцій розвитку енергетики в світі є використання 
опор з композитного матеріалу. Таким опорам властиві простота конструкції, високі 
механічні характеристики, мала вага, високі діелектричні властивості, тривалий термін 
експлуатації [1]. У зв'язку з цим на сьогоднішній день такі опори застосовуються в 
електричних мережах практично в будь-яких класах напруги (від опор для освітлення 
напругою 0,4 кВ до магістральних ліній електропередачі напругою 500 кВ).  

Одними з перших у використанні композитних опор стали енергетичні компанії 
США і Канади, де такі опори експлуатуються в складних кліматичних умовах або у 
місцях, де встановлення тяжких залізобетонних чи металевих опор є неможливим. На 
сьогоднішній день, крім зазначених країн, композитні опори успішно експлуатуються в 
Норвегії, Китаї, Польщі, Італії, Туреччини, Росії, Індії, Австралії та багатьох інших 
країнах.  

Для України питання використання композитних опор є не вирішеним на даний 
момент, оскільки не затверджені нормативні документи, які дозволяють проводити 
розрахунок і обґрунтовувати проектні рішення для повітряних ліній з такими 
конструктивними елементами. Слід зазначити, що обґрунтування застосування опор з 
композитних матеріалів вимагає детального вивчення всіх особливостей їх 
проектування, експлуатації та впливу як на навколишнє середовище, так і на режими 
електричних мереж.  

В якості методів розрахунку параметрів режиму для повітряних ліній 
електропередачі часто застосовують метод дзеркальних відображень [2]. 
Використовуючи цей метод, розраховуються значення напруженості електричного 
поля на поверхні проводів, напруг, відповідних критичному заряду на поверхні 
проводу, ємностей для кожної фази повітряної лінії електропередачі, ємності об'ємного 
заряду і інші. Знаючи величини цих параметрів, далі визначаються втрати активної 
потужності на корону для повітряної лінії електропередачі з урахуванням типу опор, 
які використовуються в електричних мережах. 

Для порівняння втрат електричної енергії були розглянуті повітряні лінії 
електропередачі з залізобетонними і металевими опорами, які є частиною діючої 
енергосистеми 330/110/35 кВ, розташованої на території України. Для розрахунку 
режимів роботи електричних мереж був використаний програмно-обчислювальний 
комплекс DIgSILENT PowerFactory [3]. Були визначені величини параметрів режиму для 
електричних мереж в режимі максимальних навантажень з урахуванням отриманих 
раніше параметрів повітряних ліній електропередачі з залізобетонними або 
металевими опорами.  

За результатами проведеного розрахунку були отримані сумарні втрати 
потужності для досліджуваних електричних мереж 330, 110 і 35 кВ при використанні 
опор різного типу, значення яких представлені в таблиці 1. Визначено також значення 
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сумарних втрат електричної енергії за місяць для системи електропостачання, які 
наведені у таблиці 2. 

Таблиця 1 – Результати розрахунку втрат потужності в ЛЕП 

Номінальна 
напруга мережі 

Залізобетонні та металеві 
опори 

Опори з композитних матеріалів 

Активні 
втрати 

потужності, 
МВт 

Реактивні 
втрати 

потужності, 
МВар 

Активні 
втрати 

потужності, 
МВт 

Реактивні 
втрати 

потужності, 
МВар 

330 кВ 35,24 -322,548 28,717 -371,026 
110 кВ 2,182 1,822 2,132 2,131 
35 кВ 0,649 0,526 0,579 0,622 

Сумарні втрати 
в 

енергосистемі 
38,071 -320,2 31,428 -368,273 

Таблиця 2 – Результати розрахунку втрат електроенергії в ЛЕП 

Номінальна напруга 
мережі 

Залізобетонні та металеві 
опори 

Опори з композитних 
матеріалів 

330 кВ 26731,72 21623,901 
110 кВ 1570,672 1483,872 
35 кВ 479,4206 399,1626 

Сумарні втрати 
електроенергії в 

енергосистемі 
28781,8126 23506,9356 

Отримані результати дозволяють зробити висновок про те, що використання 
опор з композитних матеріалів для досліджуваних електричних мереж 330, 110 і 35 кВ 
знижує величину втрат електричної енергії в мережах з композитними опорами на 
5,519,1 %, а втрати активної потужності на 2,318,5 %. Це досягнуто за рахунок зміни 
параметрів повітряних ліній електропередачі при компактному розташуванні фазних 
проводів.  

Напруженості електричного поля на поверхні проводів, ємність для кожної фази, 
ємності об'ємного заряду і інші параметри повітряних ліній електропередачі 
змінюються при використанні опор з композитних матеріалів в порівнянні з 
залізобетонними і металевими опорами. Саме це і призводить до зниження втрат 
потужності і електричної енергії в таких електричних мережах. 

Таким чином, впровадження композитних опор в електричних мережах України 
дозволить в довгостроковій перспективі отримати значний фінансовий ефект. 

Список літератури: 
1. Sarmento, M., Lacoursiere, B. State of the Art Overview Composite Utility Poles for Distribution

and Transmission Applications / M. Sarmento, B. Lacoursiere // Transmission and Distribution 
Conference and Exposition: Latin America, Venezuela. – 2006. – P. 1-4. 

2. Narvaez, D., Velez, G., Narvaez, D. Method of the images in problems of electromagnetism /
D. Narvaez, G. Velez, D. Narvaez // Contemporary Engineering Sciences. – 2018. – Vol. 11. – No. 96. – 
Р. 4751-4759. 

3. DIgSILENT PowerFactory, User Manual. – Gomaringen, Germany. – 2018. – 1253 р.
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Швидка і точна діагностика є актуальною необхідністю сучасної медицини і 
економічною категорією, тому що застосування високоефективних методів не 
інвазивної діагностики, в тому числі і на до госпітальному періоді, дозволяє скоротити 
перебування пацієнта на лікарняному ліжку, раніше повернути його до активного 
трудового життя. 

В даний час прилади та апарати для функціональної діагностики є найбільш 
великою групою, за допомогою яких здійснюється сприйняття інформації (виявлення, 
вимірювання, реєстрація, запам'ятовування) і обробка біоелектричних, біомагнітних, 
теплових, оптичних, тактильних, іллюмінесцентних, біохімічних, радіаційних сигналів. 

Проблема виділення корисного сигналу на тлі цілого комплексу перешкод і 
спотворень є однією з основних при проведенні сучасних електрокардіологічних 
досліджень. Наявність артефактів в електрокардіологічних сигналах (ЕКС) істотно 
ускладнює його аналіз і виявлення діагностичних ознак. При вирішенні даного 
завдання складність полягає у виборі методів фільтрації для усунення певного типу 
артефактів, а також критеріїв оптимізації використовуваних алгоритмів. 

Існуючі підходи для обробки ЕКГ - сигналу можуть бути згруповані за двома 
основними категоріями: з попередньої сегментацією і без попередньої сегментації. Під 
сегментацією розуміється визначення характерних точок в процесі серцебиття. 
Оскільки сигнал ЕКГ може мати значну варіабельність за часом. Це, в свою чергу, 
викликає зміну в тимчасових, амплітудних і морфологічних параметрах між хвилями 
під час фізичної активності серця, наприклад, за рахунок препаратів або сильних 
емоцій. 

Тому необхідно унормувати значення щодо змін ЧСС. Також в якості параметрів 
можна вибирати значення нормованої автокорреляції або ж параметри Вейвлет - 
аналізу. 

Якість процедури контролю характеризується достовірністю, яка кількісно 
оцінюється ймовірністю того, що результат контролю відповідає дійсному стану 
об'єкта контролю. 

Так як повна ймовірність помилок контролю є доповненням достовірності до 
одиниці, то зменшення будь-який з складових ймовірності помилки призводить до 
підвищення достовірності контролю. 

Стан серцево-судинної системи істотно впливає на якість і тривалість життя 
людини. У той же час, серцево-судинні захворювання сьогодні є основною причиною 
смертності в світі. Велика частина з них - це інфаркт міокарда та інсульт. 

Мініатюризація елементної бази, використання хмарних обчислень і штучного 
інтелекту дають можливість отримання практично постійної інформації про серцевої 
діяльності і виконанні її аналізу без будь-яких затримок. В таких умовах на перший 
план виходять питання підвищення достовірності діагностики та прогнозування стану 
серця на основі цих даних. 

mailto:xxxooozzzyyyaaa@gmail.com


Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених-2020 207 

Секція 2. Електротехніка та електромеханіка, радіотехніка та енергетичне 

машинобудування 

УДК 621.1 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РОЗПОДІЛУ НАЯВНОГО ТЕПЛОВОГО 
ПЕРЕПАДУ МІЖ СТУПЕНЯМИ НА ПОТУЖНІСТЬ ЦВТ  

ТУРБІНИ К-540-23,5  

Р. Б. Шерфедінов1,  О. П. Усатий2 , О. П. Авдєєва3, 

1 аспірант кафедри турбінобудування,  НТУ  «ХПІ», Харків, Україна 
rizasherfedinov@gmail.com 

2 д.т.н., с.н.с., завідувач кафедри турбінобудування , НТУ «ХПІ», Харків, Україна 
3 к.т.н., доц., доцент кафедри турбінобудування, НТУ «ХПІ», Харків, Україна 

В результаті аналізу чисельного дослідження вихідного варіанту теплової схеми 
турбіни К-540-240 виробництва АТ «Турбоатом» для проточної частини циліндру 
високого тиску (ЦВТ) видно розподіл наявного теплоперепаду циліндра зі 
збільшенням на перших ступенях, в той час як останні ступені є недовантаженими. 
Такий розподіл теплоперепаду з точки зору отримання максимальної потужності 
здається цілком обґрунтованим, тому що через перші ступені проходить більша масова 
витрата пари з великим розташовуваним теплоперепадом. 

Основна ідея полягає в тому, що для правильного розподілу теплоперепаду 
циліндра між його ступенями необхідно враховувати, нарівні з масовою витратою пари 
через ступені, також і їх ККД. Максимальна потужність визначається 

(1) 

Де – розташовуваний теплоперепад i-го ступеня; – масова витрата ступеня;

– потужністний ККД ступеня.

Потужність відсіків:

(2) 

Потужність турбіни 

(3)

Вагові коефіцієнті при розташовуваних теплоперепадах відсіків: 

(4)

mailto:your@email.com
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Чим більше ваговий коефіцієнт відсіку, тим більша частка наявного 
теплоперепаду турбіни повинна спрацьовуватися в цьому відсіку. 

Частка теплоперепаду по відсіках: 

 ; ; . (5) 

Буде справедливо якщо: 

 (6)

При цьому уточнюються в процесі оптимізації ПЧ, що веде до 

необхідності зміни   відсіків. 

Ця операція проводиться ітераційно до тих пір, поки процес не зійдеться. 
Кожен розрахунок закінчується визначенням: 
 Абсолютного ККД циклу;
 Термічного ККД циклу;
 Внутрішнього відносного ККД ПЧ;
 Потужності турбоблока;
 Температури живильної води, що надходить в котел;
 Відборів пари на підігрів живильної води в підігрівач;
 Кількості умовного палива, що спалюється в котлі для отримання пари і для

промперегріву пари. 

Враховуючи, що теоретично всі параметри ( … ) 

взаємозалежні, то зміна одного з параметрів ( будь-якого з відсіків 

призведе до зміни всіх інших параметрів як поточного відсіку, так і всіх інших відсіків. 
Однак, ступінь впливу кожного з параметрів на інші параметри буде різною. 

Найбільш сильний вплив буде, ймовірно, на параметри «свого» відсіку, а на інші 
позначиться менше, але це вимагає перевірки чисельним експериментом.  

1. Задаємо  розрахунок  оптимізація ПЧ та визначення  . 

2. Визначаємо коефіцієнти . 

3. Визначаємо нові значення  і повторюємо п.п. 1-3 в ітераціях до тих пір поки   

  перестануть змінюватись від ітерації до ітерації. 

Таким чином, отримані результати оцінки вагових коефіцієнтів для ПЧ ЦВТ 
турбіни К-540-240 вихідного і оптимізованого варіантів показали необхідність 
правильного вибору теплоперепаду та ККД по всіх ступенях циліндру. 

Список літератури: 
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Сьогодні більшість підприємств застосовують базові індикатори фінансового стану 
(наприклад, EVA, RAROC, ROI та ін.). Однак виразити лояльність клієнтів, ефективність 
суспільної діяльності чи задоволеність споживачів за допомогою числових показників 
неможливо.  

 Поряд із звичними індикаторами фінансового стану у звітності мають 
використовуватися показники, що дозволяють оцінити взаємодію підприємства з 
суспільством та навколишнім середовищем, наявні нематеріальні активи, систему 
управління та репутацію.  

З цією метою було розроблено ряд систем показників діяльності.  Однією з 
найбільш поширених є збалансована система показників (англ. Balanced Scorecard, BSC) 
[1], що охоплює чотири спектри діяльності підприємства: економічну, корпоративну 
(внутрішні бізнес-операції), управління людськими ресурсами (кваліфікація та 
розвиток персоналу), управління відносин з клієнтами. Таким чином, BSC надає 
можливість сформувати загальне уявлення про ситуацію в компанії.  

На основі збалансованої системи показників була сформована універсальна 
система показників діяльності (Total Performance Scorecards, TPS). Обидва підходи 
побудовано навколо ідеї управління організації, націленого на підвищення економічної 
ефективності, шляхом зближення цілей організації та кожного з працівників.  

Обидві системи було створено з метою забезпечення можливості прогнозування 
ефективності функціонування компанії та розширення оцінки інвестицій. 

Однак досі не існує єдиної збалансованої системи показників, через що 
пропонуються різноманітні підходи до вибору застосовуваних показників, зокрема: 
відкидання неістотних критеріїв [3, c. 26], формування систем показників для кожної з 
груп користувачів [4], специфіки взаємодії із зацікавленими сторонами [5, с. 24-31] тощо. 

 Не можна не зазначити, що альтернативні підходи до звітності, які мають 
подолати недоліки традиційної фінансової звітності, іноді дають зворотній ефект. Більш 
того, недосконалість корпоративної звітності деякими дослідниками [2] визнається 
однією з причин кризових явищ у економіці. Орієнтація на майбутні доходи, що набула 
поширення останнім часом у нефінансовій звітності, призводить до невідповідності 
ринкової вартості (курсу акцій) компанії реальній.  

 Водночас складання нефінансової звітності сприяє тому, що користувачі мають 
можливість краще зрозуміти бізнес-модель компанії, її вплив на соціум, навколишнє 
середовище. Окрім розвитку системи звітності, компаніями має бути сформовано 
інтегроване мислення, що передбачає взаємозв’язки між здійснюваними операціями, 
наявними капіталами та зацікавленими сторонами. Перевагами впровадження такого 
підходу є підвищення лояльності співробітників і довіри населення, залучення 
інвесторів, зміцнення репутації, покращення ефективності управлінських рішень. 
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Поступова соціалізація бізнесу відбувається за рахунок посилення ролі 
нематеріальних факторів економічного розвитку. Світовий досвід показує, що цього 
можна досягти шляхом реалізації концепції корпоративної відповідальності. 

Україні стане в нагоді досвід Європи та США, зокрема що стосується зацікавленості 
ЗМІ у виконанні взятої перед суспільством відповідальності (як приклад – щотижневі 
індекси соціальної відповідальності у «Times») та пільгового оподаткування.  

При цьому ключові відмінності європейської та американської моделей 
нефінансової звітності у сфері корпоративної соціальної відповідальності полягають у 
різних підходах до розуміння етичної відповідальності (у США – підтримка переважно 
місцевого населення та товариств; у Європі - забезпечення соціального захисту за 
рахунок сплати високих податків). Звідси витікає різне ставлення до благодійності (у 
США вона розвинена більшою мірою у той час як європейська модель передбачає 
перекладання відповідальністі на державу шляхом сплати високих податків). 

Загалом, фінансова та нефінансова звітності взаємно збагачують одна одну. Якщо 
розглядати фінансову звітність як накопичену інформацію про підсумки діяльності 
компанії за певними напрямками, то її інтеграція з показниками нефінансової звітності 
(щодо соціальної відповідальності компанії) здатна у більшому обсязі задовольнити 
запити користувачів. Найбільша складність полягає у неможливості запровадження 
єдиних концептуальних засад такої звітності, встановленню чітко визначених 
показників для всіх компаній, єдиного порядку їх розрахунку та виміру. Це обумовлено 
різноманітністю форм ведення бізнесу та його основних цілей. 

Що стосується великих та середніх компаній, то вони можуть керуватися 
національними стандартами. Впровадження національних стандартів покращить 
контроль за ефективністю соціальних заходів компанії. Однак для малих підприємств 
найкращим варіантом, на нашу думку, є випуск нефінансової звітності у довільній формі. 
Такі звіти міститимуть інформацію щодо соціальної та природоохоронної діяльності 
компанії, але є значно простішими за формою і потребують менше затрат часу і фінансів 
для їх випуску і оприлюднення. 

Щодо періодичності звітності зі сталого розвитку, то саме вона зумовлює цінність 
такої звітності. На нашу думку, цілком виправданими є традиційні строки подачі звітів 
щорічно чи раз на два роки. 

Питання розробки стратегій корпорацій на основі принципів соціальної 
відповідальності та розкриття нефінансової інформації у звітності залишаються 
актуальними для України, оскільки їх вирішення допоможе інтеграції вітчизняних 
підприємств на світові ринки. 
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У сучасному бізнес-середовищі спостерігається тенденція посилення взаємозв’язку 
між прийняттям фінансових рішень та нефінансовою звітністю не лише поза межами 
підприємства, а й всередині нього. Соціально відповідальні компанії при складанні 
звітності усе більше уваги приділяють не лише кількісним даним, а включення таких 
показників як обсяги атмосферних викидів, виробництва, рівень травматизму 
наближають нефінансову звітність до фінансової. 

Згідно даних аналітичного огляду світового ринку професійних інвестицій, 
відомості щодо соціальної відповідальності надають 78% компаній, що котируються на 
біржі, а розділ з КСВ у річну звітність включає половина [1]. Глобальне дослідження EY 
«Завтрашні правила інвестування» (англ. «Tomorrow’s investment rules») показало, що 
89% опитаних інвесторів спиралися у процесі прийняття рішень на нефінансові 
показники [2].  

При цьому вони більшою мірою покладалися на суб’єктивні оцінки надаваної 
інформації щодо впливу соціальних та екологічних факторів на вартість компанії та 
ризики діяльності. Більш того, експерти Світового економічного форуму у Давосі більш 
ніж 20 років тому дійшли висновку, що ¾ конкурентоздатності компанії забезпечують 
так звані «гнучкі» фактори, а саме: імідж компанії, якість продукції, рівень 
компетентності її працівників тощо. 

Історія розвитку звітності зі сталого розвитку бере свій початок у США, де, 
починаючи з 1960-х років, інвестори вимагали більш повної фінансової інформації для 
прийняття інвестиційних рішень.  

Ідея звітів про сталий розвиток полягає в тому, що компанія демонструє взаємодію 
з навколишнім середовищем, визначаючи взаємний вплив, а не тільки орієнтована на 
саму себе і подальший розвиток бізнесу.  

Питання практичної реалізації соціальної відповідальності підприємств почали 
розглядатися науковцями у другій половині 70-х років. Саме у цей час виникла 
корпоративна соціальна сприйнятливість, за якої спостерігалася невідповідність 
очікувань суспільства та фактичних результатів діяльності підприємств. 

Найбільш повно модель корпоративної соціальної відповідальності була описана у 
дослідженні [5], яке передбачає розгляд корпоративної соціальної відповідальності як 
процес, в основі якого: 

1) принципи побудови (цінності суспільства, публічно-правова відповідальність
компанії);

2) способи практичного втілення (попередня оцінка галузі, визначення
користувачів, взаємовідносини зі стейкхолдерами);

3) результати проведення (соціальна політика, вплив на суспільство).
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На сьогодні у світі налічується близько 30 систем міжнародних стандартів у сфері 
корпоративної соціальної відповідальності, до числа яких входять рейтингові індекси, 
системи сертифікації та безпосередньо стандарти підготовки звітності. 

Враховуючи лише фінансові показники, оцінити економічний потенціал 
підприємства складно. У розпорядженні менеджерів та інвесторів має бути релевантна 
інформація стосовно майбутньої вартості компанії, її здатності приносити дохід.  

Тому сьогодні постає питання повноти відображення вартості самого підприємства 
та його продукції/послуг у звітності. На фоні зростання значення міжнародних 
стандартів фінансової звітності, мають вдосконалюватися стандарти нефінансової 
звітності. 

Якщо розглядати соціальну відповідальність з економічної точки зору, стає 
зрозумілим, що вона являє собою здійснення витрат у поточному періоді задля 
зростання прибутків у довгостроковій перспективі. Відповідно, компанії повинні 
адаптуватися до нових умов шляхом мінімізації соціальних та екологічних ризиків.  

Варто зауважити, що корпоративна соціальна відповідальність безпосередньо 
впливає на створювану вартість підприємства. Існуюча в Україні система 
бухгалтерського обліку не відповідає усім потребам зовнішніх і внутрішніх 
користувачів, оскільки не передбачає відображення соціальної та екологічної 
відповідальності підприємства. 

Основні принципи складання нефінансової звітності [3, 4]: відповідність вимогам 
груп впливу (має бути продемонстровано механізми взаємодії компанії з найбільшими 
групами впливу (зацікавленими сторонами); стратегічна орієнтованість (у тому числі 
шляхи відновлення використовуваних капіталів компанії).  

При цьому звітність покликана надавати інформацію, яка допоможе при прийнятті 
рішень щодо інвестування, кредитування і т. ін. Забезпечення стійкого розвитку 
підприємства значною мірою залежить від прийняття ефективних управлінських 
рішень, що, в свою чергу, неможливо без якісної інформаційної основи.  

Враховуючи індивідуальність систем показників для підприємств різних галузей, 
підтвердження таких даних шляхом здійснення незалежного аудиту ускладнюється. 
Попри наявність у звітності підтверджень її об’єктивності від імені керівництва, 
прозорість таких звітів не завжди відповідає заявленій.  

Процедура проходження зовнішнього незалежного аудиту нефінансової звітності 
сприяє зростанню довіри її користувачів. При цьому не варто забувати, що аудит у 
даному випадку являє собою процедуру перевірки звітів на предмет дотримання 
стандартів та принципів складання, а не репрезентативності результатів діяльності. 
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Планування асортименту є невід'ємною частиною маркетингу. Навіть добре 
продумані плани збуту й реклами не зможуть позбавити від наслідків помилок, що були 
допущені при плануванні асортименту. 

Сутність планування асортименту полягає в тому, щоб товаровиробник вчасно 
пропонував певну сукупність товарів, які б найбільше повно задовольняли вимогам 
певних категорій покупців, в першу чергу, та  другу – отримання максимально 
можливого прибутку. 

Для початку надаємо визначення поняттю «асортимент». З економічної точки зору 
під асортиментом (від фр. assortment) розуміють відображення галузевої та 
міжгалузевої пропорції у складі товарної пропозиції, яка характеризує результати 
діяльності підприємств, тобто це один з факторів, що визначають ступінь 
збалансованості попиту та пропозиції. 

Асортиментна політика підприємств відіграє важливу роль у конкурентній 
боротьбі між торговельними підприємствами за частку ринка. Чим більше в продажу 
товарів різних найменувань, що задовольняють потреби покупців, тим сильніші 
конкурентні позиції торговельного підприємства на ринку. Торговий асортимент 
формується на основі попиту і призначення цільових ринків товарів. Попит покупців і 
асортиментна номенклатура взаємозалежні. Зміни в попиті супроводжуються змінами в 
асортименті і відбиваються на його збалансованості. 

Формування асортименту товарів являє собою процес підбору для продажу різних 
груп товарів, їх видів, та різновидів за всіма ознаками, що їх відрізняють. 

Сутність проблеми формування асортименту складається в плануванні фактично 
всіх видів діяльності, спрямованих на відбір продуктів для майбутнього виробництва та 
реалізації на ринку й на приведення характеристик цих продуктів у відповідність із 
вимогами споживачів. Планування асортименту продукції є безперервним процесом, що 
триває протягом усього життєвого циклу продукту, починаючи з моменту виникнення 
ідеї його створення до моменту вилученням з товарної програми. 

Формування асортименту на основі планування є безперервним процесом 
протягом всього життєвого циклу продукту, починаючи з моменту зародження задуму і 
закінчуючи вилученням з виробництва. Фактори формування асортименту поділяються 
на загальні (попит та рентабельність) та специфічні (сировинна і матеріально-технічна 
база виробництва, досягнення науково-технічного прогресу у промисловості; для 
торгового асортименту – виробничі можливості виробників, спеціалізація (клас і тип 
торгової організації, канали розподілу, методи стимулювання збуту і формування 
попиту, матеріально-технічна база торгової організації). 

Планування товарного асортименту підприємства являє собою розробку 
комплексу заходів з метою створення і постійного вдосконалення продукції, а також 
своєчасного зняття з виробництва застарілих виробів з метою формування оптимальної 
виробничої програми [2]. 

Правильно спланований асортимент – це запорука успішної діяльності 
підприємства. Тому розглянемо основні завдання, на які спрямовані заходи з 
планування асортименту: 

mailto:lankohelen@gmail.com
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- забезпечення постійного вдосконалення і оновлення продукції підприємства; 
- підтримку оптимального співвідношення між новими, модернізованими і 

застарілими виробами; 
- визначення раціональної структури асортименту в розрізі сегментів ринку, 

раціонального співвідношення між товарами на нових і освоєних ринках; 
- розробку, створення і своєчасний вихід на ринок з принципово новими виробами; 
 -ухвалення обґрунтованих рішень про своєчасне зняття з виробничої програми 

виробів, що втрачають ринкові позиції 
На основі аналізу літературних джерел та отриманих результатів з реалізації 

практичної діяльності щодо планування товарного асортименту продукції  
підприємства, запропоновано систему планування асортименту, яку можна поділити на  
два великих розділи (рис. 1): 

1 Знання, досвід та матеріально-технічні можливості виробника (розробки та 
науково-технічні досліди, фінансування, маркетингові дослідження, збут та розподіл, 
реклама та стимулювання збуту). 

2 Споживча цінність і задоволення потреб (наявність товару на ринку, 
експлуатаційні якості, потреба у товарі, яка залежить від ціни товару та інформованості 
та мотивація покупця). 

Рис. 1 – Планування асортименту продукції 

Планування товарного асортименту стосується не лише нових виробів. Хоча їх 
впровадження, безсумнівно, має першорядне значення для подальшого розвитку та 
рентабельної діяльності будь-якого підприємства, необхідно планувати заходи. У 
більшості випадків освоєння нових виробів фінансується за рахунок відрахувань з 
прибутку від реалізації поточної продукції, яку підприємство поставляло на ринок 
протягом років і, яку воно сподівається реалізовувати в майбутньому. 
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Значні мегарегіональні зміни на континентах з різною інтенсивністю та різними 
результатами зумовлені поглибленням процесів глобалізації світового господарства та 
викликані розширенням та поглибленням економічної інтеграції, суттєвими змінами в 
структурі національних економічних систем, тривалими трансформаційними 
зрушеннями тощо. Разом із глобалізаційними процесами сучасний світ переживає 
перехід від індустріального суспільства до інформаційного, при цьому рівень розвитку 
інформаційного простору вирішальним чином впливає на економіку, культуру і 
політику. Впровадження новітніх телекомунікаційних технологій веде до скорочення 
витрат і зростання продуктивності праці, створення віддалених робочих місць, розвитку 
дистанційних форм навчання і т. д. Суттєвим трендом розвитку світової економіки у ХХІ 
сторіччі є поширення ІКТ, що надало можливості розвитку «цифрової економіки» та 
зумовило впровадження у науковий обіг понять «цифровізація» або «діджиталізація». 
Найбільшу перевагу від застосування цифрових технологій отримує фінансовий сектор 
економіки, зокрема дослідженням даних питань присвячено низку праць вітчизняних і 
зарубіжних вчених серед яких слід відмітити: Г. Белінську, О. Васюренко, Д. Дранове, Д. 
Емері, Л. Жердецьку, Р. Мертона, Г. Мінцберг, В. Соловйова, Д. Тіса, Л. Уайта, Л. Федулову, 
Дж. Фіннерті та інших.  

Втім постійного аналізу потребують питання впливу процесів діджиталізації на 
діяльність фінансового сектору економіки України для визначення основних сучасних 
трендів цифровізації та технологізації фінансових послуг, що і обумовлює мету роботи. 

Не зважаючи на позитивну динаміку економічного розвитку України, залишаються 
переважно низькі показники економічної сфери у порівнянні з іншими держави. 
Зазначене проявляється через відомий феномен цифрової нерівності, цифрової прірви 
(digital divide), що у контексті глобалізації, цифровізації та розвитку інформаційного 
суспільства отримав відповідну реакцію по всьому світу. Йдеться про розподіл 
суспільств держав на основі нерівномірного доступу до сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій. Найбільш яскравим прикладом зазначеної нерівності є те, 
що [1] на початку ХХІ століття 80 % людей у світі ще ніколи не користувалися телефоном 
і 93 % не використовували комп’ютер, у порівнянні з тим, що наприкінці 2018 року 
уперше за всю історію більш ніж половина населення світу користується Інтернетом. Це 
є значним досягненням у напрямку більш інклюзивного суспільства, який надає нові 
можливості розвитку за допомогою ІКТ, що є важливим кроком до того, щоб жодна 
країна не залишилась «позаду». 

Стрімкий розвиток цифрових технологій породжує енергійний розвиток і 
цифрової економіки завдяки спроможності збирати, застосовувати і синтезувати великі 
обсяги цифрових даних фактично. Ці питання глибоко зацікавили науковців у напрямку 
впливу цифрової економіки на розвиток суспільства. Порівняно з деякими недоліками 
цифровізація надає, безперечно, численні переваги, а саме на даний час ще невимірні 
мультиплікаційні ефекти цифровізації при підключенні в єдиний інформаційний 
простір всіх виробничих ланцюгів. Потенційні позитивні ефекти цифрової економіки 
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(цифрові дивіденди) надаються потужними аналітичними кампаніями [2–4] та 
світовими форумами [5], і залежно від методів оцінки розмір цифрової економіки наразі 
оцінюють від 4,5 до 15,5 % світового ВВП [1], і у неї є величезний потенціал для 
подальшого розширення.  

Вплив цифровізації, як і при появі будь-якої нової сукупної технологічної хвилі, на 
суспільство та економіку є неоднозначним: з однієї сторони, позначається розвиток 
економіки на новітньому рівні взаємодії всіх її елементів, з іншої – руйнується стара 
система виробництва і розподілу благ. Використання ІКТ як в Україні, так і у світі на 
сьогоднішній день є повноцінним ресурсом суспільного розвитку в порівнянні з 
використанням традиційних ресурсів. В країні сформувався й успішно розвивається 
вітчизняний ринок інформаційних та телекомунікаційних продуктів і послуг, постійно 
зростає кількість корпоративних інформаційно-комунікаційних мереж, у вагомому 
ступені інформатизовано багато сфер економічної діяльності, особливо банківська 
сфера та державне управління, що й є підтвердженням розвитку ІКТ у тісному 
взаємозв’язку з розвитком економіки країни.  

Основною тенденцією розвитку цифрової економіки є розвиток інформаційного 
суспільства, основою та матеріально-технічною базою якого виступають сучасні 
інформаційно-комунікаційні технології, рівень розвитку яких є визначальним фактором 
інноваційного та збалансованого розвитку як окремих суб'єктів підприємництва 
фінансового сектору та інших сфер економіки, так і економіки країни загалом. Сучасний 
етап розвитку фінансового сектору характеризується прискореним впровадженням 
технологічних нововведень, передумовою чого слугували радикальні інновації 
попередніх періодів, а саме впровадження інноваційних фінансових послуг і 
інструментів та інновацій фінансових технологій. Передуючі процеси цифровізації 
(поява електронних грошей, банкінгу, платіжних систем, систем біржової торгівлі) та 
технологізації (розвиток фінансових мобільних додатків, краудфандингових та 
пірингових онлайн-платформ, криптовалют, блокчейну, технологій штучного інтелекту, 
хмарних технологій, робото-консультантів тощо) фінансового сектору дозволяють 
обґрунтувати сучасні тренди цифровізації та технологізації фінансових послуг, що 
ґрунтуються на ускладненні інноваційних фінансових технологій, розширенні сфери 
їхнього застосування, а також удосконаленні відповідних регулятивних документів. 
Серед найбільш важливих слід виокремити збільшення в структурі банківських послуг 
частки послуг онлайн та мобільного банкінгу, зростання користувачів інноваційних 
фінансових технологій, появу нових бізнес-моделей банків та розвиток співпраці з 
сектором інноваційних фінансових технологій тощо. 
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Бюджетні установи є безпосередніми виконавцями державних функцій, 

повноцінними суб’єктами господарювання на макро і мікроекономічних рівнях, 

учасниками процесу виконання бюджету як в частині його видаткової, так і дохідної 

складових. Саме тому одним з найважливих завдань процесів управління бюджетними 

установами є удосконалення обліку доходів та витрат та впровадження  комплексного 

підходу до аналізу їх діяльності. Це сприятиме зростанню якості інформаційного  

забезпечення управління установами та дозволить визначити їх реальний фінансово-

економічний стан, виявити невикористані внутрішньогосподарські резерви для 

подальшого розвитку та забезпечить більш ефективне цільове використання виділених 

державою грошових коштів. 

Необхідність впровадження надійного інформаційного забезпечення управління 

бюджетною установою і необхідність отримання інформації не лише в розрізі кодів 

бюджетної класифікації, а й за структурними підрозділами – це ті основні причини, які 

обумовлюють доцільність активного пошуку ефективних методів ведення й організації 

управлінського обліку на нинішньому етапі функціонування бюджетних установ. Так 

Управлінський облік є сукупністю методів та процедур, які забезпечують підготовку і 

надання інформації для планування, контролю і прийняття рішень на різних рівнях 

управління установою. Він зорієнтований на зовнішніх користувачів звітності та 

власників установи, які передусім зацікавлені загальними фінансовим результатами, 

величиною наданих бюджетних коштів, їх використанням, фінансовим станом на певну 

дату [1]. 

Однією з найважливіших функцій управлінського обліку в бюджетних установах є 

планування бюджетних витрат, завдання якого -  передбачити проблеми в діяльності 

установи ще до того, як вони виникнуть, виключити ймовірність поспішних рішень.

Завданнями бюджетування в бюджетних установах включають: забезпечення 

прозорості доходів і витрат, надходжень і виплат для підвищення якості управління 

фінансовими ресурсами; визначення найбільш ефективних видів і напрямків діяльності, 

контроль обґрунтованості надходження і використання фінансових ресурсів за видами 

діяльності; підвищення ефективності діяльності структурних підрозділів.  

На рис. 1 визначено елементи системи бюджетування для бюджетної установи - ДУ 

«Софіївська виправна колонія (№ 55)».  

Метою аналітичної служби ДУ «Софіївська виправна колонія (№55)» є своєчасне 

дослідження питання надання бюджетних асигнувань та їх економного використання, 

їх достатності для функціонування установи та можливості виконувати покладені на неї 

функції, самостійно залучати кошти для збільшення фінансових результатів.  

mailto:mtk_gd@ukr.net
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Рис. 1 – Елементи системи бюджетування ДУ «Софіївська виправна колонія 
(№ 55)» 

На рис. 2 представлено динаміку відповідних показників, розрахованих за даними 
фінансової звітності ДУ «Софіївська виправна колонія (№ 55)».  

Рис. 2 – Динаміка показників достатності доходів для функціонування
ДУ «Софіївська виправна колонія (№55)» 

Застосування у практиці аналізу доходів визначених на рис. 2 показників 
дозволить здійснити порівняння за кількома організаціями з однаковою галузевою 
належністю, що дозволить визначити як типові для певної сфери діяльності недоліки, 
так і специфічні, які притаманні окремій організації, та дозволить визначити орієнтири 
подальшого розвитку.   
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За роки незалежності України чимало роботи зроблено у сфері регулювання 
створення та існування підприємництва. Неодноразово змінювалося законодавство, 
удосконалювалися норми та спрощувалися ті чи інші процедури. Говорити, що за всі ці 
роки не відбулося жодних змін, звісно, не можна. Але, якщо об’єктивно поглянути на 
нинішній стан середовища, у якому доводиться існувати підприємництву, і якщо 
поглянути на деякі показники тінізації ринку, кількості реєстрації бізнесу громадянами 
України в іноземних юрисдикціях, зокрема в Чехії та Польщі, – все це говорить лише про 
одне – зробити ще потрібно дуже багато.  

Проте, на сьогоднішній день питання стоїть більш гостріше. І справа не лише в 
внесенні змін та доповнень до окремих актів національного законодавства. Необхідні 
фундаментальні зміни, які будуть здатні якісно змінити саме середовище, умови 
ведення підприємництва. 

Якщо проаналізувати сегменти підприємництва, то видається орієнтованість 
підприємництва на продаж та перепродаж товарів, здебільше, іноземного виробництва. 
Власне виробництво в Україні обмежується виробництвом сировини, а не кінцевого 
продукту, яка експортується, що не сприяє зростанню ВВП країни: металу та 
сільськогосподарської продукції.  

Такий стан свідчить про негативні тенденції українського підприємництва. Цьому 
сприяє відсутність ідеології підприємництва та стратегії його розвитку в Україні. Всі, у 
кого виникає бажання стати частиною підприємницького середовища, намагаються все 
зробити швидко, орієнтуючись виключно на матеріальну вигоду, власну вигоду. І як 
наслідок, не надто багато тих, хто в першу чергу бажає створити якісний, власний товар 
або послугу, створити це таким чином, щоб бізнес міг стати місцем роботи та розвитку 
не для одного покоління, так, як це відбувається у розвинутих та цивілізованих країнах. 
Тому сприяє і наявність конкуренції ринків іноземного виробництва товарів, 
собівартість яких є нижчою. За відсутності підтримки національного товаровиробника 
вітчизняним виробникам конкурувати з ними дуже важко.  

Проблем додає і недостатність спеціалістів, які через прагнення до кращого життя 
покинули нашу країну і пропонують свої навички на іноземних, більш оплачуваних 
ринках праці. 

Тому на ситуацію з підприємництвом необхідно дивитися дещо ширше, і розуміти, 
що змінити ситуацію одними лише поправками до законодавчих актів чи навіть 
відміною податків, – неможливо. Вбачаємо, що основними напрямками вирішення 
проблеми є:  

1) навчання та підготовка, перепідготовка спеціалістів;
2) їх мотивація;
3) створення державних програм розвитку підприємництва та їх реалізація;
4) створення стратегічного плану економічного розвитку країни.
На сьогоднішній день, подібна підтримка з питань не тільки фінансування, але й 

навчання та передачею досвіду все ж наявна в Україні, хоча й має фрагментарний та мало 
відомий характер. 

Можна звернутися до однієї з наукових праць, де всебічно досліджено нинішню 
ситуацію в Україні з підтримкою підприємництва. Зокрема, у роботі наголошено на тому, 
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що ще з далекого 2010 року в Україні діє «Український фонд підтримки підприємництва 
в Україні». Цей фонд існує й надає фінансову підтримку за рахунок Європейського банку 
реконструкції та розвитку, відповідно за рахунок Європейського Союзу. Якщо говорити 
про конкретну роботу фонду, то він допомагає підприємництву слідувати сучасним 
тенденціям та швидко трансформуватись відповідно до нових викликів ринку. 

Окремо зазначено й інші міжнародні організації та програми, які так чи інакше 
направлені на фінансову підтримку підприємництва в Україні. Це такі як: USAID, ООН, 
ЮНЕСКО, ЄС, Швейцарська агенція розвитку та співробітництва (SDC), CIPE (Центр 
міжнародного приватного підприємництва), Глобальний Інноваційний Фонд (GIF), 
Global Technology Foundation, IREX (Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів) 
[3]. 

Також в рамках дослідження питання підтримки підприємництва, необхідно 
звернути увагу на те, що й держава приймає участь у даному процесі. Так, Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі був запущений спеціальний веб-портал програми ЄС з 
підтримки малого та середнього бізнесу в Україні – COSME. Саме ця програма 
розрахована на підтримку малого та середнього бізнесу в Україні. Завдяки їй можна 
виходити на ринок Європейського Союзу та на ринки інших країн, які також є 
учасниками цієї програми. Вона дає можливість отримати інформацію про ті правила, 
які існують у сфері підприємницької діяльності у світі, а також, і це найголовніше – 
проходити бізнес-стажування у країнах-партнерах [1]. 

Проте, нажаль, малий та середній бізнес, здебільшого, не поінформований про ці 
програми. Тож одним із напрямків сприяння підприємництву є просвітництво та 
інформування про ці та інші проекти. 

В. В. Волошенюк у свої праці відмічає дуже важливу річ – бізнес-освіта це те, що у 
майбутньому дозволить сформувати правильне уявлення про головні та 
фундаментальні принципи підприємництва, економіки та менеджменту. На його думку, 
з якою можна беззаперечно погодитися, саме бізнес-освіта може надати ту інформацію 
та досвід, яких так не вистачає представникам українського підприємництва, і які 
неможливо отримати у звичайних вищих навчальних закладах [2, с. 69].  

Підсумовуючи, можна з упевненістю говорити, що підтримка підприємництва в 
Україні наявна, але здебільшого це фінансова підтримка окремо взятому сектору або 
напрямку, більше того за рахунок міжнародних донорів та фондів. Тому, вбачається за 
необхідне створити абсолютно нову державну платформу або державну програму, яка в 
першу чергу буде спрямована на малий бізнес, і мета якої буде – навчати головним 
ідеологічним моментам підприємництва, використовуючи найкращий світовий досвід, 
та, безперечно, державна, в т.ч. фінансова підтримка.  
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За сучасних умов господарювання сучасним підприємствам необхідно    
застосувати новітні підходи до економічної поведінки, постійно підвищувати 
конкурентоспроможність. Це вимагає постійної адаптації та пристосування до змін, що 
відбуваються в глобальній економіці, та необхідності залучення у вітчизняний бізнес 
ефективних способів активізації людського фактора, що використовують зарубіжні 
компанії. Мотивація персоналу виступає одним з основних інструментів управління 
персоналом, який в свою чергу, займає досить важливе місце в ефективному 
функціонуванні підприємства, тому існує необхідність постійного запровадження на 
підприємствах нових підходів для удосконалення існуючого мотиваційного механізму. 

Питання мотивації досліджували багато відомих науковців: А. Маслоу,  А. 
Шопенгауер, Д. Аткінсон, М. Туган-Барановський, К. Альдерфер, Ф. Герцберг, Д. Мак-
Клеланд, В. Врум, Дж. Адамс, Л. Портер, Е. Лоулер та інші. Значних досягнень у 
дослідженні мотивації персоналу здобули такі вітчизняні вчені, як А. Колот, О. Кузьмін, 
Г. Куликов, В. Лагутін, В. Новиков [2]. 

Мотивація – це процес спонукання кожного працівника та всіх членів колективу до 
активної діяльності для задоволення власних потреб та досягнення цілей організації [4]. 
Механізм мотивації людини можна більш детально зрозуміти розглянувши основні 
відомі теорії мотивації (рис.1) 

Рис. 1 – Співвідношення груп потреб у змістовних теоріях мотивації [1] 
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Зарубіжний досвід мотивації персоналу можна розглянути на прикладі відомої 
американської компанії Starbucks. Компанія пропонує інтерактивну структуру, яка 
заохочує персонал долучатися до своєї роботи, тобто топ-менеджмент дає змогу 
працівникам задовольняти власні потреби, щоб потім досягти нового рівня 
продуктивності. Основними принципами мотивування Starbucks є [5]: 

1. Рівне ставлення. Менеджери Starbucks ставляться до кожного співробітника
однаково, і всіх співробітників називають «партнерами». Для того, щоб зменшити 
дистанцію між статусом керівника та працівника, вони також співпрацюють з 
персоналом базового рівня, завдяки чому можуть підтримувати належну систему 
управління і створювати більш близьку і більш знайому атмосферу, ніж в інших місцях, 
яка дозволяє співробітникам отримувати задоволення від своєї роботи. 

2. Прислухання до співробітників. Starbucks має добре організований канал зв'язку
для співробітників, що надає велике значення праці. Зокрема, менеджери планують 
робочий час для кожного працівника і складають графік відпусток відповідно до їх 
побажань і вимог. Щотижня проводяться співбесіди, щоб дізнатись, у чому полягає 
потреба працівників. Спеціальне опитування під назвою «Партнерське обстеження» 
проводиться в компанії приблизно кожні два роки.  

3. Якісні заходи соціального забезпечення. Всім працівникам, включаючи
неформальний персонал, пропонується велика кількість соціальних програм, 
наприклад, знижки на товари для працівників, медичне страхування, відшкодування 
вартості навчання в коледжі, а також оплачувана відпустка по догляду за дитиною. 
Більше того, персонал, який працює понад 20 годин на тиждень, має також право на 
пільги. 

Відповідно до цих принципів, Starbucks декларує, що мотивація є ключовим 
фактором політики компанії. Іншими словами, це протилежно принципам класичного 
менеджменту, який піклується лише про виробництво, але ігнорує ідеї робітників. У 
сучасному успішному бізнесі відповідне управління персоналом повинно включати 
фінансові та емоційні винагороди. Крім того, мотивацію та задоволення потреб 
персоналу слід поставити на перше місце. Хороші відносини між менеджерами і 
співробітниками можуть підтримувати високу якість роботи. Як і у випадку зі Starbucks, 
використання правильної стратегії призведе до успіху. 

Загальний алгоритм управління мотивацією персоналу повинен включати такі 
етапи [3]: 

1. Оцінювання рівня мотивації персоналу. Для виконання цього етапу можуть
застосовуватися положення різних теорій мотивації. На основі  оцінювання рівня 
мотивації визначають найбільш проблемні елементи в управлінні персоналом 
організації. 

2. Формулювання цілей мотивації персоналу.  Цілі мотивації персоналу повинні
деталізуватись за різних рівнів управління. Така деталізація включає в себе: 

– мету мотивації всього колективу організації. На цьому рівні мотивація персоналу
забезпечує зміну загальної корпоративної культури; 

–мету мотивації груп працівників окремих підрозділів. Цей рівень забезпечує зміну
якості роботи по окремих напрямках діяльності або окремих процесів; 

– мету мотивації окремого працівника. На цьому рівні мотивація персоналу
повинна бути взаємопов’язана з цілями та стратегією всього підприємства. 

3. Розроблення та впровадження методів мотивації. На основі оціню-вання рівня
мотивації і поставлених цілей розробляються відповідні методи мотивації, які для 
досягнення цілей різного рівня повинні бути різними. 

Проведені дослідження дозволяють визнати, що мотивація персоналу в 
сьогоднішніх реаліях потребує постійного вдосконалення та розширення 
інструментарію задля досягнення ефективної діяльності підприємства на вітчизняному 
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ринку. Вона повинна застосовуватися на всіх рівнях управління підприємством і 
впливати на всю організаційну структуру підприємства: кожного співробітника, 
локальні колективи окремих підрозділів і колектив всієї компанії. Досвід зарубіжних 
компаній, зокрема компанії Starbucks, свідчить що мотивація повинна бути ключовим 
компонентом у функціонуванні підприємства. Цього можна досягти завдяки 
впровадженню нових ефективних методів управління персоналом, які повинні 
ґрунтуватися на існуючих теоріях мотивації. Аналіз досвіду зарубіжних компаній дає 
змогу впровадити в практику нові підходи до управління мотиваційними процесами на 
українських підприємствах за такими напрямками: застосування матеріальних і 
нематеріальних форм стимулювання персоналу, що передбачає, по-перше, оплату праці, 
різні системи участі в прибутках, системи колективного преміювання, індивідуалізацію 
заробітної плати; по-друге, моральні стимули, стимулювання працівників, які 
займаються творчою працею, шляхом застосування вільного графіка роботи, гуманізації 
праці і по-третє, кар’єрне та професійне зростання, соціальні пільги для співробітників. 
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Сьогодні менеджмент підприємств повинен використовувати всі можливі 
інструменти підвищення ефективності господарської діяльності, одним з яких є 
реінжиніринг бізнес-процесів. 

Поняття "реінжиніринг бізнес-процесів" було запропоновано Майклом Хаммером 
як «фундаментальне перепроектування бізнес-процесів фірми з метою досягнення 
корінних поліпшень в головних показниках її роботи» [1]. Сьогодні реінжиніринг 
перетворився в одну з провідних і стрімко розвиваються сфер діяльності, реінжиніринг 
бізнес-процесів є одним з найбільш могутніх методів збільшення продуктивності 
виробничо-економічної діяльності компаній; його принципи отримали всесвітнє 
визнання. Основним завданням реінжинірингу бізнес-процесів є прагнення відшукати 
абсолютно новий метод реконструювання наявного бізнесу із застосуванням нових 
технічних досягнень з метою кращого обслуговування клієнтів. Крім засновників  
концепції реінжинірингу бізнес-процесів свої дослідження даної категорії присвятили 
багато зарубіжних і вітчизняних авторів. Так, Девенпорт метою реінжинірингового 
проекту теж вважав кардинальне поліпшення функціонування бізнес-моделі суб'єкта 
господарювання, але при цьому основним засобом втілення в життя цих змін бачив у 
впровадженні новітніх інформаційних технологій [2]. 

На початковій фазі реінжинірингу необхідно відповісти на фундаментальні 
питання про діяльність компанії: чому компанія робить саме те, що вона робить; чому 
компанія робить це у такий самий спосіб; якою хоче стати компанія у майбутньому. 
Відповідаючи на ці питання, фахівці повинні виявити і переосмислити правила і 
припущення (найчастіше явно не виражені), покладені в основу поточного способу 
ведення бізнесу. Досить часто ці правила виявляються застарілими або взагалі 
помилковими. 

Фундаментальним принципом реінжинірингу є розгляд діяльності компанії не з 
точки зору функціонування її структурних підрозділів, а з точки зору організації і 
протікання в ній бізнес-процесів. Бізнес-процес - це пов'язана множина внутрішніх видів 
діяльності компанії, що закінчуються створенням продукції або послуги, необхідної 
споживачеві [3]. У цьому контексті термін "споживач" слід розуміти в широкому сенсі - 
це може бути просто клієнт, а може бути і інший процес, що протікає в зовнішньому 
оточенні, наприклад, у партнерів або субпідрядників [4]. Орієнтація на бізнес-процеси є 
ключовим фактором успішного реінжинірингу.  

Реінжиніринг бізнес-процесів в компанії ніколи не проводиться «знизу-вгору», він 
завжди повинен проводиться «зверху-вниз», тобто від вищого керівництва компанії до 
керівників середньої та нижньої ланки та робітників підприємства. Існує дві основних 
причини, за якими реінжиніринг не може бути успішно проведений керівниками 
нижнього і середнього рівня. Перша причина полягає в тому, що ці менеджери не завжди 
володіють тією широтою поглядів на діяльність компанії, яка необхідна для проведення 
реінжинірингу. Їх досвід в основному обмежується знанням тих функцій, які вони 
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виконують у своєму підрозділі. Вони, як правило, краще за інших усвідомлюють 
проблеми свого підрозділу, але їм важко побачити процес в цілому і розпізнати його 
проблеми та слабкі місця. Друга причина полягає в тому, що бізнес-процеси неминуче 
виходять за рамки підрозділів, у той час як менеджери нижньої та середньої ланки не 
мають достатнього авторитету для того, щоб наполягати на трансформації цих бізнес-
процесів процесів. Більш того, радикальні перетворення існуючого бізнес-процесу 
процесу можуть призвести до зменшення ролі і впливу того чи іншого менеджера. З цих 
причин менеджери середнього рівня можуть не тільки не сприяти проведенню 
реінжинірингу, але перешкоджати йому.  

Проведення реінжинірингу в будь-якій сфері діяльності неможливо без розуміння 
предметної області та сутності протікають в ній бізнес-процесів. Тому необхідно 
розглянути загальну структуру і склад бізнес-процесів підприємства. При аналізі 
існуючого і розробки нового бізнесу важливу роль відіграє побудова моделі компанії та 
її бізнес-процесів. Моделі можуть відрізнятися ступенем деталізації бізнес-процесів, 
формою їх подання, урахуванням тільки статичних або також динамічних факторів і ін. 

Доволі часто реінжиніринг бізнес-процесів використовується, коли необхідно 
прийняти вимушене рішення про реорганізацію діяльності підприємства, яке 
знаходиться у кризовому становищі [5]. У цьому випадку основним драйвером 
переосмислення системи бізнес-процесів підприємства є не збільшення прибутковості, 
а намагання уникнути процедури банкрутства, у тому числі з ліквідацією господарюючої 
одиниці. 

Методичною базою для реінжинірингу бізнес-процесів повинні стати результати 
оцінки стратегічного внеску бізнес-процесу у систему підприємства [6] який, у свою 
чергу, характеризується трьома показниками: доданою вартість бізнес-процесу; 
часткою процесу у ключових факторах успіху компанії та вартістю внесених змін.  

Впровадження реінжинірингу керівництвом компанії повинно не тільки 
підвищити ефективність господарської діяльності усього підприємства, але також може 
змінити підхід до прийняття управлінських рішень, що значно вплине на їхню якість та 
обґрунтованість. 
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Комунікації в логістичному бізнесі, як і в будь-який інший сфері, грають важливу 
роль в досягненні ефективної роботи, як з клієнтами, так і всередині системи. Розвиток 
Інтернет технологій породив новий канал комунікації, який набирає все більшої 
популярності, завдяки проникненню і доступності Інтернету в життя людей [1]. Однак, 
новий канал комунікації - це не тільки нові способи взаємодії з аудиторією, а й нові 
метрики і показники оцінки ефективності проведеної комунікації. 

Для оцінки ефективності комунікацій в логістиці за допомогою мережі Інтернет 
використовуються KPI (Key Performance Indicators). Ґрунтуючись на даних KPI можна 
проаналізувати ефективність рекламних каналів, оцінити результати роботи того чи 
іншого інструменту комунікації і ступінь досягнення цілей поставлених перед каналом 
комунікації. Так само аналіз показників ефективності дає можливість коригувати обрані 
стратегії Інтернет-маркетингу і прогнозувати бюджет [2]. 

KPI можуть бути стратегічними - індикатори агрегованих значень; аналітичними, 
які дозволяють оцінити тенденції і порівнювати показники за періоди; оперативними, 
що дозволяють контролювати показники в режимі реального часу. 

Особливість KPI полягає в тому, що для кожного з інструментів digital комунікації 
існує величезна кількість метрик ефективності, проте слід ретельно їх обирати для 
оцінки ефективності саме логістичного бізнесу. У питанні вибору KPI необхідно 
орієнтуватися на стратегічні цілі конкретного логістичного бізнесу. 

Логістичні компанії, які просувають себе в Іінтернет середовищі, все частіше стали 
використовувати для цього соціальні мережі. Це дозволяє їм підвищити рівень 
впізнаваності компанії, рівень іміджу компанії, а також дозволяє сформувати 
громадську думку. Особливістю соціальних мереж є, то що в них вбудовані інструменти 
оцінки ефективності взаємодії з аудиторією [3]. Так метрики оцінки ефективності в 
соціальних мережах можна розділити на наступні категорії: 

1 Метрики оцінки динаміки користувачів 
2 Метрики оцінки зворотного зв'язку з аудиторією 
3 Метрики оцінки ефективності SMM менеджменту. 
4 Метрики оцінки трафіку і конверсій [4]. 
5 Метрики оцінки динаміки передплатників. Кількість користувачів наслідувачів 

(Followers) не є остаточним показником, а ось кількість відписок (Unfollows) показує 
наскільки бізнес контент цікавий користувачеві, і наскільки вірно обрана комунікаційна 
стратегія просування компанії в соціальних мережах. Наступний показник з цієї 
категорії темп аудиторії спільноти (Audience Growth Rate) розраховується за 
відношенням: 

AGR = (число нових користувачів / загальна кількість користувачів) * 100%. 
Якщо змінити формулу і в чисельник підставити значення чистого приросту - 

різницю між кількістю нових користувачів і числом залишили групу, то можна буде 
оцінити інтерес аудиторії, релевантність постів і ефективність реклами, якщо вона 

mailto:lazarevskayulianna@gmail.com
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підключена. Наступним показником є охоплення (Reach) - він показує кількість людей, 
які хоча б раз контактували з публікаціями спільноти. 

Далі перейдемо до наступної групи метрик - оцінці зворотного зв'язку з 
користувачами. У цій категорії йдеться про метрики що відображають реакцію 
користувачів. Найпростішими і найбільш популярними з них вважаються мітки 
цікавості - лайки (likes), коментарі (comments), ознаки лояльності - репости / шейри 
(shares). До більш глибоким метрик цієї категорії можна віднести наступні: 

Рівень привабливості (Love Rate) визначається кількістю лайків в перерахунку 
розмір аудиторії і розраховується за відношенням Likes / Followers * 100%. 

Рівень товариськості (Talk Rate) - це коментарі в перерахунку на розмір аудиторії 
за співвідношенням: Comments / Followers * 100%. 

Коефіцієнт поширення (Amplification Rate) є синонімом показником зростання, є 
співвідношенням Shares / Posts (кількість постів) * 100%. Якщо показник AR високий це 
говорить про те, що в соціальних мережах ми отримуємо безкоштовне охоплення, і 
завдяки цьому знижується вартість залучення користувачів. 

Для узагальнення кількості міток зацікавленості користувачів (лайків, коментарів 
і репостів) можна використовувати показник обсяг залучення (Engagement Rate), 
визначається як сума: Likes + Comments + Shares. Однак даний показник можна 
порахувати з використанням іншої формули: ER = (сума всіх залучених / кількість 
користувачів) * 100%. 

Реакція користувачів на бізнес - контент компанії не завжди буває позитивною, 
негативні реакції так само необхідно враховувати, для оцінки якості зворотного зв'язку 
з аудиторією. Для цього використовується показник негативні реакції (Negative 
Feedback). 

У категорії метрик використовуваних SMM фахівцями виділяють наступні: 
Частота генерації постів (Post Rate) - показує кількість постів розміщених в 

співтоваристві за певний період часу 
Частота генерації контенту (Content Rate) показує кількість контенту, створеного 

за звітний період. 
Більш інформативною метрикою для оцінки комунікації з користувачем є метрика 

- середній час відгуку (Response Time) показує час, за яке адміністрація дає відповідь на 
повідомлення аудиторії. Сьогодні це є дуже важливим показником комунікації компанії 
з клієнтом, в ідеалі середній час відгуку не повинно перевищувати добу, тоді клієнт буде 
вважатися задоволеним комунікацією з брендом. 

Метрика що оцінює частку питань на які користувачі отримали відповідь 
називається – частота відгуку (Response Rate) і розраховується за формулою: (кількість 
відповідей / кількість питань) * 100%. 

Оцінка ефективності комунікацій є найважливішим критерієм за яким 
визначається якість побудованих зв'язків і взаємин між логістичною компанією і 
клієнтом. Менеджмент digital комунікацій у логістичному бізнесі повинен базуватися на 
відповідних адекватних, вимірних і точні критерії оцінки ефективності.  
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Актуальність теми полягає в тому, що організація праці має вплив на 
результативність функціонування виробництва. Процес праці потребує організації, яка 
покликана сприяти не тільки отримання економічного ефекту, а й розвитку людини. 
Сутність організації праці на підприємстві - забезпечення раціонального протікання 
трудового процесу та ефективного з'єднання людей і техніки в виробничому процесі з 
урахуванням характерних особливостей підприємства. 

Трудовий процес здійснюється людиною, яка працює протягом певного робочого 
часу на відповідному робочому місці.  При цьому для працівника встановлюється норма 
праці, що дозволяє встановити йому планові обсяги випуску продукції і визначити 
орієнтири для оцінки досягнутих результатів праці, що в свою чергу дозволяє 
встановити критерії винагороди праці на основі прийнятої на підприємстві системи і 
форми оплати праці. 

Метою дослідження в даній роботі є теоретичне узагальнення сутності організації 
праці та її вплив на рівень продуктивності праці. 

Під організацією праці на підприємствах і в організаціях розуміються конкретні 
форми і методи з'єднання людей і техніки в процесі праці. Організація праці є науковою 
галуззю економіки, має міжгалузеве значення, реалізується через функцію управління. 
Основна мета організації праці на підприємстві - раціональна побудова трудового 
процесу для досягнення високої продуктивності праці.  

Раціональною вважають таку організацію праці, яка ґрунтується на досягненнях 
науки і передовому досвіді і дозволяє найкращим чином з'єднати людей і техніку в 
виробничому процесі. Існують принципи раціональної організації праці такі як: 

 - принцип пропорційності сприяє оптимальної розподіл працівників по робочим 
дільницям, рівномірне виконання трудових операцій; 

 - принцип узгодженості є виконання робочих прийомів в правильній послідовності 
і в потрібний термін; 

 - принцип ритмічності - трудові процеси, які між собою взаємопов'язані, повинні 
виконуватися в одному темпі; 

 - принцип безперервності виражається у виконанні праці з короткими перервами 
або без них. 

 - принципом запасу ресурсів є наявність необхідної кількості ресурсів для 
виконання робіт, що запобігає зниженню продуктивності праці. 

Реалізація поставленої мети забезпечується рішенням трьох груп завдань: 
економічних, психофізіологічних і соціальних. Економічні завдання полягають у 
забезпеченні ефективного використання матеріальних і трудових ресурсів, підвищення 
якості робіт, зниження матеріальних витрат при виробництві продукції, підвищення 
продуктивності і т.д. Психофізіологічні завдання передбачають створення умов для 
збереження здоров'я і працездатності персоналу підприємства. Соціальні завдання 
включають питання раціонального використання трудового потенціалу підприємства, 
підвищення змістовності і привабливості праці, розвитку творчої ініціативи трудящих. 
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Оснащення діяльність ринку праці, організація оплати, матеріальна мотивація 
праці, охорона праці, облік  і планування праці  є складовим організації праці. 

«Показник продуктивності праці характеризує віддачу, результативність 
використання в процесі виробництва трудових ресурсів. В найзагальнішому вигляді 
продуктивність праці є показник виробітку - відношення обсягу виробленої продукції 
до загальної величини витрат праці, тобто обсяг продукції, виробленої на одиницю 
витрат праці.  при цьому витрати праці можуть вимірюватися або загальною кількістю 
зайнятих працівників, або загальною величиною витрат робочого часу.  Відповідно 
розрізняють показники виробітку на одного працівника, середньогодинної і 
середньоденний виробітку.» [1, с.84] 

Для того щоб, правильно організувати роботу необхідно визначити кількість 
витраченого праці та часу, тобто встановити норму праці . 

Організація праці - це область, в якій можна досягти найбільшого підвищення 
продуктивності праці при мінімальних капіталовкладеннях. 

Діяльність в області організації праці здійснюється на основі певних принципів, які 
поділяються на  

-загальні, до них належать комплексність, системність, науковість, гуманізація 
праці, економічність; 

-приватні - принцип поділу і кооперації праці; організація робочого місця; 
організація 

обслуговування робочих місць; встановлення раціональних прийомів і методів 
праці; створення умов праці ;підбір і підвищення кваліфікації персоналу; підтримання 
високої дисципліни праці; 

-специфічні принципи застосовуються для окремих сфер, галузей діяльності або 
окремих робочих місць. 

 «НОТ - це організація праці, при якій практичному впровадженню конкретних 
заходів передує ретельний науковий аналіз трудових процесів і умов їх виконання, а самі 
практичні заходи базуються на досягненнях сучасної науки і передової практики.  Таким 
чином, терміни НОТ і «організація праці» висловлюють сутність одного і того ж явища 
(процесу), а різниця між цими поняттями визначається методом, підходом до вирішення 
одних і тих же завдань, станом системи взаємодії працівників один з одним і з засобами 
виробництва в  процесі трудової діяльності.» [2, с.15] 

На підставі всього вищесказаного ми можемо констатувати, що сутність організації 
праці можна визначити, як систему раціонального взаємодії працівників із засобами 
виробництва та один з одним, засновану на певному порядку побудови і послідовності 
здійснення трудового процесу, спрямовану на отримання високих кінцевих соціально-
економічних результатів. Існує цілий ряд завдань: економічні, соціальні, 
психофізіологічні, які вирішуються, виходячи з визначення організації праці.  Щодо 
рішення задач організації труда ,ергономіка має велике значення.  Вона виробляє 
рекомендацій щодо вдосконалення організаційних і психофізіологічних умов праці при 
проектуванні нової техніки, пристосовуючи її до людини. Без дисципліни не може бути 
досягнута організація праці. Правильна організація праці дуже сильно впливають на 
продуктивність праці на ділянці, в цеху, на підприємстві. 
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На сучасному етапі розвитку велика кількість благодійних підприємств 
намагаються втілити свої цілі та стратегії за допомогою плану маркетингової діяльності, 
тому ефективність усіх процесів є важливою.  

Маркетингова діяльність підприємства - це зокрема, розгляд оцінки ефективності 
маркетингової діяльності є необхідною умовою розкриття сутності концепції 
маркетингової ефективності. І цю роботу потрібно оцінювати крізь призму 
задоволеності споживачів, таким чином оцінюючи їх реакції та дії під впливом 
маркетингової діяльності. Маркетингова діяльність благодійних послуг забезпечує 
ефективну роботу фондів та громадський організацій, стимулювання населення 
приділяти більше уваги до важливих соціально-екологічних питань та вирішувати 
проблеми сьогодення. Ефективність маркетингової діяльності – показник здатності 
маркетингової діяльності забезпечувати безперервний процес формування відтворення 
попиту на товари і послуги при заданому рівні витрат на маркетинг.  

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. Серед 
провідних науковців, що досліджували ефективність маркетингової діяльності та її 
методологію розглянемо наступних. 

Дж. Ленсколд вважає, що «коли йдеться про виміри в маркетингу, лише показник 
рентабельності інвестицій здатний представити повну картину як прибутків, так і 
інвестицій» [3]. 

Каніщенко О. Л. «оцінювати ефективність маркетингової діяльності за такими 
напрямами: маркетингові інтеграції, адекватність інформації, стратегічна орієнтація, 
оперативна ефективність» (розглядають економетричне дослідження) [2]. 

В. А. Шаповалов передбачає «здійснення оцінки маркетингової діяльності за 
трьома напрямами, а саме: повнота виконання функцій маркетингової діяльності на 
підприємстві, фінансування маркетингової діяльності та впливовість служби 
маркетингу на підприємстві. Проте, незважаючи на значну кількість досліджень, 
проблема обґрунтування єдиного підходу до оцінки ефективності маркетингової 
діяльності у підприємстві є недостатнім, в сучасних умовах» [5]. 

Метою роботи, є аналіз методик оцінки ефективності маркетингової діяльності та 
визначеність ефективності маркетингової діяльності. 

 Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних умовах існує безліч підходів, 
методів до оцінювання маркетингової діяльності підприємств в сфері благодійництва. 
Оцінити ефективність маркетингової діяльності (далі - ЕМД) підприємства в сфері 
надання благодійних послуг досить складно, оскільки виразити кількісний ефект з 
маркетингових заходів не завжди є можливим.  

Якісні методи аналізу передбачають використання маркетингового аудиту [1]. 
Кількісні методи оцінки ефективності маркетингової діяльності характеризують 

фінансові результати діяльності аграрного підприємства [3].  
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Соціологічні методи оцінки ефективності маркетингової діяльності – проведення 
маркетингових досліджень; опитування керівників, спеціалістів з маркетингової 
діяльності, щодо стану системи маркетингової діяльності на підприємстві; оцінка 
маркетингових комунікацій, а саме ефектність реклами, PR; аналіз стимулювання 
реалізації товарів та персонального продажу [4]. 

Ще одним варіантом є повноцінне дослідження, розробка економетричної моделі – 
це уявний образ реального економічного об’єкта або системи, який записаний у 
формальному вигляді і відображає усі закономірності функціонування і розвитку даного 
економічного об’єкта або системи [2].  

Парною лінійною регресією показника Y  на фактор X  називається одностороння 
стохастична лінійна залежність між випадковими величинами  Y  і  X , які знаходяться 
в причинно-наслідкових відношеннях, причому зміна фактора викликає зміну 
показника. Запишемо зв'язок між показником  Y  і фактором X  , враховуючи можливі 
відхилення у вигляді:   

lbaXY  ,  (1) 

де  a  і  b  – параметри залежності,  l  – випадкова змінна, що характеризує
відхилення фактичних значень показника від лінії регресії. 

Систематична складова цієї залежності називається парною лінійною регресією і 
записується у вигляді:  

baXY 
~

  (2) 

Отже, регресія характеризує тенденцію зміни показника, зумовлену впливом зміни 
фактора. Залежність  lbaXY   характеризує фактичне значення показника   з 
урахуванням можливих відхилень від лінії регресії. 

У висновку слід зазначити, що сьогодні методичні підходи аналізу на сучасному 
етапі розвитку відіграють вагому роль у функціонуванні багатьох структур. Існує 
загальна система методичних підходів, що ділиться на дві основні групи: об’єктивні та 
суб’єктивні моделі оцінки та прогнозування. Використання різного роду методів аналізу 
є найбільш поширеним для дослідження діяльності усіх видів підприємств, зокрема в 
сфері благодійних послуг. Загальні методичні підходи оцінки та прогнозування 
включають в себе широкий спектр параметрів (показників, факторів) і дозволяють 
здійснити детальний огляд та подальший прогноз діяльності. 
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За інтенсивних процесів міжнародної інтеграції та глобалізації все більше зростає 
роль національної банківської системи. На сьогодні банки відіграють головну роль в 
системі фінансового посередництва. На думку відомого спеціаліста у сфері банківського 
менеджменту Пітера Роуза, діяльність банків давно вийшла за межі звичного 
кредитування, а перелік виконуваних ними функцій постійно розширюється відповідно 
до вимог часу [1]. 

 Актуальність теми дослідження полягає в тому, що економетричний аналіз 
фінансових показників діяльності банку дозволяє виявити фактори, які роблять 
найбільш сильний вплив на рівень прибутковості його діяльності, оцінити ефективність 
роботи та конкурентні позиції, а також розробити стратегію подальшого розвитку. 
Дослідження з фінансового менеджменту та аналізу в банках здійснювалися такими 
авторами, як Батракова Л.Г., Іванов В.В., Кисельов В.В., Лаврушин О.І., Масленченков Ю.С., 
Миркин Я.М. та ін. [2]. Однак деякі аспекти стратегічного фінансового аналізу розглянуті 
недостатньо повно. 

Метою роботи є побудова економетричних моделей прогнозування фінансових 
показників діяльності банку, що дозволяють виявити фактори, які мають домінуючий 
вплив на фінансовий результат діяльності банку, і розробити економічні сценарії.  

Побудова моделі здійснювалась за наступними етапами: якісний аналіз, 
попередній аналіз модельованої сукупності, оцінка параметрів моделі, оцінка якості та 
коригування моделі, використання моделі для прогнозування [3].  

В якості вихідних даних для побудови моделі розглядались дані АТ «ПриватБанк» 
за період з 2008 року по 2018 рік [4]. За результуючу ознаку було обрано чистий 
прибуток. Вибір такої залежної змінної зумовлений тим, що саме показник чистого 
прибутку є головною характеристикою ефективності діяльності банку. Факторними 
незалежними змінними моделі є кошти фізичних осіб, кошти юридичних осіб, оціночна 
вартість основних засобів та нематеріальних активів банку, кредити та заборгованості 
клієнтів, акціонерний капітал, зобов’язання щодо поточного податку на прибуток. 
Обробка даних здійснювалась в середовищі Statistica. Побудована модель має вигляд: 
�̂� = −53322,5 − 1,7𝑋1 + 0,6𝑋2 − 4𝑋3 + 1,5𝑋4 + 1,4𝑋5 − 54,2𝑋6 

Отримані результати дозволили зробити висновок, що зв'язок між  
досліджуваними  економічними  явищами тісний, оскільки коефіцієнт множинної 
кореляції R (0,997) > 0,7. Модель  є  адекватною, оскільки коефіцієнт детермінації R2> 
0,75. Розраховане значення статистики Фішера більше за табличне 130,88 > 6,16, тобто 
приймається гіпотеза про те, що побудована модель є статистично значущою, зв’язок 
між залежною та пояснювальними змінними істотний.  

Далі здійснено тестування наявності мультиколінеарності факторних ознак на 
підставі методу Феррара-Глобера. [5] Для цього знайдені значення коефіцієнтів 
частинних кореляцій та рівень їх значимості за допомогою критерію Стьюдента. 
Порівняння з критичним дозволило зробити висновок, що між змінними Х2 та Х5 існує 
мультиколінеарність. Ефективним методом усунення мультиколінеарності є реалізація 
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покрокового виключення факторів. Після виключення факторів з моделі, залишились 
чотири значимі фактори:�̂� = −47854,7 − 1,7𝑋1 + 1,5𝑋4 + 1,5𝑋5 − 39,3𝑋6 

На наступному кроці здійснена перевірка моделі на наявність 
гетероскедастичності за допомогою тесту Глейзера. [6] Після проведення аналізу для 
всіх факторів здійснено порівняння табличного значення критерію Стьюдента tтабл 
(0.05;9) = 1,83 зі знайденими. Отримані результати дозволили зробити висновок про 
відсутність гетероскедастиності похибок за факторами Х1, Х4, X5 та Х6, адже їх t-критерії 
є меншими за табличне значення.  

Далі здійснено перевірку моделі на наявність автокореляції. Гіпотеза про наявність 
автокореляції залишків спростовується на основі розрахунків нециклічного коефіцієнту 
автокореляції, критерію Дарбіна-Уотсона. 

Побудована множинна лінійна економетрична модель є адекватною і статистично 
значущою, як по окремим параметрам, так і в цілому, тому на основі побудованої моделі 
було проведене прогнозування показників на наступний період дослідження з метою 
виявлення напрямів впливу факторних змінних. 

Прогноз базується на припущенні, що показники надалі будуть 
зростати/зменшуватися відповідно до тенденції досліджуваного періоду. Спочатку було 
розраховано середні темпи приросту змінних за весь період досліджень. Згідно з 
розрахунками, середнє значення темпу приросту за фактором Х1 становить 19,4%, за 
фактором Х4 – 6,08%, за фактором Х5 – 59,65%, а за фактором Х6 – 164,33%. З урахуванням 
прогнозних значень факторних ознак було отримано інерційний та альтернативні 
сценарії зміни динаміки прибутку банку.  

Варто зазначити, що на прогнозні показники значний вплив мав невеликий обсяг 
вибірки та велике негативне значення чистого прибутку за 2016 рік. Але загальна 
тенденція залишається незмінною. 

Таким чином, у результаті дослідження було виявлено, що на чистий прибуток          
АТ «ПриватБанк» впливають лише чотири фактори з шести врахованих: кошти фізичних 
осіб, кредити та заборгованість клієнтів, акціонерний капітал та зобов’язання щодо 
поточного податку на прибуток. Побудована модель є статистично значущою та 
адекватною і може бути використана під час розробки інерційного (базового) та 
альтернативних (гіпотетичних) сценаріїв розвитку банку.  
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У сучасних умовах господарювання пошук шляхів підвищення 
конкурентоспроможності є фундаментом сталого розвитку світової економіки. 
Підвищення конкурентоспроможності стосується всіх рівнів і аспектів господарювання: 
продукції, підприємства, галузі, регіону та країни в цілому, при цьому важливу роль 
набуває конкурентоспроможність продукції як складова потенціалу економіки. В даний 
час проблема підвищення конкурентоспроможності продукції харчової промисловості 
стає все більш нагальною. Конкурентоспроможність продукції харчової промисловості – 
це комплексна характеристика, яка відображає спроможність продукції до конкуренції 
на ринку напротязі її виробництва та реалізації, пристосування до співвідношення 
якості і ціни  в залежності від переваг споживачів та забезпечення вигоди виробнику при 
її реалізації. 

При об’єктивній та незалежній оцінці конкурентоспроможності продукції харчової 
промисловості виробником повинні використовуватися відповідні узагальнені критерії, 
які були висвітлені споживачем до отриманого товару. Серед критеріїв, що 
характеризують конкурентоспроможність продукції харчової промисловості, 
виділяють: технічні (технологічні, нормативні, естетичні та інші), економічні (ціну 
споживання) і організаційні (знижки, умови поставок, комплектність поставки, термін 
придатності до вживання і т. п. ). 

Для визначення конкурентоспроможності продукції на основі обраних критеріїв 
використовують різні показники. Аналізуючи співвідношення величин, які 
відображають конкурентоспроможність конкретного товару на всіх стадіях його 
життєвої ланки, розділяють наступні дві великі групи: вартісні (собівартість, виручка, 
інвестиції та ін.) та якісні (рівень популярності, реклама та ін.).  

Забезпечення конкурентоспроможності продукції харчової промисловості 
потребує також оцінки у кількісному значенні. Кількісна оцінка здобувається за 
допомогою аналітичних і графічних методів. Важливо зазначити, що для отримання 
більш точного результату будь-який вибір одного з цих методів потребує використання 
і комплексного методу в сукупності.  

У результаті оцінки конкурентоспроможності продукції харчової промисловості 
передбачено, що виробником можуть бути прийняті наступні шляхи підвищення 
конкурентоспроможності: зміна складу продукції, структури застосовуваних матеріалів 
(сировини, напівфабрикатів), упаковки продукції; зміна технології виготовлення 
продукції, системи контролю якості виготовлення, зберігання, пакування, 
транспортування; зміна цін на продукцію; зміна технології реалізації продукції на ринку; 
зміна структури виробництва на підприємстві та збуту продукції; зміна структури 
імпорту на підприємстві та асортименту імпортованої продукції. Також важливо 
зазначити, що найголовнішим підходом при цьому являється збільшення обсягів 
виробництва та реалізації інноваційної продукції, яка користується попитом 
споживачів, та ціни на яку будуть нижче, ніж у конкурентів, але якість продукції вища. 

mailto:anastasia18polulyah@gmail.com


Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених-2020 

Секція 3. Економіка і підприємництво, менеджмент і адміністрування 

236 

УДК: 336.27 

РИНОК ДЕРЖАВНОГО БОРГУ ЯК СЕГМЕНТ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 

М. О. Ганцяк 1 

1 аспірант 2-го року навчання, Державний науково-дослідний інститут 
інформатизації та моделювання економіки, м. Київ, Україна 

mhantsyak@gmail.com 

Боргове фінансування дефіциту бюджету, на сьогоднішній день, відбувається на 
ринкових засадах шляхом залучення грошових ресурсів на фінансовому ринку. Таке 
фінансування здійснюється з метою покриття поточних витрат та є причиною 
виникнення державного боргу. Умови залучення фінансування визначають 
ефективність управління державним боргом певної країни. Вивчення теоретичних засад 
функціонування сегментів фінансового ринку, де відбувається залучення фінансових 
ресурсів для покриття державних боргів – важливе завдання, вирішення якого 
допоможе окреслити межі даного сегменту та особливості його функціонування.  

Відсутність єдиного підходу серед науковців щодо місця ринку державного боргу 
на фінансовому ринку створює передумови для вивчення та систематизації існуючих 
бачень на дану проблематику. Розглядаючи структуру фінансового ринку, чимало 
науковців виокремлюють складові (сегменти) ринки, які в свою чергу поділяють на 
субсегменти. В системі такої класифікації є місце ринку державних цінних паперів, у 
складі якого функціонує ринок державних боргових цінних паперів.  

Серед існуючих ознак, в контексті необхідності обґрунтування виокремлення 
ринку державного боргу, варто звернути увагу на ознаки: «характеристика емітента» та 
«характеристика видів фінансових інструментів». За ознакою характеристика емітента 
виокремлюється ринок державних фінансових активів та ринок корпоративних 
фінансових активів. При цьому зазначається, що держава як емітент виходить на ринок 
з грошовими інтервенціями і випускає боргові зобов’язання у формі облігацій і векселів 
[1]. Теоретично ринок державних фінансових активів може бути представлено не лише 
борговими активами, а й інструментами державної власності. Проте, практично, як і 
підкреслює науковець, на вітчизняному ринку державних фінансових активів є 
виключно боргові інструменти. В цьому руслі, даний сегмент повністю заповнює ринок 
державного боргу, адже отримані від продажу емітованих державною фінансових 
інструментів кошти спрямовуються на фінансування державного боргу і вбудовуються 
у його балансову структуру. Проте, класифікаційна ознака «характеристика видів 
фінансових інструментів» якраз і підкреслюється виокремленням сегменту ринку 
інструментів боргу. Фактично, за кожною класифікаційною ознакою ринок державного 
боргу органічно вписується у систему розподілу сегментів. 

Ринок державного боргу займає ряд сегментів фінансового ринку виходячи із 
різних класифікаційних ознак. Для виокремлення сегменту державного боргу варто 
зауважити, що ціллю переважно всіх учасників фінансового ринку є максимізація 
прибутку. Проте, держава як учасник має особливу ціль – залучення фінансових ресурсів 
на фінансовому ринку. Таким чином, пропонується виокремлення класифікаційної 
ознаки для сегментації фінансового ринку: ціль учасників ринку, за якою можна 
виокремити:  

- ринок залучення фінансових ресурсів для покриття дефіциту державного 
бюджету (ринок державного боргу); 

- ринок залучення фінансових ресурсів для примноження приватного капіталу. 
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Рис. 1 – Ринок державного боргу у структурі фінансового ринку 
Джерело: побудовано автором.  

Рисунок 1 в найбільш загальному вигляді відображає ринок державного боргу у 
структурі фінансового ринку, який формується та займає 2 субсегменти: ринок боргових 
цінних паперів та частина зовнішнього кредитного ринку. Ринок державних боргових 
цінних паперів є сегментом ринку цінних паперів, який в свою чергу можна також 
класифікувати. Те саме можна сказати про зовнішній сегмент кредитного ринку. Проте, 
якщо ринок державних боргових цінних паперів повністю належить ринку державного 
боргу, то зовнішній сегмент кредитного ринку лише частково. Це пояснюється 
можливістю залучення кредитних ресурсів на зовнішньому ринку не лише для 
фінансування потреб держави, а також включає і фінансування потреб суб’єктів 
господарювання. 

Проблеми надмірного боргового навантаження та високих ризиків державного 
боргу, на думку багатьох експертів, набули критичного характеру [2]. З огляду на те, що 
ринок цінних паперів України сфокусований на забезпеченні обігу державних боргових 
інструментів [3] питання визначення місця ринку державного борг на фінансовому 
ринку актуалізується.  

Таким чином, ринок державного боргу – це частина фінансового ринку, що включає 
сферу економічних відносин, за допомогою яких реалізуються система різних проте 
взаємопов’язаних економічних інструментів, функціонуючих як одне ціле та 
призначених для залучення фінансових ресурсів для покриття дефіциту державного 
бюджету та з ціллю регулювання макроекономічних процесів та проведення 
стабілізаційної політики держави. Вивчення засад організації функціонування ринку 
державного боргу лежить в основі подальших наукових пошуків.  
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Світовий економічний розвиток та розвиток окремих країн супроводжуються 
різними за своєю природою і періоду коливаннями. Наявність цих коливань, які є не 
випадковими, а закономірними, має принципово важливий та актуальний характер, 
оскільки в них виявляються конкретні механізми ринкового економічного розвитку, 
пов'язані з оновленням товарних запасів, динамікою інвестицій в основний капітал, 
зрушеннями в технологічному і соціально-політичному розвитку. 

Метою роботи є визначення впливу великих циклів кон’юнктури на діяльність 
промислових підприємств. Як відомо, ще в середині 1920-х рр. Н. Д. Кондратьєв описав 
закономірні коливання світового економічного розвитку з періодом 40-60 років, які він 
назвав великими циклами кон'юнктури [1]. Аналізуючи об'єктивні основи великих 
циклів кон'юнктури, Н. Д. Кондратьєв знайшов їх причини в процесі відтворення, в 
періодичному оновленні основних фондів в результаті технологічних переворотів, в 
освоєнні значних технічних винаходів і відкриттів. 

На межі підвищувальних і спадаючих хвиль кондратьєвських циклів (К-циклів), 
лежать великі технологічні зрушення, пов'язані зі зміною провідних технологій, 
домінуючого технологічного укладу. Глибокі світові економічні кризи на завершальній 
стадії спадаючої хвилі К-циклів регулярно повторюються кожні 40-50 років [1]. Отже, на 
завершення розпочатої знижувальної хвилі п'ятого К-циклу можна очікувати такої 
кризи і в 20-ті роки XXI ст. [2], початок якої можна спостерігати вже сьогодні. 

Найбільш чутливі до циклічних коливань підприємства, що випускають засоби 
виробництва і споживчі товари тривалого користування. Ці підприємства найбільше 
виграють від підйому в економіці, та при цьому важче переносять діловий спад. Купівля 
капітального обладнання найчастіше може бути відкладена на майбутнє, у важкі для 
економіки часи виробники схильні утримуватися від закупівлі нових машин і 
устаткування. Під час тривалого спаду підприємства часто вважають за краще 
ремонтувати або модернізувати застаріле обладнання, замість того щоб витрачати 
великі кошти на придбання нового. В результаті інвестиції в товари виробничого 
призначення під час економічних спадів різко скорочуються [3]. 

Отже, траєкторія життєвого циклу товару на практиці може відхилитися від 
еталонної під впливом зміни економічної кон'юнктури, викликаної насамперед 
коротко-, середньо- та довгостроковими циклами. Таким чином, отримання сигналів 
про уповільнення зростання ефективності товару повинно зіставлятися з 
макроекономічної динамікою. 

Список літератури: 
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2. Кравчук, А. В. Аналіз існуючих методів економічної оцінки ефективності промислових
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Розвинена банківська система є найважливішою сферою стабільного соціально–
економічного зростання країни. Зараз, як ніколи, дуже відчуваються зміни в умовах 
функціонування, банки стають незахищені від зовнішнього середовища та вплива 
негативних внутрішніх факторів, все це зумовлює необхідність до постійного 
удосконалення банківської діяльності та пристосування до нових умов.  

Багато комерційних банків для отримання прибутку інвестують вільні кошти в 
різні види комерційної діяльності, наприклад, шляхом придбання цінних паперів 
підприємств. Банк, інвестуючи в цінні папери, як і будь–який інший інвестор, стикається 
з суперечливими цілями: максимізувати прибуток або мінімізувати ризики. 

Саме портфель цінних паперів допомагає досягнуто необхідного співвідношення 
всіх компонентів, задля досяжності максимальної прибутковості при низькому рівні 
ризику, чого неможливо досягти з позиції окремо взятого цінного паперу.  

Усе частіше інвестори почали використовувати різноманітні економіко–
математичні моделі та методи для оптимізації структури інвестиційних портфелів [1].  

Метою даного дослідження є розробка економіко–математичної моделі для 
оптимізації портфелю цінних паперів комерційного банку АТ «КредоБанк», а також 
аналіз її застосування на реальних ринкових даних української біржі. 

КБанк АТ «КредоБанк» має високий рівень надійності та прибутковості. Його 
профільна діяльність включає відкриття та ведення рахунків, кредитування фізичних і 
юридичних осіб, а також прийняття грошових коштів на депозит. 

Аналіз діяльності банку показав, що установа розширює інвестиційну діяльність, 
збільшує величину кредитів, наданих клієнтам. Це допомагає підвищити ліквідність 
активів та стабільність роботи банку. Питома вага вкладень в цінні папери поступово 
збільшувалась – з 13,45% в 2014 р. до 22,52% в 2019 році, що свідчить про розширення 
операцій банку на фондовому ринку України [2]. 

За допомогою метода Марковіца було сформовано портфель із цінних паперів, які 
торгуються на українській біржі ПФТС, задля збільшення прибутковості інвестиційної 
діяльності банку. До складу портфеля увійшли акції п’яти український компаній: 
Райффайзен Банк Аваль (BАVL), ЦентрЕнерго (CEEN), Крюківський вагонобудівний 
завод (KVBZ), УкрНафта (UNАF), Укртелеком (UTLM). Дані про динаміку цін на ці папери 
було отримано з офіційного сайту Національного банку України [3]. 

Портфельна теорія Марковіца базується на тому, що показники прибутковості 
різних цінних паперів є корельованими між собою. Кореляція може бути негативною, 
тобто із зростанням доходності одних паперів спостерігається одночасне зниження 
доходності інших, та навпаки. Одночасне включення таких цінних паперів до 
інвестиційного портфелю дозволяє знизити загальну волатильність доходності, тобто 
ризик.  В результаті можна розглянути вирішення двох оптимізаційних задач: 
максимізації доходності при заданому рівні ризику (пряма задача) та мінімізації ризику 
при заданому рівні доходності (обернена задача) [4].  

За допомогою моделі Марковіца було визначено портфелі із максимальною 
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доходністю (рис. 1а) та мінімальним ризиком (рис. 1б). 

а)      б) 
Рис. 1 – Долі акцій при розрахунках методом Марковіца: а – максимізації 

дохідності; б – мінімізації ризику 

Прибутковість кожного портфеля розраховується за формулою (1): 
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де Wі – процентна частка даного паперу в портфелі; 
rі – доходність даного паперу. 
Ризик кожного портфеля цінних паперів визначається функцією (2): 
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, (2) 

де σа, σb – ризик паперів а і b, відповідно(середньоквадратичне відхилення 
доходності);  

ρаb – коефіцієнт лінійної кореляції між паперами а і b [4]. 
Результати обчислень представлені в табл. 1. Вони свідчать про те, що 

використання оптимізаційних моделей дозволяє поліпшити співвідношення 
доходність-ризик принаймні за одним із показників. 

Таблиця 1 – Результати розрахунків 

Умовний 
портфель 

Портфель 
максимальної 
прибутковості 

Портфель 
мінімального 

ризику 
Райффайзен Банк Аваль 20% 92,4% 69,99% 

ЦентрЕнерго 20% 4,39% 6,54% 
Крюківський вагонобудівний завод 20% 3,22% 14,57% 

УкрНафта 20% 0% 0% 
Укртелеком 20% 0% 8,9% 

Очікувана доходність портфелю 18,4% 34,01% 30,00% 
Очікуваний ризик портфелю 215% 240% 205% 
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Сучасні реалії карантину та загального переходу на дистанційну та змішану освіту 
диктують нові правила для закладів вищої та середньої освіти. Якщо раніше електронні 
курси використовувалися як додатковий інструмент, що підкріплював очні заняття, то 
тепер вони зайняли перші позиції та стали основним засобом зв’язку між викладачем та 
студентом. При цьому рівнозначно важливим є як забезпечення якісного наповнення 
курсу усіма необхідними матеріалами, так і керування якістю такого курсу: залишити 
саме ті матеріали, що будуть найбільш корисними, якнайкраще організувати інтерактив 
для засвоєння матеріалів студентами, сприяти активності студентів на курсі, правильно 
організувати комунікацію. 

У ХНЕУ ім. С. Кузнеця такі електронні курси представлені у вигляді персональних 
навчальних систем на базі LMS-платформи Moodle [1]. Постановка задачі полягала у 
наступному: розробити систему оцінки та управління якістю курсу для подальшого 
використання у Відділі електронних засобів навчання ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Метою роботи 
було створити алгоритм, що дозволить розрахувати якість курсу, порівняти курси між 
собою за допомогою визначення їх рейтингу, та надати рекомендації для подальшого 
розвитку курсу та покращення його якості. 

У результаті роботи над поставленим завданням було запропоновано алгоритм 
застосування комплексу моделей для управління якістю персональних навчальних 
систем (далі – ПНС), який можна побачити на рис. 1. 

Рис. 1 – Схема комплексу моделей управління якістю ПНС в ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Першочерговим завданням було визначення бажаних напрямів розвитку ПНС. 
Трьома основними стали: наповнення, як фундамент для набуття теоретичних знань; 
активність, що виражається у інтенсивності взаємодії студентів з матеріалами курсу, а 
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також у застосуванні практичних навичок; комунікація, як студентів із викладачем, так 
і студентів між собою. 

Далі потрібно було визначитися із показниками, які можливо виміряти, зібрати та 
використати у подальшому аналізі, при чому вони повинні бути згруповані за 
напрямками розвитку та відображати їх суть. Наведемо кілька прикладів, для 
наповнення: кількість видимих контентних елементів, кількість термінів глосарію, 
кількість тестових запитань і т.д.; для активності: середня активність студента, середня 
кількість оцінених завдань студента і т.д.; для комунікації: кількість коментарів, 
кількість повідомлень викладача на форумі і т.д. Зібрані дані було застосовано у моделі 
рейтингу ПНС, що складається з двох кластерів: кількісного та якісного. Якісна складова 
являє собою кваліметричний показник, або рівень. За цим кваліметричним показником 
курсу привласнювався певний бал від 0 до 300, в залежності від досягнутого рівня згідно 
з визначеними у Положенні про ПНС критеріями [2]. Кількісна складова, або 
таксономічний показник складається з трьох інтегральних показників, що відповідають 
за певний напрям розвитку курсу – його наповнення, активність та комунікацію. 
Спочатку за кожною групою окремо було побудовано інтегральний показник із 
застосуванням методу рівня розвитку. 

Перед застосуванням методів таксономії була проведена процедура формування 
матриці вихідних даних, а також стандартизація і нормалізація вихідних даних. Після 
стандартизації виникла проблема так званих «викидів», що могли спотворити дані для 
подальших розрахунків. Аномальні значення було виявлено за допомогою методу 
«трьох сигм», після чого їх було подавлено привласненням їм значення максимально 
можливих. Далі за методом рівня розвитку, що включає формування еталонної точки, 
визначення Евклідових відстаней курсів від еталонної точки та коефіцієнта рівня 
розвитку, було розраховано інтегральні показники для усіх векторів розвитку ПНС. 

Після чого було проведено шкалювання цих інтегральних показників, щоб 
врівноважити їх між собою та розрахувати загальний таксономічний інтегральний 
показник шляхом знаходження середнього з врівноважених трьох частин. Наступним 
кроком було переведення його у 100-бальну шкалу та розрахунок загального балу курсу 
методом складання балу за кількісну та якісну складові, що дозволило проранжувати 
курси за сумарним балом і, відповідно, отримати їх рейтинг.  

У модулі управління якістю ПНС двома основними блоками є Картка курсу, що 
являє собою сторінку з основними даними про курс, його рівень, досягнутий рейтинг, а 
також значення кожного показника із визначених для аналізу; та Дашборд курсу, що 
надає можливість у реальному часі викладачеві побачити, як може змінитися місце у 
рейтингу його курсу при зміні того чи іншого показника. Такий підхід до аналізу 
чуттєвості рейтингу курсу до того чи іншого показника було реалізовано за допомогою 
побудови регресійних моделей для найбільш значимих показників аналізу. Одним з 
найважливіших компонентів дашборду є сторінка рекомендацій з підвищення якості 
курсу. Вона містить текстові рекомендації для кожного із показників курсу відповідно 
до інтервалів визначених за методом «двох сигм». Також було побудовано дерева 
рішень, що допомогли визначити найбільш критичні показники для переходу на 
наступний рівень та звернути на них увагу викладачів. Фінальним етапом схеми є 
формування висновку щодо трудовитрат та робота викладача над рекомендаціями 
щодо підвищення якості персональної навчальної системи.  
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Вимоги глобальної економіки значною мірою залежать від технічних нововведень. 
Літературні джерела ще не можуть продемонструвати чіткі досягнення у аналізі 
поняття високотехнологічного підприємства, характеризуючи дану концепцію як 
складну та потребуючу досліджень, особливо в сучасному технологічному світі.  

Область застосування високих технологій більше не обмежується комп'ютерами, 
телекомунікаціями або побутовою електронікою — традиційними 
високотехнологічними галузями; вона включає в себе широкий спектр галузей у 
сучасному бізнес середовищі. Американське бюро статистики зайнятості визначає 
високотехнологічні підприємства як такі, що в порівнянні з традиційними виробничими 
підприємствами налічують вдвічі більше технічного персоналу і витрачають вдвічі 
більше коштів на наукові дослідження та розробки [1].  

Згідно з Данієлем Хеккером, високотехнологічні компанії займаються розробкою 
та впровадженням нових продуктів та / або інноваційних виробничих процесів шляхом 
систематичного застосування наукових і технічних знань [2].  

Але також, варто звернути уваги на те, що інноваційна компанія з інноваційними 
виробничими процесами не завжди може бути високотехнологічною, навпаки, 
найчастіше високотехнологічне підприємство завжди є інноваційним. Важливо також 
зазначити, що створення цінності є особливо важливим параметром для ринку 
високотехнологічної продукції. Це обумовлено тим, що життєвий цикл подібних 
продуктів короткий і потребує постійного модифікування та пошук нових можливостей 
покращення  для залучення більшої кількості потенційних споживачів. З огляду на 
вищезгадані особливості, до категорій високотехнологічних індустрій належать 
підприємства  аерокосмічного обладнання та будівництва, комп'ютерних технології, 
телекомунікаційних пристроїв, оптичного обладнання, біотехнологічних продуктів, 
фармацевтична, енергетична та машинобудівна галузі тощо [3].  

Однак слід підкреслити, що наданий перелік галузей та функцій 
високотехнологічних підприємств не має сталої класифікації та визначення, і список 
високотехнологічних компаній не обмежується вищезгаданим переліком.  Наразі відомо 
лише, що високотехнологічні компанії повинні бути джерелом нових знань, винаходів та 
інновацій, що додають цінність для споживача. Таким чином, саме поняття 
високотехнологічних підприємств потребує подальшого дослідження. 
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Дослідники визначають корупцію як одну з найбільших перешкод соціально-
економічному розвитку країни.  Шкідливі наслідки корупції були широко визнані як 
серед політиків, так і серед наукових дослідників.  Вона призводить до низьких темпів 
зростання і в подальшому пов'язана зі спотворенням структури державних витрат, а 
також ускладнює ефективність розподілу, оскільки непропорційно шкодить бідним.  
Таким чином, уряди різних країн розробили стратегії боротьби з цим соціальним, 
політичним та економічним злочином. Попри це,  корупція все ще переважає і 
залишається найважливішим фактором, що заважає ініціативам розвитку в країнах, що 
розвиваються та бідних країнах. Отже, що рухає чи перешкоджає корупції, залишається 
важливим питанням для науковців з міжнародного бізнесу, це і зумовлює актуальність 
даної роботи [1, c. 624].  

Завданням дослідження є аналіз робіт вітчизняних та іноземних науковців й 
систематизація інформації щодо корупції в міжнародному бізнесі, її сучасного стану. 
Метою роботи є визначення особливостей існування корупції в ЄС, зокрема, в 
міжнародному бізнес-середовищі. 

Корупція трактується як використання державної посади з метою отримання 
приватної вигоди. Науковці визначають три основні види корупції:  

1. безпосереднє розкрадання державних коштів державними службовцями;
2. взяття хабарів держслужбовцями, інші непрямі способи компенсації за переказ

державних коштів або за порушення законодавчих норм та правил;  
3. маніпулювання законами чи правилами, щоб безпосередньо несуть користь

власним фінансовим інтересам державних службовців. 
Хоча всі три типи корупції є перешкодою для економічного розвитку та 

продуктивної економічної діяльності, останні два мають вирішальне значення для 
підприємців.  Як правило, корупція виявляється негативною силою для економічного 
зростання та існування підприємництва. У багатьох країнах, що розвиваються, корупція 
стає глибоко вбудованою в суспільство, оскільки є частиною майже кожної 
господарської операції;  таким чином, це може завдати шкоди, збільшуючи вхідні 
витрати та значно зменшуючи віддачу від підприємницької діяльності [2, c.962].  

Комісаром ЄС з питань внутрішніх справ було представлено повний звіт Комісії ЄС 
про корупцію у всіх 28 країнах-членах ЄС. Дослідження Комісії обстежило три чверті 
європейців і виявило, що корупція широко розповсюджена, і що більше половини 
респондентів заявили, що рівень корупції зріс. Порівняно високий рівень хабарництва 
спостерігається у Польщі (15 відсотків), Словаччині (14 відсотків) та Угорщині (13 
відсотків), де шахрайство практично в усіх галузях господарювання є найбільш 
поширеним серед усіх випадків.  Визнаючи, що корупція серйозно руйнує довіру до 
демократії та витягує ресурси з легальної економіки, зазначають, що, масштаби 
проблеми в Європі є колосальними, хоча існують і країни з мінімальним рівнем, такі як 
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Швеція. Попри численні заходи та санкції, процвітання корупції в ЄС продовжується: 
близько 20 відсотків загального обсягу виробництва ЄС (ВВП) у сфері державних 
закупівель є вразливим до корупції; корупція вища на місцевому та регіональному 
рівнях; існують значні недоліки у фінансуванні політичних партій; недосконалі кодекси 
поведінки;  перешкоди для ведення прозорого міжнародного бізнесу [3, c. 954].  

Деякі науковці вважають, що пов’язувати корупцію з бізнесом безпідставно, так як 
плата за хабарі – це лише інша форма витрат на ведення бізнесу. Однак окремі 
дослідники та ділова преса вважають корупцію негативним фактором, що впливає на 
торгівлю транскордонними інвестиціями з боку транснаціональних фірм. Наприклад, 
вплив корупції на транскордонні інвестиції вивчали, використовуючи дані про прямі 
іноземні та місцеві інвестиції в 111 країнах протягом п’ятирічного періоду, і виявили, що 
корупція дійсно негативно впливає на міжнародні інвестиції, а на місцеві прямі 
інвестиції – значно  слабше порівняно із закордонним аналогом. Дослідження також 
показують, що транснаціональні фірми, здатні брати участь у хабарництві, можуть 
нехтувати цією діяльністю у прозорих середовищах, тоді як тим компаніям, які звикли 
працювати в прозорих середовищах, важко подолати адміністративні складності в 
корумпованих державах. Хоча в країнах з перехідною економікою, як правило, присутня 
корупція, не її рівень, а швидше її тип впливає на виникнення бар’єрів для залучення 
іноземних інвестицій. Іншими словами, коли корупція широко відома або 
розповсюджена в певній економіці, гравці, як правило, збільшують вартість 
інвестування.  Отже, корупція є стримуючим фактором для міжнародних інвестицій.  З 
іншого боку, невизначена чи довільна корупція не робить цього, оскільки вона стає 
частиною невизначеності діяльності в країнах з перехідною економікою.  Тобто в 
країнах з перехідною економікою інвестори не воліють мати справу швидше з 
невизначеністю, аніж з уже з відомою всепроникаючою корупцією. Незалежно від 
характеру, типу, рівня чи відстані корупції, очевидно, що вона залишається суттєвою 
проблемою для інвестицій сьогодні. Макроекономічне середовище та інституційна база 
будуть і надалі відігравати вирішальну роль у прийнятті рішень щодо міжнародного 
інвестування, навіть стосовно країн, що розвиваються, для яких спрямовані традиційні 
мотиви пошуку ринку.  Уряди повинні знати актуальність та важливість факторів, що 
впливають на їх імідж і, очевидно, корупція є одним із таких факторів.   

З огляду на створення іміджу, компанії, що займаються міжнародним бізнесом, 
також повинні сформувати позицію з точки зору етики, конкуренції та ризику.  Щоб 
успішно це зробити, потрібно знати точне уявлення про вплив корупції.  Також 
зазначається, що вплив корупції послаблюється такими позитивними факторами, як 
відкритість економіки та політична стабільність країни, які мають значення як для 
місцевих, так і зарубіжних бізнесів [3, c. 958]. 

Підсумовуючи вище зазначене варто сказати, що боротьба з корупцією насамперед 
набирає обертів серед країн, що активно піддається глобалізації, взаємозв’язкам 
національних економік та міжнародному бізнесу. Сильна корпоративна культура, етичні 
цінності, ефективне регулювання, періодичний моніторинг та перевірки можуть суттєво 
забезпечити міцну культуру та відповідальну ділову практику, необхідну для ведення 
міжнародного бізнесу та ділового співробітництва. 
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Фондовий ринок є однією з основних сфер фінансового ринку та відіграє важливу 
роль в економічному розвитку як інструмент фінансування діяльності корпорацій та 
інноваційних підприємств, а також опосередкування руху акціонерного капіталу та його 
переливу до найбільш прибуткових сфер господарювання. Актуальність проблеми 
диверсифікації ризиків і оптимального вкладання коштів в цінні папери полягає в тому, 
що на сьогоднішній день індивідуальна інвестиційна активність інвесторів і юридичних 
осіб викликає вкладання надлишкових тимчасово вільних коштів не в один, а бажано у 
велику кількість цінних паперів, створюючи цим самим певну їх сукупність. 

Завданням дослідження є формування економіко-математичних моделей 
оптимізації портфеля цінних паперів на основі індексу Доу-Джонса. Метою дослідження 
є формування інвестиційного портфеля для АТ «МЕГАБАНК» на основі аналізу 
діяльності банку. [1] 

За рейтингом життєздатності українських банків за підсумками I-го півріччя 2020 
року за версією видання «Mind» «МЕГАБАНК» отримав 2 бали із 5 можливих. 

Показники банку, які значно погіршилися за останній квартал - 2 квартал 2020: 
– активи: 9872 млн. грн (-4.26%) (падає загальна оцінка майна банку);
– інші активи досягли 6.53% (+ 1.2%) (зростає розмір активів без класифікації, що

ускладнює аналіз звітності). 
Показники, які значно покращилися за останній квартал - 2 квартал 2020: 
– вартість доходу скоротилася до 91.21% (банк оптимізує витрати на операційну

діяльність). 
Дисбаланс показників за останній квартал - 2 квартал 2020: 
– частка кредитів компанії компаніям склала 90.54%, а частка депозитів компаній

всього 37%. Банк використовує ризикову бізнес-модель. Банк здійснює кредитування 
підприємств за гроші населення. Як правило, така бізнес модель характерна для 
кептивних банків, створених для обслуговування підприємств власника банку, при 
цьому депозити від підприємств активно не залучаються. 

– Резерв проблемних боргів склав всього 13.23% при середньо ринковому 50%.
Банк не формує резерви в достатній мірі, враховуючи економічні реалії. Розмір резерву 
проблемних боргів залежить від рівня обслуговування кредитів позичальниками. Якщо 
банк, вважає, що кількість неповернень по кредитах буде рости, правильний банк за 
рахунок прибутку формує резерви за такими кредитами. 

Виходячи із вищенаведеного аналізу, можна зробити висновок, що банку необхідно 
збільшити свої активи. 

Пропонується інвестувати в акції, що торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі 
(NYSE) та індексуються індексом Dow Jones Industrial Average (DJIA). Бажано 
довгострокове інвестування на 10-20 років, тому що за 1872-2018 роки не було жодного 
20-річного інтервалу, коли інвестиції у весь американський ринок акцій за принципом 
«купи і тримай» привели б до збитку – навіть з поправкою на інфляцію. А ось інвестиції 
на рік багато разів закінчувалися збитком. 
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В ході дослідження було розглянуто акції 10-ти американських компаній, що 
торгуються на американській біржі New York Stock Exchange (NYSE) з різних секторів 
економіки, які входять до індексу Доу Джонса (DJIA) та є одними з найстабільніший 
акцій, так звані «голубі фішки»: The Coca-Cola Company (KO), Microsoft Corporation 
(MSFT), Apple Inc., Johnson & Johnson (JNJ), Verizon Communications Inc., Salesforce (CRM), 
Intel Corporation (INTC), JPMorgan Chase (JPM), Goldman Sachs Group (GS), The Procter & 
Gamble Company (PG). [2] 

Результати розрахунків оптимальних структур портфелів цінних паперів за 
моделями Марковіца та Шарпа наведені на рис. 1 та у табл.1. 

Рис. 1 – Структури оптимальних портфелів цінних паперів 

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика моделей 

Так як у дослідженні розглядалися так звані «голубі фішки», то головним 
критерієм оптимізації є дохідність, тобто далі вибір йде між прямими моделями. У 
прямій моделі Марковіца дохідність лише на 1,26% вище, при тому що у прямої моделі 
Шарпа вище диверсифікація (кількість компаній). Отже, найкращий вибір структури 
інвестицій у цінні папери «голубих фішок» визначає пряма модель Шарпа. 

Список літератури: 
1. Офіційний сайт АТ «МЕГАБАНК» – URL: https://www.megabank.ua/ua/about
2. Глобальний фінансовий портал Investing.com,– URL: https://ru.investing.com/
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А. В. Баймухамедова1,  В. А. Соколенко2 
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Актуальність даного дослідження полягає в тому, що умови ринкової економіки 
диктують питання щодо підвищення управління збутовою діяльності на підприємствах. 
Успіх їх реалізації полягає, в першу чергу, в конкурентоспроможності і майбутній 
розвиток в галузі. У своїх дослідженнях автори приділили увагу формуванням і 
вдосконалення системи реалізації продукції на підприємствах, а також основних 
проблем при збуті продукції. Проте, авторами вивчені не всі аспекти управління 
підприємствами.  

Економічні результати господарської діяльності підприємств безпосередньо 
залежать від ефективної збутової діяльності підприємства. Основна проблема, з якою 
стикаються виробники в сучасних умовах створених пандемією 2020, – це пошук 
ефективного способу реалізації виробленої продукції. Тому виробники змушені 
реалізовувати продукції за зниженою вартістю посередникам і перекупникам.  

Важливим є збільшувати обсяг частки прибутку виробників в області кінцевих цін 
для її реалізації. Особливе значення має в збутової діяльності – маркетингова стратегія, 
яка визначає цілі, зіставні з можливостями підприємств. Дослідження ринків збуту 
продукції, конкурентів, вимог споживачів – визначають перспективи для збуту різних 
продуктів і товарів, проводиться прогноз попиту, який найбільш вірогідний для 
реалізації продукції. Таким чином, формується стратегія діяльності підприємства, 
основою якої є план виробництва перспективного виду продукції, відповідний 
матеріально-технічними можливостями, які мають ресурсний потенціал підприємства.  

Далі основа маркетингової стратегії розробляється за допомогою виробничої 
стратегії, яка визначає фінансову стратегію, а також план дій для реалізації загальної 
стратегії поведінки підприємств для реалізації поставлених цілей. Особливе значення 
надається формуванню підрозділу по маркетингу, а також функціонування збутової 
логістики на підприємстві в умовах карантину. Таким чином, проводиться залучення 
співробітників, які мають необхідні компетенції, а також здатні своєчасно реагувати на 
зміни ринку збуту, приймають виважені рішення, що безпосередньо впливає на успіх 
управління збутовою діяльності компанії. При цьому ефективним функціонуванням 
системи управління прийнято вважати маркетинговий аналіз, формування та реалізація 
маркетингової стратегії компанії. 

Організація регулярних ярмарків і виставок є важливим елементом в 
популяризації та просування продукції кінцевому споживачеві. В результаті 
підвищується авторитет виробника, завойовуються переваги споживачів, формується 
позитивний імідж виробника, поліпшуються конкурентні позиції, здійснюється реклама 
продукції виробника. Однак в сучасних умовах пандемії це майже неможливо 
здійснювати. З огляду на нерозвиненість елементів інфраструктури ринку, сезонність і 
ризики, пов'язані з виробництвом продукції, конкуренцію, необхідно комплексно 
оцінювати варіанти побудови збутової політики з різних видів продукції, з урахуванням 
описаних підходів, нових онлайн-технологій, проводити моніторинг ринкової ситуації, і 
на його основі координувати збутову і виробничу діяльність підприємства. 
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Харків, Україна 

Світ не стоїть на місці, все стає більш електронним, оплата проїзду, покупки у 
магазині оплачуються картками, одяг, їжа та все необхідне для життя можна купити за 
допомогою мережі Інтернет. Мета роботи – визначити поняття електронної  комерції і 
також визначити її місце в сфері зообізнесу.  

Усім знайомі поняття інтернету, різних соціальних мереж, проте поняття 
електронної комерції у більшості людей може викликати багато запитань. Розглянемо 
деякі з них. Електронна комерція— це сфера цифрової економіки, що включає всі 
фінансові та торгові транзакції, які проводяться за допомогою комп'ютерних мереж, та 
бізнес-процеси, пов'язані з проведенням цих транзакцій. [1] Також експерти вважають, 
що поняттям електронної комерції є різновид бізнес-активності, в якій комерційна 
взаємодія суб'єктів бізнесу з купівлі-продажу товарів і послуг здійснюються за 
допомогою інтернету або будь-якої іншої інформаційної мережі. Таким чином, 
проаналізувавши вищенаведені визначення, можна зробити висновки, що електронна 
комерція – це будь-які бізнес-процеси, які здійснюються з допомогою інформаційних 
технологій. 

Було проведене опитування, де ми намагалися з’ясувати чи  є попит серед 
споживачів зоотоварів на купівлю товарів з інтернет-магазинів рис.1. 

Рисунок 1  - Вподобання споживачів, що до покупки товарів для тварин 

 Отже, можна зробити висновки, що люди все ще схильні купувати зоотовари у 
роздрібних магазинах, але великий процент споживачів вподобають купувати товари 
для тварин у інтернет-магазинах. Багато респондентів вкрай незадоволені 
асортиментом в роздрібних магазинах, відсутністю кваліфікованого консультанта, 
завеликою ціною, обслуговуванням, умовами зберігання та ін. Саме цей перелік причин  
підштовхує споживачів купувати товари у інтернет-магазинах, де ці недоліки відсутні, 
але потрібно розуміти, що процент людей, що купують товари в Інтернеті наразі 
невеликий через те, що існує недовіра до інтернет-магазинів. 

На цьому невеликому прикладі ми можемо побачити, що торгівля в мережі 
Інтернет має багато переваг та стрімко розвивається, проте людям ще потрібен час, щоб 
подолати недовіру та навчитись вправно володіти електронними засобами.  

Список літератури: 
1. Мельнік О. В. Електронна комерція як складова частина електронного бізнесу/   О. 

В. Мельнік. - 2009. 
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У сучасних умовах дедалі більше уваги приділяється трудовим ресурсам, 
ефективному управлінню персоналом, створенню умов для підвищення продуктивності 
праці. 

Не існує універсальних правил та алгоритмів, які однаково підходили б різним 
підприємствам, тому управління персоналом банку на сучасному етапі виступає у 
вигляді певної загальної системи рекомендацій. Від того, наскільки якісно та ефективно 
організовано управління персоналом у банку залежить результативність роботи усієї 
фінансової установи в цілому. 

Метою даної роботи є узагальнення особливостей організації ефективної системи 
управління персоналом у банківській сфері. 

Система управління персоналом –це, перш за все, система, в якій реалізуються всі 
функції управління персоналом: планування, організація, мотивація та контроль [1]. 

 Будь-яка система управління персоналом включає в себе такі підсистеми: 
- загальне управління організацією та лінійне керівництво окремими 

підрозділами; 
- розробка кадрової політики та стратегії управління персоналом; 
- правове забезпечення персоналу; 
- управління підбором персоналу та трудовими відносинами; 
- забезпечення хороших умов праці; 
- управління розвитком персоналу (навчання, перепідготовка та підвищення 

кваліфікації, адаптація нових працівників); 
- підсистема управління мотивацією поведінки працівників; 
- розвиток організаційної структури управління; 
- підсистема інформаційного забезпечення системи управління персоналом [2]. 
Із самого початку діяльності банківської установи дуже важливе значення має 

сприяння формуванню єдиної корпоративної культури, що допоможе підвищувати 
конкурентоспроможність, престиж банку, та ефективність управління. 

Засобом для досягнення нормальних взаємин між рівнями управління є 
делегування повноважень. Делегування повноважень - передача права розгляду, 
узгодження і прийняття рішень за завданнями або документами в основному не більше, 
ніж на один рівень нижче [3]. Це необхідно для того, щоб: 

- економити час для вирішення більш важливих завдань; 
- розвивати ініціативу і професійне зростання співробітників, формувати кадровий 

резерв; 
- отримувати кращі результати за рахунок спеціальних знань співробітників; 
- підвищувати  мотивацію працівників до праці за рахунок постановки цікавих, 

відповідальних і різноманітних завдань; 
- підвищувати лояльність співробітників до банку та керівника за рахунок 

досягнення розуміння ними завдань більш високого рівня і причетності до їх реалізації 
[3]. 
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Важливим компонентом управління персоналом є ділова оцінка персоналу. 
Розрізняють два основних види ділової оцінки: оцінка кандидатів на вакантну посаду і 
поточна періодична оцінка співробітників організації [4]. 

Дуже значимим аспектом управління персоналом є розвиток співробітників, адже 
у кожного співробітника є потенціал для розвитку. Потрібно лише легко і непомітно 
підштовхувати підлеглих, викликаючи у них більший інтерес до роботи, що дає більше 
задоволення [5]. 

За даними Work.ua, середня зарплата в категорії вакансій «Фінанси і банк» в  
Україні на кінець лютого 2020 року становить 11 348 грн, кінець травня — 11 309 грн. 
Хоча наприкінці квітня, через місяць карантину, спостерігалося падіння — майже до 10 
тис. грн.  

Згідно з даними сайту bank.gov.ua, у IV кварталі 2020 року банки збільшили штати 
працівників: держбанки – на 275, а приватні на 180 осіб. Іноземні банки скоротили 243 
штатних працівники. Державні та іноземні банки активно поскорочували мережу своїх 
відділень, зокрема Ощадбанк (-144 структурних підрозділи). Приватні банки, навпаки, 
відкрили 5 нових відділень. За 2019 рік банки закрили 507 відділень, найбільше у 
Дніпропетровській області – 64. 

Для досягнення ефективного рівня в загальній системі управління сучасному 
банку потрібно, насамперед, підбирати кваліфікованих і зацікавлених співробітників, 
активно сприяти формуванню єдиної корпоративної культури. Ефективне управління 
банківською установою забезпечується також за рахунок безперервного вдосконалення 
регулярного менеджменту, високого рівня професійної підготовки управлінського 
персоналу. 
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За сучасних умов стан українського менеджменту знаходиться на не досконалому 
рівні. Низький рівень кваліфікації працівник негативно впливає на якість виробленої 
продукції та конкурентоспроможність підприємства в цілому. Дана ситуація 
українського бізнесу потребує вирішення наявних проблем менеджменту та 
формування досконалої моделі управління підприємством в Україні. 

Досить велика кількість науковців приділили увагу питанню управління 
підприємством, серед них: В. Апопія, C. Бабенка, О. Березіна, Є. Качан, Л. Шевченко та інші. 
Однак, кількість досліджень, які б комплексно охоплювали проблему розвитку 
менеджменту в Україні недостатньо.  

За сучасних умов вітчизняна теорія и практика активно пристосовується до 
вироблення механізму характерного для змішаної економіки України у поєднані з 
менеджментом інших країн світу [2]. 

Сучасний підприємницький сектор України ще не сформовав національну модель 
менеджменту. Оптимальна робота персоналу залежить від ефективної системи 
управління, за для цього підприємство має сформувати систему управління, яка 
забезпечить стабільну ефективність, прибутковість та стійкість на ринку.  

Головною проблемою українського менеджменту є якість управлінських кадрів. 
Безкомпромісна відмова від старих звичок та запровадження нової техніки та методів 
управління повинна стимулювати розвиток управління та покращити економічну 
ситуацію в Україні [2]. 

З огляду на наявні значні проблеми розвитку українського менеджменту, можна 
прийти до висновку, що існує необхідність у деталізації, а в подальшому уточнення 
напрямків дій, які покращать процес управління на організаціях.  

За для досягнення мети модернізації та вдосконалення методів менеджменту, 
керівники підприємств мали б спрямувати засилля на : 

  моніторинг стану управління; 
  розробку стратегії менеджменту з урахуванням особливостей діяльності кожного 

відділу та підприємства в цілому; 
  довгострокову систему планування управлінням; 
  використання досвіду інших країн для покращення концепції управління; 
  права та обов’язки на підприємстві мають стимулювати почуття колективізму; 
  використання сучасних технологій засобів масової інформації [1]. 

Відповідно до наведених методів, щодо вдосконалення та розвитку українського 
менеджменту, з використання головних зовнішніх та внутрішніх чинників, напрямки 
дій задля ефективності діяльності суб’єктів господарювання наведено у таблиці 1.1. 

mailto:diadiura@donnuet.edu.ua


Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених-2020 

Секція 3. Економіка і підприємництво, менеджмент і адміністрування 

253 

Таблиця 1.1. – Напрямки дій та чинники підвищення ефективності діяльності 
суб’єктів господарювання [3] 

№ Назва Характеристика 
1. Вдосконалена 

технологія 
Інформаційні технології, технологічні нововведення та 
автоматизація. 

2. Устаткування Новітнє устаткування, яке займає провідне місце в програмі 
підвищення ефективності діяльності. 

3. Виробництво Якісні та справні продукти праці. 
4. Організація 

працівників 
Єдність працівників-керівників, менеджерів, спеціалістів та 
робітників, задля зростання ефективності діяльності. 

5. Методи роботи Систематичний аналіз стану робочих місць, їх атестація, 
підвищення кваліфікації кадрів. 

6. Державна 
політика 

Державна економічна й соціальна політика істотно впливає 
на ефективність суспільного виробництва. 

7. Інфраструктура Належний розвиток виробничої інфраструктури, який має 
прямий вплив на результативність діяльності підприємства.  

Відповідно основними проблемами, які мають бути вирішені першочергово є : 

По-перше, керівницькі посади мають займати ефективні менеджери, а не компанії 
засновники. Власник-засновник у разі неефективного керівництва, має бути змінено на 
нового більш ефективного керівника. 

По-друге, має відбутись перехід від товариства с обмеженою відповідальність до 
акціонерного товариства. 

По-третє, сформована сучасна стратегія добору кадрів, яка є спеціалізованою та 
формалізованою відповідно внутрішнім процесам, допоможе уникнути проблеми 
дотримання дисципліни у колективі та звільнення працівника у разі не виконання або 
не сумлінного виконання його обов’язків [4]. 

В Україні для вирішення наявних проблем менеджменту мають використовуватись 
системні механізми на загальнонаціональному рівні, а також необхідне усвідомлення 
власних проблем керівництвом. 

Вирішенню зазначених проблем має сприяти підвищення професіоналізму 
робітників. Менеджер повинен приділяти увагу кваліфікації співробітників. 
Формування сильної організаційної культури обумовить прогресивне функціонування 
підприємства як складної системи. Задля успішної діяльності, на стратегічному рівні, 
має бути чітко сформована єдина місія компанії та конкретизовані цілі для кожного 
працівника, підрозділу, підприємства в цілому. Уміле використання всієї системи 
наведених напрямків дій та чинників має поліпшити поточний стан та стимулювати 
розвиток менеджменту на підприємствах та України в цілому.  
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Поглиблення демографічної кризи в Україні спонукає до розгляду ситуації з позиції 
демографічної безпеки. Через негативні тенденції таких складових, як народжуваності, 
смертності, міграції та ін. призводять до втрати здатності країни до самовідтворення 
населення. Важливість цієї проблеми засвідчує розробка проекту закону «Про 
демографічну безпеку України» [3].  

Досить велика кількість вчених досліджувало важливі демографічні проблеми в 
Україні, серед яких можна відзначити: О. Гладуна, Н. Левчук, Е. Лібанової, Н. Рингач, В. 
Стешенко та ін. Попри наявність досить великої кількості досліджень значно менше 
уваги було приділено питанню оцінювання рівня демографічної безпеки України.  

На сьогодні ідентифікація рівня демографічної безпеки України за сучасною 
методологією, порівняння його з інтегральними пороговими значеннями та визначення 
найвпливовіших загроз є необхідним.  

Демографічна безпека – стан захищеності основних життєво важливих 
демовідновлювальних процесів від реальних та потенційних загроз. Мета демографічної 
безпеки – створення умов, достатніх для попередження і нейтралізації демографічних 
загроз [2].  Стан демографічної безпеки на прикладі Одеської області наведено на 
рисунку 1.1. 

Рисунок 1. – Демографічна безпека Одеської області [1] 

За даними, які представлені на рисунку помітно, що чисельність наявного 
населення, відсотків до рівня 1990 року, зменшилась та складає у 2017 році 90,4 – що за 
абсолютним відхиленням – 0,2  та –0,2 за відносним, при порівнянні з 2019 роком 90,2 (– 

mailto:diadiura@donnuet.edu.ua


Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених-2020 

Секція 3. Економіка і підприємництво, менеджмент і адміністрування 

255 

0,1 за абсолютним та – 0,1 за відносним відхиленням).  Значення очікуваної тривалості 
життя при народженні, у 2017 та 2019 роках зросло, відповідно 2017 рік – 
0,3(абсолютне), 0,4(відносне), 2019 рік – 0,4 (абсолютне), 0,5 (відносне). Зменшення 
відбулось в 2018 році– 0,1 (абсолютне), 0,2 (відносне). Коефіцієнт природного приросту 
на 1 тис. осіб наявного населення становить на 2017 рік – 14,4%, 2018 рік – 28,2%, 2019 
рік – 16,3; та має тенденцію до зменшення.  Частка населення похилого віку в загальній 
чисельності населення (станом на кінець звітного періоду) має тенденцію до 
збільшення 2016 рік – 21,2,  а в 2019 році – 21,9. У період з 2016 р. по 2019 р. демографічне 
навантаження непрацездатного населення на працездатне зросло на 3,3 або на 4,9%. У 
період з 2016 р. по 2019 р. загальний коефіцієнт міграційного приросту, скорочення (на 
10 тис. осіб) зріс. У 2016 році – 14,1, у 2017 році становить 19,8, а в 2019 році вже 38,1.  

Рисунок 2 – Динаміка інтегрального показника демографічної безпеки Одеської 
області, 2016-2018 рр. 

Рівень інтегрального показника та демографічної безпеки Одеської області, має 
тенденцію до зниження протягом досліджуваного періоду 2016–2019рр. До цього 
висновку можна дійти при порівнянні інтегральних показників: 2016 – 0,391; 2019 – 
0,356. Відповідно до шкали оцінки, інтегральний показник демографічної безпеки 
Одеської області знаходиться на небезпечному рівні більше 20% (>0,2), але менше за 
40% (<0,4). Актуальною проблемою є демографічне навантаження непрацездатного 
населення на працездатне, що може бути пов'язано із зростанням частки населення 
похилого віку в загальній чисельності населення.  Дану проблему можна вирішити за 
допомогою міграційного приросту працездатного населення, що є потенційною 
можливістю для покращення демографічних показників Одеської області.  
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Trucking is one of the most important components of the market of transport services, 
and this area is considered as a leader in the field of transportation of goods from supplier to 
customer. The purpose of this work is to analyze the road haulage market in Ukraine for 2019 
- the first half of 2020. During the study, an analysis of market trends in the dynamics: the main 
market trends, impact factors, development problems. The volume of the trucking market was 
estimated, as well as the trends in the truck market at the moment. Also, trucks import features 
with allocation of a segment of tilt cars are considered. The main market operators have been 
identified, including those that have their own fleet of trucks. 

Compared to other modes of transport, today motor transport remains a serious priority. 
Among the advantages of trucking are: 

– maneuverability;
– wide opportunities for the logistics company to make the most profitable routes;
– prompt delivery;
– a wide range of goods transported;
– formation of groupage automobile cargoes which unite parcels from several

companies; 
– a wide range of means of transportation, taking into account such factors as weight,

format, and dimensions of luggage, the presence of flammable goods and perishable products; 
– opportunity, if necessary, to use the developed infrastructure of car service;
International road transport is convenient for transporting goods over short distances 

between countries of one continent, as they are relatively fast, it is possible to use different 
types of transport depending on the type of cargo, as well as quickly change the route for goods 
with a certain weight and optimize transportation costs due to a complete set of groupage 
cargoes. However, despite a number of advantages of this type of transportation, there are some 
disadvantages: the human factor, weather conditions, road repairs, dependence on fuel costs 
and others. Over the last year, fuel prices have shown a decline. This is due to a number of 
factors. One of them is the change in oil prices on the world market due to a decrease or increase 
in production in countries that are major producers of this product. Also, inflation and changes 
in the exchange rate in the country directly proportionally affect the cost of petroleum products, 
as this type of resource for Ukraine is imported. Below are the changes in retail prices for diesel 
in Ukraine in the dynamics (Fig. 1). 

The reasons for the fall in fuel prices are lower oil prices on the world market, as well as 
a relatively stable hryvnia exchange rate. The graph also shows the period when oil prices 
became negative: accordingly, we see an increase in the rate of decline in diesel prices. In 
addition, demand for fuel in the spring of 2020 fell due to quarantine. 
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Figure 1 – Dynamics of average monthly retail prices (₴) for diesel fuel in Ukraine 
from January 2019 to May 2020 

One of the significant problems of the market is the lack of a strategic plan for the 
development of important sectors of the economy at the state level. This leads to a lack of 
understanding of trends in certain sectors of the economy, the inability to plan activities for the 
medium and long term. Therefore, the recession in one or another sector of the economy has a 
negative impact on the sphere of transportation that serves it. 

The international road haulage market reflects the state of the country's economy as a 
whole, as it develops in accordance with the general market trends in the country. Its state 
directly depends on the state of manufacturers, exporters, and importers who are customers of 
logistics companies. Thus, the demand for logistics services is due to the dynamics of 
production, domestic, and foreign trade. As a result, the international road haulage market is 
affected by a number of factors. 
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Специфіка споживання інформаційних продуктів, зокрема кінофільмів, полягає в 
тому, що їх «споживання» відбувається безпосередньо в момент перегляду, але спочатку 
потенційний глядач має прийняти рішення про необхідність покупки даного продукту. 
Тому випуску фільму в прокат повинна передувати оцінка попиту на нього. Оскільки 
кіновиробництво є досить тривалим та коштовним процесом, актуальною є задача 
прогнозування касових зборів ще до появи картини на кіноекранах. 

У даній роботі досліджується класичний канал поширення кінокартин: прокат 
фільмів в кінотеатрах. Основна складність у прогнозуванні касових зборів фільмів 
виникає на стороні прогнозування попиту на фільми [1]. Предметом статті є визначення 
основних чинників, що формують попит на кінопродукцію і сприяють її комерційному 
успіху. Метою даної роботи є моделювання прибутковості фільмів у прокаті за 
допомогою сучасних економетричних підходів, що дозволяє, зокрема, детальніше 
оцінити ризики, пов’язані з інвестуванням в кіновиробництво.  

Для проведення дослідження були взяті відкриті дані по касових зборах 
українських кінофільмів починаючи с 2000 року [2] та висунуто припущення, що на 
касові збори українських фільмів можуть впливати виробничий бюджет фільму, 
жанрова приналежність, популярність акторів, мова фільму (існує думка, що на 
україномовні фільми менше попит [3]), наявність підтримки від Держкіно, створення 
фільму спільно з іноземною державою, наявність досвіду у режисера, тощо. 

Для вивчення впливу цих показників на обсяг касових зборів було застосовано 
апарат регресійного аналізу. Значення касових зборів та виробничого бюджету було 
попередньо прологарифмовано, тобто коефіцієнти рівняння регресії слід 
інтерпретувати як еластичності та напівеластичності. Результати моделювання 
наведені в Таблиці 1. 

Таблиця 1 - Результати моделювання попиту на продукцію кіноіндустрії 

Чинник Значення 
Стандартна 
похибка 

t-статистика 
Значущість на 
95% рівні 

const -2.393 2.146 -1.115 ні 
Оцінка IMDB 0.059 0.143 0.415 ні 
Комедійний жанр (1/0) 1.020 0.352 2.901 так 
Копродукція з іноземними 
державами (1/0) 

0.476 0.354 1.345 ні 

Виробничий бюджет 0.977 0.150 6.533 так 
Присутність популярних 
акторів (1/0) 

1.266 0.350 3.623 так 

Російська мова фільму (1/0) 0.174 0.418 0.416 ні 
Підтримка Держкіно (1/0) -1.029 0.433 -2.377 так 
Наявність досвіду у режисера 
(1/0) 

0.012 0.348 0.033 ні 

Воєнна тематика (1/0) 0.279 0.417 0.669 ні 
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Модель у цілому є статистично значущою (F = 16,78 > Fтабл). Коефіцієнт детермінації 
R2 дорівнює 0,609, що свідчить про суттєвий вплив на комерційний успіх фільму 
прихованих чинників, які  важко виміряти та випадкових факторів. Графічно результати 
представлені на рисунку 1. Тренд в цілому збігається з вихідними даними.  

Рис. 1 – Результати моделювання попиту на продукцію кіноіндустрії 

На основі отриманих даних щодо значущості досліджуваних показників можна 
зробити висновок, що розмови про неготовність українців до переходу на 
україномовний контент є не більш ніж політичними спекуляціями і мова фільму не 
впливає на його попит. Не має впливу на обсяг касових зборів і оцінка IMDB – скоріш за 
все це викликано тим, що негативні відгуки створюють у глядача не меншу цікавість до 
картини. Також незначущими виявилися співробітництво з іноземними державами, 
наявність попереднього досвіду режисера у створенні фільмів та воєнна тематика 
фільму. 

Статистично значущими є виробничий бюджет, комедійний жанр, присутність 
популярних акторів та наявність підтримки від Держкіно. Варто звернути увагу, що 
фільми, створені за підтримки Держкіно, мають менший попит серед глядачів і, 
відповідно, мають менше шансів на успіх. Це може бути викликано недосконалістю 
процедури конкурсного відбору на фінансування. 

Із отриманих результатів випливає, зокрема, що найбільш безпечним сегментом 
українського ринку кінострічок є виробництво низькобюджетних комедій.  

Більш точні результати дослідження було б отримано при добавлені до моделі сум 
маркетингових витрат, оскільки найбільші касові збори можна прослідити в фільмів, з 
запуском яких велась активна маркетингова кампанія. Проте дані про маркетингові 
витрати українських фільмів здебільшого не розголошуються і являються 
конфіденційними. 
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Теорія поколінь стала досить популярною темою обговорень та статей в останні 
роки, хоча і була започаткована ще у 1991 році[1]. Найбільша аудиторія сформувалась 
навколо обговорень останніх трьох поколінь, котрі автори, Вільям Штраус та Ніл Хоув, 
описали у своїй першій книзі «Покоління». Взагалі, головна ідея даної теорії полягає в 
тому, що кожні 20 років виокремлюється нове покоління зі своїми особливими 
цінностями, котрі характерні для всього покоління без виключення. При цьому було 
помічено, що головними цінностями для певного покоління ставали речі, котрі були у 
дефіциті[2]. Тож говорячи про роль теорії поколінь у сфері управління персоналом, 
необхідно зазначити про необхідність виокремлення певних груп серед персоналу, 
спираючись на їх вік, а також про необхідність пошуку індивідуального підходу до 
кожного.  

Критерії індивідуального підходу диктуються різницею цінностей різних поколінь. 
Саме тому великою помилкою є оцінка всіх кандидатів за єдиною шкалою. Те ж саме 
можна сказати і про застосування єдиного для всіх управлінського підходу. У зв’язку з 
цим з’явилася система оцінювання, підбору та мотивації персоналу відповідно до 
поколінь. Для покоління X можна виділити наступні види мотивації: інтеграція в 
корпоративну культуру, стабільність і впевненість у майбутньому, чітке знання всіх 
деталей своєї роботи, можливість навчання та особистісного зростання та фіксований 
оклад. Співробітники та кандидати даної групи будуть цінними для організації своїм 
досвідом. І тому слід запропонувати їм такі заохочувальні умови праці: постійну 
зайнятість, високу зарплату, можливість навчання для подальшого кар'єрного 
зростання та можливість користуватися сучасними розробками і технологіями[1]. Такі 
особливості цінностей продиктовані факторами, котрі вплинули на виокремлення 
даного покоління, а саме це були: глобалізація, політичні події та неминучість змін[3]. 
Наступним поколінням є покоління Y, або їх ще часто називають міленіалами.  Як 
специфічну мотивацію для них можна виділити: грошову винагороду, відсутність 
бюрократії в робочому процесі, високотехнологічне обладнане робоче місце, 
впровадження нових технологій в компанії, оптимізація робочого процесу та відсутність 
дрес-коду і корпоративного етикету. Управляти даним поколінням слід 
використовуючи такі важелі управління: можливість працювати в зручному для них 
форматі та з будь-якої точки світу, вільний графік, мінімум формалізації, звітності і 
бюрократії та горизонтальні комунікації[1]. Основними факторами, що вплинули на 
формування даного покоління, можна виділити: свободу, інформаційну різноманітність 
та можливість ризикувати[3].  

Останнє покоління-Z – по-справжньому цифрове покоління. І на даний момент 
важко говорити про притаманні їм робочі мотивації, адже представники даного 
покоління зараз досягли щонайбільше 20 річного віку. Вони швидко навчаються, краще 
і швидше орієнтуються в світі технологій, звикли аналізувати великі обсяги інформації, 
легко справляється з декількома завданнями одночасно, завжди в курсі останніх 
тенденцій, миттєво адаптуються до нових технологій та креативно підходять до 
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виконання завдань[1]. Беручи до уваги, що у період 2020-2025 років покоління-Y буде 
складати більше 70% усього працюючого населення, в наш час неможливо вести бізнес 
без урахування особливостей персоналу, продиктованих їх цінностями. Також було 
виявлено, що більшість компаній в Україні вже виділяють покоління-Y як окрему 
категорію людей в процесі управління персоналом – про це свідчить бліц-опитування 
HR професіоналів, яке провела компанія EY ще в 2013 році[4].  

Беручи до уваги факт швидкої втрати інтересу міленіалів до поточної професії, 
одним зі способів ефективного управління персоналом стало створення умов для 
розвитку та зміни роду діяльності працівника всередині компанії. Як результат, 
отримуємо крос-функціональних фахівців, які знають бізнес компанії з різних сторін. Це 
добре впливає на кооперацію між департаментами[4]. Наступна особливість покоління 
Y визначається бажанням постійно бути онлайн. В даному випадку менеджери можуть 
запровадити корпоративну пошту, або мобільний додаток компанії, що допоможе 
завжди тримати у курсі подій своїх підлеглих, тим паче, що вони у більшості своїй 
прагнуть працювати з дому, або з іншої точки. Іншою пріоритетною особливістю 
міленіалів є прагнення постійного розвитку. В даному випадку менеджери приділяють 
особливу увагу високопотенційним працівникам. Вони можуть отримати ступінь MBA, 
удосконалити свої професійні навички, отримавши призначення на роботу в іншу 
країну. Ще одною особливістю є підтримання балансу «робота-життя»[4]. З огляду на це, 
менеджерам варто забезпечити конс’єрж-сервіс та кімнату здоров’я прямо у себе в офісі, 
задля утримання левової частки співробітників, котра і належить до Y-покоління. Тому 
що ці заходи допоможуть економити час робітників та забезпечити більшу ефективність 
їх роботи.  

Підсумовуючи вищенаведене, варто зазначити важливість теорії поколінь при 
роботі менеджерів з управління персоналом. Адже дана теорія дозволяє: по-перше, 
виявити важелі управління працівниками, по-друге, зменшити плинність кадрів, по-
третє, підвищити загальну ефективність роботи всередині підприємства. В наш час 
найбільшу увагу менеджерам при роботі з персоналом варто приділяти вивченню 
особливостей покоління-Y, оскільки вони складають близько 70% всього персоналу 
організації. Доцільно виділити ряд рекомендацій для менеджерів: запровадження 
гнучкого графіку роботи, створення корпоративного онлайн-порталу, а краще – 
мобільного додатку, забезпечення можливості змінювати напрямок роботи у середині 
організації, , а також створення забезпечити конс’єрж-сервісу. 
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COVID-19 has exhausted the reality and companies' approach to sustainable 
development. Sustainable development approaches have ceased to be directed only to charity 
and one-time aid to communities (more often only to improve the company's credibility) and 
have become the basis of operating models and business strategies. In these days of high 
uncertainty, when global threats such as COVID-19 have an immediate impact on businesses, 
urgent action may be required to support communities, which is what a well-coordinated 
mechanism for sustainable development can offer. Sustainability allows companies to 
demonstrate their responsibility to their employees, their customers and partners, and the 
broader communities in which they live and work. The correlation between demonstrated 
commitment to sustainability and brand value is becoming increasingly evident across all 
business sectors. 

Sustainability business strategies recognize the contributions, interdependencies, and 
dynamics of social and ecological systems, and their interactions with operations, products and 
services. Approaches to corporate sustainability can help companies leverage competitive 
advantage, identify and mitigate risks, drive innovation, increase sales, increase brand 
awareness and loyalty, develop more resilient supply chains, increase employee engagement, 
improve investment opportunities, and be more flexible to unexpected environmental changes. 

Sustainability business principles remind companies that the impact of their activities and 
operations is ultimately even more important than their operations. GlobeScan (a public 
opinion research consultancy that does reputation, brand, sustainability, engagement, and 
trends research) and BSR (a global nonprofit organization that works with its network of more 
than 250 member companies and other partners to build a just and sustainable world) conduct 
a survey and ask 102 companies around the world to understand how the consequences of the 
pandemic have impacted business in general, and in particular on sustainable business 
development. 

When asked what the most important role the sustainability function has played so far, 
respondents highlighted community participation (19%), business advice and support (14%), 
stakeholder engagement (13%), health and safety (10%) and charity (10%). The survey results 
indicate that one of the most significant long-term outcomes of the COVID-19 pandemic could 
be a marked increase in the importance of corporate resilience. Four out of ten respondents 
(40%) believe that the crisis will increase the relevance and expectations of a sustainable 
business. Moreover, more than a third (36%) believe that the sustainable business 
development agenda will change as existing priorities become more important and new 
challenges arise. When asked which elements of a company's sustainability strategy would be 
most affected, more than four out of ten highlighted supply chains (44%), while others noted 
inclusive growth (31%), climate action (29%) and philanthropy (28%). It is already becoming 
clear that a "return to normal life" is unlikely and undesirable. The challenge for businesses is 
to keep all of their activities in sync with the principles of sustainable development. Sustainable 
business can become the engine of the necessary changes that will help to adapt to the "new 
reality", and subsequently be ready for any environmental challenges. 
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Внедрение инновационных подходов и совершенствование технологических 
процессов способствуют повышению конкурентоспособности и доходности предприятия. 
Оптимизации работоспособных технологий, организации эффективной системы 
управления и выстраиванию корпоративной культуры способствует методика «Шесть 
сигм» (далее 6σ), которая содержит инструменты выявления последствий негативного 
воздействия внешних и внутренних факторов. Эффективно внедрять изменения зачастую 
мешает агрессивная внешняя среда, способная свести на нет любые инновации и 
улучшения. Методология 6σ позволяет устранить их отрицательное влияние с помощью 
анализа и управления воздействиями внешней среды посредством построения гибкой 
системы управления, способной адаптироваться под любые изменения. 

Анализ трудов зарубежных и отечественных авторов показал, что существуют 
различные подходы к определению 6σ. Авторы Ватсон Г., Жевнов Д. А., Конюхов В. Ю., 
Макаров Г. П., Прачи Д. [1] считают, что это методология, основанная на данных, 
предназначенная для повышения производительности работы за счет уменьшения 
вариативности, которая требует глубокого понимания продуктов или процессов и 
полностью определяется ожиданиями клиентов. В трудах Барнетт У. и Карролл Г. 6σ 
рассматривается как стратегия, которая учит искать дефекты и причины их возникновения 
в организации. Гайнутдинов Э. М. и Джордж М. 6σ относят к одному из методов управления 
процессами, основанном на проведении статистической оценки фактов, данных процесса. 
Отечественные авторы Федченков Е. и Карпюк О. А. предполагают, что 6σ является 
статистическим показателем качества процесса или продукта, то есть это понятие из теории 
вероятности, выраженное формулой: не более 3,4 дефектов на миллион продукции или 
процессов. Исходя из вышесказанного целью работы является исследование влияния 
методологии 6σ на повышение качества и конкурентоспособности продукции. 

Исследования показали, что 6σ – это не просто методология или качественный 
инструмент. Это философия, то есть систематическое мышление для решения проблем 
с качеством продукции или предоставлением услуг. Таким образом, в целом применение 
подходов 6σ при оптимизации процессов помогает повысить конкурентоспособность 
предприятия и качество продукции, что особенно актуально в современных рыночных 
условиях. Методология 6σ успешно применяется в промышленных предприятиях, 
медицинских учреждениях, банках, транснациональных корпорациях и других 
организациях различных сфер деятельности, поэтому является актуальной для 
изучения и внедрения в деятельность предприятий Украины, поскольку, обладая 
эффективными инструментами снижения вариативности и повышения качества, она 
становится все более востребованной.  

Изначально метод 6σ был предложен Смитом Б. и отображен в математическом 



Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених-2020 

Секція 3. Економіка і підприємництво, менеджмент і адміністрування 

264 

уравнении: Y = f (x) (где Y – выходы, также известные как зависимые переменные;х – 
входные данные, также известные как независимые переменные; f – функция), 
которое показывает, что получаемые нами исходные данные являются функцией 
входных данных. Следовательно, для полного контроля выходов (их качества), 
необходим полный контроль над входами. Методика 6σ предполагает: достижение 
полного понимания требуемого состояния дел для выходов, то есть Y четко определены; 
нобходима карта производственного процесса, которая четко будет показывать 
преобразования х (входы) в Y (выходы) и поможет полностью взять под контроль все 
процессы и как следствие довести их до совершенства [1]; использование статистических 
методов для выявления входов, которые имеют наибольшее влияние на желаемое 
состояние выходов, которые, в свою очередь, никогда не бывают одинаковыми, 
некоторые из них важнее других и требуют большего контроля; желаемое состояние дел 
определяется с точки зрения количества входов, которые должны быть добавлены для 
получения желаемых результатов; создается процесс для отслеживания вводимых 
ресурсов, добавляемых в производство, одновременно измеряются выходы, чтобы 
проверить, соответствуют ли они согласованным нормам [1].  

В результате описанная методика при применении в деятельности организации 
помогает спрогнозировать эффективность процесса деятельности или производства, а 
также применяется для выработки единого критерия оценивания качества процессов. 
Для этого необходимо использовать точные статистические средства контроля и числа 
для определения желаемого состояния выходов, требуемых входов и того, эффективно 
ли работает процесс. В свою очередь, исследования показали, что методология 6σ 
состоит из двух подходов: 1) DMAIC является методологией структурированного и 
итеративного улучшения процессов, сосредоточеной на сокращении дефектов; 2) IDOV 
– строгий подход к разработке процессов, превосходящих ожидания клиентов,
сосредоточеный на предотвращении дефектов. Представленные подходы позволяют 
уменьшить количество дефектов и соответственно расходов организации. 

На современном этапе развития концепция 6σ стала широко известным и 
популярным брендом, который используется в практической деятельности организаций. 
Внедрения данной методологии предполагает комплексное перестроения всех процессов и 
организации в целом, что требует капитальных вложений. Именно по причине затратного 
внедрения методология 6σ в Украине встречается редко, примерами внедрения являются 
ДТЭК и McDonald’s. В Украине существуют организации, которые проводят обучающие 
тренинги методологии 6σ и помогают совершенствовать организации для налаживания 
более эффективной работы и уменьшения числа дефектов, что показывает стремление 
отечественных компаний к бездефектному производству. 

Таким образом, внедрение методологии 6σ применимо для любых организаций, 
к преимуществам которого можно отнести: организационные системы становятся 
управляемыми, сокращается время работы персонала и требуемые навыки, 
уменьшаются материальные потери, снижается потребность в запасах (Just In Time), 
уменьшается количество доработок и дефектов, повышается качество продукции  и, 
как следствие, ее конкурентоспособность и удовлетворенность клиентов.  
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Pandemics, wars, the clash between borders and countries, international investments, 
geographically not bounded organizations, different legal systems and cultures and harsh 
economic drivers have brought and forced to enhancements. Those external-and internal forces 
made to seek the organizations for ultimately independent but yet transparent decision-making 
systems. Blockchain and smart-contracts can run and operate without and physical or virtual; 
borders to enable an organization to make moves, rules and decision without the need for a 
central authority and the related bureaucracy. 

Decentralized Autonomous Organizations (DAO) are an pleasing eduction which, with the 
interest in the blockchain technology, is moving into the specter of digital products. Basically, 
it describes an organizational configuration that is sufficiently apparent in software and not 
extent to any locality, possession, and control. Participants and superficial contractors are in 
charge of implementation and further elaboration, since a DAO itself commonly does not have 
any employees.  

Despite the advantages of cryptocurrencies, there are still some unexplained dispute. This 
includes statelessness and constitutional certainty. On the gate between DAO and “typical” 
economy, there is a venture of rule and avoid from classical litigant (governments, banks, 
corporations). A quantity of this sounds unwonted. However, some advantages are exposed: 
greatest automation, minimal price and strong decisions. Human work is machine-driven. 
Moreover, no single branch is requisite. Contributors from the community and contractors can 
therefore business from all over the world. 

A DAO undo from any middle aspect and can still be anywhere in the the. In title, it is 
theoretically not extent to any possession or state – if there is no list machine, where is it ex 
cathedra set? The simplest face is probably: nowhere. For a DAO, this very strong advantage: 
all the complicated laws and rate that assembly have to take management of are omit. It is, 
however, doubtful whether it will relics liking this in the futurity. It seems unfair to habituary 
savingness and many governments and corporations are promising to see this as an hit. The 
wager of tight regulation or even boycotting at the sill between a DAO and the “genuine 
mankind” is a great unresolved issue. 

Another controversial stage is trust. Blockchains are conclude to transport going 
confidence, DAOs are thus dependable organizations, as each participant relies on the system 
being instrument openly and always improved. But systems are still being improved by humans 
who are headlong to errors. 

As per express above, DAO's are appearance the capacity to bear decentralization, 
transparence, and exalted effectiveness to organizations. As mastery are highly promising 
there, it may also be a con as betimes technology conclusion, legal state and use art weaknesses. 

In this contemplation, we are ardent to sift in in-richness detail what benevolent of 
aggravation a Blockchain ecosystem will cause to Organizations and settle to identify certain 
and negative impulse and fitness casing of a DAO. 
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Transport is one of the most important sectors of world and national economy, which 
realizes the needs of the countries, companies and population in all modes of traffic. Modern 
transport consists of 5 main modes: land, water, air, pipeline and electronic. Although Ilon Mask 
propose as he called the 6th mode – hyperloop. Almost all modes of transport are for passenger 
and cargo traffic except pipeline and electronic ones. Nowadays, a transport plays an important 
role in the economic, socio-political, defense and even cultural life of each country, region, city 
and even town. 

The transport of economically developed countries is distinguished by a high level and 
interaction of various subsectors. Therefore, main features of the transport in economically 
developed countries are: high technical level; interaction of different subsectors; the 
availability of the transport network, highest density and population mobility. These countries’ 
share is about 75-80% of the total length of the world transport network. 

In developing countries, transport is a lagging sector of the economy. Poor countries still 
operate cartage drawn by animal (horse, camel, donkey, deer or dog) or by human running by 
foot or riding a bicycle (rickshaw). That is why they have unformed or still forming transport 
systems with the predominance of one or two modes of transport. 

Sustainable transportation gains a lot of attention in today’s research and practice. The 
special economic science called logistics studies the economic sphere of transportation. 
Traditionally, logistics is considered as the doctrine of planning, management and control the 
movement of material, information and financial resources in various systems. However, this 
approach, as a rule, is limited only by issues of goods transportation, i.e. material resources. 
Nevertheless, in the era of globalization and economic integration, the role and need for rapid 
and rational movement not only material, but also human resources are increasing. 

After all, urbanization and the significant growth of cities, due to the large processes of 
migration of rural residents to cities, passenger logistics became a separate problem of the 20th 
and now the 21st century, especially urgent for the People's Republic of China. This led to the 
fact that the issues of urban passenger logistics became relevant. 

A distinctive feature of the human resources logistics, in contrast to traditional transport 
logistics, is the quality of delivery or transportation. Therefore, in ordinary transport logistics 
an important role is played by the choice of the cheapest mode of transport (if there are no talks 
about perishable or fragile resources), the fastest delivery method, the optimal route, etc. Other 
goals play an important role in the transportation of people – comfort, small overload, 
convenient schedule, availability of accumulation points (stations, platforms, platforms, etc.). 
The choice of a vehicle and its suitability for transporting people also plays a special role. 

The main issues of organizing urban logistics are as follows: the choice of the mode 
(modes) of transport for the city, depending on its area, population, terrain; choosing a fare 
rating system; the choice of the method of accounting and control of travel. 
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Sustainability is a broad discipline, giving us and graduates insights into most aspects of 
the human world from business to technology to environment and the social 
sciences.  Sustainability skills and environmental awareness is a priority in many corporate 
jobs at graduate level and over as businesses seek to adhere to new legislation.   

Many articles have been written on this topic. Scientists interpret the meaning of this term 
in different ways. As Daniel Christian Wahl defined, sustainability refers to sustaining the 
underlying pattern of health, resilience, and adaptability that maintain this planet in a condition 
where life as a whole can flourish. James Meadow croft defined sustainability as the long-term 
viability of a community, set of social institutions, or societal practice. One of the most pressing 
issues is the environmental issue. Environmental issues have a profound impact on the modern 
economy. 

The topic of sustainable development has a long history and levels of development, but 
nevertheless it is very popular and important for every country and the world in general. Many 
issues of this development strategy depend not only on governments, but also on the engines 
of economic growth - companies.  

Fortunately, thanks to the widespread publicity of the last couple of years, more and more 
enterprises and corporations are beginning to think about the welfare of future generations, 
take care of the environment and resort to a sustainable development strategy in their 
businesses. A responsible global development strategy provides society as a whole with rules 
governing how “smart” technological change and economic policy can make industrial 
processes less polluting and less resource intensive, but more productive and profitable.  

Having become sustainable aware to try to contribute to sustainability through its own 
firm or other organization, we refer to a more application task when the business should look 
for ideas and approaches that are possible today. It is necessary to understand that the 
transition to sustainable development contributes to the level of reputation, retains resources 
and capital, attracts capital investments and so on. An emphasis on sustainable values can be a 
good marketing strategy for any company. In our opinion, it is not so important for what 
purpose corporations move to sustainable business, the main thing is that the state of the 
environment improves in this way. 

We considered 5 stages of innovation and sustainability in the following table (see table 
1) such as compliance as opportunity, sustainable value chains, sustainable product/ service
design, new business model and creating next practice platforms. 

Companies are also integrating sustainability across many processes, according to 
respondents: 57 percent say their companies have integrated sustainability into strategic 
planning (Figure 1). 
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Table 1 – Innovation and sustainability – 5 stages 
Stages 1 Compli-

ance as 
opportunity 

2 Sustai-
nable value 

chains 

3 Sustainable 
product/ 

service design 

4 New 
business 

model 

5 Creating 
next practice 

platforms 
Central 

challenge 
Compliance 
becomes an 
opportunity 

for 
innovation 

Increase 
efficiency 

throughout 
the value 

chain 

Develop 
sustainable 
offering or 

redesign to be 
eco-friendly 

Find ways to 
capture value 
which change 

the basis of 
competition 

Question 
through the 

sustainability 
lens dominant 

logic behind 
business today 

Competenci
es needed 

Ability to 
anticipate 
and shape 

regulations 

Ensure 
suppliers 

and retailers 
make 

operations 
eco-friendly. 

Know which 
products or 
services are 

most 
unfriendly to 

the 
environment 

Capacity to 
understand 
what consu-
mers want 
and to find 

different ways 
to meet 

demands 

Knowledge of 
how (non) 
renewable 
resources 

affect business 
eco systems 

and industries 

Innovation 
opportunity 

Using 
compliance 

to induce the 
company 

and its 
partners to 
experiment 

with 
sustainable 

technologies
, processes. 

Developing 
sustainable 
sources of 

raw 
materials 

and 
components. 

Applying 
techniques 
such as bio 
mimicry in 

product 
development 

Delivery 
technologies 
that change 
value chain 

relationships 

Platforms that 
enable 

customers and 
suppliers to 

manage 
energy in 
other way 

Figure 1 – Business process into which sustainability has been completely or mostly 
integrated, % of respondents 

As for our everyday life, each of us should think about the wise use of resources. Many 
people say that actions such as sorting waste, reducing plastic use, etc. do not have any meaning 
in a global sense. But, in my opinion, you need to remember that the most important and huge 
things begin with each of us. Each of us can, with little bother, contribute to sustainable 
development and improve the environment. 
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Актуальність теми обумовлена підвищеною увагою до проблем антикризового 
управління сучасних організацій в даний час. Важливим аспектом забезпечення 
ефективної протидії кризовим явищ є своєчасне виявлення їх на стадії виникнення. 
Необхідно відзначити, що промислові підприємства, навіть за умови виявлення 
кризових явищ, як правило, не здійснюють превентивні системні антикризові заходи, а 
частіше намагаються усунути видимі причини кризи. Це пов'язано з відсутністю діючих 
методик переходу до антикризового управління. Тому, є актуальним і необхідним пошук 
нових підходів до управління кризою організації шляхом застосування проектних 
методів і технологій для найбільш ефективного їх використання з метою зниження 
впливу кризи на вітчизняні підприємства. 

Існуюча нестабільна ситуація в світі обумовлює прийняття керівниками 
підприємств рішень в умовах невизначеності, тому антикризове управління широко 
застосовується в управлінській практиці. Але до сих пір його зміст у вітчизняній 
управлінській та економічній науці недостатньо конкретизовано. Це пов'язано, по-
перше, з тим, що для багатьох українських організацій поняття «криза» стало звичайним 
явищем, і важко дати специфічне визначення антикризового управління, розкрити його 
сутність. По-друге, в українській управлінській практиці поява поняття антикризового 
управління, збіглося з виникненням інституту банкрутства. По-третє, в українському 
бізнес-середовищі відсутнє загальноприйняте розуміння цілей і завдань антикризового 
управління.  

Таким чином, поняття антикризового управління є дискусійним і трактується по-
різному:  

– як управління підприємством в період кризи світової економіки; як проведення
антикризових процедур на підприємстві-боржнику; 

– як управління нерентабельним підприємством, що стоять на межі банкрутства;
як мінімізація негативних наслідків, подолання кризового стану з найменшими 
втратами; 

– як управління, метою якого є прогнозування кризових явищ і їх попередження.
Описані підходи до розуміння антикризового управління відображають його 

сутність, але не в повній мірі. Одні підходи звертають увагу на виявлення кризи, інші – 
на усунення його наслідків. 

Антикризове управління – це система управління організацією, що має 
комплексний, характер і спрямована на недопущення або ліквідацію негативних для 
підприємств явищ шляхом використання всього управлінського потенціалу, розробки 
та проведення на підприємстві спеціальної програми, яка має стратегічний характер, і 
дозволяє ліквідувати тимчасові труднощі, зберегти і примножити ринкові позиції за 
будь-яких обставин, при опорі в основному на власні ресурси [1]. 

Зарубіжні дослідники поділяють думку про те, що організація як система, 
проходячи в своєму розвитку кризовий момент або припиняє існування, або переходить 
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в новий, більш стійкий стан. І. Шумпетер вказував, що кризові явища, руйнуючи 
економіку, формують передумови подолання критичної фази циклу [1, с. 230].  

І. Ансофф виділяє два різних процеса в структурі антикризового управління: 
– антикризове управління при існуючій кризі, «реактивне антикризове

управління»; 
– антикризове управління з метою запобігання кризі, «апріорне (випереджальне,

превентивне) антикризове управління» [2, с. 200]. 
Узагальнюючи вищесказане, зазначимо, що сутність ефективного антикризового 

управління складається з трьох ключових моментів:  
– завчасне виявлення та попередження кризи;
– ліквідація кризового стану з мінімальними втратами;
– визначення нової управлінської стратегії і використання факторів кризи на благо

подальшого розвитку. В даний час особливо значущим стає останній момент. 
Таким чином, ефективне антикризове управління стає системою заходів, здатної 

поставити якісно новий рівень роботи підприємства. Підприємство як господарська 
одиниця має дві сторони свого існування – функціонування і розвиток.  

Функціонування – це підтримка життєдіяльності системи, її стабільності; розвиток 
– це придбання нової якості, що зміцнює життєдіяльність в умовах змінного середовища.
Кризи виникають унаслідок незбалансованості між функціонуванням і розвитком, тому 
антикризове управління трактується як одна із складових системи управління 
підприємством в цілому. 

Антикризове управління розвитком підприємства здійснюється за допомогою 
спеціальної стратегічної програми, описаної А. Г. Грязновою. Апріорне антикризове 
управління застосовується вже при наявності слабких сигналів про майбутню 
небезпеку, в цей час економічний стан організації ще дозволяє здійснювати інвестиції у 
виробництво і забезпечувати підвищення конкурентоспроможності виробів 
підприємства. При цьому основна увага приділяється зростанню темпів зміни 
асортименту, модернізації виробничої системи, забезпечення швидкості реагування на 
зміну попиту [3, с. 103]. 

Таким чином, в економічній науці немає загальноприйнятого визначення сутності 
антикризового управління. Найбільш розповсюдженими є наступні два підходи:  

1) управління в період кризи;
2) комплексне управління з моменту виникнення підприємства.
Зазначені підходи нероздільні так само, як функціонування і розвиток 

підприємства. Але в нових економічних умовах використання факторів кризи для 
подальшого розвитку визначатиме ефективність антикризових заходів і здатність 
організації відповідати світовому рівню і займати високі конкурентні позиції. 
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Зворотнім боком глобалізації є непередбачувані події, які проявляються у вигляді 
економічних криз, що в вадять світ у стан турбулентності. Чергова світова економічна 
криза накрила світ у супроводі пандемії COVID-19. Світові економісти намагаються 
спроєктувати сценарії розвитку подій та намагаються визначити глибину і тривалість 
економічної кризи. Проте, підприємців здебільшого цікавлять не глобальні 
макроекономічні тренди, а поточні справи виживання. Варто погодитися з 
твердженням, що карантин  це виправдана та доцільна міра, проте, стає зрозумілим і 
очевидним, що наслідки для українських малих та середніх підприємств будуть 
значними. 

Слово, яке увійшло у ТОП-10 слів 2020 року та стало одним із найбільш вживаних 
слів у більшості країн світу та найбільшим страхом малого і середнього бізнесу це 
“локдаун”. Саме слово “локда́ун” англійського походження lockdown  карантин, 
блокування, ізоляція  це нага́льний протокол дій, який забороняє людям вільно 
входити або залишати певну зону. Таке «блокування» або «карантин» використовується 
для захисту комп'ютерної системи або людей всередині об'єкта чи зони від загрози 
зовнішніх подій [2]. 

Локдаун  це жорстка форма карантину, яка обмежує вільне пересування людей як 
в державі, так і за її межі. У таких умовах функціонувати можуть лише ті організації, які 
надають необхідні основні послуги і товари (лікарні, аптеки, продуктові магазини і т. д.). 
Згідно даних Торгово-промислової палати, близько 600 000-700 000 підприємців, малих 
підприємств сфери послуг, сфери освіти зупинили свою роботу. Однак на час карантину 
їм необхідно виплачувати заробітні плати своїм співробітникам і платити оренду за 
офіси. Завдяки тому, що на законодавчому рівні карантин визнаний форс-мажором, в 
більшості випадків підприємці можуть домовитися з орендодавцями про перегляд умов 
оренди, але не всі власники приміщень згодні йти на поступки. 

У 2020 році його було запроваджено в Україні, у зв’язку з пандемією коронавірусної 
хвороби і саме тоді малий і середній бізнес спіткала найбільша криза, за увесь час. Адже, 
цей локдаун  означав  повну зупинку своєї діяльності і великі втрати прибутку.  Перший 
повний локдаун з березня по травень 2020 року пережили не всі підприємства, деякі 
стали  банкрутами, інші  ж втратили свої фінансові подушки і були змушені звільняти 
працівників або відправляти у відпустку за власний рахунок.  

Зараз наприкінці 2020 року  бізнесу загрожує повторний повний локдаун, проте не 
всі в змозі його пережити. Проблеми з якими зіткнулися власники малих та середніх 
бізнесі  у зв'язку з COVID-19 умовно можна згрупувати наступним чином: 

1. Орендна плата за приміщення і обладнання: це питання гостро стосується тих,
хто змушений зупинити діяльність на час карантину  кафе, ресторани, готелі, спортивні 
зали, перукарні та салони краси, торгові точки на ринках, магазини в житлових, офісних 
будівлях і торгово-розважальні центрах. 

2. Зрив термінів поставки готової продукції, сировини, комплектуючих.
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3. Взаємовідносини з банками: згідно із законодавством, відсутність грошей у
бізнесу не є форс-мажором, і навіть в даній ситуації в країні необхідно віддавати кредит, 
штрафи на цей період не скасовані. 

4. Затримки з експортом. Основні причини  черги на митному контролі в зв'язку
з перевіркою стану здоров'я всіх, хто перетинає кордон, а також обмеження на перетин 
кордонів деяких країн. 

5. Невиконання зобов'язань іноземними партнерами: у партнера немає грошей
заплатити за поставлену продукцію, або він збанкрутував, або не може вчасно поставити 
сировину [1]. 

Зменшити негативний впливу можливо за вдяки здійсненні  належної підтримки 
держави малого і середнього бізнесу. 

Держава для підтримки малого та середнього бізнесу (щоб він міг пережити 
повторний нокдаун) має: 

 дозволити ФОПам не платити ЄСВ але і для юридичних осіб треба послабити 
податкове навантаження у Фонд оплати праці, або ж держава нехай тимчасово візьме на 
себе утримування (бодай часткове) вивільнених працівників; 

 надати безвідсоткові кредити тим, хто закривається за ініціативи держави 
(наприклад, «Планета кіно»,«Мультиплекс»), щоб вони змогли пережити цей період; 

 надати податкові канікули (але немає прибутку, немає податку). Це може 
допомогти тим, хто забезпечує логістику, переміщення. 

 компенсувати вартості робіт консультантів, які допомагають компанії знайти 
нову бізнес-модель і не закритись; 

 підтримати тих, хто переходить в онлайн режим(пільги, пряма допомога); 
 не допустити значної втрати робочих місць; 
 зупинити нарахування будь-яких фінансових санкцій всім суб’єктам 

господарювання, які мають кредити в банківських та фінансових установах. 
Більшість пунктів  з  списку вже намагалися реалізувати при першому локдауні, але 

не все вдалося, тому на сьогоднішній день особливо актуальним стає питання  
дотримання і виконання всіх пунктів зі поданого вище списку. А також, найголовніше  
це розробити план для виплат компенсацій та допомоги бізнесу, як зробили це більшість 
країн. Зі сторони бізнесу найголовнішим питанням залишається саме вживання, а також 
впровадження необхідних антикризових заходів; пошук нових шляхів  додаткового 
доходу; допомагати уряду та вживати можливих заходів для зменшення поширення 
короновірусної інфекції серед своїх працівників та клієнтів; зменшувати соціальні 
зв’язки; перевести своїх працівників та, по можливості, свій бізнес в он-лайн режим. 
Тільки спільними зусиллями держави та бізнесу можна буде пережити цю пандемію та 
втримати економіку держави на плаву.  

Отже, сучасний кризовий стан економіки нашої країни дає можливість здійснити 
перевірку малого та середнього бізнесу на ефективність і гнучкість в умовах 
турбулентності та хороша можливість в умовах вимушеного простою або зниження 
активності, впровадження нових технологій, щоб вийти з кризи оновленими і з кращою 
якістю організації та управління.  
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Застосування дистанційних технологій у навчальному процесі по методу «шокової 
терапії», а не еволюційним методом, викликано подіями, що відбуваються вперше за всю 
історію існування інституту освіти.  

Відповіддю на глобальні виклики пандемії COVID-19 у сфері освіти стали 
використання різноманітних методів донесення навчальної інформації (телебачення, 
аудіо/відеотрансляції, аудіо/відеоконференції, інтернет-конференції, інтернет-
трансляції, smart-технології), відкритість освітніх ресурсів, різноманітні он-лайн-
тренінги, он-лайн-вебінари тощо.  

Відтак можна стверджувати, що сьогодні неможливо ігнорувати дистанційну 
освіту. Яким би не був соціальний і економічний супротив, але інноваційний розвиток 
неможливий без застосування методик дистанційної освіти усіма учасниками 
освітнього процесу.  

Певною мірою держава та суспільство вже давно усвідомлювали необхідність 
глобальних змін у системі освіти, зокрема в частині широкого впровадження форм та 
методів дистанційної форми навчання. Вітчизняні фахівці під час створення 
Українського центру дистанційної освіти (відповідно до наказу МОН №293 від 
07.07.2000 р.) погодилися під дистанційною формою навчання розуміти таку форму, яка 
використовує глобальні комп’ютерні комунікації (як Інтернет) і базується на 
індивідуальній роботі студентів з чітко підібраним навчальним матеріалом та 
активному спілкуванні з викладачами та іншими студентами.  

Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес передання і 
засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який 
відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників 
навчання у спеціалізованому середовищі, яке створене на основі сучасних психолого-
педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.  

Особливостями дистанційної форми навчання у порівнянні з традиційною звично 
вважали: гнучкість, модульність, паралельність, віддаленість, синхронність, масовість, 
рентабельність, статус науково-педагогічного працівника і студента, нові інформаційні 
технології [1, c. 232]. 

Потенціал дистанційного навчання важко переоцінити, але за 20-річне існування 
вищезгаданого Центру, а також створення й функціонування аналогічних осередків 
переважно на базі окремих вітчизняних ЗВО, не було досягнуто суттєвих здобутків в цій 
сфері. 

Сьогодні важливою перевагою дистанційного навчання в Україні є реалізація 
можливості гармонізації освітнього простору за такими напрямами:  

1) порівняно невеликі фінансові вкладення освітніх установ у технології;
зниження витрат здобувачів на одержання освітніх послуг, наприклад: не потрібні 
додаткові витрати на транспорт та винайм житла;  

mailto:ovbreol@ukr.net
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2) забезпечення доступності отримання освіти для населення (незалежно від
місця проживання, стану здоров'я, й інших факторів, що перешкоджають традиційному 
навчанню);  

3) персоналізоване навчання;
4) доступність моніторингу взаємодії студента й викладача;
5) можливість вибору методик, за якими найбільш зручно одержувати знання;

гнучкість у відношенні того, де й коли одержувати знання та з більш прийнятним 
темпом;  

6) можливість складання персонального плану навчання – вчитися тільки тому,
чого не знаєш; 

7) індивідуальне спілкування з викладачем;
8) запобігання корупції й зловживань в освітніх закладах.
Разом з тим, для повноцінного впровадження дистанційної освіти на сьогодні 

вкрай необхідна державна підтримка (у тому числі й фінансова), зокрема в частині: 
чіткої позиції влади стосовно впровадження дистанційного навчання, авторського 

права електронних курсів;  
розробки стратегії й тактики впровадження дистанційної освіти в навчальний 

процес не лише під час, але й після закінчення карантину;  
розвитку інформаційної інфраструктури та інвестицій в нові інформаційні 

технології в депресивних регіонах;  
вирішення проблеми дефіциту високопрофесійних кадрів з навичками 

використання дистанційних технологій;  
розробки методики по об'єднанню локальних технологій в одну систему та методів 

орієнтування студента в інформаційному просторі;  
акредитації дистанційних освітніх програм і сертифікації професійних он-лайн-

курсів;  
оприлюднення на офіційному сайті МОН інформації про акредитовані дистанційні 

освітні програми різних закладів освіти. 
Радикально змінюються також основні дієві особи освіти – викладачі, які стають 

учасниками принципово нової форми освітнього ринку – інформаційної, динамічної, 
цифрової і гнучкої. Викладачі, які в умовах сучасних викликів дистанційної форми 
навчання, не будуть змінювати методики навчання, розробляти свої власні інструменти 
подання інформації у дистанційній формі, будуть втрачати свої позиції на ринку праці. 
Разом з тим, за деякими спеціальностями навчатися дистанційно неможливо, оскільки 
деякі дисципліни припускають наявність складних лабораторних практикумів, які 
проводяться під контролем викладача. 

Реформування системи вищої освіти в Україні, яке назрівало роками й наразі 
стрімко відбувається, вимагає надання допомоги викладацькому складу вищої школи 
України швидше адаптуватись до прогресивних світових тенденцій у цій сфері й, перш 
за все, активно використовувати переваги дистанційної освіти. 

Список літератури: 

1. Золотарьова, О.В. Підготовка викладацького складу вищих навчальних
закладів України до широкого впровадження форм і методів дистанційної освіти /
О. Золотарьова, О. Брежнєва-Єрмоленко // Філософія освіти. - 2015. - № 1. - С. 231-241. - 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhilEdu_2015_1_16. 



Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених-2020 

Секція 3. Економіка і підприємництво, менеджмент і адміністрування 

275 

УДК 339 

АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРУ ЗА ІНТЕГРАЛЬНИМ МЕТОДОМ 

Я. В. Вознюк1, І. О. Анічкіна2, Д. В. Райко3 

1 магістрант кафедри ЕКММ, НТУ «ХПІ», Харків, Україна 
2 здобувач доктора філософії за спеціальністю 075» Маркетинг» 
3 професор кафедри ЕКММ, доктор економічних наук, НТУ «ХПІ», Харків, Україна 
yaroslavvoznyuk999@gmail.com 

Під конкурентоспроможністю товару в даній роботі будемо розуміти відносну 
інтегральну характеристику товару, що відображає його відмінності від конкурентів і 
відповідно визначальну його привабливість в очах споживача. Оцінка 
конкурентоспроможності може бути кількісною та якісною.  

Кількісна оцінка найбільш точно характеризує рівень конкурентоспроможності, 
дозволяє прогнозувати реальні шанси в конкурентній боротьбі в конкретній сфері 
діяльності і приймати найдоцільніші рішення. Якісна оцінка – деякий ступінь 
узагальнення кількісних результатів шляхом розбиття їх на інтервали.  

Існує дуже багато методів оцінки конкурентоспроможності. Це, насамперед, 
пояснюється відсутністю однозначності в методичних підходах до визначення поняття 
«конкурентоспроможність», його складовою природою та різноманітністю підходів до 
дослідження даної економічної категорії.  

Був обраний інтегральний метод задля аналізу конкурентоспроможності продукції 
підприємства роздрібної торгівлі «Фокстрот» на прикладі товарної групи побутової 
техніки «телевізори Samsung» (таблиця 1) та подальших пропозицій щодо підвищення 
конкурентоспроможності продукції. Цей метод має на меті порівняння характеристик 
реальних об’єктів з характеристиками об’єкту-ідеалу. 

Таблиця 1 – Результати аналізу конкурентоспроможності товарної групи 
«телевізори» 
№ 
пп 

Найменування 
показника 

Одиниця виміру Samsung Sony Philips LG 

1. Зовнішній вигляд 5-тибальна шкала 0,96 1,00 1,00 0,75 
2. Гарантія місяці 0,50 1,00 0,75 0,50 
3. Підтримка Smart TV 5-тибальна шкала 0,79 0,92 0,83 1,00 
4. Ціна грн 0,90 0,87 0,98 1,00 
5. Загальний коефіцієнт - 0,91 0,99 0,84 0,69 

Використавши інтегральний метод, маємо наступні результати. На основі аналізу 
були дані рекомендації щодо підвищення рівню конкурентоспроможності у мережі 
роздрібної торгівлі «Фокстрот», а саме: збільшити строк гарантії з 12 місяців до 24; 
зменшити ціну на декілька тисяч (пропонується до 73000). 

Після цього на основі конкурентних переваг підприємства роздрібної торгівлі 
«Фоксторт» за кожним з елементів комплексу маркетингу «4р» були дані рекомендації 
задля досягнення якомога більшого рівню продажу, а саме: збільшення асортименту 
товарів за рахунок охоплення нових секторів; налагодження каналів збуту; збільшення 
бюджету на зовнішню, ТВ та інтернет-рекламу за рахунок скорочення реклами на радіо 
та у друкованих виданнях. Таким чином, на основі інтегрального методу було виявлено, 
що конкурентоспроможність - це властивість товару або послуги виступати на ринку 
нарівні з присутніми аналогічними товарами або послугами. 
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In the conditions of the labor division at the enterprise, objective organizational relations 
and communications in production and management are formed. The most complex system of 
organizational connections and relations, which manifested in the organization of labor, 
production and management, is formed consciously by people in the implementing process of 
two general functions of enterprise management. These are organization and coordination - 
using organizational and managerial methods, that is, in the process of organizational activity. 

In order to develop a rational enterprise management system, all complex and labor-
intensive organizational activity is advisable to divide into two sub-functions, firstly for 
maintaining the existing organizational relations (the organization of labor, production and 
management) to ensure the reliable enterprise functioning; and secondly for creating new and 
improving existing organizational relations and ties. 

The first part of the function is aimed at organizing the execution of managerial decisions 
and contributes to the stabilization of the production system. The second part has specific 
nature and most fully manifested during the enterprise projecting, also technological processes 
and equipment design, at all further stages of the enterprise’s life, especially in different critical 
situations of its development, when a radical breakdown of the existing organizational relations 
and ties is necessary, as well as in the process of enterprise evolutionary development. It is this 
part of the organization function which provides the organizational development. 

Thus, the enterprise organizational development (OD) is a systematic, purposeful 
improvement of its organization by formation of more rational production and management 
structures, regulating the functions and interaction of departments and workers, streamlining 
labor, production and management processes in time unity on the basis of the optimal 
combination of material and personal elements of production, the conditions creation for their 
uninterrupted functioning and further development. In other words, the essence of the 
enterprise OD is in the constant improvement of the organization of labor, production and 
management. 

A prerequisite for effective OD activity is the participation of all enterprises’ production 
and functional departments in this work. At the enterprise, the rights and responsibilities 
should be clearly distributed and each of the specific functions should be formulated. The key 
to success at OD work is the wide participation of the employees, who should become both the 
object and the subject of organizational improvements being developed and implemented. The 
effective functioning of the OD control system can be ensured only with all the elements of its 
structure and the active involvement of senior and middle managers. 

Thus, the creation of an OD management system will make fuller use of production 
potential, the achievement of scientific, technological, economic and social progress, and may 
become an important factor in updating and further developing production. 
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Концепція сталого розвитку, що багатьма вченими називається як одна з найбільш 
прогресивних соціально-економічних концепцій ХХІ століття, набуває інтересу і серед 
вітчизняних дослідників та практиків. Усвідомлення необхідності доцільного та 
відповідального ставлення до використання природних ресурсів та виробничих 
процесів лише додає актуальності вивченню даної концепції. Однак, відсутність єдиного 
загальноприйнятого переліку відповідної наукової лексики та набору термінології під 
час перекладу та написання наукових праць українською, ускладнює процес обміну 
науковими здобутками серед дослідників.  

З метою розуміння ключової змістовної складової концепції сталого розвитку, 
необхідно розуміти еволюційну трансформацію самого поняття, історію використання 
термінів «сталий розвиток» та «sustainable development», а також дослідити різницю в 
підходах до передачі цієї змістовної складової різними авторами.  

Сучасна назва концепції сталого розвитку найбільш широко використовується в 
перекладі англійською «sustainable development», хоча коріння розвитку основних засад 
концепції сягають набагато глибше і беруть свій початок у XVII столітті. Відтак, на 
початкових етапах формування основних засад сталого розвитку, полем імплементації 
була галузь промислового лісництва та видобутку деревини .  

Наприклад, у період 1660х років, Англія зіштовхнулася із усвідомленням 
виснаження ресурсу деревини. Дж. Евелін у своєму есе 1662р. стверджував, що «посадка 
дерев повинна розглядатися як національний обов'язок, щоб зупинити руйнівну 
надмірну експлуатацію природних ресурсів», подібне стверджував і Ж.Б. Кольбер у 
1669р. у своїй праці «Ордонанс». Хоча у даних публікаціях не було запропоновано 
єдиного терміну для опису нової концепції, але було висвітлено основну ідею сталого 
розвитку – використання ресурсів сьогодні без шкоди для майбутніх поколінь [1].  

Першим, хто запропонував альтернативну назву для нового підходу до галузі 
лісництва став німецький аристократ Ганс Карл фон Карловіц у свої праці «Sylvicultura 
oeconomica» у 1713 році [2]. Він цікавився способами забезпечення довгострокового 
доступу до ресурсу деревини та наголошує, що це має бути «безперервне, стійке і 
тривале використання». Для цього він використав поняття «nachhaltig», що з німецької 
може бути перекладено як «сталий» або «стійкий». Саме у цей час відбулось 
переосмислення економічних процесів видобутку, виробництва та споживання. Вперше 
формується фундамент екологічної економіки: усвідомлення того, що існують ліміти 
використання природніх ресурсів. 

Наступним етапом стали дослідження А. фон Гумбельта та Г.Л. Гартіга у 1790х 
роках, що ввели поняття «стійкого врожаю» [3]. У період XVII –XVIII століть, концепція 
нового підходу до процесів відтворюваного лісництва набувала популярності у регіонах 
центральної Європи, Англії та Скандинавії. У 1900х роках концепція почала 
запроваджуватися у США. Відтак, під час спроб подолання економічної ,соціальної та 
екологічної кризи в Америці у 1930х роках, Ф. Д. Рузвельт наголошував на необхідності 
урахування екологічної складової. Відповідно до його нової політики, у боротьбі з 
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ерозією ґрунтів, Цивільний захисний корпус залучив мільйони молодих безробітних до 
лісовідновлення. «Мудре використання» стало відправною точкою для екологічної 
концепції «Етики землі» (А. Леопольд), що набула популярності у 1960х роках під час 
нового підйому екологічної сумлінності [4].  

Під час подальшого вивчення та доопрацювання основних ідей гармонійного та 
довгострокового функціонування людини на планеті, було представлено власне 
поняття «сталий розвиток» на «Саміті Землі» у Ріо-де-Жанейро в 1992р. Згідно із заявою 
Організації Об’єднаних Націй, основні аспекти було зібрано у стратегічну концепцію 
формування та збереження майбутнього планети, а нове поняття мало стати ключовим 
для опису нового балансу між використанням та збереженням природних потенціалів та 
ресурсів. Комісія Брундтланда, що була присутня на саміті в Ріо, визначила його в 1987 
році як «розвиток, який відповідає потребам сьогодення без шкоди для здатності 
майбутніх поколінь задовольняти власні потреби» [5]. 

Розуміючи основні історичні етапи та передумови формування концепції сталого 
розвитку, полегшується процес передачі її значення під час перекладу українською. 
Сталий розвиток на рівні держави та регіонів України свого часу вивчали В. Антонюк, В. 
Гарбар, О. Новікова, Н. Пашкова, та інші. Під час формування термінології слід 
враховувати понятійну точність та відповідність, здатність творити похідні терміни та 
легкість звучання, підходів до передачі змістовної складової є декілька.  

У своїх працях, В. Гросул та О. Новікова наголошують на більшій відповідності 
поняття «сталий», адже воно, з наукової точки зору, означає здатність зберігати 
цілісність не лише у певний момент часу, а й у динаміці [6]. Існують і ті дослідники, що 
вважають необхідним використання альтернативного перекладу поняття. Наприклад, 
згідно до роботи В. Непийводи, у значенні необмеженої тривалості, гармонійності і 
збалансованості, це має бути «підтриманий розвиток». На переконання О. Вебера, 
доцільно вживати варіанти «розвиток, що неперервно самопідтримується», 
«збалансований розвиток». В. Гарбар наголошує, що з урахуванням контексту, термін 
може бути перекладений як «життєздатний розвиток. Також поширеним є тлумачення 
цього терміну як «всебічно збалансований розвиток» [7, 8]. 

Отже, єдиної думки в українському науковому колі щодо правильності перекладу 
назви концепції «сталого розвитку» наразі немає. Тим не менш, усвідомлюючи основні 
засади концепції та процес їхнього формування, можна наголосити на необхідності 
акцентувати увагу на таких характеристиках як «сталість», «довгостроковість», 
«підтримуваність», «стійкість». Дана тема потребує більш глибокого та детального 
вивчення з урахуванням усіх етимологічних ознак та особливостей. 
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Сучасні економічні умови в світі, глобалізація і прискорення процесів розвитку 
ринків, технологій, інформаційного суспільства, збільшення динаміки і обсягів ділової 
інформації вимагають постійного вдосконалення форм і методів управління 
маркетингом. В умовах кризи і високої конкуренції серед гравців ринку перспективним 
напрямком є використання інструментів цифрового маркетингу. Вони дозволяють 
отримати нові канали залучення клієнтів, проводити їх аналіз і вибудовувати 
конкурентні позиції підприємства на повноцінному задоволенні споживчих уподобань. 

Метою роботи виступає дослідження теоретичних основ цифрового маркетингу як 
інноваційного інструменту комунікацій. 

Цифровий маркетинг (digital marketing) – це новий етап еволюції бізнес-процесів, 
що передбачає використання всіх можливих форм цифрових каналів для просування 
фірми та її товару. Він тісно переплітається з інтернет-маркетингом, оскільки 
використовує однаковий канал комунікацій (Інтернет), однак для digital-маркетингу він 
не єдиний. У ньому вже розроблено ряд технік, що дозволяють досягати цільову 
аудиторію навіть в офлайн-середовищі (sms, рекламні дисплеї на вулицях і т.д.) [1]. 

Цифровий маркетинг вирішує наступні завдання: підтримка іміджу бренду, 
підтримка виведення нового бренду або продукту на ринок, підвищення впізнаваності, 
стимулювання продажів. Він допомагає досягати максимального комерційного 
результату оптимальним способом. Відмінність цифрових медіа від традиційних є 
очевидною. Огляд основних змін і догм цифрового маркетингу наведено в таблиці 1 [2]. 

Таблиця 1 – Огляд основних змін і догм цифрового маркетингу 
Традиційний маркетинг Цифровий маркетинг 

Споживачі як глядачі Споживачі як учасники 
Частота вражень Інтерактивне залучення 
Мовні ЗМІ Адресні канали 
Прив'язка до часу Відсутність прив'язки до часу 
Нав'язування маркетологом Ініціювання споживачем 
Push-маркетинг Маркетинг на основі дозволу та участі 
Традиційне медіапланування Нове медіапланування 
Керований PR Цифровий вплив 
Інтегрований маркетинг Консолідований маркетинг 
Дані доступні лише іноді Дані доступні завжди 
Аналіз після закінчення кампанії Вимірювання в режимі реального часу 
Необ'єктивний ROI Оптимізація 

Таким чином, цифровий маркетинг на тлі традиційного має безліч переваг: 
 інтерактивність – активне залучення споживача у взаємодію з брендом; 

mailto:gnenkv@rambler.ru
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 відсутність територіальних обмежень при реалізації маркетингових ідей; 
 легка доступність до каналу; 
 активне залучення цільової аудиторії завдяки поширенню Інтернету; 
 можливість встановлення прямого та отримання зворотного зв’язку з метою 

поліпшення та оптимізації взаємодії; 
 оперативна оцінка заходів та управління подіями в режимі реального часу. 

На сьогоднішній день за допомогою digital-маркетингу споживач може бути 
залучений в процес прийняття рішення про покупку на всіх його стадіях, наприклад, на 
стадії усвідомлення потреби застосовуються всі види інтернет- і мобільної реклами; 
пошуку інформації – пошукові системи, соціальні мережі; покупки – інтернет-сайти; 
споживання – відгуки в цифровому середовищі. Залежно від стадії взаємодії зі 
споживачем застосовуються різні інструменти digital-маркетингу (рис. 1) [3]. 

Інструменти 
цифрового маркетингу

Онлайн-простір Офлайн-простір

 SEO
 Контекстна реклама
 Банерна реклама
 Таргетинг
 Вірусна реклама
 E-mail-розсилка
 Push і Pop up вікна
 Нативна реклама
 Реклама в мобільних додатках і т.д.

 QR-коди на різних 
джерелах

 Телевізійна реклама
 Радіо-реклама
 SMS і т.д.

Рисунок 1 – Інструменти цифрового маркетингу 

Вибір інструментів цифрового маркетингу залежить від спрямованості діяльності, 
цілей, стратегій, реальних можливостей компанії. На практиці найбільш раціональним 
вважається поєднання декількох інструментів одночасно. 

Можна зробити висновок, що цифровий маркетинг – це ефективна стратегія по 
збільшенню впізнаваності бренду, підвищенню лояльності і поліпшенню репутації 
компанії. Ефективне управління цифровими маркетинговими комунікаціями надає 
можливість швидко просувати нові продукти і працювати на будь-які інші цілі бізнесу. 

Таким чином, досліджено теоретичні основи цифрового маркетингу. На базі цих 
положень був розроблений комплекс цифрових комунікацій для підприємства. Його 
застосування дозволило виявити найбільш перспективні шляхи розвитку компанії, а 
саме: 

1) організація максимально персоналізованої взаємодії з клієнтами
(омніканальність, штучний інтелект); 

2) розширення спектру інформаційних послуг (візуалізація, 
користувальницький контент, купівля в один клік і т.д.); 

3) організація впливу на покупця в будь-якому місці, де він може зробити
покупку (наприклад, голографічна реклама). 
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Бюджет підприємства, складений на певний період, відображає цільові показники 
діяльності підприємства. У процесі виконання запланованого бюджету, можуть 
виникати відхилення фактичних показників від запланованих. Для своєчасного 
виявлення відхилень і негайного прийняття управлінських рішень, здійснюється 
бюджетний контроль, тобто процес зіставлення фактичних результатів із 
запланованими, аналіз відхилень і внесення необхідних коректив під час прийняття 
управлінських рішень. Бюджет, який враховує можливі варіанти зміни обсягу 
діяльності, називають гнучким бюджетом. Його складають таким чином: 

ВВ = В пост + ( ОВ факт × СВ бюдж  зм ),       (1) 

де  ВВ - валові  витрати, В – постійні витрати, ОВ факт – обсяг виробництва 
фактичний, СВ бюдж зм – середні змінні витрати на одиницю продукції. 

Використання гнучкого бюджету дає можливість порівняти фактичні і заплановані  
дані і визначити два види відхилень: за рахунок обсягу діяльності й за рахунок 
ефективності [1]. Якщо економічний аспект наочно простежується, то екологічний 
аспект, а з ним і поточні витраті не враховується. Але без урахування екологічного 
аспекту витрат, маємо суттєву похибку в розрахунках. Тож, приймаємо  Веко  - екологічні 
витрати, які можуть статися у будь-який момент і будуть пов’язані з порушенням 
виробничого процесу і зміненням екологічної ситуації на заданій території. Ці витрати 
можуть суттєво відрізнятися за соєю величиною і мають мету відновити екологічний 
баланс. Тоді формула матиме наступний вигляд: 

ВВ = В пост + ( ОВ факт × СВ бюдж  зм ) +Веко ,            (2) 

Існування і поява компенсаційних екологічних витрат пов’язані з тим, що 
підприємство повинно нести витрати за ліквідацію аварій, спричинених 
антропогенними і природними факторами. Такого роду небезпеки тягнуть за собою 
компенсаційні витрати за завдану шкоду [2]. Вдосконалення екологічних характеристик 
технологічного виробництва може супроводжуватися супутніми екологічними 
ефектами: економією енергетичних ресурсів; поліпшенням якості та 
конкурентоспроможності продукції, збільшенням обсягів її реалізації. Частка 
екологічних витрат є критерієм для оцінювання екологічної стійкості і економіко-
екологічного потенціалу  підприємства.   

Список літератури: 
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Інформаційні технології охоплюють всі сфери нашого життя. Маркетинг не є 
винятком. Стрімкий розвиток девайсів і вільний доступ до Інтернету з будь-якої точки 
світу є головними факторами впливу на формування маркетингових тенденцій 
майбутнього і є актуальною темою на сучасному етапі. 

У науковій літературі існують різні підходи до поняття Інтернет-маркетинг. 
Інтернет-маркетинг – це комплекс маркетингових інструментів, які допомагають 
залучати нових клієнтів і зберігати існуючих. Величезним плюсом інструментів, які вони 
використовують, є доступність – практично кожен може зробити сайт або почати вести 
сторінку свого бізнесу в соціальних мережах. 

Аналіз літератури дозволяє зробити висновок, що Інтернет-маркетинг 
представляє собою комплекс заходів в Інтернет-середовищі, які сприяють розвитку 
бізнесу. Іншими словами, це будь-яка маркетингова діяльність, яка реалізується в 
Інтернеті. Слід відзначити той факт, що дана концепція може бути складовою частиною 
класичного маркетингу або використовуватися самостійно. 

Основні завдання, які вирішуються за допомогою інструментарію Інтернет-
маркетингу – це  збільшення продажів за рахунок синергетичного ефекту; оптимізація 
рекламних витрат на залучення клієнтів; зростання обізнаності про товари і послуги 
компанії; залучення цільової аудиторії на сайт компанії; підвищення лояльності у 
існуючих клієнтів; рекламно-інформаційна підтримка виходу нових продуктів на ринок;  
вибір каналів поширення інформації з урахуванням особливостей цільової аудиторії. 

Інтернет-маркетинг має ряд особливих переваг, а саме: потенційний клієнт може 
оперативно подивитися інформацію про послуги та товари; допомагає економити 
рекламний бюджет; розширює межі збуту – з будь-якої точки світу можна управляти 
процесом;  відкриває доступніші рекламні канали, які не потребують великих затрат 
часу для їх вибору; дає можливість доводити рекламу тільки для цільової аудиторії – 
таргетинг; надає детальну статистику, можливість відстеження конверсії, CTR, ROI та 
інших показників. 

Майбутнє безумовно за Інтернет-маркетингом, хоча до цих пір передбачити 
наскільки активно він буде розвиватися досить-таки складно, тому що щодня 
з'являється безліч нових додатків, сайтів і сервісів, які відразу можуть поставити все 
змінити і задати нові вектор розвитку. Проте перспективи розвитку маркетингу в 
мережі Інтернет дуже оптимістичні. 
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Питання співвідношення категорій «ефективність» і «результативність» є 
традиційно актуальними незалежно від обсягів отриманих знань. У науковій літературі 
продовжує існувати практика підміни або ж синонімізаціі понять «ефективність» і 
«результативність», що істотно відбивається на правильності розуміння сутності й 
сприйняття цих понять. Так, згідно з ДСТУ ISO 9001-2015 [1], де результативність 
(effectiveness) розуміється як ступінь реалізації запланованої діяльності та досягнення 
запланованих результатів, а ефективність (efficiency) розглядається як співвідношення 
між досягнутим результатом і використаними ресурсами. 

В економічному словнику Б.А. Райзберга [2] поняття результативності трактується 
як ступінь досягнення мети управління, очікуваного стану об'єкта управління; 
визначається значеннями вихідних параметрів, показників діяльності об'єкта 
управління, а ефективність – як відносний ефект, що визначаються як відношення 
результату до витрат, що обумовили й забезпечили його отримання. 

П. Друкер [3] називає такі відмітні ознаки досліджуваних термінів: 
«результативність» (effectiveness) означає «вміння робити правильні речі» (doing the 
right things), а «ефективність» (efficiency) – «вміння робити речі правильно» (doing things 
right). На думку П. Друкера, спочатку необхідно визначитися з вибором стратегії, з 
цільовою спрямованістю діяльності, а потім – досягти поставлених цілей з мінімально 
можливими витратами, тобто початково вірна стратегія при ефективному використанні 
ресурсів повинна неодмінно привести до наміченого результату. 

В таблиці 1 представлено порівняння за ознаками категорій «результативність» та 
«ефективність» на основі аналізу наукової літератури, в тому числі [1-3].  

Таблиця 1 – Порівняльна таблиця категорій «результативність» та «ефективність» 
Ознака Результативність Ефективність 

Зміст Досягнення цілей Ставлення ефекту до витрат 
Значення Робити правильні речі Робити речі правильно 
Час Довгострокова перспектива Короткострокова перспектива 
Підхід Екстравертований Інтровертований 
Діяльність Формулювання стратегії Реалізація стратегії 
Орієнтація Стратегії Операції 

Отже, можна зробити висновок, що економічні категорії «результативність» та 
«ефективність» не є тотожними, оскільки перше безпосередньо пов'язано зі ступенем 
досягнення чітко визначених цілей, завдань та планів, а друге характеризує відношення 
отриманого результату до ресурсів, котрі були витрачені в під час його реалізації. 

Список літератури: 
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Функціонування будь-якого підприємства на ринку пов'язане з оцінкою 
маркетингового середовища. Швидкість і коректність такої оцінки обумовлюють 
точність визначення стратегічного положення підприємства на ринку. В цілому оцінка 
маркетингового середовища забезпечує підприємство знанням факторів середовища, а 
також сили їх впливу, адекватним розумінням самої сфери бізнесу, в якій підприємство 
працює, що необхідно для розробки відповідної стратегії або системи стратегій. Все це в 
результаті є основою для отримання підприємством стійких ринкових позицій і 
своєчасним використанням сприятливих перспектив на ринку. [2].Маркетингове 
середовище - це сукупність суб'єктів і факторів, що діють за межами фірми і всередині 
неї, і впливають на встановлення і підтримання взаємовигідних відносин з цільовими 
клієнтами [1]. 

Об’єктом дослідження є маркетингова діяльність в ПрАТ «Юрія» (ТМ «Волошкове 
поле»), яке є провідним виробником на ринку молока та молочних продуктів.  

В результаті проведеного PEST-аналізу було простежено негативне і позитивний 
вплив різних чинників, з’ясовано при якому конкретному факторі впливу ПрАТ «Юрія» 
має можливості і загрози. Найбільший вплив на функціонування підприємства 
здійснюють економічні та технологічні фактори. Найбільш ймовірними можливостями 
для розвитку ПАТ «Юрія» є упровадження інновацій, високі інвестиції у галузь та 
збільшення чисельності потенційних споживачів. 

Зробивши аналіз профілю зовнішнього маркетингового середовища підприємства 
ПрАТ «Юрія» зробили висновок (таблиця 1), що найбільшу загрозу для підприємства 
представляють фактори макросередовища, а саме економічні, політично-правові, 
демографічні. Підприємству варто в першу чергу щодо цих факторів застосувати свої 
сильні сторони, які допоможуть подолати існуючі загрози. Можна виділити найбільш 
ймовірні можливості серед факторів мікросередовища – вихід на нові ринки збуту, 
наявність постійних споживачів продукції підприємства, поява нових постачальників 
сировини для виробництва молочної продукції.  

Маркетинговий аналіз діяльності ПАТ «Юрія» дозволив визначити можливості та 
загрози серед факторів внутрішнього середовища підприємства. Аналіз результатів 
маркетингового дослідження внутрішнього середовища підприємства показав, що 
підприємство має значну кількість сильних сторін, можна виділити найбільш важливі – 
широкий асортимент продукції, високий рівень кваліфікованого персоналу, висока 
якість та конкурентоспроможність продукції, використання екологічно чистої 
сировини. Підприємству необхідно постійно використовувати можливості та 
удосконалювати маркетингову діяльність для подолання слабких сторін.  

mailto:your@email.com


Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених-2020 

Секція 3. Економіка і підприємництво, менеджмент і адміністрування 

285 

Таблиця 1 - Фактори зовнішнього середовища ПрАТ«Юрія» 
Група факторів Можливості Загрози 

Макросере-
довище 

1. Державне регулювання 
конкуренції в галузі 

2. Відсутність бар'єрів
входження на ринок 
3. Високі інвестиції у галузь
4. Упровадження інновацій
5.Державне регулювання 
конкуренції в галузі 
6.Державне регулювання 
конкуренції в галузі 

1.Нестабільність політичної та
економічної ситуації в країні 
2. Зростання рівня інфляції в
країні 
3. Дефіцитність бюджету
4.Низька платоспроможність 
населення 
5.Нестача кваліфікованих 
фахівців 
6. Посилення податкового тиску

Мікросере-
довище 

1. Вихід на нові ринки збуту
2.Наявність постійних 
споживачів продукції 
3.Модифікація і зменшення
ролі цінової та посилення 
значення нецінової 
конкуренції. 
4.Завоювання частки ринку у
конкурентів 
5.Поява нових постачальників
6.Зворотна інтеграція з 
постачальниками 

1. Різка зміна потреб і смаків
споживачів 
2. Збільшення залежності 
споживчої поведінки від рівня 
доходів 
3.Посилення конкуренції з боку
іноземних виробників молочної 
продукції 
4. Висока конкуренція на ринку
5.Нестача сировини для 
виробництва молочної продукції 
6.Можливість появи конкурентів з
більш низьким цінами 
7.Нестабільність цін 
постачальників 
8. Висока чутливість споживачів
до ціни 

Джерело: власні дослідження. 

За результатами стратегічного аналізу маркетингового середовища   
молокопереробного підприємства виявлено стратегічні напрямки його ефективного 
розвитку: активізація заходів комунікаційної діяльності за рахунок збільшення витрат 
на рекламу на місці продажу та стимулювання  збуту, удосконалення упаковки 
продукції, збільшення обсягів збуту за рахунок розширення асортименту молочної 
продукції, зворотна інтеграція с сільськогосподарськими підприємствами, розвиток 
фірмової торгівлі.  
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КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ 

А. А. Яковлєв 

 магістрант кафедри економічна кібернетика,  ХНЕУ, Харків, Україна 
ragnirim@gmail.com 

Метою даної роботи є вивчення банківського сектора і розподіл банків на групи на 
основі показників фінансової стабільності банківського сектора для визначення банків 
в ризиковій групі, якщо такі є. Завданням даної роботи є: оцінка однорідності 
фінансових показників банківського сектора, виділення головних і другорядних 
кластерних утворень, характеристика отриманих кластерів.  

Показники фінансової стабільності були взяті з офіційного сайту НБУ за жовтень. В 
ході оцінки банківських показників були виявлені три нормативи, які надавали занадто 
великий вплив на фінальний результат ділення банків по кластерам: статутний капітал 
і нормативи ліквідності LCRвв і LCRів.  

Так як статутний капітал є вкрай вагомим показником для фінансової безпеки, то 
було прийнято рішення поділити банки на чотири групи за розміром статутного 
капіталу, а показники ліквідності не враховувати при утворенні кластерів. В першу 
групу увійшло 4 банки: АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Ощадбанк", АТ "Укрексімбанк", АТ 
"Райффайзен Банк Аваль". До другої групи увійшли 15 банків. У третю групу увійшло 11 
банків. У четверту групу увійшли залишилися банки.  

Наступним завданням стало визначення утворень кластерів всередині отриманих 
груп банків, крім першої на увазі занадто малого числа банків. Для первісної оцінки був 
використаний ієрархічний метод кластеризації. Первісна оцінка кількості кластерів для 
кожної групи: у другій групі три кластери, в третій групі чотири кластери, в четвертій 
групі п'ять кластерів.  

Для перевірки гіпотези про правильне розподілі на кластери була проведена 
оцінка для ще трьох методів кластеризації: K-means, Affinity Propagation, Спектральна 
кластеризація. У слідстві застосування кожного методу було встановлено, що метод K-
means дає найбільш близький результат до початкового поділу на кластери, а похибка 
виникає через високий ступінь перетину кластерів.  

Таблиця 1 – Оцінка якості моделей другої кластерної групи 
ARI AMI Homogenity Completeness V-measure Silhouette 

K-means 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.2289 
Affinity 0.8285 0.8252 1.0000 0.7740 0.8726 0.2517 

Spectral 0.2738 0.3257 0.4177 0.4770 0.4453 0.1528 
Agglomerative 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.2289 

Як можна побачити у табл. 1 показники ARI і AMI у агломеративній моделі, яка 
взята за основу і моделі K-means збігаються, що говорить про повний збіг кластерного 
поділу. V-measure, яку розрахували з Homogenity і Completeness, так само говорить про 
повний збіг кластерного поділу цих двох моделей. Affinity Propagation володіє схожістю 
зі зразком більш ніж в 80%, а спектральна модель має вкрай низькими показниками 
схожості. Малі значення силуету говорять про високий ступінь перетину кластерів. 
Підводячи підсумки під усім вищесказаним можна зробити висновок, що розподіл другої 
кластерної групи має досить високу степере надійності. 

mailto:ragnirim@gmail.com
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Таблиця 2 – Оцінка якості моделей третьої кластерної групи 
ARI AMI Homogenity Completeness V-measure Silhouette 

K-means 0.6565 0.7190 0.8351 0.8200 0.8275 0.2727 
Affinity 0.3829 0.4853 0.5553 0.7518 0.6388 0.2144 

Spectral -0.0483 -0.0019 0.3449 0.4141 0.3764 -0.1691 
Agglomerative 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.2702 

Виходячи з табл. 2 розподіл банків на кластери в третій групі не настільки 
однозначні, як у другій. Хоча значення V-measure для агломеративній вибірки і K-means 
більше 80% їх ARI і AMI показники становлять всього 66%, що говорить про низьку 
якість кластеризації. Значення показників ARI і AMI для спектрального аналізу прагнуть 
до значення, відповідним випадковому розподілу банків по групах , що говорить про 
недоцільне використання даної моделі при вивченні даної кластерної групи. 

Таблиця 3 – Оцінка якості моделей четвертої кластерної групи 
ARI AMI Homogenity Completeness V-measure Silhouette 

K-means 0.7320 0.7550 0.8119 0.7873 0.7994 0.1918 
Affinity 0.6631 0.6952 0.8863 0.6748 0.7662 0.1555 

Spectral 0.4321 0.4969 0.6509 0.5413 0.5911 0.1813 
Agglomerative 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.1886 

Виходячи з табл. 3 якість розподілу четвертої кластерної групи знаходиться між 
другою і третьою кластерними групами. Ступінь збігу поділу банків на кластери у 
агломеративній моделі і K-means вище 70%, ступінь збігу з Affinity Propagation 
тримається на рівні 66-76% за показниками ARI, AMI і V-measure. Спектральний аналіз 
так само показує низьку ефективність при розподілі банків даної групи на кластери. 
Силует в даній кластерної групі володіє найбільш низькими показниками у всіх трьох 
групах, що говорить про найбільш пересічної вибірці з всіх представлених в цьому 
дослідженні. 

У другій кластерної групі банків в ризиковій зоні не виявилося, в третьому кластері 
в зоні ризику був виявлений банк АТ "БАНК 3/4" з надто високими показниками 
ліквідності. В 4 групі можна виділити кластер з високими показниками нормативу Л13-
1 що говорить про проблеми цих банків з короткостроковою ліквідністю. Так само 
можна виділити банк АТ "МІБ", в якому занадто великі показники нормативів 
інвестування.  

В ході даного дослідження було проведено розподіл банків на групи і підгрупи і 
виділені групи найбільш ризикових банків за нормативами загальної ліквідності та 
інвестування, також була проведена оцінка ступеня перетину сформованих кластерів та 
встановлено, що найбільш ефективною моделлю при даних умовах серед представлених 
є K-means. 
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Важливу роль в забезпеченні ефективної роботи будь-якого підприємства грає 
кадровий потенціал і ефективність його використання. Основним чинником впливу на 
ефективність використання кадрового потенціалу на підприємствах є і залишається 
мотивація персоналу. Отже, проблема організації ефективного процесу мотивації 
персоналу для підвищення ефективності використання кадрового потенціалу 
підприємства є актуальним, що й зумовило вибір теми даного дослідження. 

Сьогодні існує потреба в створенні єдиної системи мотивації, яка буде орієнтована 
на збільшення кадрового потенціалу працівників та підвищення продуктивності праці 
персоналу з метою поліпшення показників діяльності підприємства. Мотивація 
допоможе повною мірою використовувати трудовий потенціал людини. Метою 
дослідження є формування основних положень мотивації персоналу як інструменту 
підвищення ефективності використання кадрового потенціалу підприємств в сучасних 
умовах. 

В сучасних умовах функціонування і розвитку вітчизняної економіки персонал є 
головним ресурсом інноваційного виробництва, основним чинником, який формує 
систему економічних відносин і забезпечує підвищення конкурентоспроможності [1-2]. 
Мотивація є процесом, що відбувається в свідомості людини, спонукає її до певної 
поведінки, дій, націлює на певний результат [3]. 

Функція мотивації − одна з основних функцій управління − полягає в спонуканні 
персоналу до ефективної, сумлінній діяльності для досягнення цілей організації, тобто 
у визначенні потреб персоналу, розробці систем винагороди за виконувану роботу, 
використанні різних форм оплати праці, застосуванні стимулів до ефективної взаємодії 
суб'єктів спільної діяльності. Менеджер повинен розуміти, що ні прекрасно складені 
плани, ні зроблена структура організації самі по собі не спонукують людей до роботи. 
Функція мотивації покликано забезпечити високоякісне й сумлінне виконання членами 
організації своїх обов'язків. 

Підприємство на основі наявності мотиваційних ресурсів здійснює комплекс 
стимулюючих впливів на працівника. Працівник, у свою чергу, відчуваючи вплив з боку 
підприємства, аналізує й зіставляє його з наявними особистісними мотивами та 
інтересами. На основі такого зіставлення працівник активізує (деактивує) свої 
компетенції (повністю або частково) [4]. При формуванні й розвитку механізму 
мотивації сучасного підприємства доцільним представляється використання комплексу 
підходів, які забезпечать всебічне урахування мотивів діяльності робітників, цінності 
стимулів і чутливість до них, вплив різних факторів на мотивацію, що призведе до 
підвищення мотиваційної віддачі персоналу підприємства [5]. Основними положеннями 
мотивації персоналу як інструменту підвищення ефективності використання кадрового 
потенціалу підприємств в сучасних умовах є [3, 6-9]: 

1. Механізм визначення винагород має узгоджувати й поєднувати матеріальні
інтереси працівників зі стратегічними завданнями підприємства. Винагороди мають 
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орієнтувати працівника на отримання необхідних результатів, стимулювати трудову 
поведінку в напрямі досягнення стратегічних цілей і завдань. 

2. Відсутність чи обмаль соціальних гарантій для найманих працівників є однією з
основних причин слабкої мотивації та підвищеної плинності персоналу. У зв’язку з цим 
важливим завданням є формування його соціальної складової. 

3. В умовах соціально-економічної нестабільності, обмежених можливостей
підвищення заробітної плати й розширення соціальної складової використання 
керівництвом нематеріальних методів мотивування може бути ефективним засобом 
управління персоналом, підвищення трудової активності, формування стабільного 
кадрового складу та закріплення компетентних працівників на підприємстві. 

4. Важливе значення для ефективної мотивації персоналу має корпоративна
культура, відчуття причетності до підприємства, справедливе оцінювання, 
забезпечення рівних можливостей для професійного зростання та посадового 
просування, поінформованість працівників про діяльність підприємства тощо. 

5. Для забезпечення ефективної системи мотивування відповідні методи мають
ґрунтуватися на індивідуальному підході. Для цього варто знати, які потреби є 
домінантними для певної групи працівників та використовувати відповідні методи 
мотивування для забезпечення потрібної трудової поведінки і досягнення цілей. 

6. Важливим мотиваційним чинником є постановка працівникам чітких і
конкретних цілей. 

Таким чином, однією із запорук ефективного використання кадрового потенціалу 
підприємств – є оптимально підібраний комплекс мотиваторів. При постійному 
вдосконаленні мотиваційного механізму, керівництво може досягти максимальних 
результатів.  
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Актуальність теми. Міжнародний досвід засвідчує, що успіхів в економічному, 
соціальному та інноваційному розвитку в довготривалому періоді досягають підприємства, 
де особлива увага приділяється людському капіталу та підвищенню його 
конкурентоспроможності [1]. Отже, проблема вивчення впливу людського капіталу на 
формування ефективності діяльності сучасного підприємства та подальшого його 
використання для забезпечення економічного і інноваційного розвитку є актуальним, тому 
й зумовило вибір теми даного дослідження. 

Постанова задачі та мета. Вивчення ролі людського капіталу в підвищенні 
ефективності функціонування і конкурентоспроможності набуває все більшого значення з 
огляду на те, що інноваційний підхід до розвитку підприємства передбачає формування 
інтелектуального працівника, який володіє знаннями, вміннями та навичками, що 
дозволяють підприємству успішно конкурувати на ринку. Метою дослідження є виявлення 
впливу людського капіталу на формування ефективності діяльності сучасного підприємства. 

Отримані результати роботи. Найважливішою умовою підвищення ефективності 
діяльності сучасного підприємства є формування та ефективне використання 
високорозвиненого людського капіталу [2]. 

Поняття «людський капітал» ввійшло в науку на початку 60-х років ХХ століття в 
західній економічній літературі. Можна виділити дві основні причини виникнення інтересу 
до даного поняття. По-перше, це загальна закономірність розвитку сучасної науки в цілому, 
яка виявляється в концентрації уваги вчених на дослідженні проблем людини. По-друге, це 
визнання того факту, що активізація творчих потенцій людини, розвиток 
висококваліфікованої робочої сили є найефективнішим способом досягнення економічного 
зростання. Людський капітал визнаний найціннішим ресурсом, набагато важливішим, ніж 
природні ресурси або накопичене багатство. Саме людський капітал, а не матеріальні засоби 
виробництва, є визначальним чинником конкурентоспроможності, економічного зростання 
та ефективності [3]. 

Людський капітал − це сформований і розвинутий у результаті інвестицій і 
накопичений людиною (людьми) певний запас здоров’я, знань, навичок, здібностей, 
мотивацій, який цілеспрямовано використовується в тій чи іншій сфері економічної 
діяльності, сприяє зростанню продуктивності праці та завдяки цьому впливає на зростання 
доходів свого власника, прибутку підприємства та національного доходу [3]. 

Є два основні підходи, виходячи з яких можна моделювати і аналізувати взаємозв’язок 
між накопиченням людського капіталу і економічним зростанням [3]: 1) перший підхід 
міститься у теорії людського капіталу Р. Беккера, який заснований на ідеї, що економічне 
зростання приводиться в дію накопиченням людського капіталу; 2) другий підхід більш 
ранній і започаткований у роботі Р. Нельсона і Е. Фелпса, а пізніше розвинений у працях із 
економічного зростання, − передбачає, що запас людського капіталу визначає здібності 
економіки до інновацій, що, своєю чергою, сприяє прискоренню економічного зростання.  
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Отже, запорукою конкурентоспроможності та прибутковості сучасних підприємств є 
вдале використання таких чинників [4]: 1) інноваційний процес, включно із розробленням та 
впровадженням інновацій [5]; 2) системне навчання та підвищення кваліфікаційного рівня 
персоналу з метою розвитку його потенціалу [6]; 3) автоматизація виробництва на основі 
широкого використання засобів обчислювальної техніки та сучасних інформаційних 
технологій; 4) формування та розвиток на підприємстві корпоративної культури, що є 
сприятливою для створення та впровадження інновацій [7]. 

Таким чином, вирішальним фактором ефективного впровадження інновації і 
економічного розвитку підприємства є людський капітал [7]. 

Висновки. Очевидно, що використання найсучасніших інформаційних, технічних та 
технологічних засобів само по собі не здатне забезпечити економічний розвиток 
підприємства, оскільки рухомою силою будь-яких інноваційних перетворень є працівник 
підприємства, спрямований та мотивований [8] на розвиток свого потенціалу. Тільки людина 
з відповідними знаннями та компетенціями безпосередньо через здійснення трудового 
процесу спроможна оптимізувати і вдосконалити сам процес виробництва, створювати 
додаткову вартість, та забезпечувати ефективність діяльності підприємства [9]. 
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Інформаційне забезпечення управлінських рішень – проблема, яка настійно 
вимагає до себе уваги саме у теперішній час, коли технології збирання та переробки 
інформації змінюються дуже швидко. Своєчасне отримання повної та достовірної 
інформації – шлях до вирішення цілої низки проблем торговельних підприємств. 

Якісне удосконалення системи інформаційного забезпечення збутової діяльності 
дозволить підприємству своєчасно приймати більш обґрунтовані рішення, адекватно 
реагуючи на динаміку оточуючого середовища і складні процеси у самій керованій 
системі. Це забезпечить успішну адаптацію підприємства до ринкових умов і його 
тривале існування у конкурентному середовищі. 

До основних переваг використання інформаційних технологій в управлінні 
збутовою діяльністю підприємства можна віднести: підвищення ступеню керованості; 
зниження впливу людського фактору; скорочення паперової роботи; 
підвищення оперативності і достовірності інформації; зниження витрат; оптимізація 
обліку та контролю; можливість збільшення частки ринку. 

Одним із важливих моментів, на який варто звернути увагу – те, що інформаційні 
технології на підприємствах існують у вигляді різноманітних інформаційних систем та 
автоматизованих робочих місць, які використовуються в різних сегментах управлінської 
системи. 

Якщо підприємство має за мету збільшити якість обслуговування клієнтів, то для 
даного випадку була розроблена концепція CRM – управління взаємовідносинами з 
клієнтами. Основним завданням CRM є процес проведення автоматизованого збору 
даних про покупців і постійний інформаційний зв’язок з покупцями. 

Вона виконує наступні базові функцій: визначення плану продажів; одержання та 
передавання замовлення на продаж; складання графіку продажів споживачам; 
конфігурація продуктів; аналіз обсягу продажів у перерізі груп клієнтів та груп 
продуктів; управління ресурсами розподілу. 

Отже, використовуючи інформаційні технології, підприємство має можливість 
збільшити свою конкурентоспроможність. Важливо відзначити, що автоматизація ―не 
самоціль, а цілеспрямована діяльність оптимізації бізнес-процесів. 
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Розробка і виведення на ринок нових видів товарів побутової техніки завжди пов’язана із 
значними витратами і потребує ретельного техніко-економічного обгрунтування, заснованого на 
оцінці їх якості (споживчої привабливості) і конкурентних цін, які можуть бути на них 
встановлені[1]. Ця оцінка може бути зроблена на засадах дослідження існуючих пропозицій на 
ринку товарів аналогів і позиціювання на цьому ринку нового товару, перспективи якого 
оцінюються[2, 14].  

Метою роботи є створення методики оцінки припустимої конкурентної ціни на новий 
товар та обсягу продажу, виходячи з його якості, що очікується, та з урахуванням обсягів 
продажів, якостей та цін на товари аналоги[3, 356].  

Зазначимо через n кількість видів товарів, що пропонуються на ринку. Оскільки побутова 
техніка належить до товарів попереднього вибору, то послідовність номерів товарів, 
упорядкованих за зростанням їх цін, p1<p2<…<pj-1<pj<pj+1<…<pn, співпадає з послідовністю 
номерів, упорядкованих за зростанням їх якості q1<q2<...<qj-1 <qj<qj+1<…<qn.  

Покупці схильні вибирати товари за моделлю резервованих цін. На ринку з 

резервованими цінами кожен споживач k визначає максимальну суму грошей ks , яку він 

здатний заплатити за покупку. Споживач купує товар j  найвищої якості з тих товарів, 

ціна на який не перевищує резервованої ціни: max{ | , 1,2,... }j k k kq q p s k n   . 

Позначимо як F(p) функцію розподілу резервованої ціни. Її значення визначають 
кількість усіх споживачів, у яких резервовані ціни не перевищують деякого значення p. 
Очевидно, що функція F(p) є такою, що не убуває із зростанням p, причому її значення 
обмежені зверху величиною m кількості потенційних покупців. У випадку поведінки 
покупців за моделлю резервованих цін виявляється, що vj = F(pj+1) - F(pj) (j=1,2,3,...n), 
F(pn+1) =m, де vj - річний обсяг продажу товару j, pn+1 - максимальна резервована ціна у 
споживачів. Якщо на інтервалах [pj, pj+1] (j=1,2,3,...n) провести лінійну інтерполяцію 
функції F(p) розподілу резервованої ціни, то вона приймає кусочно-лінійну форму. 

Позиціонування нового товару s полягає в оцінці його якості qs та знаходженні таких 
товарів j та j+1, що qj<qs<qj+1. Тоді конкурентна ціна ps на новий товар повинна 
задовольняти умові pj<ps<pj+1. Обсяг продажу складе величину 

1( ) ( ) ( ) ( )s j s j j sv F p F p F p v F p     . З урахуванням інтерполяції функції F(p) маємо: 
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Отже для прогнозування обсягу продажу нового товару s необхідно отримати дані 
про ціну та обсяг продажу товару j, який має більш низьку якість, ніж товар s, а також 
про ціну pj+1 товару j+1, якщо j<n, або про максимальну резервовану ціну pn+1, якщо j=n, 
тобто коли товар j має найвищу якість серед існуючих товарів. 

В основу запропонованого підходу до оцінки якості товарів покладено метод 
аналогів, який використовується в ціноутворенні на ринках монополістичної 
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конкуренції. Цей підхід виходить з того, що покупець, вибираючи товари з множини {1,2, 
... n} товарів, що реалізуються на ринку, порівнює між собою, з одного боку, встановлені 
на них ціни  Цj (j = 1,2 ..., n) , а з іншого боку, - m характеристик їх корисності (цінності). 

Вважається, що якість (споживча цінність) кожного товару збігається з 
конкурентоспроможною ціною, при якій забезпечується достатньо високий рівень збуту 
усіх товарів аналогів. Тому оцінка споживчої цінності кожного конкурентоспроможного 
товару j відповідає його ринковій ціні, яка знаходиться в залежності від значень 

1 2 3, , ,...j j j jmX X X X характеристик цього товару: 1 2 3 , , ,( ... ),j j j j jmЦ f X X X X  де f - 

монотонно зростаюча функція споживчої цінності товару. 
Характеристики товару є показниками, які в кількісній формі оцінюють 

привабливість товару за всіма m аспектам його дослідження покупцем. Деякі аспекти 
товару відображаються безпосередньо його об'єктивними технічними властивостями: 
ємність холодильної камери (для холодильників), розмір діагоналі екрану (для 
телевізорів), потужність двигуна (для автомашин). Збільшенню значень цих показників 
відповідає зростання споживчої цінності товару. Ці показники в ході оцінки виступають 
як характеристики споживчої цінності товару. У той же час, товари розглядаються і в 
таких аспектах, за якими відповідні властивості товарів не мають безпосередньо 
кількісного вираження: зовнішній вигляд, (дизайн), зручність в експлуатації і т.п. Для 
обліку таких властивостей необхідні кількісні оцінки їх привабливості з боку фахівців 
Отримані оцінки і будуть визначати відповідні характеристики товарів. 

Функцію f  споживчої цінності зручно вибирати в наступній формі:

1 2 3 0

1

 


 , , ,[ ]( ... ) ( ) m

m

j j j jm ji

i

f X X X X X  

де      ( , , ,... )m0 1 2  - вектор невизначених параметрів функції  [ ].f f  

Ідентифікація функції  [ ]f f  здійснюється шляхом пошуку такого значення 

     ( , , ,,... )m
0 0 0 0 0

0 1 2  вектору   невизначених параметрів, який забезпечує мінімум 

відхилень розрахункових і фактичних цін товарів. Вектор  0  може бути знайденим за 
методом найменших квадратів. 

Розрахунки параметрів функції споживчої цінності деяких видів телекомунікаційної 
техніки показують, що поряд з предметними характеристиками цих товарів на їх 
споживчу цінність (якість) значно впливає імідж виробника товару. Споживачі 
розглядають брендові  товари відомих виробників як престижні, що мають гарантовану 
якість і довговічність. 
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Зростаючі темпи інформатизації суспільства підвищують значення 
обчислювальної техніки в управлінських процесах, адже для обробки такої кількості 
інформації не можливо використовувати лише людський ресурс. Деякі процеси 
займають неймовірно велику кількість часу та потребують потужних технологічних 
ресурсів на їх обробку. Актуальність цієї проблеми підтверджується також тим, що 
ринок та конкуренція змушує якомога швидше реагувати на зміни або нововведення, 
тобто аналіз не може займати багато часу. Таким чином, постає задача створення 
комплексної системи на підприємстві, метою якої є прискорення роботи з інформацією 
та позбавлення користувача від виконання щоденних, шаблонних дій. 

Задля рішення цієї задачі створюється автоматизоване робоче місце(АРМ), яке 
дозволяє ефективно обробляти великі потоки інформації, які мають певну структуру, 
що залежить від особливостей місця застосування. Це дозволяє здійснювати 
індивідуальний підхід до автоматизації саме тих функцій, які виконуються даним 
підрозділом. Введення на підприємстві автоматизованих робочих місць дозволяє значно 
скоротити час виконання робіт і підвищити їх точність, полегшити працю 
фахівців.Важливим для продуктивної роботи є програмне забезпечення, яке  має бути 
добре розвиненим, оскільки АРМ розраховані на роботу людей, які, як правило, не є 
фахівцями в області програмування. Основою інформаційного забезпечення АРМ є бази 
даних, що містять нормативно-довідкову й оперативну інформацію, необхідну для 
виконання роботи на даному робочому місці.  

Процес створення АРМ можна розділити на такі етапи: планування(написання 
технічного завдання), розробка АРМ та його впровадження на підприємстві. Задля 
найліпшого прискорення робочого процесу, у якості об’єктів автоматизації необхідно 
обрати наступні елементи роботи: щоденні звіти, файл аналізу конкурентів, місячний 
підсумковий звіт про діяльність фірми (продажі, закупівля продукції, заборгованість 
клієнтів). Ці об’єкти необхідно обрати через те що  вони мають найбільш рутинну 
послідовність дій, яку можна заскириптувати та автоматизувати. Після створення АРМ 
та його запуску, на підприємстві необхідно провести комплекс тренінгів для навчання 
співробітників користуванню системою. Отже, створення та впровадження АРМ 
дозволяє досягти основних задач з прискорення процесу обробки інформації, швидкого 
реагування на зміни, зниження навантаження на працівників, звільнення часу, який 
можна використати для виконання додаткових задач. 
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Значна кількість підприємств в сучасних умовах господарювання застосовує 
логістичне управління з метою мінімізації витрат логістичних каналів та забезпечення 
високої конкурентоспроможності. Логістичний підхід є важливою складовою у 
забезпеченні адаптивності мікроекономічних систем. В умовах мінливості ринку 
формування логістичної системи часто відбувається спонтанно та неефективно. 

Сьогодні менеджер торговельного підприємства повинен сконцентрувати свої 
зусилля у сфері логістики на чотирьох питаннях: обслуговування споживачів, 
розміщення елементів інфраструктури, політика запасів і транспорт. Він зобов’язаний 
усвідомлювати, що від недоліків або переваг його діяльності багато в чому залежить 
успіх реалізації стратегії фірми, адже логістичний менеджмент торговельного 
підприємства полягає в створенні та налагодженні таких підсистем управління, які б 
слугували основою виконання цієї стратегії. 

Логістичну стратегію визначають довгострокові рішення, які пов’язані з 
логістикою. Вона складається з усіх стратегічних рішень, прийомів, планів і звичаїв, 
пов’язаних з управлінням ланцюга поставок; вона формує зв’язок між більш 
абстрактними стратегіями вищого рівня та операціями, які виконуються в ланцюзі 
поставок. Якщо корпоративна і бізнес-стратегії описують загальні цілі, то логістична 
займається фактичним переміщенням матеріалів, необхідних для досягнення цих цілей. 
Усвідомлення власної впевненості в тому, що фірма володіє ефективною логістикою, дає 
змогу їй вибирати таку бізнес-стратегію, що надає клієнтам послуги найвищого рівня. 
Основний напрям логістичної стратегії – управління витратами, оскільки їх мінімізація 
дає можливість одержувати більшу величину прибутку. 

Одним із шляхів зниження логістичних витрат є створення та використання 
ефективної складської системи підприємства. Її використання дозволяє збільшити 
об’єми закупівлі, реорганізувати доставку продукції до точок збуту з меншими 
витратами.  

Істотне місце у функціонуванні складської системи підприємства займають 
питання, пов’язані із визначенням кількості, розмірів та місцерозташування складів, 
оскільки величина транспортних витрат на доставку товарів споживачам зі складів 
розподільної системи може істотно змінюватися, не тільки залежно від кількості 
складів, але також і від місця їх розташування на обслуговуваній території (рис. 1). 
Відповіді на ці запитання надає вирішення декількох оптимізаційних задач: мінімізація 
сумарних витрат на функціонування складської системи для пошуку оптимальної 
кількості складів; мінімізація сумарних транспортних витрат на доставку товарів 
споживачам для вирішення завдання оптимізації розташування розподільчих центрів.  

Максимальне наближення складів до споживачів дає можливість більш чітко і 
точно реагувати на зміну їхніх вимог, що дозволяє скоротити утрати від упущених 
продажів. 
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а б 

Рис. 1 – Визначення оптимальної кількості складів у системі: a – раціональний 
варіант розміщення; б – раціональний варіант розміщення 

Наступне завдання визначення розміру складу. Загальна площа складу 
визначається за наступною формулою: 

𝑆заг =
𝑍𝑚𝑎𝑥∗ 𝐾н

𝑞𝑐𝑝∗ 𝐾 вип
, 

де  𝑍𝑚𝑎𝑥  - максимальна норма зберігання i-того вантажу на складі; 
𝐾н - коефіцієнт нерівномірності надходження вантажів на складі; 
𝑞𝑐𝑝 - середнє розрахункове навантаження на 1 м площі складу, т/м2; 

𝐾 вип - коефіцієнт використання площі складу. 
Іншим важливим етапом створення складської системи є визначення продуктів, які 

можуть бути складовані в різних пунктах складування. Для цього потрібно розуміти, які 
та у якій кількості товари споживачі вподобають найбільше, тобто якими товарами 
наповнювати складські приміщення для отримання найбільшого прибутку. Тому 
наступний крок – це застосування ABC та XYZ аналізів для визначення таких позицій. 
Визначивши такі товари, можна як найкраще використати площу складів. 

Крім того, слід зазначити, що поставники при оптовій закупівлі надають знижку у 
залежності від об’єму закупівлі. Якщо на замовлення великого обсягу надаються 
знижки, то замовлення на більші партії збільшать витрати на зберігання, але це 
збільшення може бути компенсовано зниженням закупівельної ціни. Таким чином, 
оптимальний розмір замовлення може змінюватися в порівнянні з ситуацією 
відсутності знижок. Тому витрати на придбання товару необхідно враховувати в моделі 
покупок зі знижками: 

Таким чином, використання логістичних підходів керування буде сприяти 
підвищенню ефективності роботи підприємства і безумовно його 
конкурентоспроможності. 
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Актуальність даної проблеми визначається в тому, що за останній час конкурентні 
торгівельні марки товарної групи “плитковий шоколад” набирають сильні показники 
важливих факторів, що призводить до падіння продаж товарної групи “плитковий 
шоколад” підприємства.  

У зв’язку з цим, задачею виступатиме вирішення, як можна удосконалити фактори 
для товарної групи “плитковий шоколад” підприємства так, щоб конкуренти не мали 
змогу обійти підприємство та рівень продажів не спадав.  

Інструментом вирішення даної проблеми виступатиме проведення поглибленого 
аналізу ринка. 

Для того, щоб вирішити описувану проблему, можна запропонувати для початку 
визначити фактори, що характеризують товарну групу “плитковий шоколад”. Для цього 
необхідно провести опитування респондентів з метою виявлення істотних факторів, що 
характеризують товарну групу “плитковий шоколад”.  

За результатами опитування необхідно скласти таблицю, в якій будуть вказані 
названі респондентами фактори (характеристики) і частота повторень (виборів) 
кожного фактору  (Таблиця 1). 

Таблиця 1 - Фактори, що визначають споживчі властивості шоколаду 

Фактор 
Кількість респондентів, які 

вказали фактор, % 

Включення фактору в 

подальше дослідження 

Імідж фірми 90 + 

Ціна 100 + 

Смак 95 + 

Вміст какао-бобів 45 + 

Вага 50 + 

Термін придатності 20 - 

Якість упаковки 35 + 

Наявність 

рослинних жирів 
15 - 

Зі всього переліку чинників для подальшого дослідження необхідно вибрати ті, які 
були вказані не менше, ніж 10-30% респондентів.  
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Далі проводиметься вибір конкуруючих факторів товарної групи “плитковий 
шоколад”. Для того, щоб вибрати конкуруючі фактори товарної групи “плитковий 
шоколад”, в якості конкуруючих вибираються аналогічні товари, що задовольняють ту 
саму потребу, які мають близькі властивості і відносяться до тієї ж цінової категорії. 
Виходячи с результатів думки споживачів про найбільш популярні торгівельні марки, 
можна дізнатися які торгівельні марки є найбільш популярними в даний момент. 

Після цього проводиться опис значущих факторів товарної групи “плитковий 
шоколад”, де кожному фактору відповідає статистичний показник. Оцінки величини 
таких факторів можуть бути отримані в результаті проведення експертизи і вимагає 
вибору або розробки шкали. Для кожного з відібраних чинників вказується 
об'єктивність значень показників. Крім того, для кожного параметру вказується його 
тип для даної цільової групи (стимулятор або дестимулятор) і джерело інформації для 
визначення значення показника. 

Далі визначаються товари-конкуренти та проводиться експертна оцінка значущих 
факторів шляхом вибору експертів, які оцінили обрані фактори, розподіливши поміж 
ними 100%. Після цього проводиться оцінка конкурентоспроможності товарної групи 
“плитковий шоколад”. Для того, щоб провести оцінку, необхідно внести у таблицю 
значення усіх факторів, при цьому додати ідеальний об’єкт, характеристиками якого 
будуть найкращі значення з усієї товарної групи “плитковий шоколад”. Далі необхідно 
стандартизувати та узгодити характеристики відносно характеристик ідеальної 
товарної групи “плитковий шоколад”, порівняти товарну групу “плитковий шоколад” з 
конкурентами за кожним з факторів та провести загальну оцінку 
конкурентоспроможності товарної групи “плитковий шоколад” (таблиця 2). 

Таблиця 2 – Результати проведення загальної оцінки конкурентоспроможності 
товарної групи “плитковий шоколад” 

№ 
п/п 

Найменування показника 
Одиниця 
виміру 

Вагові 
коефіцієнти 

ТМ1 ТМ2 ТМ3 ТМ4 

1 Імідж фірми - 0,39 0,96 1 1 0,75 
2 Смак - 0,14 0,79 0,92 0,83 1 
3 Вага г 0,11 0,9 1 0,9 0,9 
4 Ціна/100 г грн./г 0,36 0,95 1 0,95 0,86 

5 
Конкурентоспроможність 

товарної групи 
- 

0,36 0,95 1 0,95 0,86 

За даним аналізом бачимо, що товарна група “плитковий шоколад” ТМ 4 є 
неконкурентоспроможним відносно усіх інших ТМ. ТМ 1 є конкурентоспроможним по 
відношенню до товарної групи “плитковий шоколад” ТМ 2 та ТМ 3, які закономірно 
лідирують за рівнем продажу, адже мають суттєву перевагу перед товарною групою 
“плитковий шоколад” ТМ 1 – вищі показники факторів. 

Задля того, щоб нівелювати таке відставання, пропонується змінити наступні 
характеристики ТМ 1 : збільшити вагу з 90 г до 100 г., зменшити ціну (пропонується до 
21 грн.  

Таким чином, ТМ 1 пропонується виконати дані рекомендації, що дозволить 
підвищити конкурентоспроможність шоколаду та підвищити рівень продажу . 
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The second half of autumn is usually the time when the consumer market intensifies the 
trend of rising food prices. This October was no exception - most food products of high social 
significance have risen in price. According to the State Statistics Service, from the list, which 
includes 23 types of socially important food, in October compared to this year, consumer prices 
changed as follows: 

Fig. 1 - Change in consumer prices for socially important food products (October 2020 to 
September 2020, %) 

 We see that prices for 15 types of basic foodstuffs have increased, for 7 types of food 
products - decreased, while prices for beef have not changed. The record for the growth rate of 
prices belongs to chicken eggs, which rose immediately by 23.3% or 4.20 UAH at ten. 

The expected decrease in the supply of domestic sugar in the season (September 1 to 
August 31) 2020/2021 and rising costs for the production of sugar beets were factors in the 
rapid rise in sugar prices, which rose in October by 22.5%, or 3, 36 UAH per kilogram. The 
increase in prices for sunflower seeds since the beginning of the new marketing period in the 
world and domestic markets causes the rise in the price of sunflower oil, which amounted to 
6.9% last month or by UAH 2.43 per liter. 
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Meat products in October were characterized by divergent price trends. Rise in price: lard 
- by 1.9% (by UAH 1.41 per kilogram), poultry meat - by 2.7% (by UAH 1.45 per kilogram), 
boiled sausages - by 1.6% (by UAH 1.60 per kilogram). Instead, the price of pork decreased 
slightly - by 0.2%, and the price of beef did not change. 

In October of this year, all goods of the dairy group became more expensive, namely: soft 
cheese - by 1.7% (by UAH 1.80 per kilogram), milk - by 0.8% (by UAH 0.19), sour cream - by 
0.6% (by UAH 0.36), butter - by 0.5% (by UAH 1.10 per kilogram). 

In October, high rates of seasonal decline were once again recorded for vegetable 
products. Thus, the price of carrots decreased by 12.9% (+ UAH 1.02 per kilogram), onions - by 
7.2% (+ UAH 0.41), white cabbage - by 4.2% (+ 0, UAH 25), potatoes - by 1.3% (+ UAH 0.12), 
beets - by 4.0% (+ UAH 0.23 per kilogram). 

In the market of grain products, price trends were mainly upward. Prices for: wheat flour 
increased by 1.6% (+ 18 kopecks), pasta - by 0.5% (+ 10 kopecks), buckwheat - by 0.4% (+ 13 
kopecks per kilogram). The cost of the bread of mass varieties (wheat a bread from flour of 1 
grade and rye-wheat) also increased - by 1.2% or 25 kopecks. per kilogram. The exception was 
rice, which fell in price by 1.4% (by 34 kopecks per kilogram). Thus, the dynamics of the average 
cost of a set of 23 socially significant food products in 2019-2020 is as follows: 

Fig. 2 - Monthly dynamics of the average cost of a set of 23 food products in 2019-2020, UAH

In total, the cost of a set of 23 socially significant food products, in October 2020 compared 
to September this year increased by 1.5%, or 17 UAH Compared to the corresponding month of 
2019, the set increased in price by 31 UAH ("plus" 2.8%), and on average in Ukraine, its cost in 
October 2020 amounted to 1153 UAH. 
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Необхідною умовою формування стійкого економічного зростання в Україні є 
вирішення проблеми ефективного використання трудових ресурсів. Провідну роль при 
формуванні трудових ресурсів відіграє населення в працездатному віці. Як відомо, на 
його кількість впливає безлічі чинників: демографічні, соціально-економічні, соціально-
психологічні та міграційні. 

Демографічні фактори впливають на формування трудового потенціалу за 
допомогою приросту населення і зміни його статевовікового складу. Поряд з цим вікова 
структура населення впливає на економічне навантаження працездатної частини 
населення, мобільність населення, на рівень суспільної продуктивності праці, на 
освітню структуру, професійну-кваліфікаційну структуру і т. ін. Важливу роль також 
відіграють міграційні процеси. Демографічні чинники включають якісну 
характеристику трудового потенціалу, фізичну, інтелектуальну та соціально-
економічну складові, різні вікові групи. 

Соціально-економічні фактори впливають на формування, використання і 
розвиток трудового потенціалу та характеризуються рівнем інвестиційної активності в 
регіонах, динамікою темпів інфляції, фінансово-кредитної, податкової політикою, 
законодавчою базою в сфері праці. 

Соціально-психологічні чинники впливають на ставлення працівників до трудової 
діяльності, соціально-психологічний клімат в колективі, задоволеність працею і мають 
визначальну роль при формуванні якісних характеристик трудового потенціалу та його 
ефективного використання. 

В ході дослідження проаналізований сучасний стан національного ринку праці, 
виявлені особливості безробіття в Україні та встановлені фактори, що здійснюють 
найбільший вплив на динаміку рівня безробіття.  

Проведений аналіз трудових ресурсів характеризує їх сучасний стан як 
незадовільний, що потребує від Уряду України, органів місцевого самоврядування та 
суб’єктів господарювання розробки та впровадження заходів  щодо збалансованості 
попиту-пропозиції на ринку праці, зменшення міграційних процесів та підвищення 
заінтересованості трудових кадрів в реалізації своїх здібностей в національній 
економіці. 
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У світі, де велике значення приділяється не лише ефективній та прибутковій роботі 
підприємства, а і створення умов для збільшення вмотивованості його працівників для 
подальшого покращення роботи на усіх виробничих рівнях. Питання управлінням 
персоналу викликало потребу в подальшому вивченні і досліджені економічних та 
соціальних явищ та поведінки , яке було проведено такими авторами, як: А. Маслоу, Д. 
Мак-Грегор, П. Армстронг, А. Кібанов, М. Ловчева, Ф. Херцберг, та іншими. Данна тема ,не 
втрачає актуальності і досі, особливо в сучасних ринкових умовах. Ключовим аспектом 
у досягненні ефективності діяльності підприємства є мотивація персоналу [1, с. 
186].Існує безліч теорій мотивації, які вирішують ті чи інші потреби працівників та 
способи їхнього задоволення. Мотивація базується на двох категоріях: потреби та 
винагороди за критеріями прямого та непрямого впливу. За прямим  типом мотивації 
виділяють матеріальні стимули (премії, фінансові бонуси, путівки та інші грошові 
заохочення) і нематеріальні стимули (грамоти, новий кабінет, коригування робочого 
графіка). 

Як зазначає Амоша О.І., «розвиток України як інноваційної держави особливо 
потребує більш високого рівня компетентності персоналу, ефективної системи 
мотивування та стимулювання працівників, посилення зацікавленості та включення 
працівників у процес інноваційного розвитку та прийняття ризикових управлінських 
рішень»[2, с.20]. Як історично склалося, українська теорія та практика управління 
мотивацією робітників за звичай обмежується лише оплатою праці, основною та 
фіксованою тарифними ставками й посадовими окладами, які  є малоефективними. 
Звичайно, питання про оплату праці повинне бути на першому місці, але окрім 
фінансової сторони, іноземні компанії відводять роль і нематеріальним способам 
заохочення. На вітчизняних підприємствах застосовують лише матеріальні стимули, 
тому працює тільки економічний підхід, а інші підходи ігноруються. 

Так згідно опитування, проведеного на підприємствах Дніпропетровської області, 
98,7% працівників визначили для себе найголовнішим нематеріальним мотивом 
постійну трудову зайнятість; 98,0% − сприятливі умови праці; 93,3% − визнання з боку 
керівництва і колег. На останніх місцях опинилися умови для професійного зростання, 
престиж професії (кваліфікації), шанси щодо просування по службі, моральне 
заохочення (подяки, грамоти тощо) [3]. 

Існує безліч теорій та концепцій, які кожна країна використовує для досягнення 
найкращого результату. В даний час привертають увагу моделі мотивації японських, 
американських, а також західноєвропейських фірм. [4, с. 69]. 

У наш час сучасні компанії, окрім нематеріальних методів мотивації, застосовують 
і нестандартні методи. Компанії Google, Яндекс, використовують як засіб мотивації 
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безкоштовне чи пільгове харчування працівників. Johnson & Johnson забезпечує 
створення дружної атмосфери, пільгове медобслуговування, а компанія Toshiba 
створила виділення вільного часу для можливості відвідування наукових заходів для 
підтримки творчої діяльності [5, с.57]. Особливість японського досвіду полягає не тільки 
в матеріальних заохоченнях, а і в налагоджені сприятливої командної роботи між 
працівниками, що добре позначається на за загальній роботі компанії. Як зробила Japan 
General Estate Co запропонувала грошову винагороду в розмірі $ 3 тис менеджеру, який 
налагодить найтепліші взаємини з колективом. Конфлікти зникли, загальна атмосфера 
покращилася, а вартість цього клімату є досить демократичною та чесною.  

Український досвід не може похизуватися таким креативом ,але є і виключення, 
дуже яскравий приклад – вітчизняна компанія ВВН. Там, крім традиційних методів 
підвищення працездатності ввели цікаве правило “Черепаха forever”.Менеджеру, 
підопічні якого за підсумками місяця продемонстрували найгірший результат роботи, 
публічно вручається жива черепаха з докладною інструкцією догляду за рептилією. У 
перебігу наступного місяця співробітник повинен, паралельно з основними завданнями, 
стежити за нею без права передачі обов’язків будь-кому іншому.  

Висновки: українські підприємства можуть успішно застосовувати іноземні 
практики ,отримуючи позитивні результати в роботі підприємства , які матимуть 
суттєвий вплив на продуктивність праці, як приклад може бути застосований досвід 
фірм Сполучених Штатів. Згідно із розподілом методів мотивації для персоналу існує 
можливість впровадження таких стимулів праці, як, медичне страхування, гнучкий 
графік роботи для окремих працівників, можливість підвищення кваліфікації за рахунок 
підприємства тощо. Впровадження даних заходів хоч і потребує суттєвих фінансових 
витрат, але враховуючи велику конкуренцією між підприємствами -це може мати 
вирішальний вплив на величину прибутку, покращення умов роботи працівників. а 
згідно з цим і умов обслуговування клієнтів ,бо задоволений умовами праці колектив 
організації буде докладати усіх зусиль для покращення ефективності діяльності цієї 
організації. 
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У сучасних постійних змінах умов на ринку, багато підприємств прагнуть 
підвищити ефективність своєї діяльності за рахунок різних інструментів і методів 
організації виробництва. Одним з найбільш популярних і ефективних зараз методик, 
впроваджуваних в практику господарюючих суб'єктів, є бережливе виробництво.  

У 1950-х роках XX століття японський інженер, співробітник корпорації Toyota 
Тайіті Оно для вирішення питань оптимізації виробничого процесу на підприємстві 
запропонував виробничу концепцію, засновану на скороченні виробничих втрат, більш 
глибокої орієнтації роботи промислового підприємства на споживача, ефективне 
залучення всіх співробітників організації в оптимізаційні процеси, названу згодом 
«бережливе виробництво» (Lean Production). Особливу увагу в цій концепції заслуговує 
товар, що випускається підприємством. Як засіб задоволення людських потреб, товар 
має споживчу цінність, збільшення якої може виконуватися на всіх стадіях виробничого 
процесу [1]. 

Основні поняття і визначення «Бережливого виробництва» у зарубіжних і 
вітчизняних авторів, які знаходять своє відображення в економічній літературі, а також 
ґрунтуються на результатах вивчення та застосування досвіду виробничої системи 
Toyota, розкривають бережливе виробництво як певний спосіб мислення, який 
розглядає будь-яку діяльність з точки зору цінності для споживача і скорочення всіх 
видів втрат.  

Концепція бережливого виробництва пропонує комплекс методів та інструментів 
по всьому напрямками діяльності для виробництва товарів і надання послуг в 
мінімальні терміни, з мінімальними витратами і з необхідним споживачем якістю, що, в 
свою чергу, дозволяє підвищувати результативність та ефективність виробничих 
процесів, бізнес-процесів, процесів менеджменту, задоволеність споживачів, а також 
швидко і гнучко реагувати на зміни зовнішнього середовища. 

Методи бережливого виробництва отримали широке застосування в усьому світі. 
На сьогоднішній день система, розроблена Тайіті Оно, є однією з найуспішніших в 
області підвищення продуктивності праці. У ряді країн, таких як США, Великобританія, 
Індія, Казахстан і ін., існують державні програми підтримки малого та середнього 
бізнесу, які орієнтуються на сприяння впровадженню механізмів бережливого 
виробництва на підприємствах. Причому варто відзначити, що дані програми проходять 
під егідою міністерств промисловості і оборони, що підкреслює стратегічну значимість 
LEAN-механізмів для держави в цілому.  

Таким чином, концепція бережливого виробництва служить важливим 
інструментом підвищення рівня конкурентоспроможності промислових підприємств. 
Використання системних механізмів сприяє підвищенню якості продукції, що 
випускається, збільшенню продуктивності праці, скорочення великої кількості 
виробничих втрат, сприяє інноваційному розвитку української економіки. 
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В даний час, в економічній літературі, авторами, все частіше вживається поняття 
«антикризове управління». Особливий інтерес до даної теми обумовлений тим що, 
сучасні умови, особливо в умовах пандемії, характеризуються підвищеним рівнем 
невизначеності. В таких умовах, існує шанс того що, організація зіткнеться з появою 
кризових явищ на будь-якому з етапів свого життєвого циклу.  

В економічній літературі існують різні точки зору щодо сутності антикризового 
управління. Деякі автори визначають даний вид управління як діяльність, спрямовану 
на виведення підприємства із ситуації, яка загрожує його існуванню. В таких умовах 
ключовим завданням є виживання підприємства. Інші автори розуміють під 
антикризовим управлінням, використання інструментів і методів, необхідних для 
передбачення кризової ситуації. 

Беручи до уваги точки зору різних авторів, можна сказати що, антикризове 
управління варто розглядати в широкому і вузькому сенсі. Управління, спрямоване на 
запобігання банкрутства, виведення підприємства з кризи з мінімальними фінансовими 
втратами, відновлення його платоспроможності та конкурентоспроможності слід 
називати антикризовим управлінням у вузькому сенсі, так як процес виведення 
підприємства з кризи, що зазвичай має специфічний характер. 

Антикризове управління, це безперервно діюча, особливо організована система 
управління підприємством, що має особливий об'єкт, суб'єкт, цілі та інструменти 
управління. Об'єктом антикризового управління виступають кризові ситуації в ході 
господарської діяльності підприємства, підстави їх виникнення та поширення, а також 
дії, спрямовані на їх подолання та запобігання. Суб'єктами антикризового управління 
виступають особи, які виконують поставлені перед ними завдання. До них можна 
віднести власника, фінансового директора підприємства, антикризового менеджера. 

До цілей антикризового управління підприємством, належить своєчасне 
виявлення сигналів про настання кризового явища, визначення його масштабів. У разі 
настання кризи – розробка і впровадження комплексу заходів, спрямованого на 
виведення з нього організації, відновлення платоспроможності, забезпечення 
стабільності на ринку, і недопущення повторення кризи. До основних напрямів 
антикризового управління організацією відносяться: безперервне спостереження за 
фінансово-економічним станом організації, створення і впровадження нової 
управлінської, фінансової та маркетингової стратегій, зниження постійних і змінних 
витрат, збільшення продуктивності праці, поліпшення мотивації персоналу. 

Таким чином, антикризове управління представляє собою безперервно діючу, 
особливим чином організовану систему управління підприємством. Дана система має 
специфічний об'єкт, суб'єкти, цілі та інструменти управління. Антикризове управління 
направлено на передбачення кризових явищ, аналіз їх симптомів і ймовірності настання, 
а в разі настання кризи, виведення з нього організації, пом'якшення наслідків, і 
недопущення повторного виникнення кризи. 
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Сьогодні неможливо уявити діяльність будь-якої компанії без присутності її в 
Інтернеті. Завдяки Інтернет-технологіям в рази посилилася можливість ефективної 
співпраці з партнерами та клієнтами: укладання угод, здійснення купівлі товарів, 
Інтернет-продажів, налагодження оперативного зворотнього зв'язку тощо. 

Всі підприємства і компанії, що використовують Інтернет в рамках своєї діяльності, 
отримують ряд перспектив. Серед основних з них можна відмітити наступні:  

- можливість пошуку нових ділових партнерів;  
- організація он-лайн продажів;  
- можливість отримання інформації про нову продукцію або акції;  
- організація зворотного зв'язку з безпосередніми клієнтами тощо. 
Технологічні можливості Інтернету дозволили бізнесу використовувати 

традиційні інструменти маркетингу в глобальній мережі. 
Одним з  ключових напрямів Інтернет-маркетингу є пошукова оптимізація (Search 

Engine Optimization, SEO). Автором було виконано SEO для сайту банку Credit-Agricole. 
Робота складалася із двох частин: 
У першій частині була складена стратегія просування сайту компанії, а саме банку 

Credit-Agricole. Для цього були відібрані основні конкуренти банку, у порівнянні з якими 
ми склали зведену таблицю по основним параметрам сайту: вік сайту, кількість 
органічного трафіку на сайті за місяць, кількість сторінок в індексі пошукової системи 
Google, видимість сайту, частина ринку та популярність бренду.  

На основі цих даних був проведений аналіз конкурентів та складені основні точки 
зросту нашого сайту. Також був проведений технічний аудит сайту та виявлені критичні 
технічні помилки на ньому. За результатами проведеного дослідження було складено 
план робіт по сайту на перші три місяці. 

У другій частині була відтворена спроба спрогнозувати зростання трафіку на сайт 
згідно отриманих даних в першій частині та складеному плану робіт. 

Даний прогноз побудований на підставі: 
- неповної семантики; 
- CTR запитів по Google Search Console; 
- сезонності фраз по семантичному ядру; 
- усередненої швидкості росту позицій в залежності від конкуренції в тематиці. 
В основі даного алгоритму стоїть намагання спрогнозувати зростання позицій 

сайту у видачі Google по запитах з семантичного ядра. На основі цього вважається 
помісячне зміна потенційного трафіку. Динаміка потенційного трафіку накладається на 
реальний трафік для отримання прогнозу на рік вперед.  

Були розглянуті такі випадки, як: песимістичне зростання трафіку (жовтий колір), 
оптимістичне зростання трафіку (зелений колір), реалістичне зростання трафіку (синій 
колір) та зростання сайту, якщо по ньому не будуть вестися ніякі роботи по SEO 
(червоний колір). 

mailto:andreykirv@gmail.com
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Рис. 1 – Графік прогнозу росту трафіка на сайт 

Таким чином для сайту були обрані основні конкуренти та був проведений 
порівняльний аналіз за основними показниками. Аналіз показав, що сайт credit-
agricole.ua по всім показникам програє своїм конкурентам.  

Також були запропоновані точки росту сайта, які можуть дати максимально 
швидкий ріст при їх впроваджені. На основі аналізу конкурентів та розробки точок росту 
сайту був створений план робіт на перші три місяці, який включає в собі як постійні, так 
і точкові задачі. Згідно зі створеним планом був побудований приблизний прогноз 
трафіку в декількох варіаціях, залежно від ступені залученості клієнта. 
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Згідно статистичних даних розвинутих країн світу малі та середні  підприємства є 
основною складовою економіки. Сьогодні, коли економіка України знаходиться в 
кризовому стані, дослідження діяльності  малих підприємств з метою виявлення 
проблем, що перешкоджають їх розвитку, та пошуку перспектив для подальшого 
зростання є вкрай необхідним. На рис. 1 показана динаміка кількості малих підприємств 
України. 

Рис.1 – Динаміка кількості малих підприємств в Україні [1] 

За даними рисунку 1 видно, що кількість малих підприємств в Україні до 2018 року 
постійно зменшувалася. Станом на 2019 р. працювало в середньому 6 осіб, що в 1,3 рази 
менше, ніж у 2014 р. та у 8,3 рази нижче нормативного показника. 

Серед основних причинами гальмування розвитку малих підприємств в 
Україні слід відмітити наступні: 
- практично відсутній механізм реалізації державної підтримки; 
- суттєвий рівень податків; 
- недосконалість правового забезпечення розвитку малого бізнесу; 
- обмеженість або повна відсутність матеріальних фінансових ресурсів; 
- обмеженість інформаційного та консультативного забезпечення малих 

підприємств [2]. 
 Критичними для багатьох малих підприємств останнім часом стали також 

обмежувальні заходи з боку держави, пов’язані з карантином. 
Державна політика повинна бути спрямована на вирішення значної частки 

зазначених проблем. 
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Over recent years, corporate social responsibility initiatives are considered to be essential 
in any functioning business. It has gained significant attention of researchers, as well as 
business founders all over the globe in studying the consumer behavior and decision making 
styles to create the right approach of reaching to the audience and make it most effectively. 
Corporate social responsibility (CSR) initiatives have been defined as important tools for an 
organization to boost brand performance and engage customers. The use of CSR in corporate 
communication has rapidly increased within recent decades and emerged as an inevitable 
means for corporate strategy.  

Nowadays, the significance of advertising with a socially responsible attitude has been 
recognized more than ever. CSR is a moral category. As such, it should be aimed at benefits for 
society even above the norms of the law. According to Seth Godin: “Leadership requires a 
commitment to make things better. As soon as we shift to long-term thinking, the market will 
too. The same thing can happen to our culture if we can shift our timeframe and our focus.” In 
other words, our future and the future of global markets are in the hands of marketers, who set 
the trends and form the customer’s mindset in terms of making purchases. Consumer prefers 
to purchase products that support the welfare of society and protect the environment. Turns 
out CSR is a win-win strategy, which promotional initiatives are mainly focused on touching 
consumer emotions, and at the same time are intended to increase sales and design to generate 
purchases and therefore increase income. CSR initiatives create a positive impact on consumers 
and increase willingness to buy the firm’s products, aiming to upgrade the profile of the 
organization by maintaining advertising significance. Today, marketers are not only pitching 
the customers to purchase the product, but want to influence the mind of the target audience, 
which may convince them to persuade towards their advertised brand. For this reason, 
marketing communications and advertising has become an inevitable part of the modern 
market.  

Understanding CSR is crucial because it represents the future trends of our society. CSR 
and sustainability matter because they influence all aspects of the business activity. And 
business is important because it creates much of the wealth in society. Therefore, CSR is 
increasingly critical to both business and societal success. 
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У сучасному світі гостра жирова дистрофія печінки та гепатит є досить 
розповсюдженими захворюваннями, які пов’язані з різними факторами, а отже 
актуальною є тема пошуку ефективних засобів їх лікування та профілактики. Одним з 
перспективних напрямків сучасної медицини та фармації, що динамічно розвиваються 
є звернення до рослин як до джерела біологічно активних сполук і їх застосування в 
лікувально-профілактичних цілях. В ряду таких рослин, перспективних для розгляду в 
якості сировини і використання у вітчизняній фармації, виділяється широко відома в 
нашій країні – куркума довга.   

Куркума довга (Curcuma longa L.) рослина сімейства Імбирні – Zingiberaceae. 
Препарати з куркуми довгої виявляють знеболювальну, антиоксидантну, 
бактерицидну, спазмолітичну, протинабрякову, жовчогінну дії. Основними 
біоактивними сполуками, які виділяють з куркуми є куркуміноїди: диферулоілметан 
(CUR), деметоксикуркумін (DMC) та бісдеметоксикуркумін (BMC). CUR – природна 
поліфенольна сполука яскраво жовтого кольору, екстрагована з кореневища рослини 
Curcuma longa. CUR має здатність впливати на численні біологічні мішені та проявляє 
активність проти різних захворювань, включаючи рак, серцево-судинні, неврологічні, 
аутоімунні та інші запальні процеси. Таким чином, використання куркуми в якості 
гепатопротекторної  препарату є перспективним. 

Терапевтичний потенціал CUR в основному обмежений за рахунок його низької 
біодоступності,  низькою стійкістю у фізіологічних умовах та коротким періодом 
напіввиведення з шлунково-кишкового тракту. Для вирішення цих питань було 
проводиться розробка різних композицій CUR з підвищеною біодоступністю, 
включаючи полімери, ліпіди та наночастинки металів та ін.  

З метою підвищення біодоступності та стабільності нами проведено одержання 
фосфоліпідної наноемульсії CUR. Для її одержання було використано суміш 
соняшникового фосфатидилхоліну та куркуміноїдів. Спиртовий розчин  CUR 
концентрували у вакуумі, змішували з фосфатидилхоліном та емульгували за 
допомогою гомогенізації. Одержану емульсію контролювали за такими показниками: 
розмір частинок, рН, оптична густина, стабільність. У фармакологічному дослідженні 
на щурах вивчали гепатопротекторну дію наноемульсії CUR на моделі ураження 
печінки тетрахлорметаном. Спостерігали зміни структури печінки та рівень печінкових  
ферментів.  

Показано, що прийом ліпосомальної наноемульсії куркуміну перорально у дозі 6 
мл/кг на фоні тетрахлорметанової модель ураження печінки призводило до 
регенерації тканини печінки, зниженню аланінамінотрансферази (АЛТ) на 32 % та 
аспартатамінотрансферази (АСТ) на 48 % у порівнянні з модельними тваринами. За 
результатами дослідження зроблено висновок про перспективність використання 
куркуміну у формі наноемульсії для лікування запальних процесів печінки. 
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Історія застосування бурштинової кислоти (БК) в якості лікарського препарату 
налічує вже кілька десятиліть. Області застосування препаратів БК вельми 
різноманітні і включають кардіологію, неврологію, ендокринологію, токсикологію і 
наркологію, інфекційні хвороби, педіатрію, відновлювальну медицину. Досить успішно 
використовують ці препарати в хірургії, пульмонології, гематологіі, дерматології, 
акушерстві та гінекології. Таке різноманіття областей застосування БК обумовлено 
безпосередньою участю сукцината в процесах тканинного дихання і окисного 
фосфорилювання в мітохондріях [1]. 

Метою дослідження є підвищення продукції бурштинової кислоти з 
використанням рекомбінантного штаму дріжджів, що належать до роду Yarrowia, виду 
Yarrowia lipolytica, які продукують бурштинову кислоту та у яких знижена активність 
сукцинатдегідрогенази, що дозволяє зменшити перетворення сукцинату на фумарат і, 
тим самим, призводить до накопичення БК у клітинах-продуцентах [2]. 

Штам Y.lipolytica VKPM Y-3600 вирощували на середовищі YPG, що містить 
гліцерин, початковий титр клітин становив ~ 2,5·105 клітин/мл. Клітини штаму 
Y.lipolytica VKPM Y-3600 продукували БК при низьких значеннях pH, нижче рН = 4. 
Такою методикою вирощування культури було доведено, що зниження активності 
сукцинатдегідрогенази може істотно збільшити БК [2]. 

Операції технологічного процесу одержання БК слід здійснювати за чітко 
встановленими методиками. Вони мають відповідати принципам належної виробничої 
практики (GMP) з метою одержання продукції необхідної якості та відповідати ліцензії 
на виробництво і реєстраційним досьє, які їх стосуються. Виробниче приміщення має 
бути спроектовано з мінімізацією ризику небажаної мікробіологічної контамінації [3].  

Було запропоновано використання рекомбінантного штаму дріжджів роду 
Yarrowia, які продукують БК у культуральне середовище, тобто продукт не потребує 
додаткової очистки та вивільнення з клітин-продуцента [2]. 
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Полімерні композиційні покриття, що використовують у своєму складі 
порожнисті [1-3] мікросфери, погано зберігають однорідність підготовленого до 
нанесення складу при тривалому зберіганні і транспортуванні (кінетична стійкість) [4, 
5], оскільки порожнисті мікросфери витісняються на поверхню, що призводить до 
ускладнення технології нанесення покриттів на поверхні. Крім того, зазначені 
мікросфери, при перемішуванні у складі композиційного матеріалу, часто руйнуються, 
утворюючи в композиції нефункціональний осад, який передбачає погіршення 
теплозахисних властивостей отриманого покриття [6-10]. 

Метою даної роботи було – вдосконалення технологічного циклу приготування та 
підвищення кінетичної стійкості теплоізоляційних водно-дисперсійних полімерних 
покриттів без додаткових технологічних стадій обробки порожнистих мікросфер, 
введенням поверхнево-активних речовин та стабілізаторів, за рахунок використання 
гідрофобізованного аеросилу та збереження цілісності порожнистих мікросфер, що є 
визначальним фактором їх теплоізоляційних властивостей.  

Спосіб приготування композиції для нанесення теплоізоляційного водно-
дисперсійного полімерного покриття (ВД-ПП) полягає в змішування компонентів в 
єдиному технологічному циклі, що позволяє отримати однорідну суміш з високими 
технологічними та експлуатаційними показниками, включає наступні технологічні 
етапи: 

– приготування композиції при нормальній температурі і вологості, в ході якого у
вертикальний змішувач завантажують водну стирол-акрилову дисперсію, послідовно 
додають при перемішуванні на низьких обертах (80-120 об/хв) в плівкоутворюючий 
склад такі компоненти: піногасник, диспергатор, целюлозний загусник, коалесцент; 

– після перемішуванні протягом 5-10 хв поступово додають наповнювач аеросил, з
поступовим збільшенням кількості обертів до 150-200 об/хв; 

– після перемішування здійснюють додавання декількома частинами
порожнистих алюмосилікатних мікросфер при постійному перемішуванні протягом 5-
10 хвилин при 75-120 об/хв. Зниження оборотів забезпечує цілісність порожнистих 
мікросфер; 

– після перемішування отриманого складу протягом 2-3 хвилин проводять
послідовне додавання в нього полімерного загусника, а також консервуючу добавку та 
гомогенізують для отримання однорідної маси. 

– потім проводять остаточне перемішування складу протягом 15-40 хвилин для
отримання однорідної маси і подальшої розфасовки приготовленої композиції в тару. 

На етапі остаточного перемішування композиції через 10 хвилин здійснюють 
перевірку рН композиції, а також її густини. Для приведення параметрів композиції до 
значення рН в межах 8-9 і густини – в межах 0,7-0,8 г/см3, вона додатково може містити 
аміачний буфер у вигляді 10-25% водного розчину аміаку, такі параметри є найбільш 
оптимальними для зберігання і подальшого нанесення покриття. 
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В якості диспергуючого обладнання для приготування композиції може бути 
використаний рамковий змішувач з горизонтальним валом. На відміну від дісольверів 
рамковий змішувач з горизонтальним валом має меншу кількість обертів робочого 
органу, який має форму рамки пластинчастої конструкції, а не зубчастої фрези та не 
руйнує у процесі змішування скляні мікросфери, що входять до складу. 

Горизонтальне розташування робочого органу (рамки) дозволяє швидко та 
якісно гомогенізувати суміш до складу яких входять гідрофобізовані складові, та не 
призводить до сегрегації компонентів суміші. 

Наведено спосіб отримання теплоізоляційного водно-дисперсійного полімерного 
покриття шляхом змішування компонентів в єдиному технологічному циклі, що 
дозволяє отримати однорідну суміш без додаткової технологічної стадії обробки 
порожнистих алюмосилікатних мікросфер, з необхідними технологічними 
властивостями та тривалим терміном зберігання без втрати однорідності за рахунок 
введення гідрофобізованного наповнювача. Раціональне поєднання діючих 
компонентів у водно-дисперсійному складу дозволило регулювати в’язкість, 
підвищити стійкість до статичному впливу води та підвищити кінетичну стійкість 
теплоізоляційних водно-дисперсійних полімерних композицій при зберіганні. В якості 
диспергуючого обладнання для приготування композиції використовували рамковий 
змішувач з горизонтальним валом. 
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The creation of nanobiotechnological drugs is one of the promising areas of modern 
pharmacy, since it allows to develop products at a qualitatively new level. The “Quality by 
Design” approach implies a systematic approach to pharmaceutical development, based on 
understanding of the product characteristics and the technological process, which were 
confirmed by sound science [1]. 

The aim of the work is to analyze the pharmaceutical development of liposomal drugs. 
Based on the composition of liposomal drugs reported in the literature, the following main 
components can be identified: phospholipids, cholesterol, polyethylene glycol derivatives, 
stabilizers (cryoprotectants), buffer systems. All of them affect the structure of liposomal 
nanoparticles, their physicochemical and pharmacological properties. 

One of the main issue of the creation of liposomal drugs is an optimal composition of 
lipid membrane, which is a critical for quality parameters of this pharmaceutical form. 
Phospholipids are the main membrane-forming components of liposomal nanoparticles. The 
presence of a hydrophilic and hydrophobic fragment in the phospholipid molecule and the 
diversity of their structure determines the leading role of phospholipids in a number of 
cellular processes. Nanobiotechnology uses natural and synthetic, neutral, cationic and 
anionic phospholipids, which differ in charge, saturation of fatty acids, properties of polar 
groups. The phospholipid composition of liposomes largely ensures the effectiveness of the 
encapsulation of active pharmaceutical ingredients in nanoparticles, the stability of the drug 
during production and during shelf life. When choosing a phospholipid component, it is 
necessary to take into account the phase transition temperature, which depends on the 
structure of the molecule [2, 3]. The use of cholesterol is a critical issue of the development of 
liposomal drugs, because it affects the fluidity and permeability of the lipid membrane. The 
inclusion of cholesterol increases the efficiency of encapsulation of hydrophilic active 
pharmaceutical ingredients, but can lead to heterogeneity of the liposomal emulsion [2]. 

In conclusion, the pharmaceutical development of liposomal forms requires studies to 
determine the optimal content of phospholipid and minor components, the study of the 
effectiveness of encapsulation of the active pharmaceutical ingredient and the stability of 
nanoparticles. 

References: 
1. Yu L. X. Understanding pharmaceutical quality by design / L. X. Yu, G. Amidon, M. A. Khan, et al.

// The AAPS journal. – 2014. – Vol. 16, No. 4. – P. 771-783. 
2. Швец В. И. Липосомальные формы лекарственных препаратов: технологические

особенности получения и применение в клинике / В. И. Швец, Ю. М. Краснопольский, Г. М. 
Сорокоумова. – М.: Ремедиум. 2016, – 200 с. 

3. Hoogevest P. The use of Natural and synthetic phospholipids as pharmaceutical exipients / P.
Hoogevest, A. Wendel // European Journal of Lipid Science and Technology. – 2014. – Vol. 116, No. 9. – 
P. 1088–1107.  

mailto:daria.pylypenko@ihti.khpi.edu.ua


Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених-2020 317 

Секція 4.  Хімічна технологія та харчова промисловість, біотехнологія і розробка 
корисних копалин 

УДК 664.6: 579.674 

ВЛАСТИВОСТІ ШТАМІВ LACTOBACILLUS PLANTARUM 

А. О. Корженівська, С. Г. Даниленко2 

1 аспірант Інституту продовольчих ресурсів НААН, Київ, Україна 
2 завідувач відділу біотехнології, доктор технічних наук, ІПР, Київ, Україна 
svet1973@gmail.com 

Хліб-це продукт харчування, який одержують випічкою розпушеного дріжджами 
і/або молочнокислими бактеріями тіста, яке готується різними способами з житнього, 
пшеничного борошна або їх суміші, c додаванням, солі, води та додаткових видів 
сировини, передбачених рецептурою на виріб. Одним із способів забезпечення якості 
продукції хлібопекарської промисловості є застосування ефективних методів і засобів 
підвищення мікробіологічної безпеки хлібобулочних виробів. Проблема мікробіологічної 
стабільності хліба за зберігання полягає у запобіганні різних видів мікробного псування, 
таких як пліснявіння, пігментація, картопляна хвороба, яка є найсерйознішим 
захворюванням хліба. Найбільш ефективним є застосування різних заквасок для 
пригнічення картопляної хвороби  

Метою даної роботи є скринінг активних культур Lactobacillus plantarum для нової 
створення композиції  для приготування житніх заквасок, з високими антагоністичними і 
технологічними властивостями. 

Об‘єктами досліджень стали культури молочнокислих бактерій L. plantarum, які 
були раніше виділені з житнього борошна і спонтанних заквасок різних термінів 
зберігання. Фізіолого-біохімічну і антагоністичну активність молочнокислих бактерій 
визначали відповідно до загальноприйнятих методів. 

Дослідження культурально-морфологічних та фізіолого-біохімічних властивостей 
штамів L. plantarum, показало, що це грампозитивні нерухомі патички шириною (0,3-
0,4) мкм довжиною (0,6-1,0) мкм, не утворюють спор, розміщуються в вигляді окремих 
клітин або подвійних клітин, або утворюють короткі та довгі ланцюжки паличок. В 
агарі з гідролізованим молоком утворюють колонії білого кольору 1,0 мм в діаметрі в 
вигляді "човників" або дисків. В середовищі МРС утворюють однорідну каламуть та 
осад. Оптимальна температура росту – (34±1) °С.  

Культури ростуть в гідролізованому молоці з 40 % жовчі, 10,0 % NaCl, з рН 9,6 та 
рН 2,0, у молоці за температури 15 °С та 43 °С, здатні адаптуватися до різних умов 
навколишнього середовища, оскільки вони здатні ферментувати різні види вуглеводів і 
цукрів, а саме ферментують – фруктозу, лактозу, галактозу, глюкозу, рамнозу, маніт, 
манному, мелібіозу, сорбіт, рібозу, сахарозу, трегалозу, не ферментують – ксилозу, 
рамнозу, гліцерин, декстрин, інозит, мелібіозу, арабінозу, рафінозу. Не утворюють 
аміак з аргініну, каталазу, відновлюють нітрит із нітрату, газу з глюкози та цитрату, 
індол і сірководень не продукують. 

Технологічні властивості штамів. У разі внесення 7,5 % культури до закваски за 
температури 30 оС на 20 год бродіння кислотність становить 18 – 22 град та 
підіймальна сила 55 – 85 хв. Антимікробні речовини, що продукують L. plantarum 
впливають на грампозитивні і грамнегативні бактерії , антагоністична активність щодо 
тест-культур Bacillus subtilis становила 12-16 мм.  

Отже, досліджені штами L. plantarum володіють підвищеною антагоністичною 
активністю по відношенню до збудників картопляної хвороби хліба і високою 
кислотоутворюючою здатністю та можуть бути рекомендовані для приготування 
житніх заквасок. 
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Процес твердофазового екстрагування є складним масообмінним процесом, що 
може бути інтенсифікований використанням вібраційно-пульсаційних зусиль [1]. 
Одночасно з пошуком нових методів інтенсифікації масообмінних процесів актуальним 
сьогодні є і створення високоякісного обладнання для виготовлення кінцевого 
продукту. Промислове застосування різних конструкцій екстракторів обумовлено 
специфікою фізико-механічних властивостей сировини, яка піддається процесу 
екстрагування. При виборі і розробці конструкцій апаратів враховують економічні 
чинники, а також фактори, що дозволяють отримати найкращі показники процесу. 

Нами розроблена конструкція екстрактора періодичної дії з 
віброперемішувальним пристроєм на базі відомої моделі [2], яка забезпечуватиме 
інтенсивне вилучення цільових компонентів із сировини, при широкому спектрі 
амплітудно-частотних параметрів його роботи, що реалізує безперервно-періодичний 
відносний рух твердої та рідкої фаз в робочому об’ємі апарата при максимальному 
значенні рушійних сил тепло- та масообміну з ліквідацією застійних зон в масштабі 
всього апарата, та при стимулюванні внутрішньої молекулярної дифузії сировини 
шляхом дії на неї надвисокочастотного (НВЧ) випромінення від магнетрона у 
відповідній камері екстрактора і, як результат, поглиблене вилучення цільових 
компонентів із сировини та зручність виконання підготовчих операцій до проведення 
технологічного процесу. 

Віброекстрактор періодичної дії з НВЧ камерою містить циліндричний корпус з 
кришкою та віброприводом, з’єднаним через вібруючий шток з проникним для 
екстрагенту контейнером, який виготовлено із суцільного жорсткого матеріалу, та 
штуцерами введення екстрагента і відведення екстракту. Корпус складається з двох 
камер, розділених проникною для контейнера гнучкою перегородкою, верхня секція 
якого обладнана магнетроном для надвисокочастотної обробки сировини. Верхня 
частина екстрактора є камерою для стимулювання внутрішньої дифузії сировини за 
рахунок впливу на неї НВЧ випромінення. Нижня частина екстрактора заповнена 
екстрагентом, де під дією низькочастотних коливань контейнера реалізується 
інтенсивний зовнішній масообмін системи рідина – тверде тіло. 

Віброекстрактор періодичної дії з НВЧ камерою працює наступним чином (рис. 1). 
Перед початком кожного циклу екстрагування очищують контейнер 7 і внутрішні 
поверхні корпусу 1. Для цього їх промивають водою через штуцери подачі та 
відведення екстрагенту. Тверда фаза завантажується через кришку 3 в контейнер 7, що 
фіксується на штоку 5 з’єднаним з віброприводом 4. Після герметизації апарата 
кришкою 3 в робочий об’єм корпусу 1 подається екстрагент, стабілізується 
температурний режим та вмикається вібропривід 4, і починається основний процес. 
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     а           б            в 
 Рис. 1 – Схема роботи віброекстрактора: a – під час екстрагування сировини;  

б – під час проходження контейнера з нижньої камери у верхню через перегородку; 
в – при НВЧ обробці сировини 

Робота екстрактора буде відбуватися періодичними циклами з певними етапами. 
Першим етапом є обробка сировини в полі НВЧ променів верхньої камери протягом 
попередньо визначеного часу за допомогою магнетрона 2. Потім контейнер із 
обробленою сировиною переміщується через проникну для контейнера гнучку 
перегородку 6 в нижню камеру із екстрагентом, де відбувається другий етап – 
безпосереднє вилучення цільових компонентів за рахунок оновлення поверхні 
контакту фаз при визначеній амплітуді та частоті. Через визначений час екстрагування 
сировини в нижній секції екстрактора, контейнер піднімається у верхню камеру, де 
сировина піддається повторній обробці. 

Тривалість екстрагування та кількість його циклів визначається технологічним 
регламентом в залежності від фізико-хімічних та механічних властивостей сировини та 
режимних параметрів процесу — інтенсивності коливань (амплітуди руху контейнера 
та його частоти), а також характеристиками НВЧ поля. Після закінчення екстрагування 
екстракт відводять з апарата через відповідний штуцер, відкривають кришку корпусу 
3, виймають контейнер 7, видаляють з нього шрот та регенерують його поверхню. 

При обробці капілярно-пористої сировини в полі НВЧ випромінення 
інтенсифікується внутрішня молекулярна дифузія за рахунок явища механодифузії [3]. 
Енергія поля, концентруючись в рідкій фазі капілярів сировини, викликає утворення 
парових бульбашок, внаслідок чого виникає градієнт тиску, і рідина з капіляра 
періодично викидається ближче до поверхні тіла. Таким чином, процес вилучення 
розчинених речовин із глибини твердої фази значно скорочується. Висока знакозмінна 
турбулізація середовища, що створюється віброекстрактором, дозволяє скоротити час 
зовнішньої дифузії. 
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постійно  удосконалюються істотно змінили якість і тривалість життя ВІЛ-інфікованих 
хворих.     Проте,     СНІД     залишається     смертельно     небезпечним,     невиліковним 
захворюванням [1,2]. 
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Николаева И.А., Хаитов Р.М., Гудима Г.О.:  патентообладатель:  Федеральна  державна  бюджетна
установа "Державнии науковий центр "Інститут імунології "Федерального медико-біологічного

СНІД – синдром набутого імунодефіциту, хвороба, яка викликана вірусом 
імунодефіциту   людини  –  ВІЛ.   ВІЛ-інфекція   відноситься   до   групи   антропонозних 

вірусних хвороб.  Сьогодні ВІЛ / СНІД  є  основною  причиною смертності в цих краї нах і 
становить величезну загрозу для всього світу [1]. 

Описана циркуляція двох типів вірусу імунодефіциту людини: ВІЛ-1 і ВІЛ-2, які 
відрізняються   за   структурою   і   антигенним   складом.   Він   віднесений  до сімейства
лімфотропних     ретровірусів,     відомих     здатністю     викликати     імунодепресивні     і 
неопластичні захворювання людини і тварин [1]. 

В дании  час пандемія ВІЛ-інфекції  стала однією з наи більш гострих проблем як 

економічно  розвинених,  так  і  краї н,  що  розвиваються.    ВІЛ-інфекція  призводить  до 
захворювання  на  СНІД  і  до  смерті,  оскільки радикальна патогенетична терапія цього 
захворювання   на   сьогоднішній   день   відсутня.   Профілактика   і   методи   лікування 

На сьогоднішніи  день ефективні способи профілактики ВІЛ-інфекції  знаходяться 
на стадії  розробки. Протягом кількох десятиліть проводиться розробка вакцини проти 
ВІЛ-інфекції . Основними вимогами до кандидатних вакцинам проти ВІЛ / СНІД є 
безпека, індукція мультипотентні імунної  відповіді проти ВІЛ, включаючи клітиннии  
імунітет, мукозних імунітет і неи тралізуючі антитіла, а також застосування вірусного 
або    бактеріального    вектора,    здатного    генерувати    персистентний    і  тривало 
функціонуючк імунну відповідь [1]. 

Вакцина проти ВІЛ / СНІДу включає з'єднання вакцинних антигенів вірусу ВІЛ / 
СНІДу   і  фармакологічно  прийнятна  носія.  В  якості  вакцинних  антигенів вірусу ВІЛ / 
СНІДу запропоновано химернии  рекомбінантнии  поліпептид, копіює 
імунореактивность  ділянки  трьох  білків  ВІЛ-1  –  фрагмент  трансмембранного  білка 
gp41,   кодованого   геном  env,  повнорозмірнии    рекомбінантний  білок  р24,  кодується 
геном gag, і фрагмент внутрішнього білка р17, що кодується геном gag [2]. 
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ГРАНУЛОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТІВ 
ПОДРІБНЕННЯ І ДРАНОЇ СИСТЕМИ ПРИ ПОДРІБНЕННІ ПЛЮЩЕНОЇ 

ПШЕНИЦІ 

А. С. Плющай1, Є. І. Харченко2 

1 магістрант кафедри технології зберігання і переробки зерна, НУХТ, Київ, Україна 
2 доцент кафедри технології зберігання і переробки зерна, НУХТ, Київ, Україна 
a-537@ukr.net 

Процес плющення привертає все більше уваги завдяки можливості інтенсифікації 
процесу помелу зерна в борошно [1-4].  Давидов Р.С. [1] зробив висновки, що плющення 
пшениці не впливає на вихід круподунстових продуктів в драному процесі. Такий 
висновок викликає питання, адже плющильна система та вальцьовий верстат І драної 
системи поєднані між собою і зміна режиму плющення на плющильній системі повинна 
вплинути на режим подрібнення плющеного зерна пшениці у вальцьовому верстаті І 
драної системи. 

Метою даної роботи є встановлення впливу режимів плющення зерна пшениці на 
вихід круподунстових продуктів після вальцьового верстату І драної системи. На основі 
поставленої мети сформульовано такі задачі дослідження: провести подрібнення 
плющеного зерна пшениці за умови різних режимів її плющення; провести аналіз 
гранулометричних характеристик продуктів подрібнення. 

На основі поставлених задач проведено дослідження виходу круподунстових 
продуктів подрібнення на І драній системі при помелі плющеної пшениці, яку 
отримано при різних режимах плющення. Процес плющення здійснювали на 
лабораторному плющильному верстаті із діаметром вальців 144,0±0,01 мм та шириною 
вальців 68,4±0,1 мм. Швидкість обертання вальців плющильного верстату становила 

14,6 с-1. Режим плющення змінювали шляхом зміни відстані між вальцями від 0,4 до 1,6 
мм із кроком 0,4 мм. Подрібнення плющеної пшениці здійснювали на І драній системі 
лабораторного млина ЛМ-2. Круподунстові продукти після плющильної системи перед 
помелом видалялися шляхом пропускання продуктів через лабораторний аспіраційний 
канал. Відстань між вальцями вальцьового верстату І драної системи була незмінною. 
Показники якості зерна для усіх серій досліджень залишались постійними. 

Подрібнені продукти помелу просіювались на ноборі лабораторних сит. На основі 
лабораторного ситового аналізу будувалися гранулометричні характеристики у 
вигляді інтегральних кривих. 

На основі проведених досліджень було встановлено, що режим плющення 
пшениці впливає на вихід круподунстових продуктів після подрібнення зерна у 
вальцьовому верстаті І драної системи.  Результати досліджень наведено на рис. 1 

Як видно із рис. 1, найбільший інтегральний вихід проміжних продуктів 
подрібнення спостерігався при помелі цілого зерна пшениці, а найменший 
інтегральний вихід проміжних продуктів подрібнення спостерігався при помелі 
плющеного зерна пшениці при відстані між вальцями плющильної системи 0,4 мм. Із 
цього можна зробити висновок, що зі зменшенням відстані між вальцями вихід на 
плющильній системі, вихід проміжних продуктів подрібнення після І драної системи 
зменшується за умови незмінності відстані між вальцями на І драній системі. 

Зниження виходу круподунстових продуктів після вальцьового верстата І драної 
системи можна пояснити тим, що під час плющення відбувається зміна габаритних 
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розмірів зерен пшениці, вони деформуються (сплющуються) і це призводить до 
меншого впливу рифлів вальців на І драній системі. 

Рис. 1 – Інтегральні криві подрібнення пшениці у вальцьовому верстаті І драної 
системи: 1 – ціле зерно; 2 – величина відстані між вальцями плющильної системи 0,4 
мм; 3 – величина відстані між вальцями плющильної системи 0,8 мм; 4 – величина 
відстані між вальцями плющильної системи 1,2 мм; 5 – величина відстані між вальцями 
плющильної системи 1,6 мм; 

Найбільші зміни в сторону збільшення виходу, спостерігалися для крупної та 
середньої крупки. Вихід дрібної крупки та дунстів залишався переважно незмінним. А 
вихід борошна вищого та першого сорту навпаки зменшувався для усіх режимів 
плющення.  Вихід крупної та середньої крупки збільшувався від 2 до 4 % в порівнянні із 
подрібненням цілого зерна. 

Список літератури: 
1. Давыдов, Р.С. Совершенствование этапа крупообразования сортового помола пшеницы.

Дис. на соиск. уч. степени, канд. техн. наук / Р. С. Давыдов. – Одесса: 2013. – 184 с. 
2. Дмитрук, Є.А. Дослідження технологічної ефективності обладнання борошномельного

заводу за скороченою схемою помелу / Є. А. Дмитрук, Є. І. Харченко, О. А. Чорний, О. П. 
Верещинський // Хранение и переработка зерна. – 2011. - №10(148). – С. 52-53. 
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4. Шутенко, Е.И. Предварительное измельчение на заводах малой производительности /
Е. И. Шутенко, Р. С. Давыдов //Зернові продукти і комбікорми. – 2014. - №2 (54). – С.22-25. 
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ АГРЕССИВНЫХ СРЕД НА ВНУТРЕННИЕ 
ПОВЕРХНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

О. И. Шинкоренко1 

1 аспирант кафедры химической техники и промышленной экологии НТУ «ХПИ», 
секретарь секции научно-технического совета комплекса, начальник группы 
Государственного предприятия «Конструкторское бюро «Южное», им. М.К. Янгеля, г. 
Днепр, Украина 

shinkorenkooleg@gmail.com; Oleg.Shinkorenko@mit.khpi.edu.ua 

В настоящее проблемы, связанные с хранением опасных промышленных отходов 
актуальны для территории Украины. Промышленные отходы, находящиеся в жидком 
агрегатном состоянии, обычно являются трудноутилизируемыми. Большинство из них 
обладают высокой термостойкостью. Эффективное разложение этих веществ 
происходит только при температурах 800 – 1250°С. Кроме того, жидкие опасные 
отходы, по сравнению с твердыми, технологически значительно сложнее хранить и 
транспортировать. 

ГП «КБ «Южное» прорабатывает проект применения агрегатов нейтрализации 
остаточных продуктов компонентов ракетного топлива (КРТ) для утилизации опасных 
промышленных отходов. 

В рамках работ по внедрения агрегатов нейтрализации были проведены 
исследовательские испытания опытных образцов единых узлов подачи паров и водных 
растворов КРТ. Моделируя ситуации, приближенные к штатной работе наиболее 
критичных узлов агрегата нейтрализации, опытные образцы находились под 
попеременным воздействием паров и водных растворов АТ и НДМГ. 

Проведенные опыты создали благоприятные условия для последующей оценки 
одновременного воздействия АТ и НДМГ на внутренние поверхности 
технологического оборудования. Актуальность проведения исследований 
обуславливается отсутствием опыта эксплуатации технологического оборудования в 
подобных условиях.  

Предполагалось, что попеременный контакт АТ и НДМГ с поверхностью 
оборудования, а также факт наличия воды и водных растворов АТ и НДМГ, может 
оказать усиление агрессивного воздействия КРТ на оборудование, и выступить в 
качестве активатора диффузионных процессов с материалами внутренних 
поверхностей опытных образцов. 

Учитывая описанные выше предположения, в цели проводимых исследований 
входило:  

1. Оценка степени воздействия водных растворов и паровой фазы компонентов

ракетного топлива на внутренние поверхности оборудования.

2. Выявление эффекта усиления агрессивности КРТ по отношению к материалу

оборудования, обусловленного попеременным воздействием.

3. Моделирование режимов кратковременного и длительного хранения

оборудования, подвергающегося попеременному воздействию компонентов

ракетного топлива.

4. Оценка степени одновременной диффузии НДМГ и АТ с применяемыми

материалами.
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5. Прогнозирование факторов опасности при использовании универсального

технологического оборудования, предназначенного для работы поочередно с

НДМГ и АТ.

Результатом проведенных исследований является получение и 
систематизирование набора экспериментальных данных о взаимодействии водных 
растворов и дренажных газов КРТ с оборудованием узлов подачи. Было оценено 
влияние попеременного воздействия АТ и НДМГ на конструкционные материалы. 

Проведенный анализ и сравнение изменений значений остаточной концентрации 
АТ и НДМГ во внутренних полостях узла подачи промстоков с ранее изученными 
данными свидетельствуют об отсутствии эффекта усиления диффузии КРТ в 
конструкционные материалы, что могло обуславливаться их совместным 
воздействием. В процессе дефектации составных частей узла подачи после завершения 
испытаний следов коррозии (точечной, межкристаллитной, поверхностной) 
обнаружено не было. При этом, на стыках оборудования был обнаружен гелеобразный 
осадок. Образец осадка был отобран для последующего изучения. 

По итогам проведенных исследований не выявлено факторов усиления 
агрессивного воздействия компонентов топлива на конструкционные материалы, а 
также отсутствие опасности для эксплуатирующего персонала. Это является 
подтверждением безопасности использования единых узлов подачи, в том числе с 
учетом режимов длительного хранения. Данные исследования являются обоснованием 
перспективности проекта по созданию универсального агрегата термической 
нейтрализации, и позволяет реализовывать дальнейшее широкомасштабное 
внедрение его в работах, направленных на уничтожение опасных промышленных 
отходов на территории Украины. 
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технологии. 2012. № 4. 

9. Collected works of J.D. Eshelby. The mechanics of defected and inhomogeneities// Solid

Mechanics and its Applications/ Eds. Markenscoff K., A. Gupta. V. 133. Springer, 2006. 930 p. 



Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених-2020 325 

Секція 4.  Хімічна технологія та харчова промисловість, біотехнологія і розробка 
корисних копалин 

УДК 663.952.2 

ФЕРМЕНТАЦІЯ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ПРОДУКТІВ 
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

О. А. Божко1,  О. В. Звягінцева2 

1 магістрант кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії  НТУ  «ХПІ», 
Харків, Україна 

2 доцент кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної, канд. біол. наук,  НТУ 
«ХПІ», Харків, Україна 

verlibr420@gmail.com 

Особливої актуальності набувають питання науково обгрунтованого і 
раціонального використання доступної і широко поширеної вітчизняної рослинної 
сировини як важливого джерела фізіологічно функціональних інгредієнтів і розробка 
на їх основі продуктів здорового харчування (спеціалізовані продукти дитячого 
харчування, продукти функціонального призначення, дієтичні харчові продукти, 
біологічно активні добавки, чайні напої тощо [1]. Більш того, для досягнення цього 
необхідні способи без використання хімічних реагентів, без забруднення 
навколишнього середовища, без отримання резистентних бактерій і накопичення в 
людському організмі. 

Ферментовані продукти в даний час переживають повторне відкриття, що 
обумовлено новими достовірними даними про їхню користь для здоров'я.  
Ферментація представляє біохімічний процес переробки сировини під впливом 
власних ферментів, природних дріжджів та інших культур субстрату. Ферментація 
широко застосовується в харчовій промисловості, оскільки ферментовані продукти 
краще зберігаються і, як показали дослідження, містять, крім поживних речовин, 
антибактеріальні та антивірусні сполуки. Наприклад, вчені з Японії припускають, що 
збільшення споживання ферментованих продуктів з сої знижують ризик смерті [2]. Є 
дані, що ферментовані продукти можуть перешкоджати розвитку ракових 
захворювань, наприклад, кімчі – популярна корейська страва – представляє собою 
овочі ферментовані молочнокислими бактеріями і її споживання асоціюється з 
численними перевагами для здоров'я, включаючи профілактику раку і ожиріння, 
зниження рівня холестерину і зміцнення імунної системи [3]. 

 В останні роки зросла кількість лікарських препаратів, отриманих з 
використанням ферментованої рослинної сировини, оскільки під впливом процесу 
ферментації в рослинній сировині можуть утворитися нові речовини, або підвищитися 
концентрація присутніх раніше біологічно активні сполук різного складу, що 
володіють антибактеріальними, антивірусними та іншими властивостями. В роботі Н.С. 
Терьошиної і співавт. [4] представлений огляд лікарських препаратів і біологічно 
активних добавок, отриманих з використанням ферментованої сировини.  

Сома Ген-Ітіро і співавт. [5] виявили, що активні компоненти, які містяться в 
харчових зернах (пшениця, рис), водоростях (бурі і червоні водорості) і бобах 
запобігають захворюванню і надають терапевтичний ефект організму людини і мишей. 
Вчені описали спосіб отримання екстракту ферментованої рослини, з використанням 
Pantoea agglomerans, яка є симбіотичним мікроорганізмом зовнішньої оболонки 
пшениці в якості способу отримання безпечного і недорогого імуностимулятору [5].  

Вчена з Росії Олена Лесіовська в лекції, озвученій в рамках Першої Всеросійської 
виставки виробників зніту вузьколистого (іван-чаю) надала дані, що неферментований 
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іван-чай безпечний при курсі до 2-х тижнів, а ферментований безпечний і ефективний 
навіть для дітей, вагітних і годуючих жінок [6]. 

Метою даної роботи стало забезпечення способу ферментації рослинної сировини 
в якому ферментований продукт може бути отриманий недорого і ефективно. 

В роботі проводили ферментацію рослинної сировини з метою одержання 
ферментованого чаю. Для ферментованого чаю підійдуть листя в яких є дубильні 
речовини (без них чай вийде несмачним), насамперед, це листя плодових і ягідних 
культур (полуниці, малини, чорної смородини, дерену, яблуні, вишні, тощо). 

Телишевська О. і співавт. [7] проаналізували  фітохімічний склад листя черемхи 
звичайної і зібрали дані, що вказують на їх корисні для здоров'я властивості. На основі 
цих даних в роботі прийнято рішення готувати  ферментований чай з листя черемхи 
звичайної (Prunus padus). 

Для процесу приготування ферментованого листя черемхи використовували 
методику, яка широко застосовується для приготування ферментованого листя зніту 
вузьколистого [8]. Процес приготування ферментованої черемхи складався з етапів: 1) 
збір листя; 2) зав'ялювання листя (в середньому процес займає 12 год, температура 
зав'ялювання – 20 – 24 °C, залишкова вологість в листі – 60 – 62 %);  3) підготовка листя 
до ферментації шляхом механічного подрібнення листя; 4) ферментація листя 
(температура ферментації 24 – 26 °C, час ферментації залежить від ступеню 
ферментації і становить від 5 до 30 год); 5) висушування маси в сушильній шафі при 
температурі  50  – 60 °C до повного виходу вологи; 6) охолоджування чаю до кімнатної 
температури і досушування; 7) зберігання чаю сухому темному місці і заварювання. 

Проводили органолептичну оцінку чаю за ароматом і смаком і порівнювали з 
неферментованим чаєм з листя черемхи. Ферментований чай мав більш виражений 
приємний аромат і м’якіші смакові характеристики у порівнянні з неферментованим.  
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Дефіцит нафтової сировини в України та перехід на новий стандарт екологічної 
безпеки Євро-5 зумовлює той факт, що на вітчизняних нафтопереробних 
підприємствах поступово скорочуються обсяги виробництва моторних палив при 
щорічному зростанні попиту на палива. В таких умовах значна кількість палива, що 
представлена на українському ринку нафтопродуктів, імпортується з Білорусі, 
Російській Федерації та країнах ЄС. Змінити цю ситуацію у напрямку збільшення 
обсягів виробництва палива на вітчизняних нафтопереробних підприємствах з 
одночасним підвищенням його конкурентоспроможності можливо за рахунок 
використання наявної, дешевої сировини з високим потенціалом властивостей. До 
такої сировини можна віднести тверді побутові відходи – вторинні полімерні 
матеріали, що представлені поліолефінами (поліетилени, поліпропілен). На 
сьогоднішній день  це є найдешевша сировини, яка має значні об’єми, що накопичились 
на численних сміттєзвалищах та полігонах України [1].  

Реалізувати технологію виробництва дизельного палива або його компонента з 
вторинної полімерної сировини можна за рахунок здійснення її термічної деструкції 
при атмосферному тиску у апаратах реакторного типу [2]. До позитивного потенціалу 
властивостей такої сировини можна віднести: кінцева температура деструкції в 
залежності від типу полімерної сировини знаходиться в області до 400°С; продукти 
деструкції у більшої кількості представлено дімерами та тримерами ніж мономерами; 
відсутність сірки у отриманих продуктах. Зважаючи на це, нами у лабораторних умовах 
було проведено термічну деструкцію вторинного поліпропілену, з якого отримали 
бензинову (50-200°С), дизельну (200-360°С) та мастильну фракцію (>360°C). Деякі 
показники якості дизельної фракції (густина (ρ15, кг/м3), кінематична в’язкість (ν20, 
мм2/с), температура помутніння (tп, °С) та спалаху (tсп, °С) наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 – Показники якості дизельної фракції 
Параметр ρ15, кг/м3 ν40, мм2/с tп, °С tсп, °С 

Значення 812 4,00 -33 68 

Таким чином, за результатами проведених досліджень дизельна фракція, яка 
отримана шляхом термічної деструкції поліпропілену, відповідає вимогам ДСТУ 
7688:2015 «ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ЄВРО. Технічні умови». 
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У всьому світі спостерігається стійка тенденція збільшення обсягів виробництва і 
споживання продуктів функціонального харчування. Виробники прагнуть поліпшити 
органолептичні властивості, забезпечити безпеку та рентабельність продукції, 
дотримуватися оригінального складу марки, що призводить до зміни традиційних 
методів виробництва, раціоналізації складу, розвитку комбінованих молочних 
продуктів з додаванням немолочних компонентів та використання різних харчових 
добавок. Способи отримання кефіру, час і температура бродіння, тип 
використовуваного молока, різне походження висіву та час охолодження продукту 
після бродіння впливають на хімічний та мікробіологічний склад ферментованого 
продукту [1]. Тибетські, або кефірні, грибки складаються з багатьох дрібних зернистих 
одиниць, які мають сферичну структуру діаметром до 9,0 мм та товщиною стінки 
близько 200 мкм [2]. Тибетський гриб традиційно використовується як закваска для 
отримання кисломолочних напоїв високої лікувально-профілактичної дії. У складі 
настою тибетського молочного гриба виявлено вітаміни та амінокислоти, що є 
факторами росту молочнокислих бактерій [3]. Дослідження умов отримання 
ферментованого кисломолочного напою проводили шляхом культивування 
полікультури тибетського грибка та з використанням заквасок різного походження. 
Ферментацію проводили на тваринному, рослинному молоці з різною масовою часткою 
жиру та на безлактозному молоці. В ході роботи, для встановлення оптимальних умов 
культивування, зразки досліджувалися протягом 1–3 днів при Т = 18–30ºС. 
Встановлено залежності приросту біомаси, активної та титруємої кислотності від часу 
та температури культивування. В залежності від тривалості культивування визначено 
вміст кальцію в отриманих продуктах, загальну кількість білку та казеїну, лактозу та 
масову частку жиру. Отримані результати досліджень дозволяють підібрати 
оптимальні умови культивування симбіонту та отримання пробіотичного продукту з 
високими органолептичними показниками та високою біологічною цінністю. 
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У теперішній час забруднення біосфери набуває глобального характеру. Сучасний 
розвиток світового господарства характеризується активізацією процесів глобалізації 
та євроінтеграції, учасником яких є і Україна.  Промислове виробництво все більше і 
більше використовує природні ресурси, технологічно одержує ті чи інші матеріальні 
цінності. Але на стадії створення матеріального продукту, утворюються величезна 
кількість відходів, які мають техногенний вплив на об’єкти навколишнього 
середовища.  

В Україні внаслідок виробничої діяльності відходи утворюються за рахунок 
залишків сировини, напівфабрикатів та таке інше. У процесі експлуатації виробів 
виникають відходи споживання: тара, витратні матеріали, запасні частини і т. п. 
Вироби, які втратили свої споживчі властивості, перетворюються на різні відходи. 
Природоохоронною проблемою є поводження з відходами, не всі вони 
використовуються як вторинні ресурси в промисловості. Серед відходів, як побутових 
так і промислових, збільшується частка відходів, які не піддаються швидкому розкладу 
або технологічній переробці та потребують значних площ для зберігання. Усі вони є 
джерелом інтенсивного забруднення атмосфери  та підземних вод, становлять значну 
загрозу для здоров’я людини.   

В Україні відзначається тенденція для збільшення обсягу відходів, тому важливо 
провести аналіз впливу деяких викидів хімічних виробництв на здоров’я людини та 
навколишнього середовища.  

Великий вплив на навколишнє середовище мають сполуки азоту N2O, NO, NO2, 
N2O4, що викидаються в повітряний простір підприємствами азотної промисловості. Ці 
сполуки впливають на довкілля в основному трьома шляхами: як кислотні опади, 
прямим контактом з рослинним та тваринним світом, шляхом фотохімічного 
утворення окиснювачів, таких як О3 та ПАН. Із цих оксидів тільки N2O не є токсичним, 
він не шкідливий для людини і іноді використовують у медичних цілях. В атмосфері 
NO, NO2 існують разом і тому їх негативний вплив оцінюють сумарно у вигляді NOх. Їхня 
висока концентрація зв’язує гемоглобін з утворенням метагемолглобіну, концентрація 
якого в крові на рівні 60–70 % вважається летальною для людини. Отруєння  N2O4 
викликає сенсорні, функціональні та патологічні ефекти. Людина відчуває присутність 
цього газу уже при концентраціях 0,23 мг/м3, яка є порогом виявлення  N2O4. У людей , 
які зазнали впливу високих концентрацій, спостерігаються катар верхніх дихальних 
шляхів, бронхіт, круп і запалення легенів. Дослідження та спостереження районів з 
високим вмістом в атмосфері концентрації оксидів азоту показують підвищену 
смертність від серцевих і ракових захворювань. 

Тому важливим і актуальним є розробка методів знешкодження таких 
забруднюючих навколишнього середовища.  
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Серед промислових відходів на Україні, класифікація яких здійснюється за 
Міжнародним стандартом 17.9.0.2.–99, виділяються відходи хімічного виробництва, які 
є небезпечними для всієї біосфери та займають домінуюче місце серед інших 
екологічних проблем держави та інших країн світу, котрі є особливо небезпечні для 
навколишнього середовищ. 

Тверді промислові відходи збільшуються щороку і потребують значних площ для 
зберігання. Особливо небезпечними для здоров’я людини є накопичення відходів, 
віднесених до категорії токсичних. Теплові електростанції, що працюють на мазуті, 
утворюють шлаки та шлами, які містять небезпечні для людини сполуки ванадію. 
Хімічна промисловість теж утворює тверді відходи на основі відпрацьованих 
ванадієвих каталізаторів. Джерелом сполук ванадію в підземних водах є  залізні руди, 
стічні води підприємств металургії, переробки нафти, викиди автомобілів. 

Ванадій та його сполуки мають властивість зв’язуватись із іншими хімічними 
елементами і затримується в грунтах, де залишається довгий час. У воді ванадій 
утворює стійкі комплекси, особливо з гумусовими кислотами. Коренева система рослин 
акумулює сполуки ванадію із таких грунтів та із підземних вод і потім попадає в 
організм людини, яка використовує ці рослини або продукти їх переробки для 
харчування. 

Джерелом попадання сполук ванадію в організм людини є вдихання часток пилу, 
які мають оксид ванадію (наприклад, біля об’єктів спалювання мазуту, вугілля). 
Найбільшому негативному впливу підпадають легені, бронхи, очі. Робітники, які 
вдихають такий пил навіть короткочасно, мають хрипи в легенях, кашель, біль в 
грудині.  Інколи може бути зеленуватий наліт на язиці та побіління  кожних покривів. 
Великі концентрації ванадію визивають проблеми з печінкою та нирками і можуть 
приводити організм до смертності. Ванадій має важливе значення для ферментної 
регуляції обміну фосфату в біологічних об’єктах. Велика кількість сполук ванадію 
порушує різні метаболічні процеси, подавляється синтез холестерину, порушується 
обмін цистину, тригліцеридів та фофороліпідів, розвиваються маніакально-депресивні 
психози в людей, порушуються процеси енергетичного обміну, може приводити до 
токсилогічних наслідків (алергії, пневмонії, анемії, запалення слизових оболонок, 
збільшення ризику розвитку пухлин). 

Прийнятий Закон України в 1998 р. «Про відходи» визначає правові, організаційні 
та економічні засади діяльності щодо попередження або зменшення обсягів утворення 
відходів.  Для зменшення ризиків розвитку хвороб у людей від впливу небезпечних 
відходів промисловості необхідно контролювати раціон харчування, використовувати 
індивідуальні заходи захисту. Підприємствам хімічної промисловості необхідно 
забезпечити нові методи утилізації, переробки та знищення техногенних відходів. 
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В даний час у більшості споживачів зростає інтерес до натуральних продуктів 
функціонального харчування, які дозволяють зберігати здоров'я і збільшувати 
тривалість життя. Найбільш поширені в цій групі продуктів – безалкогольні напої. Такі 
напої можуть бути отримані шляхом ферментації сусла полікультур. Для вивчення була 
обрана полікультура Oryzamyces indici більш відома як індійський морський рис 
(рисовий гриб), що включає два види дріжджів (Zygosaccharomyces fermentati Naganischi, 
Pichia membranofaciens Hansen), два види молочнокислих (Lactobacillus paracasei sub sp. 
Paracasei, Leuconostoc mesenteroides sub sp. Dextranicum) і один вид оцтовокислих 
бактерій (Acetobacter aceti) [1]. Природне середовище для культивування рисового 
гриба, представляє собою водний розчин сахарози з додавання рослинної добавки – 
сушеного винограду. В ході роботи були вивчені процеси життєдіяльності культури 
рисового гриба в середовищах різного складу і за різних умов культивування, а також 
дослідження властивостей функціонального напою, який був отриманий з 
культуральної рідини даного симбіонту для застосування в молочній промисловості. 
Культивування проводилося при температурі 20 – 30 °С на водному розчині сахарози, 
молоці пастеризованому цільному (титруєма кислотність 17 °Т, масова частка жиру 2,6 
%), сироватці (титруєма кислотність 58 °Т). У процесі дослідження використовували 
титрометричний, потенціометричний і органолептичний методи аналізу [2]. 
Результати досліджень свідчать, що культура природного симбіонту Оrуzamyces indici 
розвивається не тільки в середовищах, що містять сахарозу, але і в молочній основі, що 
містить лактозу. Це дозволяє розглядати рисовий гриб як продуцент в молочній 
промисловості для отримання нової кисломолочної продукції. Отриманий напій 
володіє не тільки високими фізико-хімічними, органолептичними показниками якості, 
а й істотною біологічною цінністю за рахунок вмісту в ньому значного спектра 
біологічно цінних речовин (вітамінів (В1, В2, В3, Вс, С, Р, Е, РР), амінокислот, низько- і 
високомолекулярних органічних кислот та ін.), які беруть участь в обмінних реакціях 
організму людини [3]. 
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У зв'язку з несприятливою екологічною ситуацією найбільше значення набувають 
водно-дисперсійні (ВД) лакофарбові матеріали (ЛФМ), застосування таких матеріалів 
дозволяє виключити використання токсичних та пожежонебезпечних розчинників. 
Типовими дисперсіями є дисперсії полівінілацетату, поліакрилату, полістиролу, 
бутадієну та їх сополімерів. 

Полівінілацетатні (ПВА) ВД фарби отримують шляхом затирання пігментів на 
полівінілацетатної емульсії. Особливістю полівінілацетатних покриттів є їх 
спроможність поглинати надлишок вологи і віддавати її без порушення декоративно-
захисної цілісності покриття. Недоліком ПВА-ВД фарб є відносно низька теплостійкість 
їх плівок. Такі фарби зазвичай призначені для стель або стін всередині приміщень з 
сприятливими умовами і без істотних навантажень. 

Акрилові ВД поділяються на акрилові й стирол-акрилові. Акрилові дисперсії 
полімерів отримують з акрилових або метакрилових мономерів. Вони мають високу 
атмосферостійкість, стійкістю до дії УФ-випромінювання, хорошу водостійкість та 
стійкість до пожовтіння покриттів на їх основі. 

Бутадієн-стирольні дисперсії застосовуються для розробки водостійких клейових 
плівок, але при мають низьку світлостійкість і утворюють паронепроникні покриття. 
Покриття на їх основі недорогі, але застосовуватися тільки для внутрішніх робіт. 

Останнім часом все більш популярними стають ВД фарби з додаванням 
силіконових модифікаторів. Плівка, утворена силіконовими фарбами, не викликає 
поверхневих напружень та, на відміну від акрилових ВД, силіконові не термопластичні, 
тобто при підвищенні температурі не переходять у високо еластичний стан. Силіконові 
фарби мають найвищу еластичність – вони можуть перекривати тріщини завтовшки 2 
мм. Найважливішою відмінністю силіконових фарб від акрилових є те, що акрилові ВД 
можуть наноситися на лужні поверхні не раніше, ніж за 30 днів, то силіконові – за 48 
год. Силіконові ВД не підтримують розвиток мікроорганізмів, тому їх склад не 
вимагаєте введення спеціальних фунгіцидних добавок. 

Таким чином, застосування різних типів полімерів дозволяє розробникам 
рецептур отримувати ВД фарби, які мають різні декоративні та захисні властивості. 
При необхідності створення декоративно-захисного покриття, стійкого до 
забруднення, яке не вимагає високу паропроникність, то застосування акрилової 
фарби найбільш доцільно. Якщо покриття вимагає високу паропроникність 
(наприклад, фарбування будинків з поганою гідроізоляцією фундаментів) доцільно 
застосувати ВД фарбу з суміші акрилових сополімерів з додаванням силіконових 
модифікаторів. 
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На даний час в світі зростає попит на консерванти, косметичні та миючі засоби, 
основу яких складають поверхнево-активні речовини (ПАР) синтезовані з 
використанням амінокислот. Ацил амінокислоти є модифікованими жирними 
кислотами, в яких вуглеводні ланцюги перериваються амідним зв’язком. Наявність 
ацильної групи рицинової кислоти забезпечує розчинність, отриманого ПАР у воді та 
ефективну солюбілізацію відносно полярних речовин, а тому натрієву сіль рициноіл 
гліцину можна застосовувати як емульгатор для косметичних засобів та продуктів 
харчування. Завдяки цьому виготовлення нових та просування вже існуючих методів 
отримання ПАР на основі амінокислот є надзвичайно актуальним [1]. 

На сьогодні проводився синтез кокоіл гліцину з кокосової олії 
та гліцинату натрію, минаючи стадію одержання хлорангідридів жирних кислот, з 
наступною обробкою соляною кислотою (HCl) [2]. Використання кокосової олії не є 
рентабельним, через те, що, цей вид олійної культури не є типовим для регіонів з 
помірно-континентальним кліматом, тим самим значно підвищується ціна готового 
продукту. Ми розглянули можливість використання рицинової олії для отримання 
поверхнево-активних похідних на основі амінокислот [3]. 

Після реакції амонолізу рицинової олії натрієвою сіллю гліцина в присутності 
гетерогенного каталізатора виходить цінний продукт, а саме солі ацил амінокислот, які 
є чудовим замінником поверхнево-активним речовинам[1]. Це безпечна та корисна 
альтернатива, яка проявляє бактерицидні властивості й дозволяє запропонувати 
використовувати їх в якості антимікробного компонента у складі косметичних засобів 
та продуктів харчування [4].  
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Світові тенденції щодо зменшення вмісту транс-ізомерів жирних кислот в 
модифікованих жирах та використання тропічних олій при виготовленні продуктів 
харчування, спонукають олійно-жирову галузь знаходити нові рішення. Одним з них є 
використання етилових ефірів стеаринової кислоти в якості харчового продукту. 
Етилстеарат – продукт ліпідної природи, що має високі технологічні та фізіологічні 
перспективи  при використанні в області харчових виробництв [1]. 

Відомо, що жирні кислоти у формі етилових ефірів простіше фракціонувати. Це 
дозволяє створювати  композиції з необхідним співвідношенням незамінних 
поліненасичених жирних кислот. Використання фармацевтичних препаратів, що 
представляють собою етилові ефіри поліненасичених жирних кислот, ефективне з 
точки зору їх біодоступності, безпечності та засвоюваності [2]. 

Метою роботи є дослідження впливу етилстеарату на організм при вживанні його 
в якості харчового продукту, а саме на ліпідний обмін та рівень інтоксикації. 
Дослідження виконано на базі Харківського національного медичного університету.  

В експерименті використовували 3-місячних щурів-cамців популяції WAG. Щурів 
утримували в стандартних умовах віварію з вільним доступом до води та їжі.  

Для оцінки впливу етилстеарату на ліпідний обмін, тварини щодня протягом 1 
місяця отримували 30 % від добової потреби в ліпідах у вигляді експериментального 
продукту. Також утримували контрольну групу тварин, що харчувалась за стандартним 
раціоном. 

Після закінчення експериментального терміну тварин було декапітовано та 
визначено фракційний склад ліпідів в гомогенатах печінки, ліпідний спектр сиворотки 
крові щурів, інтегральний індекс інтоксикації та показники перикисного окиснення 
ліпідів-антиоксидантної системи (ПОЛ-АОС). 

Результати досліджень свідчать про: відсутність токсичного навантаження при 
застосуванні жирних кислот у формі етилових ефірів; відсутність суттєвих змін у складі 
транспортних форм ліпідів та їх співвідношенні. 

Отже, експериментально підтверджено можливість використання етилстеарату у 
складі продуктів харчування. 
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Аналіз сучасних публікацій, що присвячені хімічному складу та фармакологічним 
властивостям фітопрепаратів із лікарської рослинної сировини горіха чорного, показав, 
що дубильні речовини та нафтохінони (юглон та його похідні), які містяться в корі, 
листі, плодах, проявляють переважно антибактеріальну, протипухлинну дію, 
флавоноїди (листя, плоди) – переважно кардіотоничну, спазмолітичну, гіпотензивну 
дію. Розробка та удосконалення оптимальних технологій отримання комплексних 
препаратів, що містять широкий спектр біологічно активних речовин (БАР) цієї 
сировини являється перспективним та актуальним. Актуальним є пошук все більш 
результативних методів в технологіях вилучення із рослинної біомаси необхідних 
речовин та сполук, які порівняно із існуючими методами обробки рослинної сировини 
дозволять підвищити ефективність екстракції, скоротити її тривалість, забезпечити 
енергоефективність та ресурсозбереження, знизити собівартість кінцевого продукту. 
Нами проведено дослідження по розробці та оптимізації технології ультразвукового 
екстрагування суми флавоноїдів із листя горіха чорного Juglans nigra l. [1,2] 

Предметом дослідження являлась сировина, що зібрана в Харківській області, 
спосіб екстрагування – двоступенева мацерація з ультразвуковою обробкою лікарської 
сировини, оскільки літературні дані свідчать, що при виділенні ультразвуковим 
екстрагуванням не відбувається зміни структури флавоноїдів, фенольних та 
терпенових сполук. Ультразвукова обробка супроводжується ефектами її 
перемішування, нагрівання та кавітації – утворення, пульсації та схлопування 
кавітаційних бульбашок. Ультразвук прискорює процеси розчинення твердих 
частинок, інтенсифікує масоперенос в об’ємі рідини та в поруватих тілах з великими 
розмірами пор, збільшує проникність рослинних мембран [2]. 

Досліджено вплив наступних факторів на процес екстрагування суми флавоноїдів: 
розмір частинок сировини, кількість ступенів екстракції, вміст С2Н5ОН в водно-
спиртовій суміші, співвідношення сировина – экстрагент, час екстрагування, 
температура середовища. Визначено, що найбільш доцільними параметри 
ультразвукового екстрагування суми флавоноїдів: на I ступеню час екстрагування – 30 
хв, екстрагент – 48 % С2Н5ОН, співвідношення сировина–екстрагент 1,5:8 та Т = 25°С; на 
II ступеню час екстрагування – 23 хв, Т = 65°С, співвідношення сировина–екстрагент 1:6 
(екстрагент – 45 % С2Н5ОН). Загальний вихід суми флавоноїдів складає 98,5%. 
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Виробництво ферментних препаратів є одним з перспективних напрямів в 
біотехнології, оскільки вони широко використовуються во багатьох галузях 
промисловості. Нагальною проблемою сьогодення є отримання лікарських препаратів 
на основі ферментів із тваринної та рослинної сировини, які можуть замінити 
аналогічні продукти, що виробляються хімічним синтезом [1,2].  

Джерелом цитохрому с є серцеві м’язи крупної рогатої худоби. Проте в цілому ряді 
випадків ці цитохроми дають алергічні реакції. Альтернативним джерелом цитохрома 
С являються клітини дріжджів. Дріжджові цитохроми С відрізняються за 
амінокислотним складом, проте їх протеоліз приводить до гемвмістних фрагментів, що 
близькі за властивостями до фрагментів цитохрома С тварин. Але розширення 
номенклатури нових лікарських форм ускладнюється їх високою лабільністю, а також 
інактивацією ферментів при взаємодії з компонентами лікарських форм, що значно 
знижує їх термін придатності. Це визначає необхідність удосконалення технології їх 
виділення з метою отримання високо очищених ферментів із застосуванням 
сорбційно-хроматографічного метода [1,2].  

Особливості фізико-хімічних властивостей білкових макромолекул, а саме: велика 
молекулярна маса, лабільність молекули та багатокомпонентність розчинів, що 
містять окрім цільових компонентів велику кількість домішкових сполук різної 
природи, ускладнює виділення та очистку ферментів. 

Оскільки швидкість рухомої фази є важливим фактором, що впливає на 
ефективність динамічного процесу сорбції, варіювання даного параметра дозволяє 
досягнути максимального розділення компонентів та зміни їх виходу із 
хроматографічної колонки. 

Проведені дослідження рівноважних, термодинамічних та кінетичних 
закономірностей сорбції цитохрома С дозволили запропонувати як удосконалення 
біотехнології цитохрома С ефективний масштабуємий метод виділення та очистки 
цитохрома С, що дозволить оптимізувати існуючу біотехнологію, збільшити вихід та 
чистоту цільового продукту, скоротити час технологічного циклу процесу отримання 
ферменту та підвищити питому активність препарату, забезпечити 
енергоефективність та ресурсозбереження, знизити собівартість кінцевого продукту. 
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Інсулін – специфічний гіпоглікемічний засіб, гормон, що регулює вуглеводний 
обмін, підсилює засвоєння тканинами глюкози та полегшує проникнення глюкози в 
клітини, підсилює утворення продуктів перетворення глюкози, прискорює синтез 
глікогену в м’язах, стимулює синтез білків. Інсулін лишається єдиним та 
безальтернативним лікарським препаратом для замісної терапії сахарного діабету 1-го 
типу, рятуючи життя багатьох тисяч людей [1–3]. 

В основі процесу біосинтезу інсуліну – використання штаму-продуценту Е. соli JM 
109 з рекомбінантною плазмідою рPINS 07. Рекомбінантна плазмідна ДНК містить 
штучний ген, що кодує гібридний поліпептид, який складається з одного lgG- 
зв’язуючого домена білка А із Staphylococcus aureus,. пептидного лінкера His6GlySerArg 
та проінсуліну людини. Плазміда  містить як генетичний маркер ген -лактамази, що 
визначає стійкість трансформованих нею клітин бактерій до ампіциліну. Експресія 
рекомбінантного білка штамом-продуцентом индукується ізопропіл--D-
тіогалактозидом (завдяки наявності в плазміді tас-промотору) та досягає 30% від 
сумарного клітинного білку [1,2]. Технологічний процес включає отримання посівного 
матеріалу штаму-продуцент, біосинтез гібридного білка, виділення та очистка 
рекомбінантного білка, ферментативне розщеплення рекомбінантного білка, 
хроматографічна очистка інсуліну, отримання кристалічного інсуліну [1, 2]. Важливими 
показниками якості є вміст імунореактивних домішок та ДНК, що пов’язано з 
біотехнологічним способом отримання інсуліну людину та необхідністю ретельного 
контроля цих граничних параметрів. Вихід продукту складає не менше 100 г з 1000 л 
культуральной рідини штаму-продуцента. Переваги процесу наступні: одностадійна 
очистка ренатурованого рекомбінантного білка; сумісне ферментативне розщеплення 
рекомбінантного білка трипсином та карбоксіпептидазою Б; ефективне використання 
хроматографії низького тиску для очистки інсуліну. Це дозволить оптимізувати 
існуючу біотехнологію, збільшити вихід та чистоту цільового продукту, скоротити час 
технологічного циклу процесу отримання ферменту та підвищити питому активність 
препарату, забезпечити енергоефективність та ресурсозбереження, знизити 
собівартість кінцевого продукту. 
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Проблема підвищення ефективності виробництва пробіотичних препаратів 
передбачає вирішення задач, що пов’язані з удосконаленням всіх стадій технологічного 
процесу, включаючи накопичення біомаси, стабілізацію бактеріальних культур та 
виготовлення лікарських форм. Відомо, що висушування є одним із найбільш 
досконалих методів стабілізації властивостей живих мікроорганізмів. Задачу 
удосконалення біотехнології вирішували за двома напрямами – шляхом підбора складу 
захисного середовища та оптимального режиму висушування. Підвищення 
ефективності процесу ліофілізації передбачає скорочення тривалості висушування 
препаратів за рахунок інтенсивного підігріву біомаси, що пред’являє більш високі 
вимоги до захисних середовищ, які забезпечують необхідний біопротекторний та 
структуроутворюючий ефект. 

Проведені дослідження показали, що застосування у складі захисного середовища 
ксеропротектора аеросилу або поліглюкіну сприяє покращенню технологічних 
характеристик ліофілізованної біомаси. Використання уніфікованого комплексу 
захисних середовищ та оптимального режиму сублімації дозволило отримати 
виражений технологічний ефект, пов’язаний із скороченням на 20–30% середньої 
тривалості циклу висушування. Застосування протектора сприяє підвищенню вмісту 
життєздатних біфідобактерій в отриманій суспензії та, відповідно, в дозі сухого 
препарату. Проте підготовка бактеріальних культур до висушування, окрім внесення 
ксеропротекторів, що складають до 40% об’єму отриманих суспензій, може включати 
ряд додаткових операцій, що направлені на підвищення концентрації або стійкості 
клітин в матеріалі для ліофілізації.  

Запропоноване удосконалення біотехнології лактобактеріну дозволяє отримати 
пробіотик з високим вмістом живих мікроорганізмів, що зберігають життєздатність 
протягом тривалого терміну. Встановлено, що в процесі зберігання лактобактерії в  
сухому препараті зберігали культуральні, біохімічні властивості, кислотоутворюючу та 
антагоністичну активності, які не відрізнялись від вихідних культур. 
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Щорічно у зв’язку з несприятливими погодними умовами утворюється велика 
кількість некондиційного зерна (що містить менше 10% білка), яке не 
використовується в харчовій промисловості та як основа кормів без добавок, що 
компенсують недостачу білка, тому часто це зерно не вивозять з ланів, його гниття 
сприяє погіршенню екології, зростанню парникового ефекту. Проте комплексна 
технологія переробки некондиційного зерна в стандартизовану сировину для 
культивування різних мікроорганізмів – продуцентів біологічно активних речовин 
сприяла б вирішенню екологічних проблем та подальшому розвитку біотехнології. 
Отже, розробка технології процесів ферментації біологічно активних речовин на 
живильних середовищах, що отримані в процесі переробки некондиційного зерна, та їх 
апробація є актуальним та доцільним питанням. 

Вивчення культивування штаму-продуцента L-лізину Corynebacterium glutamicum, 
на живильних середовищах, що містять гідролізований до глюкози ферментолізат 
крохмалю некондиційних зернових культур як джерела вуглеводів та зернового 
супернатанту як джерела органічного нітрогену, показало, що культивування штаму-
продуцента L-лізину на експериментальному живильному середовищі має ряд переваг 
порівняно із стандартним середовищем, оскільки повністю задовольняє потреби 
мікроорганізмів у вуглеводному та азотистому живленні. Використання як ростового 
фактору зернового супернатанту та ферментолізату зернового білка сприяє 
незалежності процесу отримання біологічно активних речовин від інших джерел 
органічного азоту, забезпечує високий показник роста мікроорганізмів та виходу 
лізину в цілому, а удосконалення глибокого ферментативного гідролізу даної 
сировини в перспективі здатне підвищити вихід лізину. 

Запропоноване удосконалення біотехнології на основі застосування 
некондиційного зерна для отримання ферментаційних середовищ здатне знайти 
широке застосування в біотехнології, оскільки економічно ефективне та доцільне, 
внаслідок підвищення виходу та чистоти цільового продукту, здатна забезпечити 
енергоефективність та ресурсозбереження, знизити собівартість кінцевого продукту L-
лізину та сприяє покращенню екології, мінімізації парникового ефекту. 
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Дріжджі – це унікальні мікроорганізми, які слугують людині вже багато сотень 
років. Сучасне виробництво хлібопекарських дріжджів засноване на здатності 
дріжджової клітини перетворювати компоненти поживного середовища в клітинну 
речовину, тобто з неживої матерії будувати живий організм [1]. 

Завдяки своїй затребуваності Saccharomyces cerevisiae – перспективний матеріал 
для використання у різних галузях промисловості. Тому є актуальним дослідження 
умов культивування та складу поживного середовища при удосконаленні виробництва 
хлібопекарських дріжджів на підприємствах. 

Мета роботи: дослідження впливу екзогенних факторів при культивуванні 
Saccharomyces cerevisiae на поживних середовищах з різною концентрацією обраного 
компоненту – автолізату.  

Використання дріжджового автолізату в якості компонента поживного 
середовища для нарощування клітинної біомаси на лабораторних етапах виробництва 
не є поширеною практикою, тому проводити дослідження в цьому напрямку є 
перспективним. Дріжджовий автолізат, зазвичай, отримують плазмолізом з подальшим 
протеолізом білків протоплазми дріжджової клітини.  Для приготування автолізату 
використовують напівфабрикати пресованих і сушених дріжджів. 

У ході проведення дослідження в лабораторних умовах використовували поживні 
середовища з різною концентрацією автолізату (2%, 3 %, 4%, 5 %) та контрольний 
зразок без додавання автолізату, досліджено процес нарощування біомаси; побудувано 
графічні залежності вмісту сухої речовини, піноутворення та накопичення отриманої 
біомаси від концентрації автолізату; порівняно процеси культивування без та з 
додаванням автолізату з різною концентрацією; досліджено основні мікробіологічні 
показники отриманого культурального середовища після закінчення культивування. 

Аналіз отриманих даних показав, що зразок, який містив 5 % автолізату, немає 
перспектив у промисловому використанні, бо мав високі показники піноутворення та 
залишку сухої речовини у поживному середовищі, та найменшу кількість біомаси 
дріжджів. Найбільш вдалим виявився зразок із вмістом автолізату 3 %, що мав середні 
серед інших зразків висоту піни та залишок сухих речовин, та найбільшу масу 
утворених в процесі культивування клітин дріжджів. Додавання автолізату саме в 
кількості 3 % від об’єму поживного середовища на початкових стадіях виробництва 
хлібопекарських дріжджів рекомендується для вдосконалення технології, а саме 
скорочення стадій культивування та поліпшення якостей культури Saccharomyces 
cerevisiae. 

Список літератури: 
1. Технология производства дрожжей: учебное пособие / Е. А. Скиба; Алт. гос. техн. ун-т,

БТИ. – Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2010. – 121 с. 
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Останнім часом завдання органічної хімії включають в себе не тільки цільовий 
синтез окремих молекул, але й створення бібліотек органічних речовин з метою 
заповнення та систематичного дослідження хімічного простору в рамках концепцій 
хімії молекулярної різноманітності і медично-орієнтованого синтезу. Робиться це, 
зокрема, з метою ефективного пошуку нових біологічно активних речовин та нових 
компонентів функціональних матеріалів. Зокрема перспективними та актуальними є 
дослідження будов сполук, що мають у своєму складі активні фармакофорні фрагменти 
та можуть використовуватись для створення лікарських препаратів нових поколінь. 
Тому пошук нових методик синтезу основ Шиффа (азометинів), як перспективних 
сполук для застосування у фармацевтичному виробництві є важливою частиною 
сучасних досліджень в галузі органічної та фармацевтичної хімії [1]. 

Дана робота є продовженням наукових досліджень на базі таких похідних піролу, 
як етил 4-ацетил-3,5-диметил-1Н-пиррол-2-карбоксилат та етил 3,5-диметил-4-
форміл-1Н-пірол-2-карбоксилат і етил 4-((Е)-1-хлор-3-оксопроп-1-еніл)-3,5-диметил-
1Н-пірол-2-карбоксилат, в напрямку синтезу нових азометинів та дослідження їх 
будови, реакційної здатності і біологічної активності. 

З метою проведення досліджень на біологічну активність нами було розширено 
бібліотеку раніш описаних азометинів [2] реакцією етил 4-[(Е)-1-хлор-3-оксопроп-1-
еніл]-3,5-диметил-1Н-пірол-2-карбоксилату 1 з ароматичними амінами 2a,b в 
середовищі діетилового етеру за кімнатної температури (схема 1). 

Схема 1 – Реакція отримання азометинів 3а та 3b (R=Br (2а, 3а), CH3 (2b, 3b)) 

За даними тонкошарової хроматографії та спектрів ЯМР 1Н азометини 3a,b є 
індивідуальними ізомерами. В спектрах ЯМР 1Н в області 8.8 – 8.9 м. д. спостерігається 
поява характерного дублету азометинового протону зв’язку N=CH, тоді як дублет 
альдегідного протону з області 10.0 м. д. зникає (рис.1). 
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Рис. 1 – Спектр ЯМР 1Н (400 МГц, DMSO-d6) етил 4-(1-хлор-3-(4-
метоксифеніліміно)проп-1-єніл)-3,5-диметил-1H-пірол-2-карбоксилат 3b 

Також було встановлено, що взаємодія піролкарбальдегіду 4 з еквімолярними 
кількостями похідних 5-аміно-1Н-піразолу в киплячому етанолі без каталізаторів 
протягом кількох годин призводить до утворення азометинів 5a-f (схема 2). 

Схема 2 – Реакція отримання азометинів 5а-f (R= CH3 (5a), Br (5b)) 

Перебіг реакції контролювали за даними тонкошарової хроматографії відповідно 
до якої інші продукти не фіксувалися. Будову синтезованих сполук доведено за 
допомогою спектроскопії ЯМР 1Н. 

Отже, за результатами експериментальних досліджень отримано нові сполуки 
класу азометинів, які є перспективними в плані вивчення біологічної активності та 
подальшої їх трансформації в рамках концепції медично-орієнтованого синтезу. 

Список літератури: 
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Важливу роль у забезпеченні та підтримці життєдіяльності людини відіграють 
кисломолочні продукти, які у загальній структурі виробництва молочної продукції в 
Україні сьогодні займають 15 %. Аналіз ринку білкових продуктів харчування показує 
зростаючий інтерес споживача до сиру і сирних виробів, як найбільш доступного для 
всіх верств населення. Висока харчова цінність сиру обумовлена підвищеним вмістом в 
ньому важливих для організму амінокислот, особливо метіоніну та лізину. Великий 
вміст в сирі мінеральних речовин позитивно позначається на побудові тканин і 
формуванні кісток. 

Сьогодні в галузі виробництва сиру кисломолочного актуальним є вдосконалення 
технологічного устаткування та використання біологічних факторів для підвищення 
харчової цінності продукту.  

Метою даної роботи є вдосконалення технології виробництва сиру 
кисломолочного шляхом використання комбінованої закваски пробіотичних культур 
та сучасного автоматизованого котлу-сировиготовлювача. 

Перспективною є технологія отримання сиру кисломолочного термокислотним 
способом з внесенням фруктози під час нормалізації суміші. Біотехнологія сиру 
кисломолочного біфідовмісного складається із сукупності фізико-хімічних процесів 
перетворення молока у щільний згусток та обробки його. В даній технології доцільно 
застосовувати закваски із вмістом чистих культур  лактобактерій Lactococcus lactis 
subspecies lactis , Lactococcus lactis subspecies cremoris та Lactococcus lactis subspecies. lactis 
biovar diacetylactis та пробіотичні культури Bifidobacterium bifidum,  Bifidobacterium 
longum і Bifidobacterium breve при співвідношенні біфідо- та лактобактерій 10:1 [2].  

Формування та обробка згустку відбувається у котлі-сировиготовлювачі, що 
обладнаний теплообмінною сорочкою, лірами та датчиками температури. Перевагою є  
автоматизація лінії. Це дозволяє з підвищити вихід готового продукту, отримати 
біфідовмісний кисломолочний сир з тривалим терміном зберігання та 
функціональними властивостями, які забезпечуються високим вмістом життєздатних 
клітин пробіотичних культур Bifidobacterium, а також підвищеною кількістю 
сірковмісних амінокислот у продукті [2]. 
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Усі виробники світу прагнуть йти в ногу з часом і створювати такий продукт, який 
буде одночасно сучасним, дієвим, корисним, безпечним і привабливим для споживача. 
Світова ринкова вартість натуральної косметики очікувала позитивного збільшення з 
майже 34,5 млрд доларів в 2018 році до приблизно 54,5 млрд доларів, очікуваних в 
2027 році [1]. Ці дані свідчать про зростаючу важливість ринку натуральної та 
органічної косметики. Насправді, обізнаність споживачів про тип придбаних товарів з 
часом зростає. Це особливо актуально, коли мова йде про особисті споживчі товари. У 
конкретному випадку косметики завжди велика частка споживачів придбає 
натуральну і / або органічну косметику. 

На сьогодні є дуже актуальною проблема передчасного старіння шкіри, яка 
вирішується шляхом системного догляду за нею, головним чином – зволоженням. 
Зниження вологості призводить до сухості та лущення шкіри, що може викликати 
роздратування та запалення, а також різні дерматологічні хвороби. Крім того, недолік 
вологи може привести до втрати сяйва та еластичності, зменшення здатності шкіри 
зберігати свою форму. 

Маски для обличчя є найбільш поширеними косметичними засобами, що 
використовуються для догляду за шкірою. Головним чином це пов'язано з їх легкістю у 
використанні, різноманітністю, можливістю підбирати маску індивідуально в 
залежності від поточного стану шкіри, навколишнього середовища та клімату. Згідно 
статистичним даним [2] у 2018 році світовий ринок масок для обличчя досяг 
приблизно 5,80 млрд доларів США та зростає і надалі (рис. 1.). 

Рис. 1 – Глобальний обсяг ринку косметичних масок для обличчя, 2015-2025 (USD 
мільярд) 
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Гідрогелеві маски мають кращі характеристики, ніж маски, наприклад, з целюлози 
чи волокон, тому що гідрогель здатен утримувати велику кількість води і сироватки 
довгий час та характеризується м'якою еластичною консистенцією. Була 
проаналізована область світового косметичного ринку, який присвячений 
виробництву і випуску гідрогелевих масок. Ми дослідили склади масок іноземних 
виробників (Корея, США, Франція, Італія, Китай) та запропонували свою покращену 
технологію виробництва гідрогелевих масок. Українські відомі підприємства їх не 
виробляють, але випускають, вироблені в Китаї маски, під українськими брендами 
(«Via Beauty», «MAY»).  

В своєму проекті ми показуємо, що гідрофільна гідрогелева основа разом з 
проникаючою здатністю гіалуронана створюють маску, здатну доставляти активні 
інгредієнти в шкіру, що призводить до поліпшення гідратації шкіри, її тонусу і 
зовнішнього вигляду [3].   

Наша рецептура, на відміну від існуючих, спрямована на використання 
натуральних та органічних інгредієнтів, тому у виробництві використовуються 
рослинні екстракти та натуральні полімери. Варто відзначити, що запропоноване 
виробництво максимально співпадає з принципами «Зеленої хімії», в їх числі 
максимальне включення всіх матеріалів, використовуваних в процесі, у кінцевий 
продукт, запобігання утворень хімічних забруднень, відсутність побічних продуктів та 
отримання натурального продукту [4].  

Крім того нами були розглянуті питання сировинної бази для виробництва 
даного продукту, доступні в Україні, вивчені біологічні та фізико-хімічні властивості 
матеріалів досліджень, проведено контроль якості для отриманого продукту та оцінка 
економічної ефективності виробництва гідрогелевих масок, з використанням 
натуральної сировини. 

Органолептичні, фізико-хімічні та якісні показники гідрогелевої маски для 
обличчя визначено за стандартними методиками та оцінювались згідно існуючих 
технічних умов для цього продукту. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в теоретичному обґрунтуванні 
та експериментальному підтвердженні використання нових інгредієнтів у виробництві 
продукту для косметичного призначення. 
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Реакція амінометилювання в ряду триазолів практично не вивчена. Маються 
небагаточислені відомості лише про реакції 4-аміно-1,2,4-триазолу з формальдегідом 
та низкою нітроалканів, що мають СН-кислотність. 

Метою нашої роботи було здійснення в лабораторних умовах реакції Манніха за 
участю 4-аміно-1,2,4-триазолу та встановлення структури одержаних продуктів. 

Для проведення синтезів окрім 4-аміно-1,2,4-триазолу та параформальдегіду 
використовували деякі NH-вмісні гетероциклічні сполуки, що найбільш часто 
використовують задля отримання різноманітних основ Манніха. Були випробувані 
бензімідазол, карбазол, 3,5-диметилпіразол, ізатин та імід дифенової кислоти. 
Розчинниками слугували безводні ізопропиловий спирт або ДМФА для 
складнорозчинних у спирті вихідних сполук. 

Методика проведення синтезів була традиційною. Вихідні 4-аміно-1,2,4-триазол, 
параформальдегід та випробовуваний гетероцикл, взяті по 0,01 моль, перемішували у 
відповідному розчиннику на магнітному змішувачі на протязі 0,5-2 годин за кімнатної 
температури або при легкому нагріванні. Реакційну суміш витримували протягом доби 
до утворення осаду, який відфільтровували, очищували перекристалізацією, 
висушували та аналізували. 

В таблиці наведені основні результати дослідів. 
Вихідний 
гетероцикл 

Тпл 
продукт
а, ºС 

Брутто 
формула 
продукта 

Винайдено, % Вирахувано, % Ви
хід
, % C H N C H N 

Бензімідазол 173-174 C10H10N6 56,05 4,64 39,30 56,07 4,67 39,25 57 
Карбазол 160 – 

розкл. 
C15H12N5 68,72 4,60 26,71 68,70 4,58 26,72 64 

3,5-
Диметилпіра

зол 

155-156 C8H12N6 50,04 6,23 43,78 50,00 6,25 43,75 68 

Ізатин 170-172 C11H9N5O2 54,29 3,72 28,76 54,32 3,70 28,81 37 
Дифенімід 183-184 C17H13N5O2 63,92 4,03 21,96 63,95 4,07 21,94 59 

Аналіз спектрів ПМР для всіх продуктів синтезу показав наявність характерних 
сигналів для протонів метиленових груп, що зв’язують атом азоту гетероцикла з 
аміногрупою 4-аміно-1,2,4-триазолу (2,5-2,9 м.д.), а також наявність не менш 
характерних сигналів вторинної NH-групи, що належить молекулі 4-аміно-1,2,4-
триазолу (4,15-4,20 м.д.). Наведені відомості, а також дані елементного аналізу 
продуктів дозволяють зробити висновок, що реакція амінометилювання за Манніхом 
за участю 4-аміно-1,2,4-триазолу та всіх вибраних гетероциклічних сполук пройшла. 
Оновними продуктами реакції є біциклічні основи Манніха,їх вихід в усіх дослідах 
задовільний. 
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Харчові барвники - речовини природного чи штучного походження, призначені 
для додання, посилення чи відновлення забарвлення харчових продуктів [1]. Саме 
забарвлення харчового продукту має велике значення для споживача, як показник 
свіжості та якості [2]. Тому виробники широко застосовують ці речовини з метою 
поліпшення органолептичних характеристик готового продукту. Барвники, що 
застосовуються у харчовій промисловості поділяють на натуральні, неорганічні 
(мінеральні) й синтетичні [1]. Використання при виробництві продуктів природних 
барвників має ряд переваг, таких як гіпоалергенність, фізіологічна активність та 
висока засвоюваність організмом людини.  

Технологія виробництва натуральних барвників ґрунтується на процесі 
екстракції їх з природньої сировини. Таким способом отримають β-каротин, кармін, 
антоціан, хлорофіл тощо[2].  Спираючись на літературний огляд для подальшого 
дослідження було обрано антоціанові барвники, які одержують з плодів чорноплідної 
горобини, смородини. Через достатньо високу вартість цих ягід значно зростає ціна 
готового продукту. Тому ґрунтуючись на патенті RU 2294348 C2 було запропоновано 
спосіб отримання натурального харчового антоціанового барвника з відходів 
кукурудзи, що включає підготовку сировини шляхом її послідовної обробки 
гідролізуючим агентом, який містить суміш ферментів целюлози і геміцелюлози, та 
продукується мікроорганізмами Zygofabospora marxiana BKM Y-848 і  Geotrichiatum 
candidum 3С. З подальшою відмивкою одержаного ферментованого шроту, фільтрацією 
та згущенням готового антоціанового барвники [3]. 

Таким чином, одержаний антоціановий барвник має нижчу вартість без 
погіршення якості та технічних характеристик, технологія виробництва спрощується 
та є екологічною [3]. 
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Молоко і молочні продукти займають значне місце в харчовому раціоні людей. Їх 
вживає повсякденно більшість населення планети. Крім того, вони являються 
основною їжею для дітей раннього віку та входить до складу лікувальних дієт при 
багатьох захворюваннях. Молоко це краща їжа при серцево-судинних захворюваннях та 
едемах, воно підсилює виділення сечі без подразнення нирок, нейтралізує вплив 
деяких токсинів та хімічних речовин на людський організм, тому вважається 
необхідним для робітників зайнятих на шкідливому виробництві [1].  

Ціллю роботи є вивчення основних показників якості молока. 
Об’єктом дослідження є молоко питне коров’ячє. 
Предметом дослідження є органолептичні та фізико-хімічні показники якості 

молока. 
До складу молока питного коров’ячого у середньому входять: 3,7 – 4% молочного 

жиру, 3,4% білків, 4,7% молочного цукру, 0,7% мінеральних солів. Також, до складу 
молока входить група збалансованих вітамінів, таких як: вітамін А – сприяє зросту, 
укріплює зір; D – протирахітний, регулює відкладення солів у кістках; В1 – стимулює 
діяльність нервової системи; В2 – покращує роботу серця. Також вітаміни С, В12 та 
інші [2,3]. 

Вимогами до якості молока є відповідність нормативним органолептичним та 
фізико-хімічним показникам. 

До органолептичних показників відноситься смак, колір та запах молока. До 
фізико-хімічних показників відносять кислотність, буферність, окислювально-
відновний потенціал, щільність, в’язкість, поверхневе натягнення, осмотичний тиск, 
електропровідність. 

Стосовно оргоноліптичним якостям молоко повинно бути без осаду, у вигляді 
однорідної злегка в’язкої рідини, від білого до легко кремового кольору. До 
знежиреного молока допускається синюватий відтінок. Не повинно мати сторонніх 
присмаків та запахів. До топленого та стерилізованого молока допускається присмак 
кипятіння. 

Більш детально пояснимо фізико-хімічні показники: 
Кислотність – показник свіжості молока. Титруєма кислотність молока є 

критерієм оцінки його свіжості. Виражається вона в градусах Тернера - ⁰Т. Кислотність 
свіжоздоєного молока здорової корови від 16 до 19 ⁰Т. 

Буферність – це здатність молока реагувати на зміни його хімічного складу. 
Окислювально-відновний потенціал – це здатність складових речовин молока 

приєднувати чи губити електрони. 
Щільність – маса молока при температурі t=20⁰С, укладена у одиниці об’єму. 

Вимірюється у г/см3, кг/м3 та в градусах Ареометру (⁰А) – умовна одиниця яка 
відповідає сотим та тисячним часткам щільності вираженою у г/см3, кг/м3.  
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В’язкість – властивість рідини здійснювати опір при рухові одій частки відносно 
другої. В’язкість залежить від масової частки сухих речовин (білки, жири а також їх 
агрегатні стани).  

Поверхневе натягнення – виражається силою діючої на одиницю довжини 
кордону розділу двох фаз повітря – молоко. Більш низьке поверхневе натягнення 
молока пояснюється наявністю в ньому поверхнево активних речовин (ПАР) у вигляді 
білків плазми молока, оболонок жирових кульок, фосфоліпідів та жирних кислот. 

Осмос – одностороння дифузія розчинника у розчин. Осмотичний тиск 
обумовлений вмістом у молоці мінеральних солів та лактози. Чим вище осмотичний 
тиск, тим менше вірогідність розвитку мікроорганізмів у молочних продуктах.  

Електропровідність молока обумовлена наявністю у молоці іонів водню, калію, 
натрію, кальцію, магнію та хлору. Для молока 0,46 См/м [2,4]. 

Нажаль за браком об’єму статті не можливо навести технологію визначення 
окремих оргоноліптичних чи фізико-хімічних показників якості молока, та й 
представлені вони далеко не всі. Тому зупинимось на на темі визначення в молоці 
сторонніх речовин.  

Виявлення крохмалю. Для збільшення в’язкості (густоти) молока в нього 
добавляють крохмаль чи борошно. Визначення крохмалю чи борошна, добавлених у 
молоко засноване на реакції йоду з крохмалем, який забарвлюється під дією йоду у 
синій колір. Порядок проведення тесту: В пробірці змішують 5 мл. молока і 3 краплі 
спиртового розчину йоду. При наявності крохмалю розчин забарвлюється у синій колір 
при відсутності у блідо-жовтий. 

Виявлення соди. Для зниження кислотності і запобігання швидкого скисання до 
молока додають соду. Нейтралізоване содою молоко швидко псується, тому що 
позбавляється природних бактерицидних властивостей і в ньому розвиваються 
гнильні бактерії з утворенням шкідливих для організму людини речовин. Визначити 
наявність соди в молоці можна пробою з розоловою кислотою та пробою з аспірином. 
Порядок проведення тесту: У колбу налити 10 мл. молока, 10 мл. дистильованої води та 
2 мл. насиченого розчину аспірину. Вміст колби перемішати і нагріти на водяній бані 
до 60-65⁰С. Через годину вийняти колбу з бані та вміст профільтрувати. До прозорого 
фільтрату добавити від 8 до 10 крапель 10% хлорного заліза (FeCl3), зміна кольору 
розчину від темно-рожевого до червоно-жовтого кольору а потім випадання осаду, 
вказує на наявність в молоці соди [5]. 
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Традиційні методи виготовлення виробів з епоксидних олігомерів 
характеризуються тривалим технологічним циклом і невисокою якістю готових 
виробів, що обумовлено особливістю хімічних (процеси структурування), фізичних 
(перенесення тепла) і фізико-хімічних (міжмолекулярноı ̈взаємодіı ̈та ін.) процесів, що 
відбуваються на стадіı ̈структурування полімерних композиційних матеріалів (ПКМ). 

Тому актуально досліджувати метод інтенсифікаціı ̈ процесів структурування 
(полімеризаціı)̈ ПКМ, що дозволяє знизити тривалість технологічного циклу 
отримання ПКМ і значно підвищити комплекс експлуатаційних властивостей. 

Метод прискореного структурування в поле СВЧ особливо ефективний в 
безперервних технологічних процесах. Оптимізація режимів впливу поля СВЧ 
грунтується на температурно-частотноı ̈ залежності коефіцієнта діелектричних втрат, 
що дозволяє визначити зони стабільного впливу СВЧ на полімерний компаунд [1]. 

Метою роботи є розробка та дослідження процесів інтенсифікаціı ̈структурування 
ПКМ на основі епоксидного сполучного в поле СВЧ, з поліпшеним і стабільним 
комплексом міцностних і експлуатаційних властивостей. 

У технологіı ̈ переробки реактопластів широко використовують вплив СВЧ на 
вироби. Вироби обробляють протягом 15-480 с за допомогою генератора СВЧ через 24 
год. після виготовлення виробів (при менших термінах кондиціонування збільшується 
усадка). Вплив СВЧ відрізняється від інших видів впливу одночасним і рівномірним 
підвищенням температури по всьому об'єму виробу. Вплив СВЧ на діелектричні 
матеріали обумовлено релаксаційними втратами енергіı,̈ які виникають при терті 
заряджених частинок матеріалу в результаті ıх̈ зміщення або орієнтаціı ̈ під дією 
змінного електричного струму. На відміну від нагрівання теплопередачей, рівномірний 
вплив електричного поля СВЧ обумовлює однаковість нагріву в кожен даний момент у 
всьому об’ємі ПКМ, який нагрівається. Високочастотний нагрів відбувається за рахунок 
процесів поляризаціı ̈наявних в діелектрику «зв'язаних зарядів» [2] . 

У присутності електричного поля заряджені частинки прагнуть орієнтуватися в 
напрямку поля, при цьому енергія електричного поля перетворюється в потенційну 
енергію в полімерному матеріалі. Якщо зняти поле, то заряджені частинки 
повертаються в своє «нейтральне положення» і через наявність між частинками 
полімеру «міжмолекулярного» тертя потенційна енергія перетворюється в теплову. 
Виникає тепло і створює умови для прискореного структурування полімерного 
матеріалу. 

Представляло інтерес дослідити вплив режимів твердіння ПКМ на основі 
епоксидних олігомерів в поле СВЧ на ıх̈ основні фізико-механічні та експлуатаційні 
властивості. 

Основні параметри процесу структурування виробів в поле СВЧ для епоксидних 
компаундів представлені в табл.1. 
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Таблиця 1– Режими структурування епоксидних компаундів в поле СВЧ 

Параметри структурування Режими структурування 

Режим 1 Режим 2 Режим 3 

Частота струму, f, МГц 80 80 80 

Напруженість електричного поля, 

Е∙105, В/м 

1,0 2,0 2,5 

Час нагріву, τ, с 120 180 90 

Температура нагріву компаунда, 

T, 0С 

80 100 140 

У таблиці 2 представлені значення адгезійноı ̈міцності при рівномірному відриві 
епоксидних компаундів, структурованих в поле СВЧ, а також проведено порівняльний 
аналіз характеристик міцності властивостей епоксидних компаундів, структурованих 
конвекційним методом і в поле СВЧ (табл.2). 

Таблиця 2–Залежність адгезійноı ̈міцності при рівномірному відриві від режимів 
структу-рування епоксидних компаундів в поле СВЧ 

Склад компаунда, % Адгезійна міцність, А0, МПа 

Режим 1 Режим 2 Режим 3 

ЭД-20+ПЕПА+ДБФ+Al2O3 

(100)         (10)            (10)       (30)

11,5 14,5 9,0 

ЭД-20+УП-0633+MoS2

(100)                (32)          (20)

12,8 16,7 10,2 

ЭД-20+ПЕПА+МГФ-9+тальк 
(100)         (10)             (20)  (25) 

12,6 17,0 10,3 

Примітка: ЕД-20–епоксидний олігомер марки ЕД-20; ПЕПА–поліетіленполіамід; ДБФ–
дибутилфталат; Al2O3–двоокис алюмінію; УП-0633–діціанетілдіетілентріамін; MoS2–
дісульфід молібдену; МГФ-9-олігоефіракрилат. 

З табл.2 видно, що при збільшенні електричного поля і зменшенні часу його 
впливу спостерігається поліпшення адгезійноı ̈ міцності у всіх компаундів, які 
тверднуть по різним режимам. При чому, при більш низькій напруженості 
електричного поля час його впливу збільшується і навпаки, збільшення напруженості 
електричного поля сприяє зниженню часу впливу СВЧ на компаунд. 

Досліджено зв'язок між різними способами і режимами впливу і міцностними 
властивостями епоксидних компаундів. Епоксидні компаунди піддавалися впливу СВЧ 
при зазначених режимах і конвекційному нагріву при температурі 100 0С протягом 2 
год. В результаті досліджень встановлено, що структурування епоксидних компаундів 
у полі СВЧ в значній мірі покращує фізико-механічні властивості в порівнянні з 
конвекційним нагрівом. Це свідчить про більш повне і рівномірне протікання 
структурування епоксидного олігомеру в обсязі компаунда і, як наслідок, формування 
структури ПКМ з мінімумом структурних дефектів, як на межі  розділу фаз, так і в самій 
полімерній матриці. 
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технологии. Учебное пособие. Санкт-Петербург, 2014, –71 с. 



Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених-2020 352 

Секція 4.  Хімічна технологія та харчова промисловість, біотехнологія і розробка 
корисних копалин 

УДК 577;663 

ВПЛИВ ФОЛІЄВОЇ КИСЛОТИ НА ПРОЛІФЕРАТИВНУ АКТИВНІСТЬ 
КУЛЬТУРИ ДРІЖДЖІВ SACHAROMYCES CEREVISIAE 

І. А. Бєлих1,  О. О. Варанкіна2 

1 магістрант кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії,  НТУ  «ХПІ», 
Харків, Україна 

2 доцент кафедри біотехнології,  біофізики та аналітичної хімії, канд. техн. наук,  
НТУ «ХПІ», Харків, Україна 

ibelyh74@gmail.com 

Мікробіологічний синтез є одним з основних завдань біотехнологій, що найбільш 
інтенсивно розвивається. Його перевага полягає в тому, що він може бути здійснений у 
контрольованих умовах. Мікроорганізми легко культивуються і швидко 
розмножуються, часто на дешевих поживних середовищах, а вміст біологічно активних 
речовин відносно сталий і не залежить від факторів навколишнього середовища. 

Метою роботи є дослідження особливостей проліферативної активності культури 
дріжджів Sacharomyces cerevisiae (S. cerevisiae) під дією препарату фолієвої кислоти.  

Для вирішення мети поставлені наступні завдання: 
– дослідити вплив препарату фолієвої кислоти на проліферативну активність

клітин S. cerevisiae; 
– розрахувати питому швидкість розмноження дріжджів під час культивування у

20 % розчині сахарози з додаванням препарату фолієвої кислоти. 
В роботі досліджено культивування клітин дріжджів S. сerevisiae з додаванням до 

середовища 20 % сахарози препарату фолієвої кислоти різних концентрацій (0,004 
мг/мл; 0,006 мг/мл; 0,008 мг/мл; 0,01 мг/мл; 0,02 мг/мл). Під час експерименту були 
отримані дані залежностей інтенсивності розсіяного світлового потоку 
культурального середовища від концентрації фолієвої кислоти. За результатами 
досліджень побудовано кінетичні криві росту періодичної культури дріжджів 
S. cerevisiae. 

Рис. 1 – Кінетичні криві росту періодичної культури дріжджів 
S. cerevisiae при додаванні фолієвої кислоти 

mailto:ibelyh74@gmail.com


Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених-2020 353 

Секція 4.  Хімічна технологія та харчова промисловість, біотехнологія і розробка 
корисних копалин 

На рис. 1 представлені кінетичні криві росту дріжджів S. cerevisiae у середовищі з 
20 % складом сахарози та додаванні фолієвої кислоти різних концентрацій. 
Температура культивування 28 °С, час 210 хв. 

У контрольному зразку активація проліферації розпочалась на 60 хв., пік 
активного поділу клітин відбувся на 90 хв., після 120 хв. розпочалася фаза відмирання 
клітин. Кінетична крива росту клітин дріжджів у зразку № 2 має S-подібну форму, що 
складається з лаг фази, експоненціальної фази, стаціонарної та фази відмирання. На 
відміну від контрольного зразка поділ клітин розпочався вже на 30 хв. культивування, 
відмирання клітин спостерігалось після 120 хв. Таким чином, додавання фолієвої 
кислоти навіть в концентрації 0,004 мг/мл активує процес проліферації клітин 
дріжджів. При додаванні 0,006 мг/мл фолієвої кислоти у зразок № 3 активація 
проліферативної активності відбулася на 30 хв. і продовжилася до 90 хв. Саме в цьому 
зразку була найбільша інтенсивність розсіяного світлового потоку, це означає, що 
фолієва кислота концентрації 0,006 мг/мл має найбільший вплив на поділ клітин, як 
видно з графіку. Зразок № 3 має S-подібну криву, що складається з лаг фази, 
експоненціальної фази, стаціонарної та фази відмирання. Активація проліферації 
клітин дріжджів також відбулась у зразку № 4 при додаванні 0,008 мг/мл фолієвої 
кислоти. Але на відміну від попереднього зразка активність поділу клітин була 
нижчою. Крива росту не має лаг-фази та стаціонарної фази, а складається лише з 
експоненціальної фази та фази відмирання. У кривій росту зразка № 5 також відсутня 
лаг фаза, при додаванні 0,01 мг/мл фолієвої кислоти одразу розпочався поділ клітин. В 
цьому зразку також найбільша інтенсивність, але на відміну від 3-го зразка одразу 
після досягнення максимального поділу клітин розпочалося різке відмирання клітин. 
Додавання 0,02 мг/мл фолієвої кислоти до зразка № 6 привело до інгібування росту 
культури клітин дріжджів.   

Активацію проліферації клітин дріжджів можна пояснити участю відновленої 
форми фолієвої кислоти у синтезі ДНК, амінокислот, а також утворенні нових клітин, 
що є результатом збільшення біомаси [1].  

Додавання фолієвої кислоти в кількості 10 мг/100 см3 позитивно впливає на 
генеративну активність дріжджів, адже при цьому питома швидкість розмноження 
дріжджів під час культивування у розчині сахарози підвищується в середньому на 
20 %  відносно  контрольного  зразка. При цьому біомаса дріжджів після 
центрифугування у зразках з фолієвою кислотою є більшою на 20–25 %, порівняно з 
контрольним зразком [2].  

Пригнічення росту клітин можна пояснити тим, що поживних речовин у вигляді 
сахарів не достатньо для великої концентрації фолієвої кислоти, через те, що в її 
присутності відбувається швидке розщеплення сахарів через деякий час клітинам не 
хватає поживних речовин, тому і відбувається процес інгібування. 

Проаналізувавши результати експерименту можна зробити висновок, що фолієва 
кислота в концентрації 0,006 мг/мл та в незначній мірі при концентрації 0,004 мг/мл є 
активатором проліферації клітин дріжджів S. cerevisiae.  

Концентрація фолієвої кислоти 10 мг/100 см3 сприяє нарощенню біомаси 
дріжджових клітин на 20–25 %.   

Список літератури: 

1. Косів Р.Б. Інтенсифікація зброджування високогустинного  пивного сусла за участю
вітамінів / Р.Б. Косів, Л.Я. Паляниця, Н.І. Березовська, Т.В. Харандюк // Харчова наука і технологія. 
– № 10, Т. 3. – 2016. – С. 39–44.

2. Трегуб Н.С. Кінетичні параметри накопичення біомаси Lactobacillus acidophilus на
середовищах із селеном / Н.С. Трегуб, Л.В. Капрельянц // Наукові праі. – 2014. – Вип. 46, Том 2. – 
С. 112–115.  



Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених-2020 354 

Секція 4.  Хімічна технологія та харчова промисловість, біотехнологія і розробка 
корисних копалин 

УДК 663.3 

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА АЛКОГОЛЬНИХ 
МЕДОВО-ФРУКТОВИХ НАПОЇВ 

Д. М. Стаднік1,  О. В. Звягінцева2 

1 магістрант кафедри «Біотехнології, Біофізики та Аналітичної хімії»,  НТУ  «ХПІ», 
Харків, Україна 

2 доцент кафедри «Біотехнології, Біофізики та Аналітичної хімії», канд. біологічних. 
наук,  НТУ «ХПІ», Харків, Україна 

ghost150398@gmail.com 

Актуальність даної теми виходить з останніх тенденцій у розвитку культури 
виробництва алкогольних напоїв на основі меду та фруктів. За останні декілька років 
на західному ринку почалось так зване «повернення до істоків» знову почали активно 
розвиватися медоварні, які почали посувати на ринку крафтові пивоварні, хвиля 
медоваріння почала набирати високий попит, що призвело до відкриття невеликих 
виробництв по виробництву різних видів медовухи, меломелів, сайзерів [1]. 

Медово-фруктові напої це велика ланка напоїв яка відноситься до 
слабоалкогольних напоїв та фруктових, медових вин. Найчастіше у сучасному 
виробництві можна зустріти сидр яблучний з додаванням меду та спецій.та медовухи. 
Прообразом цього напою був старослов’янський збитень.  

Медовуха - це схожий на вино алкогольний напій, отриманий методом спиртового 
зброджування меду, розбавленого водою, так званого медового сусла. Виготовлення 
медовухи не відрізняється від виготовлення фруктових вин, за винятком використання 
базової сировини, якою є не фрукти, а природний мед. Виготовлення медовухи 
включає: приготування медового сусла, варка та витримування сусла, його 
зброджування та визрівання молодої медовухи. Види медовухи можна класифікувати 
за методом приготування сусла, за ступенем розбавлення сусла водою і за методом 
витримування сусла. Основна проблема в ферментації медовухи полягає в тому, що для 
її завершення потрібно багато часу.  Це зазвичай погано позначається на її смак через 
автолиза дріжджових клітин, що досить суб'єктивно, оскільки багатьом подобаються 
напої, що пройшли тривалу ферментацію на дріжджовому осаді.  Вони набувають 
дріжджові, хлібні смаки, характерні для багатьох ігристих вин, зокрема 
шампанського [3].  

Швидкість ферментації в деякій мірі залежить від сорту меду, але значно її 
прискорити дозволить: вибір правильного штаму дріжджів, приготування потужного 
дріжджового стартера, грамотна підгодівля дріжджів і контроль pH медового мусту. Не 
малу роль в приготування смачного напою грає час.  З одного боку, основна робота з 
приготування медового сусла займає не більше години.  З іншого, медове вино буде 
вимагати постійної уваги в процесі основної ферментації, а потім багато терпіння, поки 
вона буде освітлюватися і старіти» [2]. 

Сайзер (cyser) - це меломель з яблуками (зазвичай сідрових). Загальне враження: 
У якісних зразках стилю фрукт одночасно виражений і добре інтегрований в медово-
солодко-кислотно-танін-алкогольний баланс медовухи.  Деякі з кращих міцних зразків 
матимуть смак і аромат витриманого кальвадосу (яблучного бренді з півночі Франції), 
а тонкі сухі версії будуть мати смак, що нагадує хороше біле вино.  Фруктовий і 
медовий характери повинні створювати приємну суміш, але не обов'язково з рівним 
балансом.  Як правило, бажаний хороший баланс таніну і солодощі, хоча існують і дуже 
сухі, і дуже солодкі зразки [2]. 

mailto:ghost150398@gmail.com
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Аромат: В залежності від солодощі і фортеці, медовий і яблучний / сідрових 
характер, від тонкого до явного (у сухих і гідромель ароматика звичайно слабкіше, ніж 
у солодких і / або винних).  Яблучний / сідрових характер повинен бути чистим і 
вираженим;  він може висловлювати спектр яблучних характеристик від тонкої 
фруктовий до характеру певного сорту яблук, якщо він заявлений, або складної суміші 
яблучної ароматики.  Можуть бути присутніми деякі пряні або землисті ноти, а також 
злегка сірчистий характер.  Медовий аромат повинен бути помітним і може мати 
солодкість від легкої до значної, яка може висловлювати аромат фруктового нектару.  
Якщо заявлений сорт меду, аромат може мати сортовий характер, від тонкого до дуже 
помітного (у різних сортів будуть різна інтенсивність і характер).  Букет повинен 
відображати приємний характер бродіння, більш краща чиста і свіжа ароматика.  У 
більш міцних або солодких версіях в ароматі буде більше алкоголю і солодощі.  
Допустима легка пряна фенольність від певних сортів яблук, а також легкий 
діацетіловий характер від яблучно-молочного бродіння [2]. 

Удосконалення полягає у використанні патенту UA 113335 Вид дріжджів 
Saccharomyces cerevisiae - це типові високоякісні дріжджі, застосовувані у виноробстві. 
Вони характеризуються високим ступенем продукування ароматичних сполук під час 
бродіння та стійкістю до температури, і в залежності від виду вони розмножуються в 
температурних діапазонах 8-15 °C, 15-25 °C та 15-35 °C [2]. 

Ці дріжджі застосовують у виробництві червоних і білих вин. Їхнім недоліком є 
чутливість до високих концентрацій спирту та цукру, а також висока потреба в азоті. 
Для зброджування сусел з високим вмістом цукру часто використовують дріжджі виду 
Saccharomyces bayanus. Ці дріжджі зазвичай зброджують швидко, є стійкими до високих 
концентрацій спирту та цукру, мають відносно невелику потребу в азоті і є стійкими до 
низьких температур. Однак отримане вино має слабкий аромат і підвищений вміст 
SO2 [2]. 

Об'єктом удосконалення є штам Scm дріжджів Saccharomyces cerevisiae, 
депонований в колекції IAFB промислових мікроорганізмів під номером KKP 2052 p. 
Розмножування  дріжджів  штаму  Scm  для  медовухи  здійснювали  в  стаціонарних  
умовах  і отримали 37 г/л, а також здійснювали зброджування у ферментері та з 
використанням різних сусел: медового сусла з густиною 28°Blg та сусла на основі 
яблучного концентрату з густиною 21°Blg [2]. 

Використовуючи дане удосконалення виробництва призведе до покращення 
якості напою, та меншого використання добавок та консервантів, вирішує проблему 
зброджування високої кількості цукру в меду який використовують в виробництві 
медовух, меломелів, кайзерів, що призведе до домінування на ринку України, так як 
культура медоваріння у східній та центральній Європі почне розвиватися у 
найближчий час. 
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Одним з напрямків терапії злоякісних новоутворень є використання алкалоїдів. 
Фармакогенетичні дослідження показали, що ефективність і переносимість деяких 
препаратів пов'язані з особливостями генотипу пацієнта. У деяких випадках пухлини 
виявляються нечутливими до лікування або стають до нього резистентними вже у 
процесі лікування. Природні сполуки це перспективний об'єкт досліджень в області 
онкотерапіі через можливість знаходження речовин з новим механізмом дії і меншою 
токсичністю. На сьогоднішній день, незважаючи на широкий спектр наявних 
лікарських препаратів з рослин, багато представників флори не знайшли належного 
застосування в медицині. У цьому відношенні особливий інтерес представляє вивчення 
рослин, що містять алкалоїди, які мають різнобічну біологічну активність [1]. 

Актуальність обраної теми полягає в тому що ліки на основі алкалоїдів – це новий 
спосіб лікування пухлинних клітин з менш токсичною дією та високим терапевтичним 
ефектом. Мета даного проекту – обрати найбільш перспективний алкалоїд та 
запропонувати технологію його виробництва.  

Мною запропоновано спосіб отримання каллусних культур борця бородатого 
(Aconitum barbatum), що включає стерилізацію насіння, перенесення його в 
холодильник при температурі 5 ± 1 °С на 2,5 місяці для витримки і отримання 
каллусної культури з проростків. Від отриманих проростків відокремлюють пагони і 
поміщають в пробірки на агаризовану середу МС з додаванням 2,4-
діхлорфеноксіуксусної кислоти та 6-бензіламінопуріну для отримання каллуса. 
Культивування проводиться при температурі 26 ± 1 ° С, вологості 70% в темряві [2]. 
Після цього каллусну ткань культивують в екстракторі з додаванням цитокінінів з 
метою стимуляції різогененза. По завершенню культивування проводять екстракцію 
алкалоїдів. Поставлена мета досягається тим, що відповідно до способу отримання 
алкалоїдів шляхом екстракції рослинної сировини рідким аміаком, відгону екстрагента, 
екстракції алкалоідів з кубового залишку органічним розчинником і відгону 
останнього, отриманий залишок обробляють водним розчином сірчаної кислоти. [3, 4]. 

Результати роботи над проектом: 1. В якості рослинної сировини з якої виділяють 
аконітин було обрано  Aconitum barbatum. 2. Розроблено удосконалену схему 
виробництва алкалоїду аконітину, приведені технологічна і гідропневматична схеми.  
3. Запропоновані зміни дозволяють зменшити затрати на електроенергію, краще
екстрагувати кінцевий продукт, зменшити вартість кінцевого продукту  а також 
збільшити  його вихід. 

Список літератури: 
1. Тимофеева О. А. Культура клеток и тканей растений: навч. пос. / О.А. Тимофеева, Н.И.

Румянцева. – Казань: 2012. – 91 с. 
2. Функции алкалоидов [Електронний ресурс] / Г.Г. Борисова // Биохимия растений:

Вторичный обмен – 2013. – С. 120 – Режим доступу до журн.: 
https://studme.org/146077/matematika_himiya_fizik/funktsii_alkaloidov – Назва з екрану.  
3. Краснопольский Ю. М. Технология производства иммунобиологических препаратов / Ю.

Краснопольский, М. Борщевская. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2009. – 352 с. 
4. Лікарські засоби. Належна виробнича практика : СТ-Н МОЗУ 42-4.02016. –  [Чинний від

2016-07-29]. – К. : МОЗ України, 2016. – 335 с. 

mailto:sverdellubov@gmail.com
https://studme.org/146077/matematika_himiya_fizik/funktsii_alkaloidov


Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених-2020 357 

Секція 4.  Хімічна технологія та харчова промисловість, біотехнологія і розробка 
корисних копалин 

УДК 663.283 

МОЖЛИВОСТІ АВТОМАТИЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ В 
БІОТЕХНОЛОГІЇ ІГРИСТИХ ВИН 

А. В. Кошиль1,  О. О. Варанкіна2 

1 магістрант кафедри біотехнології біофізики та аналітичної хімії,  НТУ  «ХПІ», 
Харків, Україна 

2 доцент кафедри біотехнології біофізики та аналітичної хімії, канд. техн. наук,  
НТУ «ХПІ», Харків, Україна 

avarankina@gmail.com 

У сучасному виробництві ігристих вин все більшого значення набуває 
автоматизація системи контролю якості сировини, напівфабрикатів та готової 
продукції. Сьогодні якість проміжних продуктів та сировини оцінюють за допомогою 
інструментальних та органолептичних методів. Процедура аналізу полягає у відборі 
зразків, транспортуванні їх до лабораторії та безпосередньо в аналізі зразків [1]. 
Сучасні прилади забезпечують швидкий і точний аналіз, але вони вимагають багато 
ручної праці та часу для відбору проб і доставки зразків до лабораторії.  

Отже, проблема полягає в тому, що сучасні методи контролю якості можуть 
потребувати багато часу і багато кваліфікованих робітників. Проте, існуючі 
вимірювальні прилади та комп’ютери дозволяють автоматизувати вимірювання 
певних параметрів. Найважливішими можна назвати такі показники як: об’ємна частка 
етилового спирту, та масова концентрація цукрів [2]. Одним із методів вимірювання 
концентрації цукру та об’ємної частки спирту, що може бути автоматизованим, є 
рефрактометрія [3]. 

Виходячи з цього можна зробити висновок про можливість створення нової 
автоматизованої системи експрес-контролю, яка мала би підключення прямо до 
ємкісних апаратів. Така система повинна мати декілька ключових вузлів: шлюз для 
відбору зразків, який вмонтовано в ємкісний апарат; камера для відгону спирту із 
зразку і доведення залишку водою до вихідного об’єму; камера для прийому 
відігнаного спирту і доведення його водою до вихідного об’єму зразку; камери з 
рефрактометрами, що підключені до попередніх двох камер; ємності з розчинами для 
калібрування рефрактометрів, та з дистильованою водою; ЕОМ для обчислення 
результатів та управління аналізом. Також вся система має мати підходи для 
обслуговування та  чистки. Камери для рефрактометрів можуть бути вбудованими в 
спеціальний захисний кожух, який би забезпечував постійний тиск та температуру. 
Подібна система виключає доставку зразків до лабораторії, автоматизує процес  
відбору зразків, їх підготовки та самого аналізу, таким чином вона значно зменшує час, 
що необхідний на отримання результатів вимірювань і, тим самим, зменшує час реакції 
персоналу на зміни у складі сировини, напівфабрикатів та готового продукту. 
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На даний час вакцинація являється єдиним методом захисту від кору. 
Актуальність даної теми полягає у тому, що людство відвело увагу від інших 
небезпечних захворювань, які також можуть привести до важких і навіть летальних 
результатів, як і COVID-19: випадки захворювання на кір набирають небезпечних 
масштабів.  

Мета роботи: удосконалення біотехнології вакцини проти кору за рахунок 
використання нового штаму вірусу кору Ленінград-16в (Л-16в), який характеризується 
високою репродукційною активністю та має знижену нейровірулентність. Задачею 
роботи є обґрунтування нового штаму-продуценту для підвищення виходу цільового 
продукту і зниження нейровірулентності. 

Кір - це заразне вірусне захворювання, яке залишається однією з найважливіших 
причин смертності дітей. Вірус кору дикого типу передається повітряно-крапельним 
шляхом від інфікованої людини, має епідемічний характер. Виділяють симптоми: дуже 
висока температура, кашель, нежить та інші катаральні прояви, численні висипи на 
шкірі.  На протязі останніх років кір відроджується на фоні недостатньої імунізації 
населення. Спалахи кору фіксуються у всіх частинах світу [1].  

За 2020 рік на території України проти кору вакцинована менша половина числа 
немовлят, що в подальшому призведе до епідемії. За рекомендаціями ВООЗ 
розповсюдження вірусу припиниться при вакцинації 95% жителів країни.  

Після подолання хвороби в організмі людини зберігається імунітет проти даного 
захворювання на протязі всього життя. Людей, які не хворіли на кір, двічі 
прищеплюють вакциною, що забезпечує  зберігання антитіл до вірусу кору в організмі.  

Для профілактики кору використовують [2]: 
 моновакцину, в склад якої входить живий аттенуйований штам вірусу кору

(новий аттенуйований штам Ленінград-16в культивують на культурі клітин 
фібробластів ембріонів перепелів, знижуючи цим самим її нейровірулентність та 
посилюючи імуногенну активність,  стабілізують та ліофілізують вакцину); 

 комбіновану вакцину, яка одночасно дає захист від кору, краснухи та
епідемічного паротиту (поєднання трьох моновакцин та забезпечення  імунної 
відповіді на всі компоненти). 

В результаті роботи розглянута біотехнологія виробництва вакцини проти кору з 
використанням нового штаму-продуценту Л-16в, який культивується на культурі 
клітин ФЕП. 
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Проблема резистентності мікроорганізмів до антибіотичних препаратів стає все 

більш нагальною, та гостро стає питання пошуку нових речовин з антибіотичною і 
протимікробною дією, а також організмів, що здатні їх продукувати. Перспективними 

є продукти вторинного метаболізму деяких мікроорганізмів, що здатні проявляти 

антогоністичну активність по відношенню до збудників захворювань.  
Метою роботи було дослідження біотехнології накопичення метаболітів 

Orуzamyces indici РГЦ та впливу їх на організм людини. 
Об'єктом дослідження був обраний консорціум мікроорганізмів, який має 

тривіальну назву рисовий гриб. Orysamyces indici РГЦ, що представляє собою 

асоціативний консорціум дріжджів  (Zygosaccharomyces  fermentati Naganischi, Pichia 
membrano faciens  Hansen), молочнокислих (Lactobacillus  paracasei  subsp. paracasei, 
Leuconostoc mesenteroides subsp. dextranicum) та оцтовокислих (Acetobacter aceti) 
бактерій. В ході своєї життєдіяльності Orysamyces indici РГЦ здатний продукувати 

летючі ароматичні речовини, ферменти, вітаміни, амінокислоти, низькомолекулярні 
карбонові кислоти та високомолекулярні жирні кислоти, які мають важливе 

метаболічне значення в організмі. Однією з основних жирних кислот, що продукує 

Orysamyces indici РГЦ, є лаурінова кислота, яка має антибактеріальні властивості. Для 

визначення антагоністичних властивостей напою бродіння, що отриманий із 

використанням в якості продуцента Oryzamyces indici РГЦ, готували живильне 

середовище з оптимально підібраними концентраціями сахарози та фруктози. 

Встановлено, що додавання на початку культивування до субстрату лактози сприяє 

прискореному зростанню продуцента. Антагоністичну активність оцінювали шляхом 

вимірювання діаметра зони затримки росту (зони лізису) тест-культур. Встановлено, 

що найбільша інгібуюча дія продукту бродіння на основі рисового гриба 

спостерігається по відношенню до стафілококів, які є збудниками багатьох тяжких 

захворювань. Це дозволяє розглядати культуральну рідину Orysamyces indici РГЦ як 

потенційний поліфункціональний напій.  
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Індустрія пива дуже швидко розвивається через підвищений попит на продукт. 
Тому головним завданням технологів є вдосконалення виробництва пива з метою 
розширення асортименту та підвищення харчової цінності продукту. 

Пиво – це ігристий, освіжаючий напій з характерним хмельовим ароматом і 
приємним гіркуватим смаком. Основною сировиною для виробництва пива є ячмінь, 
хміль, дріжджі та вода. Головним процесом у виробництві пива є спиртове бродіння – 
біохімічний процес розщеплення  цукрів до спирту та вуглекислого газу, який 
проходить в результаті життєдіяльності мікроорганізмів або під впливом 
виділених ними ферментів. В пивоварінні в якості біологічного агенту 
застосовують дріжджові гриби різних видів, в тому числі Saccharomyces cerevisiae. 
Поряд з основним процесом утворення етилового спирту, утворюються і 
побічні продукти  бродіння,  які при  дотриманні  параметрів  технологічного процесу 
позитивно   впливають   на   органолептичні   показники   якості  готового 
продукту [1]. 

Мета виробництва світлого пива з використанням несолодженої сировини 
полягає у тому, що в результаті ми отримуємо новий сорт пива з оригінальним смаком і 
медовим свіжим ароматом, який зазвичай не є характерним для  11%-ого пива. В якості 
несолодженої сировини запропоновано використовувати вівсяну крупу, а також 
додавати концентрований водний екстракт цикорію. Овес відрізняється від інших 
злакових культур  високим вмістом амінокислот, мінеральних речовин, вітамінів і 
некрохмальних полісахаридів.  

За вмістом макро- і мікроелементів він займає перше місце серед злаків. Цінність 
цикорію, як харчової культури, визначає його біохімічний  склад.  Коріння  цикорію 
багаті  вуглеводами,  зокрема  фруктозанами   (4,7 –  6,5 %). У них міститься до 4,5 –
 9,5 % вільної фруктози та її водорозчинний полімер – інулін, який є корисним для 
мікрофлори шлунку. 

Таким чином, в результаті додавання до складу світлого пива вівсяної крупи з 
концентрованим водним екстрактом цикорію можна отримати готовий продукт 
підвищеної харчової цінності, з поліпшеними органолептичними і фізико-хімічними 
показниками якості [2]. 
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Асортиментний ряд вітчизняного морозива в основному складає високожирна 
продукція вершкової та пломбірної груп, хоча у світі з кожним роком зростає попит на 
низькокалорійне молочне морозиво. Однак, характерними вадами консистенції 
морозива молочного за зниження у ньому вмісту жиру є грубокристалічна структура та 
гетерогенна повітряна фаза. Саме тому для запобігання такої вади консистенції у 
молочні суміші додатково вносять вологозв’язувальні компоненти, у тому числі білкові 
концентрати, як тваринного, так і рослинного походження. 

Молочні білки відіграють важливу функціонально-технологічну роль у складі 
морозива, оскільки є ефективними емульгаторами та піноутворювачами, підвищують 
в’язкість сумішей і стабілізують консистенцію готового продукту шляхом обмеження 
наростання розмірів кристалів льоду впродовж його зберігання [1]. Особливо важливу 
технологічну функцію молочні білки виявляють у морозиві з підвищеним вмістом 
води, зокрема за вмісту жиру від 0,5 до 5,0 %. За дефіциту сухих речовин, у тому числі й 
жиру, значно погіршуються органолептичні характеристики продукту через втрату 
вершкового присмаку і кремоподібної консистенції.  

Саме тому численні компанії, які спеціалізуються у сфері інновацій у технології 
морозива, пропонують до впровадження концентрати рослинних і молочних білків та 
полісахариди, або суміші білків та полісахаридів у якості міметиків молочного жиру [2].  

Технологічні функції білків у складі морозива – це вологозв’язування, 
емульгування, загущування, піноутворення, стабілізація структури. Тому, окрім 
збагачення, білки виконуватимуть у складі морозива важливу роль у формуванні його 
дисперсних систем та органолептичних характеритик.   

Низька масова частка білку у сироватці (0,6-0,8%) вимагатиме найсуттєвішого 
коригування його вмісту у сироватковому морозиві. Нині особливу увагу науковці і 
технологи приділяють скринінгу заквашувальних культур   Lactobacillus acidophilus, які 
здатні виділяти у поживне середовище екзополісахариди. Подібні природним способом 
продуковані полісахариди виконують роль чинників адгезії корисних мікроорганізмів 
на поверхні кишківника, а також як натуральні біозагусники стабілізують структуру 
кисломолочних продуктів  і сумішей [3]. У разі ферментації вторинної молочної 
сировини культурами   Lactobacillus acidophilus, які продукують екзополісахариди, 
також підвищується її харчова цінність. 

Тому було вирішено підвищити вміст білку у морозиві ацидофільно-
сироватковому до значень, що не нижчі за 4 % за рахунок внесенням білкових 
концентратів. 

Вологозв’язувальна здатність складає для сухого знежиреного молока – 58 %, для 
казеїну – 70 %, казеїнату калію – 125 %, казеїнату натрію – 270 %. Зважаючи на це, 
найбільш технологічно ефективним білковим концентратом є казеїнат  натрію. Цей 
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білок покращує збитість, емульгування та стійкість структури морозива за 
рекомендованого вмісту від 0,5 до 1,0 % [4], тому саме його, у поєднанні іншими, було 
вирішено застосувати для проведення дослідження.  

Для підтримання балансу за вмістом СЗМЗ для морозива ацидофільно-
сироваткового було обрано сироватку демінералізовану для попередження 
виникнення солоного присмаку у морозиві, який зазвичай з’являється у разі 
перевищення у його складі більше ніж 3% сироватки сухої недемінералізованої.  

У випадку застосування сироватки як молочної основи вміст білку зменшується 
найсуттєвіше ‒ від 3,23% (контроль) до 1,28% (морозиво на сироватці) за одночасного 
значного зсуву у бік переважання у складі СЗМЗ лактози та мінеральних солей ‒ від 
62,87 % (контроль) до 85,29% (для морозива сироваткового). Тому саме морозиво 
сироваткове  найбільше потребує  збагачення молочно-білковими концентратами за 
нестатку ефективного біополімеру ‒ білку, що зв’язує вільну воду, структурує суміші та 
стабілізує структуру морозива. 

З метою виявлення раціонального вмісту білкових концентратів у складі 
морозива ацидофільно-сироваткового, було досліджено можливість збагачення 
продукту казеїнатом натрію (КН), концентратом сироваткових білків, одержаних 
методом ультрафільтрації (КСБ-УФ) та соєвим білковим ізолятом (СБ). 

Вміст білку у морозиві ацидофільно-сироватковому за рахунок білку, що 
привнесений сироваткою, складає усього 1,28%. Тому з метою надання продукту 
статусу «збагачений білком» з відповідним підвищенням його вмісту не нижче 4%, 
було розраховано рекомендований вміст молочно-білкових концентратів, які мають 
привнести до складу продукту не менше 2,75-3,0 %  чистого білку. З цією метою для 
збагачення дослідних зразків морозива було обрано вміст молочно-білкових 
концентратів в діапазоні від 0,75 до 3,75% з кроком 0,75 %. 

За результатами  аналізу функціонально-технологічних характеристик білків, 
можна рекомендувати масову частку КСБ-УФ на рівні 1,0-1,5%, а вміст КН у складі 
морозива, внаслідок прояву лужного присмаку, не зважаючи на його інші переваги, слід 
застосовувати у кількості не більше 0,75 %.  

Соєвий білковий ізолят, як і КСБ-УФ, можна рекомендувати у кількості близько 
1,0-1,5 %, хоча цей білок менш ефективний у складі морозива ацидофільно-
сироваткового. 

Перспектива подальших досліджень полягає у розрахунку біологічної цінності 
готового продукту, збагаченого білком, за амінокислотним скором для застосування 
одержаних результатів у маркетинговому просуванні нового виду морозива на ринку. 
Також слід вирішити питання щодо часткового зниження вмісту цукру у морозиві для 
зниження його глікемічного індексу. 
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В наш час стає дуже актуальною проблема оцінки активності та дослідження 
впливу нанопрепаратів, які розвиваються та все більше з’являються на 
фармацевтичному ринку. У той же час, потрібно знаходити шляхи первинної оцінки 
таких лікарських форм, наприклад: біотестування за допомогою простіших.  

Метою роботи є дослідження впливу нанопрепарату, що містить цитохром С, на 
тест-організм. Було поставлено наступні задачі: отримати культуру тест-об’єкту 
Paramecium caudatum та визначити оптимальний метод її культивування і виділення в 
лабораторних умовах; дослідити токсичність ліпосомальної форми цитохрому С на 
Paramecium caudatum; визначити компонент, або суміш компонентів у ліпосомі, що 
викликають токсичний ефект [1]. 

Paramecium caudatum - вид інфузорій, одноклітинних організмів, що доволі  часто 
зустрічаються  в літературі як тест-об`єкти. Парамеції широко розповсюджені в 
природі, не вибагливі до умов культивування та реагують на більшість цитотоксинів, 
що робить їх дуже зручними для вивчення [1].  

У даній роботі було вивчено вплив нанопрепаратів на прикладі ліпосомальної 
форми цитохрому С (гем-білок, що входить до складу дихального ланцюга та являється 
одноелектронним транспортером). Така форма цитохрому в своєму складі містить 
окрім діючої речовини фосфатидил-холін (лецитин) та аніонний фосфоліпід – 
дипальмітоїлфосфатидилгліцерин (ДПФГ). 

Було встановлено, що ліпосомальна форма препарату має летальний вплив на 
Paramecium caudatum. Вже за 30-60 хвилин після введення в концентраціях 10-400 
мкг/мл відбувалася вакуоляризація мембран, що свідчить про серйозні порушення в 
роботі скоротливих вакуоль. Через 24-72 години летальність досягала 100%. Так як до 
складу препарату входить 3 речовини, було вирішено експериментальним шляхом 
встановити, який компонент або комбінація компонентів мають токсичний вплив на 
одноклітинний організм. Під час дослідів виявлено, що вільний цитохром у відповідних 
концентраціях не має жодного впливу, фосфатидил-холін (природний фосфоліпід) 
також не діє летально на парамецій протягом 4-5 діб, а емульсія лецитину та аніонного 
фосфоліпіду має аналогічний ефект, як і ліпосомальна форма препарату [1].  

Було зроблено висновки, щодо токсичності аніонних фосфоліпідів у великих 
концентраціях на одноклітинний організм – Paramecium caudatum. 
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Останнім часом техніка для подальшого прогресу потребує нових матеріалів з 
високими значеннями радіопоглинаючої здібності, яка певним чином залишається 
стабільною при змінах частоти електромагнітної хвилі. Матеріали з високими 
значеннями діелектричної проникності зараз застосовуються в якості 
радіопоглинаючих елементів. 

Досвід сьогодення показує, що використання радіопоглинаючих матеріалів є 
перспективним в військовій та авіаційній сферах. Серед перспективних матеріалів, які 
мають високі показники діелектричної проникності та зберігають ці властивості в 
широкому частотному діапазоні є титанати барію. Матеріали з високою діелектричною 
проникністю використовуються при створенні радіопоглинаючих покриттів, які 
захищають електронну техніку від виявлення радарами можливого ворогу. Проте їх 
основне призначення – розробка ефективних поглинаючих шарів.  

Ці матеріали являються також найбільш актуальними  для створення ефективних 
систем захисту даних, проектування і монтажу безлунних камер, забезпечення 
оптимальних налаштувань радіоелектронної апаратури, забезпечення безпеки при дії 
електромагнітного поля, приховання техніки від радарів, маскування військового 
устаткування і так далі. 

З метою дослідження фізичних властивостей нових фаз у створеній кераміці на 
основі титанату барію та славсоніту було досліджено фази, які істотно знижують 
діелектричні властивості отриманого матеріалу. В лабораторних умовах виготовлено 
зразки, для яких визначені уявна щільність, відкрита поруватість, водопоглинення, 
діелектрична проникність та вивчено мікроструктуру. 

На основі проведених досліджень розроблено технологію виготовлення 
керамічних матеріалів зі значенням діелектричних властивостей, які знаходяться в 
наступних інтервалах ε = 14,69 – 259,9. Технологія виробу перебігала у дві стадії. Перша 
стадія – синтез, проходила за температури 1350 °С, при витримці максимальної 
температури – 1 година. Друга стадія – отримання виробу проходила за температур 
1270, 1300, 1350 та 1400 °С за тих самих умов витримки. Найкращий зразок було 
отримано за температури 1270 °С та тиску пресування 10 МПа з наступними 
характеристиками виробу: ε = 41,8, W – 7,55 %, П0 – 21,4 %, ρ – 2,84 г/см3. 

Створення нових фаз суттєво змінює координацію атомів навколо барію та робить 
структуру аморфною, що знижує кількість радіохвильової енергії, яку зможе поглинати 
керамічний матеріал. Це є проблемою при створенні композиційних радіопоглинаючих 
матеріалів. 

Розроблено склад та технологію отримання композиційної кераміки на основі 
славсониту та титанату барію з великими діелектричними та фізико-механічними 
властивостями. 
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На сьогодні актуальним є пошук продуцентів які б могли бути використані у 
різних сферах біотехнології. Таким продуцентом може стати тибетський (кефірний) 
гриб. Численні дослідження підтверджують, що до складу кефірного грибу входять три 
типи мікроорганізмів – це молочнокислі (Lactococcus, Leuconostoc, Streptococcus, 
Lactobacillus) та оцтовокислі бактерії (Acetobacter aceti) і  дріжджі (Kluyveromyces lactis, 
Kluyveromyces marxianus, Torula kefir, Saccharomyces cerevisiae), які розташовані в 
полісахаридній матриці з полісахаридів, білків та ліпідів. Кефірний гриб є продуцентом 
амінокислот, білків, великої кількості вітамінів, макро- та мікроелементів (Кальцій, 
Ферум, Цинк), ароматичних речовин, полісахаридів та ферментів. Саме це обумовлює 
можливість використання цього унікального консорціуму одразу в двох напрямках: 
отримання кефіру з корисними властивостями та використання біомаси продуцента як 
сировини для отримання ферментативного гідролізату, що містить різноманітні 
фактори росту для лактобактерій і може бути використаний замість дорогих  поживних 
середовищ на кшталт МРС.  

Метою роботи було дослідити біотехнологічні властивості тибетського грибу, а 
саме застосування його культуральної рідини як поліфункціонального напою та 
можливості використання біомаси продуценту як сировини для отримання гідралізату. 

В роботі було досліджено життєдіяльність грибків за різних умов культивування. 
Досліджено зразки, що отримані сквашуванням молока різної жирності, та зразки, що 
отримані на безлактозному молоці. Встановлено залежності активної та титруємої 
кислотності від температури та часу сквашування. Встановлено органолептичні 
властивості отриманого кисломолочного продукту. Визначено вміст кальцію в пробах 
вихідного молока та в кефірі в залежності від тривалості ферментації, вміст загальної 
кількості білків та казеїну, масова частка жиру та лактози. 

Отримані результати дослідження дозволяють розглядати симбіотичну культуру 
– тибетський гриб як продуцент біологічно активних речовин для поживних
середовищ, та отриманий кисломолочний продукт як функціональний напій з високою 
харчовою цінністю. 
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На розвиток промисловості в наш час вагомий вплив має якість конструкційних 
матеріалів, тому однією з основних причин використання хромонікелевих сталей є їх 
корозійна стійкість, але в певних агресивних умовах, таких як середовища з вмістом 
іонів депасиваторів вони втрачають свої властивості [1-3]. Тому важливо подбати про 
методи, які дозволять підвищити захисні характеристики даного сплаву. Досить 
простим та ефективним рішенням такої проблеми є формування електрохімічним 
шляхом композиційних оксидних покриттів на металах та сплавах. Вагомим 
аргументом на його користь являється в тому числі простота, невисока собівартість та 
можливість керувати товщину, склад оксидної плівки, що в свою чергу впливає на 
властивості покриттів [4-6].  

Метою наукової роботи є дослідження протикорозійних властивостей отриманих 
композиційних оксидних покриттів на хромонікелевій сталі та впливу завершальної 
обробки на антикорозійний захист матеріалів.  

Формування молібден-, цирконій-, алюміній-, титанвмісних композиційних 
оксидних покриттів здійснювали в гальваностатичному режимі в двохелектродній 
комірці протягом 30 хвилин. Як анод використовували пластини із сталі 08Х18Н10, 
допоміжним електродом слугувала платина. Отримані покриття мали чорний колір, 
досить міцне зчеплення з основою та є рівномірними [7, 8]. 

Корозійну стійкість досліджували в 3-електродній комірці, де робочим 
електродом слугували зразки сталі без та із композиційними оксидними покриттями, 
допоміжними цинк та платина, як електрод порівняння використовували – 
хлорсрібний. В якості електроліту використовували 6% розчин NaCl. Тривалість 
експозиціı ̈ контактних пар в експериментальному середовищі 100 годин та 
співвідношення площі анода та катода 4:1. Поляризаційні залежності знімали на 
потенціостаті IPC-pro в потенціодинамічному режимі зі швидкістю розгортки 
потенціалу 2 мВ/с. Для дослідження впливу завершальноı ̈ обробки на корозійну 
стійкість сталі зразки додатково обробляли лаком, антикором «Е-Тес 510» та 
машинним мастилом [9-11].  

Для підвищення корозійної стійкості сталі покриття модифікували сполуками 
вентильних металів, таких як молібден, цирконій, алюміній, титан та застосовували 
завершальну обробку лаком, антикором «Е-Тес», машинним мастилом. З отриманих 
поляризаційних залежностей можна зробити висновок, що досліджувані покриття 
підвищують корозійну стійкість сталі в хлоридних середовищах. Також досить гарні 
корозійні показники отримані для сталі із композиційними матеріалами, які додатково 
оброблено лаком, даний результат досягається в значній мірі завдяки тому, що він 
підвищує електроізоляційні властивості покриття. Результати отримані при обробці 
поляризаційних залежностей також підтверджуються корозійними випробуваннями 
відповідних зразків, завдяки яким з’ясовано потенціали та граничні густини струму 
корозії [12, 13].  
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Отримані результати корозійних випробувань у хлоридному середовищі свідчать 
про те, що за 100 год експерименту збільшується швидкість корозії сталі із 
композиційними матеріалами (0,0097 г/м2·год) у порівняні із нержавіючою сталю без 
оксидного покриття (0,0065 г/м2·год). Однак додавання сполук вентильних металів до 
складу покриттів зменшує швидкість корозії в 1,7 – 3,1 разів.  

На підставі проведених досліджень встановлено, що застосування завершальної 
обробки сталі із композиційними матеріалами антикором «Е-Тес 510» підвищує захисні 
властивості покриттів в 3,5, а лаком в 4 рази. Найменша швидкість корозії 
спостерігається для молібденвмісних оксидних покриттів із застосуванням 
завершальної обробки лаком. Дані результати вказують на доцільність використання 
вищезазначених методів захисту сталі від корозії. 
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При використанні склопластикових труб для транспортування різних хімічних 
середовищ під високим тиском та підвищеній температурі постає проблема зниження 
фізико-механічних властивостей в залежності від співвідношення товщини стінки до 
внутрішнього діаметру виробу та проблема утворення розшарування. 

На сьогоднішній день досконало не вивчено вплив технологічного процесу 
виробництва товстостінних виробів з співвідношенням товщини стінки до 
внутрішнього діаметру більшим за 0,1 методом косошарого поздовжньо-поперечного 
намотування на зміну фізико-механічних властивостей склопластикових та природу 
утворення розшарувань. 

Для дослідження даної залежності виготовлені склопластикові труби методом 
безперервного косорашого поздовжньо-поперечного намотування діаметром 62 мм та 
товщиною стінки 3 та 8 мм на основі епоксидних компаунду, до складу якого входили 
епоксидний олігомер ВЕ-188 та система тверднення: твердник 
метилтетрагідрофталевий ангідрид (МТНРА) з прискорювачем – третинним аміном 
2,4,6 трис(диметиламінометил)фенолом. Як волокнистий наповнювач обраний 
скляний ровінг лінійною густиною 600 г/км. Із одержаних склопластикових труб за 
допомогою механічної обробки виготовлені відрізки труб довжиною 1 м для 
визначення руйнівної напруги за умови втрати герметичності, для визначення якої 
використовували гідравлічний стенд конструкції СГІ-99.  

В ході дослідження зміною ряду технологічних факторів, серед яких температура 
вихідної сировини на різних етапах намотування, температурний режим у кожній з зон 
структурування, продуктивність обладнання, а, відповідно, і час структурування 
вдалось одержати товстостінні вироби без розшарувань у стінці труби. Значення 
руйнівної напруги за умови втрати герметичності склопластикової труби з внутрішнім 
діаметром 62 мм та товщиною стінки 8 мм (співвідношення 0,13) поступається 
аналогічному показнику склопластикової труби з внутрішнім діаметром 62 мм і 
товщиною стінки 3 мм (співвідношення 0,05) на 22 %, тоді як склопластикова труба з 
розшаруванням зменшує даний показник більш ніж у два рази. 

З метою збільшення показника руйнівної напруги за умови втрати герметичності 
товстостінних склопластикових виробів одержаних КППН, до складу полімерного 
компаунду додавали пластифікатори Етал-1, ДЕГ у межах від 5 до 20 %. Найкращі 
результати отриманні для склопластикових виробів з полімерними компаундами, які 
містили 8 % пластифікатора Етал-1, 10 % пластифікатора ДЕГ, а значення руйнівної 
напруги збільшилось на 15 % і дорівнювало 150 МПа. 
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На сьогоднішній день в  сучасному  світі зростають тенденції розвитку будь– якої 
промисловості (харчова, хімічна, металургійна,видобувна,електроенергетична,паливна 
та легка). Для свого економічного зростання та нормального функціонування  
промислові, підприємства споживають велику кількість вод. Але на жаль на багатьох 
підприємствах не має доскональної очистки стічних вод, на деяких взагалі її не 
використовують. В наслідок цього споживання великої кількості води на 
підприємствах  для своїх потреб може стати причиною  негативних наслідків для 
навколишнього середовища, а саме  надмірна  кількості стічної  води, що призводить  
до скидання недостатньо очищених і неочищених промислових стічних вод. Таку 
ситуацію можливо уникнути якщо, на підприємствах в залежності від промисловості 
буде установлено відповідні очисні споруди, що довозить навіть деяким промисловим 
підприємствам використовувати повторно воду та створення замкнених 
водооборотних систем на підприємствах промисловості. Наша країна не є виключення 
по споживанню води на промислових підприємствах. Україна відноситься до 
європейських держав, показники якої є  найменше забезпеченими власними водними 
ресурсами, але, незважаючи на це, витрата свіжої води на одиницю виготовленої 
продукції значно більше відповідних показників в інших країнах Європи.  

На практиці для очищення стічних вод промислових підприємств застосовують  
вже відомі загальноприйняті методи: механічні, хімічні, фізико-хімічні, біологічні та 
комбіновані методи.  

Вважається, якщо частинки розміром більше 50 мкм в основному уловлюються в 
відстійних спорудах без використання реагентів, частинки 10 - 50 мкм - в відстійних 
спорудах з використанням реагентів[1]. Для очищення забруднень у вигляді 
тонкодисперсної суспензії застосовують  коагулянти та флокулянти. В якості таких 
реагентів використовують: Al2(SO4)3; Aln(OH)mCl; FeCl3, FeSO4; Fe(SO4)3. Метод коагуляції 
та флокуляції можна виділити на такі стадії: перша стадія передбачає дозування 
вибраного реагенту, далі змішування реагенту з водою і відділення пластівчастих  
домішок від води. Коагуляційно та флокуляційне очищення стічних вод можна 
застосовувати на багатьох підприємствах особливо на підприємствах харчової 
промисловості , бо  є найбільш  ефективний і простий метод  в експлуатації. 
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Лимонна кислота - це слабка органічна кислота, що має молекулярну формулу 
C6H8O7. У природі зустрічається, головним чином, у цитрусових фруктах. У біохімії вона 
є проміжним продуктом у циклі Кребса, який відбувається в метаболізмі всіх аеробних 
організмів [1]. 

Удосконалення виробництва лимонної кислоти є актуальним у зв’язку з 
нерозвиненістю цієї галузі в Україні та зросту попиту на лимонну кислоту у світі. 
Лимонна кислота використовується у харчовій промисловості, косметології та 
фармакології [2].  

В Україні лимонну кислоту виробляють використовуючи цукровмісну сировину. 
Спосіб вироблення лимонної кислоти заключаєтся в  ферментації цукровмісної 
сировини нетоксикогенними штамами гриба Aspergillus niger з наступною 
нейтралізацією синтезованої кислоти карбонатом кальцію і наступним її виділенням в 
якості цитрату кальція, який згодом розщеплюють до лимонної кислоти [3]. 

Метою даної роботи є удосконалення технології виробництва лимонної кислоти. 
Нещодавно було запропоновано удосконалити технологію виробництва лимонної 
кислоти. Використовуючи як зразок патент США на вироблення лимонної кислоти 
US10612007B2  можна заощадити на сировині та збільшити продукування лимонної 
кислоти. Даний патент пропонує рекомбінацію штаму Aspergillus niger. Винахід 
розкриває спосіб поліпшення виробництва лимонної кислоти шляхом ферментації 
Aspergillus niger, який інтегрує ген сукцината напівальдегіду дегідрогенази у геном 
Aspergillus niger для отримання рекомбінантного штаму для отримання лимонної 
кислоти. Експресія гена сукцинатної семіальдегіддегідрогенази регулюється 
промотором Pgas. Спосіб реалізує експресію сукцинатної семіальдегіддегідрогенази у 
Aspergillus niger для посилення циклу трикарбонових кислот та сприяння синтезу 
лимонної кислоти [4]. 

Таким чином, запропоноване технічне рішення дозволить скоротити тривалість 
синтезу лимонної кислоти та інтенсифікувати її синтез. 
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Пероксимолочна (далі ПОМК) – це сильні дезінфектанти з широким спектром 
антимікробної активності. Бактерицидна та спороцидна концентрація ПОМК 
відповідає значенням 0,001-0,3 %, а наприклад, пероксиду водню – відповідно 1-3 %. 
Використовується як дезінфікуючий і протимікробний засіб в медицині та харчовій 
промисловості, для дезінфекції стічних вод, як пастеризатор на пивоварнях та винних 
заводах. Переваги ПОМК: відсутні стійкі токсичні похідні, незначна залежність від рН, 
ефективність та короткий час контакту. Широкому розповсюдженню перешкоджає 
висока вартість ПОМК пов’язана з обмеженим виробництвом та нетривалим терміном 
зберігання.  

На теперішній час ПОМК в промислових масштабах одержують хімічним синтезом, 
шляхом взаємодії концентрованої молочної кислоти (МК) з концентрованим 
пероксидом водню в присутності кислотного каталізатору [1, 2]. В якості кислотного 
каталізатору, як правило, використовують сульфатну кислоту. 

Утворення ПОМК хімічним способом проходить зі значними втратами пероксиду 
водню, протягом 8…12 діб, а кінцевий продукт потребує застосування стабілізаторів та 
спеціальних умов зберігання. Застосування електрохімічних технологій одержання 
ПОМК, безпосередньо на місцях використання, виключає витрати пов’язані з хімічним 
синтезом, транспортуванням та зберіганням [3]. Електрохімічний синтез дозволить 
виробляти ПОМК у кількості, необхідній для споживання. 

Складність зв’язків між селективністю анодних реакцій при високих позитивних 
потенціалах, стан поверхні окисленого електроду та важливість проблеми розуміння та 
керування процесом електрохімічного синтезу ПОМК ставить задачу отримання нових 
даних про адсорбцію компонент-розчину в даній області потенціалів в умовах, 
близьких до умов протікання процесів електрохімічного синтезу ПОМК.  

На основі вище сказаного дана робота присвячена дослідженню адсорбції 
молочної кислоти на платині при потенціалах, що відповідають електрохімічному 
утворенню ПОМК.  

Для визначення параметрів електрохімічного синтезу цільового продукту 
необхідно було встановити умови керування суміщеними анодними процесами та 
запропонувати можливі механізми перебігу цих процесів при високих анодних 
потенціалах. Для досліджень використовували водні розчини МК в діапазоні 
концентрацій 0,5...9 моль/дм3, що відповідає діапазону рН = 1,4…2,7. 

На рисунку 1 представлені анодні потенціодинамічні залежності отримані на 
платиновому електроді в водних розчинах 0,5…8,0 моль⋅дм–3 МК (рис. 1, а) та з 
додаванням 0,5 моль⋅дм–3 H2SO4 (рис. 1, б). Платиновий анод вже має сформований шар 
оксидів і тому струм на формування оксидно платинового поверхневого шару не 
витрачається. Підйом густини струму для всього діапазону досліджуваних 
концентрацій молочної кислоти (рис. 2, а) починається в діапазоні потенціалів 
1,40…1,50 В (рис. 1, а). Тобто, поява струму, при досягненні цієї області потенціалів, 
відповідає виділенню кисню. До потенціалів 1,6…1,7 В виділення кисню перебігає зі 
значною перенапругою, що дозволяє досягнути потенціалів утворення пероксисполук. 

mailto:sergiko113@gmail.com


Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених-2020 372 

Секція 4.  Хімічна технологія та харчова промисловість, біотехнологія і розробка 
корисних копалин 

а                                                                                      б 

Рисунок 1 – Анодні поляризаційні залежності на платині в розчинах МК (а) та в 
розчинах МК з додаванням 0,5 моль⋅дм–3 H2SO4 (б). Концентрація молочної кислоти 
моль/дм3: 1 − 0,5; 2 − 1; 3 − 2; 4 − 3; 5 – 4 

Перегин вольт амперної залежності, при потенціалах більш позитивних за 
1,70…1,75 В (рис. 1, а), вказує на перебіг суміщених процесів утворення пероксисполук, 
які перебігають зі значним гальмуванням кисневої реакції на Pt/PtO2 аноді. Частину 
струму, яка витрачається на кожен з цих процесів, можна визначити за результатами 
аналізу кількості кисню, який виділився, та Н2О2 і ПОМК, що утворилися. Різниця 
потенціалів прямого і зворотнього ходу вольт амперних залежностей вказує на 
значний вплив МК на адсорбційні процеси на поверхні аноду. Одержані результати 
підтвердили обґрунтованість вибору Pt/PtO2 аноду для електрохімічного синтезу 
ПОМК. 

Завдяки адсорбції МК на поверхні PtO2 шару платинового аноду зсув потенціалів 
появи струму, який відповідає виділенню кисню, складає 350…400 мВ. Що дозволяє 
досягти потенціалів утворення пероксисполук. Додавання до розчинів МК сульфатної 
кислоти ще більше зсуває потенціал появи струму у позитивну область. Додавання 
сульфатної кислоти, до розчинів МК, у кількості 0,5 моль/дм3 дозволяє проводити 
виділення кисню через анодне утворення Н2О2. Показано, що молекула МК 
вбудовується в структуру приелектродного шару з спрямованою до поверхні аноду 
карбоксильною групою. 

Обґрунтовано склад електроліту для електрохімічного синтезу ПОМК: 2 моль⋅дм–
3 МК, 0,5 моль⋅дм–3 сульфатної кислоти. Анодний потенціал електрохімічного синтезу 
ПОМК лімітується значенням потенціалу реакції Кольбе для обраного електроліту. 
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В практиці ортопедичноı ̈стоматологіı ̈для виготовлення ортодонтичних апаратів 
та ортопедичних конструкцій, а також для ремонту, реставраціı ̈ та перебазування 
знімних та знімних пластинкових зубних протезів використовують базисні пластмаси 
хімічноı ̈ полімеризаціı ̈ на основі акрилових мономерів типу порошок-рідина, які 
полімеризуються без зовнішнього нагрівання (хімічне тверднення активатором-
каталізатором). Серед них одною з найбільш вживаних є пластмаса Протакрил-М. 
Аналогічними властивостями володіє пластмаса технічного призначення під назвою 
Бутакрил, яка використовується для ремонту обладнання, в дизайні, при виконанні 
реставраційних робіт і та ін.[1]. 

Названі пластмаси технологічні в роботі, вироби з них добре обробляються і по 
кольору імітують тканини порожнини рота, але для здійснення повноı ̈ полімеризаціı ̈
полімерноı ̈ композиціı ̈ при кімнатній температурі потрібно 1-5 діб, крім того вироби 
мають недостатньо високі фізико-механічні властивості. Тому ця проблема є 
актуальною. 

З метою розширення арсеналу матеріалів для використання в стоматологіı ̈ та 
інших галузях промисловості, скорочення часу отримання та підвищення міцності 
виробів з пластмас типу Протакрил-М та Бутакрил здійснювали фотохімічне 
структурування полімерних композицій на основі цих пластмас [2].  

До складу композицій вводили порошкову складову пластмас Протакрил-М та 
Бутакрил (суспензійний кополімер метилметакрилату та бутилметакрилату), 
диметакриловий ефір триетиленгліколю, аддукт Bis-GMA, різни марки поліуретанів, 
наповнювач цеоліт, на поверхню якого іммобілізували суміш фото- і термоініціатора з 
розчину кополімеру. Як фотоініціатори використовували бензоıн̈ та його похідні. 
Процес фотохімічного структурування здійснювали при 20-30 оС протягом 10-15 хв за 
допомогою лампи ЛУФ-80 або ЛУФ-40.  

В результаті досліджень обрані оптимальні склади композицій, на основі яких 
одержані зразки полімерних композиційних матеріалів фотохімічного структурування, 
які мають підвищені показники міцності (ударна в’язкість та міцність при розриві 
зростають на 20- 40 %), а час одержання виробів товщиною 0,5-5 мм скорочується з 24 
год до 15 хв. 

Таким чином, в результаті проведених досліджень обрані оптимальні склади 
акрилових композицій і режими фотохімічного структурування, що дозволило 
скоротити час полімеризаціı ̈та підвищити міцностні властивості. 

Список літератури: 
1. Берлин А.А. и др. Акриловые олигомеры и материалы на их основе.– М: Химия, 1983, с.232.
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Today one of the key problems that are of interest to the scientists is to develop 
innovative methods that meet standards of quality and safety.  The purpose of this scientific 
investigation is to study the influence of the application of preliminary hydrodynamic 
treatment for activation of the hydrated lime slurry in the production of sugar from sugar 
beets. The process for refining sugar beets consists of the dependable operations: washing, 
crushing, extraction, liming, carbonation, filtering, and addition of sulphur dioxide, 
concentrating, crystallizing and drying.   

The most critical of these varieties of stages are: liming, carbonation, addition of sulphur 
dioxide. Every of these stages have need of continuous control of potential of hydrogen, 
because it is important value which limits the velocity of the technological process of 
production. Carbonation is the process in which remove impurities from the sugar solution of 
the sugar beet raw juice. The juice is purified using lime and carbonic acid. Optimal 
purification is achieved through two stages of carbonation to avoid an uncontrollable form of 
rapid that can increase in single stage carbonation, but sometimes ccarbonation occurs in 
several stages.   

There are many methods and processes of water treatment to obtain water with 
necessary physical and chemical parameters and properties which require for the 
manufacturing. They are including: acoustic treatment; the electromagnetic pulse effect of the 
low-frequency field; cavitation processing; emitting treatment: ultraviolet, ionizing, infrared, 
preliminary hydrodynamic treatment.  

The alteration of physical and chemical properties and parameters of pure water and 
water solutions has been established during the processing with application of preliminary 
hydrodynamic treatment. By the volume three-dimensional parametric imitation modelling, 
mathematical modelling was found that the conditions of hydrodynamic oscillations are: ΔР = 
300kPa near an outside surface of an interior spinning rotor; ΔР = 200kPa near an outside 
stator surface; ΔР = 100kPa near an interior stator surface; ΔР = 150kPa near an interior 
surface of an outside spinning rotor. All the way through the activating hydrated lime slurry in 
the technology of production sugar from sugar beets the great value has change of a potential 
of hydrogen significance to initial value to processing. The potential of hydrogen can greatly 
verify the velocity of itinerary of chemical reactions. The investigations established the 
increasing of the potential of hydrogen of the water prepared for the technology of the 
activating hydrated lime slurry for the processes of juice purification within 12-17%. In 
common casing was established that the decreasing of reduction-oxidation reaction which 
obtained throughout processing on an extent 200s, after that there is not large decreasing of 
the reduction-oxidation reaction. The obtained data confirm, that the lowest rank of 
reduction-oxidation reaction was observed in water which has been treating with application 
of the preliminary hydrodynamic treatment. The common stage of decrease of reduction-
oxidation reaction in evaluation with the initial makes 65%.  

It was establish that the application of preliminary hydrodynamic treatment for 
activation of the hydrated lime slurry in the technological processes of purifying raw sugar 
juice can greatly increase the capacity and replace the batch process for the continuous, can 
greatly reduce the duration of the process of activating mode, reduce power consumption. 
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Очистка стічних вод – одне з ключових питань екологічної повістки в Україні. 
Кожний рік з різних частин країни надходять новини про масові отруєння через погано 
очищену воду, про підвищення забрудненості поверхневих водойм через скидання 
стічних вод без попередньої очистки тощо. 

Метою даного дослідження було проаналізувати та експериментально довести 
можливість використання «чистих» окиснювачів у попередній обробці стічних вод для 
інтенсифікації процесу біологічної очистки. 

«Чисті» окиснювачі – реагенти, які не залишають після себе продуктів окиснення 
(перекис водню, озон, кисень). У даній роботі досліджувався вплив на подальшу 
біологічну очистку перекису водню та озону. 

Основними біооб’єктами у процесах очистки стічних вод є активний мул та 
біологічна плівка (іммобілізований активний мул) – біоценози мікроорганізмів які 
здатні поглинати та перероблювати забруднюючі речовини [1, с.4]. У нашому випадку 
цю роль відігравала біологічна плівка, оскільки у якості апарату біологічної очистки ми 
використовували лабораторний дисковий біофільтр. 

Перед проведенням дослідження існувало дві гіпотези впливу H2O2 та O3 на стічну 
воду під час обробки, які пояснювали б позитивний ефект у подальшій біологічній 
очистці. 

Перша гіпотеза – H2O2 та O3 розкладають високомолекулярні сполуки (білки, 
ліпіди тощо), таким чином спрощуючи подальше споживання цих речовин 
мікроорганізмами установки біологічної очистки. За цією гіпотезою розкладання в 
основному стосувалося білків і білкових структур, оскільки реальність перекисного 
окиснення ліпідів не була виявлена [2, с.13].  

Друга гіпотез – обробка стічної води перекисом водню або озоном насичує її 
розчиненим киснем.  

Перед проведенням безпосередньо експериментів були визначені дози перекису 
та озону, які б були безпечними при подальшій біологічній очистці для біоценозу 
біоплівки. Вони були знайдені емпірично і склали, у перерахунку на чистий перекис та 
озон відповідно – 0,11 г/л та 0,05 г/л.  

У якості стічних вод використовувався висококонцентрований розчин сироватки. 
Він імітував скид молокозаводу. Пропорція кількості сироватки на воду для досліду 
впливу перекису водню склала 100 г на 1 л, а для досліду впливу озону 33 г на 1 л. 

Основними факторами які мали значення при цьому дослідженні це ХСК (хімічне 
споживання кисню), pH, концентрація кисню та концентрація амоній-вмісних речовин. 

Хімічне споживання кисню (ХСК) – це кількість кисню у мг/л, який потрібен для 
повного окислення органічних речовин до CO2, H2O, P2O5, SO3 та амонійної солі [3, с.73]. 

mailto:Danil9Dev7@gmail.com
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Досліди проводилися з попередньою обробкою перекисом водню та озоном 
впродовж 6 годин, відбір відбувався на вихідному розчині, розчині після обробки та 
впродовж перебування у біофільтрі на 1, 3 та 6 годині (для перекису) і кожну годину 
(для озону). Результати представлені у таблиці 1. 

Таблиця 1 – Результати експериментів з попередньою обробкою H2O2 та O3 
Експерименти 1 – з використанням перекису водню 

Експеримент Аналіз Вихідн. розчин 1 год 3 год 6 год 

Без обробки 
H2O2 

O2 4,91 2,01 2,56 4,79 
pH 6,2 8,0 8,1 8,2 

NH4 61,94 39,9 31,9 0,7 
ХСК 1840 1535 1120 350,6 

Експеримент Аналіз 
Вихід. 
розчин 

Розчин 
після 

обробки 
1 год 3 год 6 год 

З обробкою 
H2O2 

O2 3,4 6,9 3,74 2,26 5,41 
pH 6,3 6,5 7,8 7,8 8,1 

NH4 32,5 39,8 27,4 16,7 7,7 
ХСК 1416 1312 1022 865 228 

Експерименти 2 – з використанням озону 
Експеримент Аналіз Вихід. розчин 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 

Без обробки 
O3 

O2 4,81 2,01 1,96 2,56 3,53 4,75 4,79 
pH 6,8 6,8 6,4 6,5 6,8 6,9 7,2 

NH4 9,0 4,9 1,3 2,8 2,5 2,2 2,2 
ХСК 908 738 648 740 592 286 201 

Експеримент Аналіз 
Вихід. 
розчин 

Розчин 
після 

обробки 
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 

З обробкою 
O3 

O2 4,67 5,28 3,82 3,75 4,22 2,02 3,16 3,20 
pH 6,9 7,0 7,1 6,9 7,0 7,3 7,4 7,6 

NH4 6,3 8,0 5,5 3,1 1,4 0,9 2,4 2,3 
ХСК 976 986 672 217 247 125,7 116 75 

Результатами можна назвати відсотки на які знизилося ХСК при тій чи іншій 
обробці. Так зниження без обробок дорівнює для експерименту 1 80,9%, для 
експерименту 2 – 77,9%. З обробкою ж H2O2 виходить 83,9%, а з обробкою O3 – 92,3%. 

Висновок: Найбільш ефективно себе проявила попередня обробка стоку озоном. 
Вона продемонструвала найбільшу ефективність на початковій стадії (перші 4 години) 
стимулюючи катаболічні та анаболічні процеси у гетеротрофів біоплівки. Про це 
свідчить концентрація кисню та амонію у необробленому та обробленому стоці у 
продовж біологічної очистки.  

Більш низьку ефективність продемонструвала обробка перекисом водню. Однак 
на відміну від озону, перекис відносно добре показав себе, якщо опиратися на першу 
гіпотезу. Тобто він краще розклав високомолекулярні речовини, а також позбавився 
від деякої кількості простих, перед самою біологічною очисткою. Про це свідчать 
показники ХСК та амонію. 
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Спектр використання фритюрного жиру у кулінарії досягає все більшого 

розповсюдження із року в рік. Сучасна людина живе у швидкому темпі і не завжди 

піклується про своє харчування. Тому високих обертів продукції набирає 

промисловість швидкого харчування. Смажені продукти мають приємні смак, колір і 

текстуру, що робить їх дуже популярними серед споживачів [1]. 

Жирові системи є обов’язковою складовою харчування  сучасної людини. Тому 

теперішні вимоги щодо підвищення їх якості та безпеки обумовлюють вдосконалення 

технологій. 

Удосконалення технології виготовлення кулінарних жирів є актуальною темою, 

тому що на даний момент не існує ідеального жиру до смаження, кожен має свої 

недоліки. В процесі вибору підходящого жиру слід розглядати три основні чинники: 

характеристики готової продукції, стабільність жиру при смаженні і терміни 

придатності продукції [2]. 

Олієжирова галузь в Україні має досить широкий різновид олій спеціального 

призначення, але серед них є немала кількість тих, що містять небажані просторові 

ізомери природних ненасичених жирних кислот – транс-ізомери жирних кислот [3]. 

Актуальність дослідження полягає в розробці заміни існуючого жиру на 

альтернативний фритюрного жир, застосування якого є  кориснішим для організму 

людини, має кращі фізико-хімічні показники, є стійким до окислення, безпечним для 

здоров’я людини, та має економічну перевагу. 

Метою даної науково-дослідної роботи є удосконалення технології модифікації 

кулінарних жирів методом етерифікації жирних кислот спиртами високої 

молекулярної маси з використанням щавельної на ортофосфорної кислот.  
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ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО СИНТЕЗУ ГІПОХЛОРИТІВ 

К. С. Рутковська1, Г. Г. Тульський2, В. П. Гомозов3 

1 аспірант кафедри технічної електрохімії, НТУ «ХПІ», Харків, Україна 
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Лімітуючим фактором одержання висококонцентрованих розчинів гіпохлоритів в 
електрохімічному синтезі водних розчинів NaClO є відновлення гіпохлорит-іонів на 
катоді без диафрагмового електролізера. Для підвищення концентрації цільового 
продукту при без диафрагмовому електролізі водного розчину хлориду натрію 
значний інтерес представляє використання газодифузійного електрода для 
деполяризації катодного процесу киснем повітря. В якості перспективних матеріалів 
для реалізації катодного процесу на сітчастому газодифузійному електроді, 
досліджувалися: оксиди марганцю, оксиди кобальту, оксиди рутенію, кобальту, 
кобальт-молібден, кобальт-молібден-оксид титану. Ці покриття характеризуються 
низькою перенапругою в кисневій реакції та гальмують процес катодного відновлення 
гіпохлорит-іонів. 

Вплив матеріалу електрода на катодні поляризаційні залежності досліджено в 
водному розчині 3 моль/дм3 NaCl. 

Для визначення стадійності, робочих областей струму і потенціалів були отримані 
вольт-амперні залежності, які були перебудовані в диференціальні. Піки потенціалів 
диференціальних залежностей дозволяють оцінити каталітичну активність матеріалів, 
які досліджувались, в реакціı ̈катодного відновлення кисню. 

Виходячи з аналізу одержаних залежностей встановлено, що каталітичну 
активність в реакціı ̈ катодного відновлення кисню показали: Co2O3, MnO2, Co, Co-Mo-
TiO2. За значенням деполяризаціı ̈ катодного процесу досліджувані матеріали можна 
розташувати в наступний ряд: Co-Mo-Ti > Co > Co2O3. За значенням dj/dE при 
потенціалах піків відновлення кисню досліджувані матеріали можна розташувати в 
наступний ряд: Co > Co2O3 > Co-Mo-TiO2. На інших досліджувальних матеріалах (Co-Mo, 
RuO2, 08Х18Н10Т) відновлення кисню гальмувалось переважним процесом виділення 
водню.  

Застосування аналізу вольт-амперних і диференціальних залежностей перебігу 
суміщених процесів дозволили обґрунтувати вибір катодного матеріалу для 
газодифузійного електроду і оцінити його вплив на кінетику суміщених катодних 
процесів у водному розчинах гіпохлоритів. 
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Актуальность усовершенствования биотехнологического получения гиалуроната 
натрия связана с его растущим производством и чрезвычайно широким спектром 
применения в качестве активного ингредиента: трехмерная печать органов и тканей, 
адресная доставка лекарственных средств, создание противораковых препаратов, 
разработка контактных линз, производство косметических препаратов и т.д. [1]. 
Гиалуроновая кислота представляет собой биополимер, мономерами которого 
являются N-ацетилглюкозамин и глюкуроновая кислота, в живых организмах и 
многочисленных продуктах представлена в виде солей металлов, наиболее 
распространенной и важной из которых является натриевая соль [1,2].  

В результате анализа литературных данных установлено, что наиболее 
эффективным и экономически выгодным является получение гиалуроната натрия 
микробиологическим способом с использованием штамма-продуцента Streptococcus 
equi subsp. zooepidemicus AT39920 как наиболее продуктивного за счет подавления 
синтеза ферментов, расщепляющих гиалуронат. Несмотря на патогенность данного 
микроорганизма, его модификация с использованием химических мутагенов 
позволила добиться его безвредности [2].  

Проведенные исследования позволили предложить модифицированный состав 
питательной среды продуцента путем замены глюкозы как основного источника 
углеродного питания на мелассу из тростникового сахара. Это позволит повысить 
питательную ценность культуральной среды, поскольку меласса содержит не только 
сахара как источник углерода, но и витамины, микро- и макроэлементы, 
стимулирующие рост продуцента и синтез гиалуроната, а также снизить 
себестоимость культуральной среды. Очистку конечного продукта предложено 
проводить путем многократного осаждения органическими растворителями и с 
использованием сорбентов (активированный уголь, силикат магния). Предложенное 
усовершенствование биотехнологии позволит получить стерильную апирогенную 
фармацевтическую субстанцию гиалуроната натрия, отвечающую требованиям 
Европейской фармакопеи, снизить себестоимость продукта, что значительно повысит 
конкурентоспособность отечественного производства.  

Список литературы: 
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Найважливішою задачею при виготовленні обтічників є вибір матеріалів, які 
задовольняють ряд жорстких вимог: температура при експлуатації, стійкість до 
теплового удару, низької теплоємності та теплопровідності, висока міцність та 
відносно низька щільність (як фактор зниження маси). При виготовленні деталей для 
літальних апаратів, застосовуються радіопрозорі матеріали, які є діелектриками та 
залишають майже незмінною амплітуду та фазу електромагнітних хвиль 
радіочастотного діапазону, пропускаючи крізь себе понад 99 % електромагнітного 
потоку. Найбільш перспективними в цьому сенсі є керамічні матеріали, які поєднують в 
собі діелектричні властивості з високими механічними характеристиками, підвищеною 
термостійкістю (більше 1000 °С) при невисокій щільності (до 3 г/см3).  

В попередніх дослідженнях нами було отримано оптимальні склади кераміки на 
основі кристалічних фаз цельзіану (BaAl₂Si₂O₈) та славсоніту (SrAl₂Si₂O₈). Як вихідні 
сировинні матеріали використовували технічну сировину: кварцовий пісок, технічний 
глинозем, карбонат барію та карбонат стронцію. Відсотковий вміст оксидів у складі 
славсоніту становить, мас. %: SrO – 31,81; Al2O3 – 31,3; SiO2 – 36,89, у складі становить 
цельзіану, мас. %: BaO – 40,84; Al2O3 – 27,16; SiO2 – 32,00. 

Так як антенні обтічники мають складну форму, для їх формування 

використовують спеціальні методи. Одним з таких в роботі обрано метод лиття водних 

шлікерів у гіпсові форми, що дозволяє отримувати вироби складної конфігурації з 

високою точністю розмірів та чистотою поверхні. 

Розроблена технологічна схема виготовлення антенного обтічника методом 

шлікерного лиття є двостадійною: перша стадія – синтез цельзіану та славсоніту в 

муфельній печі за температури 1200 °С з витримкою 2 години. Потім здійснювали 

помел продуктів синтезу в планетарному млині до проходження крізь сито № 0063. З 

отриманого порошку готували шлікери з додаванням розріджувача Dolapix PС 67. 

Друга стадія – отримання зразків методом лиття шлікера в гіпсові форми та випал 

отриманих зразків у муфельній печі за температури 1350 °С з 2 годинною витримкою. 

В лабораторних умовах визначені фізико-хімічні та електрофізичні властивості 

синтезованих матеріалів. Найкращі зразки у дослідженій технологічній області мають 

наступні показники, для цельзіану: водопоглинання – 10,2 %, уявна щільність – 

2,15 г/см3, відкрита пористість – 21,04 %; для славсоніту: водопоглинання – 8,8 %, 

уявна щільність – 2,23 г/см3, відкрита пористість – 19,6 %. 

Досліджено властивості славсонітової та цельзіанової керамік та 

експериментально встановлена можливість отримання носових антенних обтічників за 

наведеною двостадійною технологією, що мають низьку діелектричну проникність 

(ε< 7,6) та тангенс кута діелектричних втрат tg δ 10-3 < 5,5. 
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Етиловий спирт на сьогоднішній день є одним з найбільш затребуваних 
продуктів органічного синтезу. Спирту знайшли застосування в багатьох галузях 
людського життя: він використовується в харчовій, медичній та парфумерній 
промисловості, а також як розчинник, антифриз, компонента пального рідинних 
ракетних двигунів і напівпродукту основного органічного синтезу при отриманні 
ацетальдегіду, хлороформу, оцтової кислоти, діетилового ефіру; синтетичного каучуку, 
штучного шовку, бездимного пороху, і т.п. Останнім часом різко зросло споживання 
етанолу в мікробіологічній промисловості при виробництві кормових дріжджів для 
тваринництва. Світове  виробництво спирту становить близько 4 млн. тонн на рік. 

Етиловий спирт – це  одноатомний спирт з формулою C2H5OH, при стандартних 
умовах - летюча, горюча, безбарвна прозора рідина. Сировина для виробництва спирту 
яка використовувалася в моєму дипломному проекті це зернові культури (жито, 
пшениця, просо, овес), дріжджі і вода. Виробництво етилового спирту це складний і 
багатостадійний процес. Але найважливішим у всіх виробництвах алкогольних напоїв є 
процес спиртового бродіння. Спиртове бродіння - вид бродіння, при якому вуглеводи, 
переважно глюкоза, перетворюються в молекули етанолу і вуглекислого газу. У 
переважній більшості випадків спиртове бродіння здійснюють дріжджі. У виробництві 
етанолу в якості біологічного об'єкта виступають дріжджові гриби різних видів, в 
моєму випадку - Saccharomyces cerevisiae Y2283 [1]. 

Мета роботи в наступному. Існує спосіб отримання спирту етилового за 
допомогою штаму Saccharomyces cerevisiae Y1986. Недоліком цього штаму є 
малоефективна продукція ендогенної глюкоамілази. Використання цього штаму 
дріжджів потребує додаткового використання ферментів, необхідних для гідролізу 
рослинного крохмалю. Спробою виключити необхідність додаткового ферменту 
глюкоамілази є застосування відповідних штамів дріжджів. Так, у патенті RU2164941C1 
пропонується замість штаму дріжджів Saccharomyces cerevisiae Y1986, у яких низька 
глюкоамілазна активність, використовувати новий штам Saccharomyces cerevisiae  
Y2283. Цей штам-продуцент отриманий в результаті зняття вуглецевої катаболітної 
репресії гена сам по собі має високу глюкоамілазну активність. Запропонований штам 
Y2283 дозволяє виключити додавання окремого ферменту - глюкоамілази при 
виробництві спирту, а також біомаси хлібопекарських дріжджів на сировину з вмістом  
крохмалю [2]. Використовуючи новий штам-продуцент етилового спирту ми 
виключаємо застосування ферменту глюкоамілази тим самим зменшуючи вартість 
кінцевого продукту. 

Список літератури: 
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Соєвий соус - це смакова добавка, зроблена з ферментованих соєвих бобів і 
пшениці. Сьогодні це один з найвідоміших соєвих продуктів в світі, широко 
використовуваний кулінарами багатьох країн. Корисні властивості соєвого соусу схожі 
за користю з соєвими бобами, соєвий соус насичений антиоксидантами, допомагає 
організму довше залишатися молодим, благотворно впливає на роботу судин, не 
містить шкідливого холестерину. 

Способи його виробництва можуть відрізнятися; від них залежать кінцеві смак і 
текстура, а також можливий ризик для здоров'я. Соєвий соус може робитись як 
традиційно, за допомогою ферментації, так і гідролізом; деякі вироблені промислово 
соуси є сумішшю приготованих по першій і другій технології соусів. 

Чотири базових інгредієнта соєвого соусу - це соєві боби, пшениця, сіль і 
ферментують речовини, такі, як цвіль або дріжджі. Частки цих інгредієнтів в 
регіональних варіантах соєвого соусу можуть відрізнятися, що дає на виході різні 
кольори і смаки [1]. 

Тема удосконалення виробництва соєвого соусу є актуальною через збільшення 
за останні роки попиту на рідкі приправи до основної страви або гарніру. Це пов’язано 
із тим, що на сьогоднішній день створення різних зарубіжних і авторських соусів, а 
також дотримання багатьма людьми здорового образу життя набуває значної 
тенденції [2]. 

Метою даної роботи є  запропонування удосконалення технології  виробництва 
соєвого  соусу. В  роботі  запропоновано  грибкової  культури  Aspergillus oryzae, 
Aspergillus  tamari,  а  також  дріжджової  культури Saccharomyces  cerevisiae, 
які в сукупності  надають  більш  насичений  характерний смак і  аромат 
традиційного соєвого соусу,  а  також  збагачує  продукт  вітамінами  та 
мікроелементами [3]. 

Таким чином, запропоноване технічне рішення дозволить покращити смакові 
якості продукту та забезпечити його якість. 
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Хронічна венозна недостатність (ХВН) - одне з найбільш поширених захворювань 
сучасності, що характеризується порушеннями венозного відтоку, який призводять до 
дезорганізації регіонарної системи мікроциркуляції [1]. 

За даними літературних джерел, поширеність ХВН коливається від 20 до 30%, а 
якщо врахувати низький рівень діагностики цієї патології, особливо на рівні 
початкових проявів, то кількість таких пацієнтів буде значно вище. За даними ВООЗ, 
фактично у 30% осіб, які мають варикозне розширення вен, приблизно через 6 років 
відзначається прогресування захворювання у вигляді трофічних виразок, тромбозу 
глибоких вен та тромбоемболії легеневої артерії [1]. 

Багаторічний світовий досвід лікування ХВН свідчить, що найбільш ефективними 
засобами для лікування та профілактики ХВН є фібрилолітичні ферментні препарати, 
які мають низку переваг: володіють високою  біодоступністю, викликають мінімум 
побічних реакцій, не викликають алергізації та ін. 

На сьогоднішній день створений безпечний та доступний у фінансовому плані 
тромболітик  під надвою «Тромбовазим». Це високоочищений ферментний препарат, 
одержуваний в результаті іммобілізації на поліетиленоксид  субтилізину, який 
продукується Bacillus subtilis Ч-15 [2,3]. 

Субтилізин – це протеолітичний фермент класу серинових протеаз, що каталізує 
гідроліз білків і пептидів, а також складних ефірів і амідів N-захищених 
амінокислот [2]. 

Рис. 1 – Каталітичні центри субтилізину 
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Молекулярна маса субтилізину складає 27,7 кДа, а його структура складається з 
275 амінокислотних залишків. Максимальна активність знаходиться в доволі 
широкому діапазоні рН від 7,5 до 10,0; при значенні 6,0 та 11 активність ферменту 
зберігається до 60 % [2]. 

Метою роботи стало удосконалення існуючої технології одержання 
протитромбоутворюючого та антикоагуляційного ферментного препарату на основі 
бактерій роду Bacilus subtilis. Тому запропоновано замість традиційного штаму-
продуценту використовувати штам Bacillus licheniformis. Продукований Bacillus 
licheniformis субтилізин характеризується наступними перевагами у порівнянні з 
відомими засобами такої ж дії: спричиняє безпосередньо лізуючу дію на тромб, не 
володіє алергенною та імутоксичною дією, не викликає пірогенну дію; викликає 
розчинення не тільки фібрину, але й клітинного детриту в тромбах; можливість 
використання при таких захворюваннях як цироз печінки, що супроводжується 
варикозним розширенням вен стравоходу, нирковій недостатності [4,5]. 

Також запропонована технологія одержання субтилізину на водорозчинному 
фармакологічно прийнятному полімері плюроник. [5]. 

Плюронік – це синтетичний блоксополімер етиленоксиду і пропіленоксиду. 
Завдяки високій біосумісності, низькій токсичності, амфіфільності, цей полімер 
підвищує ентеральний транспорт ферменту, створює можливості для отримання 
терапевтично значущих концентрацій препарату в крові [5]. 

Фармакологічно сумісний полімер використовують в концентрації від 10-20%,  а 
реакційну суміш (полімер з субтилізином) перед опроміненням передчасно 
заморожують до температури (-20) – (-85)°C  для підвищення збереженості субтилізину 
від руйнування іонізуючим випромінюванням [5]. 

Схема одержання  протитромбоутворюючого та антикоагуляційного лікарського 
засобу складається з наступних етапів: розмноження посівного матеріалу, виробниче 
культивування штаму – продуценту, виділення та очистка субтилізину з подальшою 
імобілізацією на носії шляхом опромінення іонізуючим випромінюванням та 
отримання готової лікарської форми у вигляді твердих желатинових капсул [4,5]. 

Дане технологічне рішення дозволяє отримати продукт з високою специфічністю, 
який здатний спричиняти прямий  дозозалежний фібриноліз/тромболізис  без 
втручання в систему гемостазу, що в свою чергу підвищує ефективність препарату, 
виключає загрозу виникнення кровотеч та зменшує його собівартість. 
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Актуальною проблемою онкології є створення нових засобів терапії злоякісних 
захворювань. Триває інтенсивний пошук речовин з протипухлинною активністю серед 
хімічних сполук, препаратів біологічної природи та екстрактів рослин. Активно 
створюються препарати для фотодинамічної терапії злоякісних захворювань. Успіхи в 
молекулярній біології та генній інженерії створили можливість конструювання нових 
речовин з раніше невідомими властивостями [1]. 

HER2 (також neu або c-erB2) являє собою протоонкоген сімейства рецепторів 
епідермального фактора росту – рецепторних тироксинкіназ. Ампліфікація гена HER2 
призводить до гіперекспресії білка HER2 на мембрані клітин пухлини, що, в свою чергу, 
викликає постійну активацію рецептора HER2 [2]. У людини HER2/neu виявляється у 
нормальних тканинах, однак його гіперекспресія або ампліфікація гену характерна 
тільки для пухлинних клітин і зустрічається у 20-25 % випадків РМЗ (раку молочної 
залози) [3].   

Рак молочної залози (РМЗ) займає 1-ше місце у загальній структурі злоякісних 
пухлин серед жінок. Захворюваність коливається від 50-60 на 100 тис. жіночого 
населення. Щорічно в Україні реєструється понад 16 тис. нових випадків РМЗ, з них 24,5 
% складають жінки репродуктивного віку. Рівень захворюваності на РМЗ за останні 30 
років зріс в 2,5 рази, щорічний приріст при цьому складає 7,1 % [4]. 

Великі надіı ̈ покладаються на наноструктуровані  лікарські форми 
протипухлинних препаратів. Наноформи лікарських препаратів змінюють 
фармакокінетику лікарськоı ̈ речовини, збільшують час циркуляціı ̈ в крові, сприяють 
селективному накопиченню препарату в пухлинний тканині.  Серед них перевага 
надається ліпосомальним лікарським формам. Мембрана ліпосом не відрізняється від 
поверхневоı ̈ клітинноı ̈ мембрани. Ліпосоми біосумісні та здатні до біодеградаціı,̈ вони 
не викликають побічних токсичних ефектів. Ліпосоми оберігають агресивні 
протипухлинні речовини від руйнування. У ліофільно висушеній формі вони 
зберігаються протягом тривалого часу.  

Головна перевага ліпосомальних препаратів – специфічне накопичення в пухлині. 
Вибірковість накопичення ліпосом в пухлині пов’язана з особливостями неоангіогенеза  
пухлини. Новоутворені кровоносні судини мають дефект у покривному епітеліı ̈– пори 
розміром від 50 до 700 нм. Ліпосоми проникають через ці пори в пухлинну строму і там 
залишаються. Ефект «проникності та накопичення» забезпечує пасивне накопичення 
ліпосом у пухлинній тканині. Для створення імуноліпосом до ліпосом приєднують 
моноклональні антитіла, які специфічно зв’язуються з антигенами на мембрані 
пухлинних клітин і не взаємодіють з нормальними клітинами [1]. 

Метою проекту є запропонувати шляхи вдосконалення біотехнологіı ̈одержання 
імуноліпосом для лікування HER2-позитивних пухлин. Задачами проекту є зменшення 
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витрат на електроенергію, сировину та матеріали при виготовленні лікарського засобу, 
а також підвищення його ефективності. 

У якості фрагменту моноклонального антитіла для кон’югації з ліпосомами був 
вибраний варіант гуманізованого антитіла huMAb4D5-8 анти-p185HER2 Fab′-фрагмент, 
який одержується шляхом періодичного культивування з підживленням штаму 
Escherichia coli W3110 (ATCC 27325). Fab′-фрагмент виділяється за допомогою афінної 
хроматографії. Окремо готують ліпосоми шляхом одержання ліпідної плівки з 
подальшою її гідратацією та екструзією, завантажують ліпосоми доксорубіцином 
гідрохлоридом методом активної загрузки за допомогою створення хімічного 
градієнта. Завантажені ліпосоми кон’югують із анти-p185HER2 та анти-CD3 Fab′-
фрагментами, очищують, готують розчин для подальшого отримання ліофілізату, 
наповнюють у флакони та проводять власне ліофілізацію. 

Готовий препарат являє собою порошок-ліофілізат для приготування інфузій 
двокон’югованих анти-p185HER2/анти-CD3-імуноліпосом, 1 флакон містить 
доксорубіцину гідрохлориду 10 мг. У якості допоміжних речовин виступають: L-
гістидину гідрохлорид, L-гістидин, α,α-трегалози дигідрат,  полісорбат 20. 
Двокон’юговані анти-p185HER2/анти-CD3-імуноліпосоми мають розмір 140-160 нм,  
ступінь включення АФІ складає не менше 90%. 

До технології були внесені зміни, а саме: 
 у якості фрагменту моноклонального антитіла для кон’югації з ліпосомами ми

вибираємо анти-p185HER2 Fab′-фрагмент замість анти-p185HER2 Fab-фрагменту, так як 
Fab′-фрагмент має додатковий залишок цистеїну  на С-кінці; 

 пропонується кон’югувати на поверхні імуноліпосом додатковий анти-CD3 Fab′-
фрагмент; 

 на стадіı ̈отримання ліпідноı ̈плівки пропонується додаткове висушування у вакуумі
при 0,04-0,05 мбар. 

 на стадіı ̈завантаження ліпосом доксорубіцином пропонується розбавити у 20 разів
нагрітим до 60 ̊С буфером HEPES суспензію, отриману зі стадіı ̈гомогенізаціı,̈ після 
гідратаціı ̈у 250 мМ сульфату амонію.  

Такі зміни повинні оптимізувати отримання стерично стабілізованих 
термочутливих активнозавантажених доксорубіцином ліпосом, зменшити витрати на 
електроенергію, сировину та матеріали, підвищити ефективність препарату. 
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В даний час водень вважається найефективнішим носієм енергії. Перевагою 
використання водню є наявність екологічно чистих методів його отримання та 
можливість безпосереднього перетворення водню в електричну та теплову енергію [1]. 
Проблеми накопичення та зберігання водню широко обговорюються з метою 
використання його як палива [2]. Одним з напрямків досліджень нових методів 
електрохімічного синтезу водню є цикл деполяризації , в основі якого лежить анодне 
розчинення алюмінієвих сплавів у лужних або лужно-хлоридних розчинах. 

Для досліджень використовували лужний розчин хлориду наступного 
складу 0,5 - 5M NaOH + 0,17M NaCl, температура коливалась у діапазоні 20–40 C. 
Характеристики поляризації при дослідженні електродних матеріалів були отримані за 
допомогою потенціостату Р 45-Х. В якості робочого електрода використовували 
алюмінієві сплави у вигляді пластин із S = 1–4 см2. 

Аналізуючи анодні поляризаційні залежностей, отримані на електродах з 
досліджуваних сплавів встановлено, що найбільші швидкості розчинення сплавів 
відзначаються при потенціалах Е = -0,5 ÷ -0,3 В, після чого проявляються ознаки 
граничної густини струму, пов'язані з утворенням оксидно-хлоридних з'єднань за 
рахунок адсорбції іонів хлору. Швидкість розчинення аноду зі сплаву АМг максимальна, 
так як домішка магнію в умовах анодної поляризації повністю розчиняється і дифундує 
в розчин. Домішки марганцю і кремнію в складі сплавів АМЦ і АК-8 утворюють 
нерозчинні сполуки оксидів на поверхні анодів, що перешкоджає їх розчиненню. 

Запропоновано метод електросинтезу водню з деполяризацією анодного процесу 
алюмінієвими сплавами. Ефект деполяризації заснований на розчиненні алюмінієвого 
сплаву на аноді замість кисневого розряду. На параметри розчинення алюмінію 
впливає ряд факторів: склад алюмінієвого сплаву, концентрація компонентів 
електроліту, структура поверхні сплаву, температура. Напруга електролізу при 
електросинтезі водню з анодом з алюмінієвого сплаву не перевищує 1 В, що вдвічі 
нижче напруги на промисловому електролізері. Це призводить до економії 
електроенергії до 50 %. 
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Виробництва харчової галузі є одним з суттєвих споживачів енергії, зокрема при 
використанні випарювання або ректифікації, процесів, що потребують великої 
кількості тепла. Питання зниження питомої кількості енергії, що вживається, є 
ключовим для досягнення вітчизняною продукцією конкурентоспроможності на 
міжнародних ринках [1]. 

Дане дослідження ставить мету визначення енергозберігаючого потенціалу в 
процесі ректифікації етанолу на існуючому виробництві. Використання методів 
інтеграції для зменшення енергоспоживання є перспективним для досягнення 
цільових показників [2]. 

У дослідженні розглядається технологічна схема реально існуючої установки 
централізованої розгонки етилового спирту, яка включає до себе чотири 
ректифікаційні колони спеціального призначення, для якісного розділення бражки на 
етанол та воду. 

Проведений аналіз  потокових даних для ректифікаційної установки, що 
складається з декількох колон, надає перспективу використання при енергоефективній 
модернізації даного виробництва теплоти потоків рідин, що полишають установку, а 
також у значній мірі використовувати теплоту конденсації пари що утворюється 
всередині колон та конденсується за її межами.  

На першому етапі дослідження було проведено інтеграцію теплових потоків 
ректифікаційних колон методом «пінч»-аналізу. Результатом розв’язання проблеми  є 
побудова  мережі рекуперативних теплообмінників, де відбувається теплообмін між 
гарячими та холодними технологічними потоками установки. Зменшення зовнішніх 
утиліт (гарячих та холодних теплоносіїв), що вдається досягнути  при впровадженні 
такого методу скорочення енергоспоживання складає близько 40%. 

На другому етапі розглянуто питання  використання компресії пари, що виходить 
з колон установки для скорочення споживання граючої пари у кубах колон установки. 
Доцільність впровадження парокомпресорів є безумовно певним кроком вперед для 
використання низько потенційних вторинних енергоресурсів.  Впровадження 
компресії пари, що виходить з колон дозволяє скоротити витрати енергоносіїв 
на 065%. 

Впровадження комплексної інтеграції процесу виробництва ректифікованого 
етанолу надає можливість енергоефектвної модернізації технологічного процесу 
шляхом створення мережі теплообмінників та використання парокомпресорів. 
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Актуальність роботи є завдання створення нових ефективних цементів 
спеціального призначення з комплексом заданих експлуатаційних властивостей на 
основі композицій ВаО – А12О3 – Fе2О3.  

З усіх видів випромінювань найбільшою здатний проникати здатністю володіють 
γ - промені і нейтрони, для захисту яких необхідно виконувати спеціальний захист. У 
більшості випадків захист виконується з бетону на основі портландцементу, в 
особливих випадках використовуються магнезіальних, глиноземисті цементи, також 
пропонується використовувати барійсерпентінітовий цемент. 

В цьому відношенні, на наш погляд, представляє інтерес система ВаО – А12О3 – 
Fe2O3. Система утворена тугоплавкіммі оксидами ВаО и А12О3 і більш легкоплавким - 
Fe2O3. Оксиди містять барій і залізо - елементи з великою атомною масою, ефективно 
послаблюють γ - випромінювання. Крім того, бінарні сполуки даної системи, так як 
ВаА12О4 і Ва2Fe2O5, володіють терпкими властивостями. На нашу думку на основі 
композицій системи ВаО – А12О3 – Fe2O3 можливо з'єднання нових високоміцних 
цементів, здатних забезпечити надійний захист від γ - випромінювання при одночасній 
дії підвищених температур (до 1200⁰С). 

Важливою експлуатаційної характеристикою радіаційностійких цементу є ступінь 
його знеміцнення при нагріванні. Для дослідження механічної міцності бетону при 
впливі підвищених температур були приготовлені зразки розміром, які піддавалися 
випробуванню в возросте 28 діб тверднення. Ізотермічна витримка - 4 години при 
заданій температурі. Як заповнювачі при проведенні випробувань 
використовували моноферріт барію. Серпентиніт як заповнювач не 
використовувався так як при температурі вище починається швидка усадка, викликана 
перегрупуванням молекул в серпентином і він не може бути використаний при високих 
температурах. 

Розроблені фізико - хімічні основи одержання високоміцного залізовмістного  
алюмобаріевого цементу з сировинної суміші, яка складається технічного 
глинозему, піритових огірків, вуглекислого барію. Отримані цементи 
характеризується високими показниками міцності 40 -70 МПа через 28 діб 
тверднення, є бистросхвоплювачі - початок від 20 хв., кінець - від 30 хв .; 
швидкотвердіючими - міцність на стиск до 1 діб твердіння до 50 МПа, повітряними 
в'яжучими; з водо - цементним відношенням 0,16 - 0,30; з високими захисними 
властивостями від впливу радіаційного випромінювання (коефіцієнт масового 
поглинання гама - випромінювання 240 - 270 см-1, котрий в 1,5 - 2 рази вище, ніж у 
портландцементу (110 - 140 см-1)) при одночасному впливі підвищених 
температур ( до 1300⁰С), що дає підставу використовувати його в якості 
радіаційностійких матеріалу. 
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УДК 341.65.6:340.130 

ДОТРИМАННЯ «ЗАКОННОСТІ» ЯК ВИМОГИ МЕЖ ПРАВОМІРНОГО ВТРУЧАННЯ 
У ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В ПРАКТИЦІ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

А. М. Іваницький1

1 аспірант, в.о. асистента кафедри цивільного права та процесу,  Хмельницький 
університет управління та права імені Леоніда Юзькова, Хмельницький, Україна 

 «Законність» як правова категорія характеризується безумовним та чітким 
дотримання позитивного закону, який запроваджений державою та забезпечується 
виконанням за рахунок зобов’язально-примусового апарату, який санкціонований 
державою. Водночас, надзвичайно актуальним є дослідження дотримання «законності» 
як однієї із вимог, яка ставиться до меж правомірного втручання у право власності 
юридичних осіб у практиці Європейського суду з прав людини (далі – Суд), адже саме 
вказану категорію Суд аналізує у поєднанні внутрішньодержавним еквівалентом та 
автономним тлумачення вказаного поняття, що є наслідком до формування 
комплексного, багатогранного та багатоелементного терміну. 

Під «законом», в розумінні Суду, розуміється нормативно-правовий акт, який 
повинен бути «доступним» для заінтересованих осіб, «чітким» і «передбачуваним» у 
питаннях застосування та наслідків дії його норм у розумних межах. Також закон має 
відповідати всім вимогам нормативного акта. «Доступність закону» означає наявність 
доступу та знань щодо цього закону в суспільстві та в окремих осіб. «Передбачуваність» 
означає можливість передбачити певні дії або наслідки, що можуть виникнути в зв’язку 
із застосуванням закону. При цьому власне факт того, що правова норма передбачає 
більш як одне тлумачення, не означає, що закон є «непередбачуваним».  

Саме національні суди, повноважні здійснювати правосуддя, мають завданням 
розсіювати ті сумніви щодо тлумачення закону, що залишаються, враховуючи зміни в 
повсякденній практиці та є більш наближеними до суспільно-політичних процесів, що 
відбуваються в державі ніж Суд. Тлумачення та застосування національного 
законодавства є прерогативою національних органів. Суд, однак, зобов’язаний 
переконатись у тому, що спосіб, в який тлумачиться та застосовується національне 
законодавство, призводить до наслідків, сумісних із принципами Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) з точки зору тлумачення їх у 
світлі практики Суду [1]. 

Суд, у своїй практиці, постійно зауважує, що терміни «закон» або «законний» в 
положенні Конвенції не просто посилаються на внутрішнє законодавство, але також 
стосуються якості закону, вимагаючи, щоб він був сумісний з верховенством закону [2]. 

Тобто, можливо сформувати певну змістовну визначеність вимоги «законності» 
до втручання держави, яка становить її специфіку, а саме – таке втручання держави має 
повністю базуватись на національному законі, який, у свою чергу, має відповідати 
критеріям доступності, чіткості та передбачуваності наслідків його застосування, 
відповідати принципу верховенства права. В протилежному випадку, така поведінка 
держави буде визнаватись Судом як така, що порушує вимогу «законності».  

Переходячи до аналізу вимоги «законності», яка ставиться до меж правомірного 
втручання держави у право власності юридичних осіб зазначаємо, що до відносин щодо 
втручання держави у право власності юридичних осіб застосовується не лише 
відповідне національне законодавство цієї держави, таке законодавство має 
відповідати певним вимогам якості. Категорія «якість закону» охоплює різноманітні 
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ознаки, що відображають його сутність і специфіку, про які ми вже зазначали раніше у 
цьому підрозділі. У цьому контексті вимога законності частково збігається з 
принципом правової визначеності [3, с. 129]. Варто зазначити, що в структурі меж 
правомірного втручання держави у право власності юридичних осіб цільне місце 
займає саме «законність» як вимога. Вважаємо, що необхідність дотримання, поміж 
іншого, вказаної умови задля забезпечення правомірності втручання є цілком 
логічним, адже, на нашу току зору, законність та правомірність щільно пов’язані, 
зокрема законність прямо впливає на існування правомірності, а правомірність формує 
законність, тому, що кожен закон апріорі є правовий, але не кожне право є законом. 

Також, в аспекті законності втручання у право власності юридичних осіб зі 
сторони держави, необхідно зазначити, що у прецедентній практиці Суду нерідко 
зустрічається покликання на концепцію «margin of appreciation», яка стосується 
визначення можливості залишення певних окремих аспектів справи на державний 
розсуд, з метою асекурації ефективного здійснення правосуддя. Про цю концепцію Суд 
вперше заговорив у рішенні по справі «Lawless v. Ireland» [4].  

Варто зазначити, що навіть за умови не дотримання вимоги законності під час 
вчинення втручання у право власності юридичних осіб, Суд все одно переходить до 
дослідження дотримання інших вимог, які ставляться до меж правомірного втручання. 
Наприклад, у справі «Фонд «Batkivska turbota foundation v. Ukraine» [5], Суд після того як 
констатував, що він має серйозні сумніви щодо того, чи відповідало оскаржуване 
заявником втручання держави у його право власності вимогам законності, відповідно 
до статті першої Протоколу до Конвенції, останній зазначив також і щодо дотримання 
«інтересу суспільства» під час такого втручання.  

Отже, на підставі проведеного дослідження варто зауважити, що вимога 
«законності», яка ставиться до меж правомірного втручання у право власності 
юридичних осіб визначається як чітке та безумовне дотримання державою, 
державними органами під час втручання у право власності юридичних осіб вимог 
національного закону, який, у свою чергу має відповідати таким критеріям: 
доступності, чіткості та передбачуваності наслідків його застосування. Також, важливо, 
щоб закон відповідав принципу верховенства права та йому не суперечив. Ці умови 
ставляться вимогою законності з метою забезпечення захисту від свавільного 
втручання зі сторони держави у право власності юридичних осіб.  
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УДК  324 (438)”2020”:077.5 

TWITTER І ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2020 Р. В ПОЛЬЩІ 

М. В. Радіо1 

1 аспірант кафедри соціально-політичних дисциплін,  ПВНЗ “Європейський 

університет”, Київ, Україна 
radio.mykhailo@gmail.com

Соціальні медіа у Польщі розвиваються в руслі сучасних світових тенденцій. На 
думку М. Седковського, Facebook, Instagram чи YouTube більш зосереджені на обміні 
мультимедійним контентом (фото, відео), а  текст відіграє менш вагому роль. Але 
Twitter чи LinkedIn хоч і мають дещо меншу, однак досить стабільну частку 
користувачів Інтернету. Не йде мова про те, що Facebook не містить корисної 
інформації, а Twitter призначений лише для професійного використання. Швидше 
мається на увазі притаманність певному типу користувачів свого формату спілкування 
[1]. Тож доречно проаналізувати рівень використання Twitter кандидатами на посаду 

президента Республіки Польща у 2020 р. Варто зазначити, що через карантинні заходи 
день голосування було перенесено з 10 травня 2020 р. на 28 червня цього ж року. За 
цей проміжок часу Рафала Тшасковського було висунуто  кандидатом на посаду 

президента країни замість Малгожати Кідави-Блонської. Нами зібрано дані (станом на 28 
червня 2020 р.) про наявність облікових записів кандидатів у Twitter та чисельність 
користувачів даного соціального медіа, які відстежують їхні акаунти. 

Таблиця 1 - Інформація про кількість підписників 

Кандидат Twitter Кандидат Twitter 

Бедронь Р. [2] 255600 Жултек С. - 

Босак К. [3] 10800 Косіняк-Камиш В. [6] 124400 

Вітковскі В. - Пйотровський М. [7] 2024 

Головня Ш. [4] 74700 Танайно П. [8] 3 111 

Дуда А. [5] 1100000 Тшасковський Р. [9] 303400 

Якубяк М. [10] 54200 

Як бачимо, лише двоє кандидатів не мають тут  власного акаунту. Більш детально 
простежимо облікові записи А. Дуди та Р. Тшасковського. Саме вони здобули найбільше 
голосів виборців у першому турі.  Окрім існуючого акаунту у Twitter [5], А. Дуді 
створили окремий для президентської кампанії 2020 р. [11]. Проте за результативністю 
він суттєво поступається основному. Тому аналізуємо останній [11]. Даний акаунт А. 
Дуди у Twitter за період 03 - 28 червня 2020 р. опублікував 76 твітів. Майже всі (крім 
трьох) мали понад 1000 вподобань. Серед них найбільші показники  мали твіти (8800, 

6700 та 6100), що були складовою дискусії з Дональдом Туском. Останній написав про 
Дуду [12], який, на його думку, псує репутацію Польщі, а його кампанія ганьбить весь 
світ. Натомість у відповідь Туск отримав докори від політичного опонента у 
нерішучості балотуватись на посаду президента Польщі, згадку про його програш у 
2005 р. Р. Тшасковський  мав не лише кращу продуктивність у створенні “твітів”, а й в 
реагуваннях на них користувачів. Понад 6000 вподобань отримали 18 публікацій (у А. 
Дуди було 4),  а найрезультативніші (3) мали більше 13000 або 14000.  Йшлося про 
подяку за зібрані підписи для реєстрації кандидатом, лист до прихильників політичної 
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партії “PiS” (“Право і справедливість”), критика колишнього міністра оборони А. 
Мацеревича, нагадування про дебати  на TVP (про даний канал телебачення 
згадувалось і в деяких інших “твітах”: у контексті позову проти телевізійників, критика 
за їхню публікацію), готовність надати притулок для частини безпритульних тварин, 
відео з пародією на А. Дуду. Серед згаданих 18 публікацій кілька стосуються життя 
Рафал Тшасковського: відео та фото з родиною, згадка про річницю одруження, подяка 
дружині за підтримку. Тож цікавість до особистого життя кандидата була серед 
пріоритетів. Агітація у другому турі виборів розпочалась 29 червня і тривала до 10 
липня 2020 р.  Співвідношення опублікованих кандидатами “твітів” за цей період 
складає 198 проти 57 на користь Рафала Тшасковського. В найбільш результативних 
(враховано вподобання та поширення) публікаціях Дуди йшлося: про передвиборний 
тур; наголошено на позиції, що можлива вакцинація проти COVID-19 не повинна бути 
обов'язковою; подяка полякам перед завершенням передвиборної кампанії, думка 
щодо дебатів  і т.д. [5]. За кількістю реагувань користувачів перевага також 
спостерігається за Р. Тшасковським. У найпопулярніших зазначалось про: необхідність 
спільної участі кандидатів у дебатах; критику діючого прем'єра за те, що тривалий час 
не проводить засідання Ради міністрів і агітує за   діючого президента Польщі; 
знайомство з письменницею Ольгою Токарчук; привітання футбольного клубу “Legia 
Warszawa” зі здобутим чемпіонством [9]. 

Підсумовуюючи зазначимо, що кандидати не оминули увагою Twitter, 
використовуючи його як додатковий інформаційний ресурс. Перевага кількості 
підписників в даному соціальному медіа не забезпечувала більшу кількість реакцій 
користувачів на публікації. Не зважаючи на те, що Twitter асоціюється  з переважно 
текстовими повідомленнями, “твіти” з фото та відео були наявними серед 
найрезультативніших за вподобаннями чи поширеннями. 
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ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ МЕТОДОМ РОЗРОБКИ 
ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ОЧИЩУВАЧА ПОВІТРЯ ДЛЯ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА 

І. Р. Фоменко 1, А. В. Дяченко 2 
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Сучасна життєва діяльність людини призводить до катастрофічно зміни 
навколишнього природного середовища. У повітрі перебуває велика кількість смогу та 
іншого бруду, що забруднює легені і сприяє розвитку хвороб, а також впливає на флору і 
фауну. Більша частина цього сміття з'являється завдяки заводам, вихлопним газам, від 
транспорту та іншими шляхами. В рамках концепці головною метою є висвітлення 
сучасно екологічно ситуаці, визначення головних шляхів загроз и, та виявлення дизаин 
методів та рішень у глобальному екологічному забруднені. А також демонстрування на 
практичних прикладах впровадження іонізаторів, та внаслідок х ді.  

За підсумками аналізу, світ на сьогоднішніи день намагається зберегти екологічну 
чистоту, активно створюючи живу енергію подібно сонячним панелям і 
електротранспорту та цього не достатньо. Для боротьби з глобальним забрудненням 
безпосередньо допомагають боротися дизаинери, які розробляють додаткові системи 
для очищення повітря. Саме дизаин- мислення виступає першочерговою ланкою в 
вирішенні даних проблем. Впровадження в навколишнє середовище об'єктів по 
іонізаці повітря несе в собі наукову і практичну інновацію. Таке рішення допоможе 
скоротити поширення шкідливих компонентів, смогу, дрібного пилу і інших елементів 
забруднення по всьому світу. Раніше були використані подібні експериментальні 
очисники і результат х роботи діисно позитивно впливав на статистику, однак х було 
не багато. Практика показала, що вчені створювали один очищувач великих масштабів 
на все місто. Результати дослідження підтверджують, що доцільніше створити кілька 
очищувачів, які матимуть невеликі габарити, що зможуть гармоніино вписуватись в 
навколишню середу, та розташувати х в критичних зонах, щоб уникнути поширення 
частинок забруднення.  дуже важко вирішити світову глобальну проблему 
забруднення, так як статистика повітря має великі показники забруднення, і з кожним 
днем зростає. Однак саме такі розробки очищення допоможуть по-перше зменшити 
кількість забруднення хоча б у суспільних місцях, а по-друге зможуть надати новии 
поштовх для подальших досліджень, та рішень дано проблеми. 

Розгляд вище наведених досліджень служить підтвердженням того, що 
актуальність проблеми екологічного забруднення залишається гостро-відкритою. 
Рішення цього завдання стосується не тільки екологів. Нове, нестандартне мислення 
показало, як дизаинери можуть вплинути на навколишню середу,  створивши 
невеликии предмет, що допомагає людям залишатись здоровими, та зберегти флору і 
фауну. Напрямок при подальших дослідженнях необхідно шукати в нових, 
нестандартних галузях. Так як боротьба за екологію триває ще з часів промислово 
революці і виходячи з багаторічного досвіду так і не вдалось знаити пряме рішення.  
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Для кращого розуміння логіки використання засобів наукового пошуку, доцільно 
мати чітке уявлення про структурні рівні методології наукового дослідження. 
Звернемось до визначення поняття, яке пропонується у словниках: «Методологія – це 
сукупність підходів, способів, методів, прийомів та процедур, що застосовуються в 
процесі наукового пізнання та практичної діяльності для досягнення наперед 
визначеної мети. Такою метою в науковому пізнанні є отримання об’єктивного 
істинного наукового знання або побудова наукової теорії та її логічне обґрунтування, 
досягнення певного ефекту в експерименті чи спостереженні тощо» [4, с. 374]. 

В цій роботі ми ставимо за мету дослідити конкретно-науковий рівень 
методології дослідження технологій делегітимації президентської влади. Для 
досягнення поставленої мети нами було виконано наступні завдання: досліджено 
методи, які використовуються безпосередньо політичною наукою; проаналізовано 
евристичний потенціал та доцільність застосування міждисциплінарних методів та 
методів суміжних наукових галузей. 

Метод спостереження використовується для вивчення політичних практик 
застосування делегітимаційних технологій. Застосовуючи його не варто обмежуватись 
простим спогляданням за розвитком політичних процесів та подій, натомість, 
пізнавальний процес має передбачати наукове тлумачення та інтерпретацію 
отриманих емпіричних даних. Характерною ознакою наукового спостереження є його 
цілеспрямування на підтвердження або спростування за результатами дослідження 
ідей та гіпотез, які були висунуті на його початку та були основою визначення завдань 
дослідження. Наприклад, метою спостереження може бути підтвердження чи 
спростування гіпотези про те, що специфікою застосування технологій делегітимації 
президентської влади в українському політичному процесі є їх негативний вплив не 
тільки на персону конкретного політика (який виражається у зниженні довіри 
суспільства до нього), але й на інститут президенства як такий. 

Методи статистичного аналізу та математичного моделювання стануть у нагоді 
при математичній формалізації зібраного матеріалу соціологічних досліджень, 
відслідковуванні у них певних тенденцій та кореляцій. Отримані цими методами 
результати стануть визначальними для надання політичних прогнозів щодо наслідків 
застосування технологій делегітимації президентської влади в українському 
політичному процесі та рекомендацій по використанню конкретних методів протидії 
негативним впливами таких технологій. 

Антропологічний метод використовується для аналізу механізмів делегітимації 
президентської влади і соціального чиннику цього процесу в контексті природи 
людини – за його допомогою можна встановити вплив характеру національної 
політичної культури (яка ґрунтується на стійкий рисах характеру та психіки, 
особливостях політичної свідомості й поведінки і т.п.) на розвиток політичного 
процесу, та на перебіг делегітимаційного процесу зокрема. 
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Метод психологічного аналізу буде дороговказом при вивченні суб’єктивних 
механізмів політичної поведінки, прийомів психологічної мотивації та технологій 
маніпулювання свідомістю мас. 

Комунікативний підхід дозволить розглянути інститут президента як 
комунікативну одиницю, яка бере участь у взаємодіях в політичному процесі у вигляді 
продукованих ним інформаційних потоків – в політичній системі вони відображаються 
у формі політичних рішень та реакції інформаційного простору (середовища) на них. 

Застосування методу політичного моделювання полягає в дослідженні 
делегітимаційних процесів і явищ шляхом конструювання та вивчення їхніх моделей. 
Суть методу полягає у вивченні штучного аналога об’єкту дослідження – моделі. На цій 
підставі делегітимаційний процес можна відобразити у вигляді логічних схем. 
Моделювання делегітимаційного процесу може бути здійснене не тільки на підставі 
вже відомих, емпірично перевірених даних, але і на основі гіпотез. Моделювання 
гіпотез і проведення теоретичного аналізу отриманих моделей дозволить, з одного 
боку, перевірити гіпотези на несуперечність, з іншого – виявити чутливі і важливі 
параметри моделі, ті ознаки і зв’язки, зміни яких мають найсуттєвіший вплив на 
вихідні параметри моделі [2, с. 11-14]. 

Метод політичного прогнозування може бути задіяний в частині окреслення 
перспектив практики застосування технологій делегітимації президентської влади в 
українському політичному процесі. Як слушно зауважує К. Ващенко, прогноз у сфері 
політики не стільки відіграє роль традиційного пророцтва, скільки є технологією, 
котра вказує, за яких умов і за допомогою яких засобів можна буде досягнути бажаного 
майбутнього [3, с.168]. 

Опрацювання першоджерел, у тому числі нормативно-правових актів, промов та 
інтерв’ю політичних діячів, у яких міститься актуальна інформація, здійснюється за 
допомогою методу контент-аналізу. Крім того, на його основі піддаються обробці 
статистичні дані, що фіксують кількісні показники, наприклад, рівень довіри громадян 
до політичних лідерів та інститутів. 

Метод «case study» уможливлює накопичення емпіричного матеріалу з метою 
його подальшого аналізу, обробки та узагальнення, за його допомогою можна 
розглядати численні приклади виникнення, розвитку і вирішення кейсів делегітимації 
президентської влади, він буде помічним у визначенні загальної тенденції при розгляді 
окремих випадків реалізації делегітимаційних політичних технологій [1, с. 109-110]. 

Виходячи з наведеного вище, вважаємо багаторівневу концепцію методологічного 
знання найбільш актуальною для сучасних наукових розвідок [5, с. 38]. В її рамках 
конкретно-науковий рівень, що складається з наукових методологій окремих наук – 
спеціальних галузевих методів, міжгалузевих та міждисциплінарних методів, володіє 
найбільш сучасним науковим інструментарієм та питомим евристичним потенціалом. 
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Вже понад півстоліття вища освіта по всьому світі переживає безпрецедентні за 
своїми масштабами трансформації, які американські дослідники Кристофер Дженкс та 
Девід Рісмен назвали «академічною революцією» [1]. Однією з основних причин цих 
змін стала масовізація вищої освіти, яка характеризується збільшенням кількості 
студентів, появою різноманітних систем вищої освіти, новими моделями їхнього 
фінансування, підвищенням соціальної мобільності населення, зниженням академічних 
стандартів тощо. 

Філіп Альтбах порівнює масовізацію вищої освіти у ХХ – ХХІ століттях з 
виникненням та становленням феномену дослідницького університету, ідею якого на 
початку ХІХ століття запропонував відомий німецький дослідник Вільгельм фон 
Гумбольдт, що кардинально змінило природу університетської освіти в усьому світі [2].  

В середині ХХ століття американських соціолог Мартін Троу припустив, що в 
майбутньому більшість країн рухатимуться від елітної (вищу освіту здобуває менше 
15% молоді) до масової (від 15 до 50%) або всезагальної (понад 50%) участі у вищій 
освіті [3]. І сьогодні ми бачимо, що його прогноз справдився. Незважаючи на те, що у 
деяких країнах, що розвиваються, вищу освіту здобуває близько 10% молоді, прийом до 
закладів вищої освіти в розвинених країнах становить більше половини випускників 
шкіл, багато країн наближаються до показника у 75%, а деякі – до ще більш високого 
рівня.  

У ХХІ столітті масова вища освіта фактично стала міжнародною нормою. У 2017 
році в світі налічувалося 18500 університетів і їхня кількість продовжує зростати. За 
даними ЮНЕСКО з 2000 по 2014 роки чисельність здобувачів вищої освіти збільшилася 
майже вдвічі і сягнула 207 мільйонів осіб. Згідно з прогнозами експертів до 2030 року у 
світі налічуватиметься 400 мільйонів студентів [4].  

Масовізація вищої освіти не є новим явищем. Деякі країни Латинської Америки 
почали вимагати масового доступу до вищої освіти ще на початку ХХ століття. Разом з 
тим, США та Канада забезпечили такий доступ вже у 20-х роках минулого століття. 
Спочатку університети намагалися задовольнити попит за рахунок розширення 
інфраструктури та збільшення кількості професорсько-викладацького складу. Пізніше 
вони зосередилися на залученні тих, хто ще не отримав освітні послуги на належному 
рівні.  

Розширення сфери послуг та поява нових галузей у ХХІ столітті сприяють 
збереженню тенденції масовізації вищої освіти на глобальному рівні. Актуалізується 
потреба у спеціалістах, які є професіоналами не лише у сфері своєї діяльності, але також 
орієнтуються в суміжних галузях, відрізняються здатністю приймати рішення та нести 
відповідальність за них, вміють працювати з високою ефективністю, вирішувати 
нестандартні професійні завдання, готові до постійного особистісного та професійного 
саморозвитку.  

Останнім часом суттєві зміни відбулися і у сфері фінансування вищої освіти. У 
більшості країн вона визнана «суспільним благом», вважається відповідальністю 
держави і розглядається як запорука її економічного розвитку. Проте в умовах 

mailto:rylovaolha@gmail.com
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фінансового тиску, спричиненого масовізацією, стає очевидним, що багато держав 
виявилися неспроможними самостійно покривати витрати на вищу освіту в умовах 
збільшення кількості студентів. Тому в них робиться акцент на користі вищої освіти 
для окремої людині, підкреслюються її переваги як «приватного блага», що має 
сприяти перерозподілу відповідальності за витрати на неї. Тобто частка фінансового 
навантаження переноситься на самих студентів та їхні сім’ї. Така ситуація, в свою чергу, 
сприяє різкому зростанню приватної вищої освіти та приватизації державних 
університетів у всьому світі. 

Сьогодні переважна більшість здобувачів вищої освіти сприймають її як запоруку 
свого майбутнього соціального та фінансового добробуту. Вони переконані, що 
наявність університетського диплому підсилить їхні конкурентні переваги на ринку 
праці, знизить ризик безробіття та забезпечить бажану висхідну вертикальну 
соціальну мобільність. 

В той же час у багатьох країнах світу спостерігається зростання кількості 
некваліфікованої робочої сили з вищою освітою. Це можна пояснити тим, що за останні 
роки збільшилася чисельність закладів вищої освіти, для яких характерним є низький 
рівень якості освітніх послуг, і як наслідок поява спеціалістів, котрі не відповідають 
сучасним вимогам реального сектору економіки.  

Питання забезпечення стандартів якості вищої освіти залишається однією з 
найважливіших глобальних проблем сьогодення. Нові виклики стосовно академічних 
стандартів якості пов’язані зі збільшенням кількості традиційних та приватних 
закладів вищої освіти, а також зі зростанням ролі дистанційної та змішаної освіти в 
сучасному світі, особливо в умовах пандемії COVID-19. Тож головною стратегічною 
ціллю державної політики в галузі вищої освіти має стати її якість, яка повинна 
відповідати вимогам інноваційного розвитку економіки та сучасним потребам 
суспільства. Таким чином, основним завданням вищої освіти в світі має стати не лише 
формування у випускників нових знань, умінь та навичок, а й розширення кола їхніх 
базових компетенцій та вміння жити, працювати і адаптуватися у світі, який стрімко 
змінюється.  

За останні кілька десятиліть вища освіта зазнала глибоких змін, які 
продовжуватимуть визначати академічне середовище у найближчі роки. Однією із 
ключових рушійних сил цих перетворень стала глобальна масовізація вищої освіти, яка 
охопила значно більшу кількість студентів, ніж у всі попередні епохи. З одного боку, це 
відкриває нові можливості – в усьому світі збільшується кількість закладів вищої 
освіти, вона стає доступною для широких верств населення. З іншого боку, виникає 
багато проблем – питання якості вищої освіти та її фінансування виявилися значно 
складнішим, ніж очікувалося. 

За прогнозами спеціалістів у найближчі роки тенденція до масовізації 
збережеться, державна політика у галузі доступності вищої освіти буде змінюватися, 
що, в свою чергу, призведе до збільшення кількості іноземних студентів та студентів 
старшого віку. Розширюватиметься соціальне розшарування студентів. 

Список літератури: 
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Створення бренду кампанії — запорука його успіху. Саме тому з моменту 
винекнення ідеї започаткувати новий бізнес перед його власником поряд із іншими 
стоїть завданнями налагодити дію не просто товарної або торгової марки, товарного 
знаку або сервісної марки, а зробити його пізнаваним, якісним, а значить, успішним. 

Метою публікації є проаналізувати назви українськиї товарних брендів, виявити 
провідні тенденції в називанні та визначити перспективні шляхи популяризації 
українськиї торговельних марок. 

Бренд — термін, що використовується в маркетингу та лінгвістиці. У нашому 
дослідженні під брендом розуміємо “словесні, образотворчі, невербальні та інші 
позначення, а також їх комбінування, які допомагають виокремити товари та послуги 
одних виробників або продавців з множини подібних товарів і послуг інших 
виробників або продавців” [1]. 

Відомо, що назви брендів грають вагому роль в їх пізнаваності, тому існують чіткі 
критерії, серед яких фонетичні (вимова слово або словосполучення не має бути 
складною, звучання назви має викликати позитивні асоціації, відповідні до 
ідентичності бренду), морфологічний (складні, гібридні, скорочені слова і абревіатури, 
їх значення і асоціації кожної зі складових частин і цілого слова повинні відповідати 
ідентичності бренду), лексичний (значення слова з активної лексики має відповідати 
ідентичності бренду), семантичні (викликані словом асоціації повинні відповідати 
ідентичності бренду, ім'я не повинно викликати негативних асоціацій на всіх мовах 
його використання в контексті ідентичності бренду), лексикографічні (друкована 
назва має легко читатися, має бути зрозумілою, не зважаючи на те, написано це ім'я 
кирилицею чи латиницею, постановка наголосів в назві не повинна викликати 
труднощів), критерій сприйняття і запам'ятовування (ім'я повинно легко сприйматися 
і добре запам'ятовуватися), а також юридичні критерії (товарні знаки з такою назвою 
не повинні бути зареєстровані в відповідному класі і цій країні, ім'я не повинно 
відноситися до категорії назв, що не підлягають реєстрації як словесний товарний 
знак) [2]. 

Навіть за умови дотримання всіх зазначених вище критеріїв створення імені 
вважається вкрай складним і непередбачуваним процесом. Він отримав назву 
«неймінг» від англійського слова naming [3]. 

Українські товарні знаки намагаються конкурувати з іноземними. Наразі існують 
кілька сотень брендів українських підприємців, які успішно реалізують свої плани 
щодо наповнення нашого ринку вітчизняними товарами та послугами. Ми 
проаналізували товарні бренди, представлені на сайті https://vsisvoi.ua/ [4] — 
найбільшого в Україні інтернет-магазину, який популяризує вітчизняну легку 
промисловість.  Станом на 12 листопада 2020 року він містить понад 250 назв 
українських брендів, що забезпечують такі торговельні сегменти: одяг (жіночий, 
чоловічий), взуття (жіноче, чоловіче), аксесуари,  білизну та текстиль, сумки та 
рюкзаки. 

https://vsisvoi.ua/
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Переважна більшість брендів означили назви латиницею, напевно, розраховуючи 
на пізнаваність за кордоном. Лише 19 українських виробників скористалися 
киирлицею: ВІАЦІЯ ГАЛИЧИНИ, АМАРАНТЕ, БаЛьон, Восьма комора, Всі. Свої, 
Всі.Свої.Wear, ЗЕРНО, Капелюх, КАРПАТІЯ, ЛАДНА, Младна, Небо в квітах, Ряба Вош, 
СОЛЬ, Хамелеон, ХендКрафтер, ЧистоТіл, Шапельє, ЩОСЬ ЦІКАВЕ (авторський регістр 
збережено).  

Переважна більшість аналізованого мовного матеріалу — це слова іншомовного 
походження: Quiet form, Raystone, Reindeer Moss, REVELIN, SELFIE by Deeva, Seven 
Mountains, Shoes for Muse тощо.  

Здійснена спроба класифікувати назви брендів за тематичними групами. 
З'ясовано, що приблизно 5% вітчизняних виробників як бренди зазначають власні 
назви (прізвища, імена або їх поєднання): Anastasiia Solokha, AnnaSun, Chereshnivska, 
Leonchenko, Lilit Sarkisian, maistrenko ceramics, Momot, Olga Glass, PAKHTUSOVA, Pani 
Mariia, Pavlina, SHTOYKO, Sirko, TELIZHENKO fashion house, Vita Khaidurova, Zosya 
Yanishevska.  

Питомі українські слова використовують як бренд або його частину такі 
виробники: Abetkabox, Babusya Store, Dyka spidnytsya, KRALYA,  lingerieLihtar, MOTANKA, 
Motrya, MOVA, Nenka gift, ORNAMENT, Osoka.Art, PidVushko, Promin, Pryanik.workhouse, 
Skifska Etnika, Teplo, TUTO VZUTO, woodlavka, YASYK, Zharko, Zitkani. 

Невелика кількість брендів, представлених на сайті, мають у назві посилання на 
країну походження або місто: Ccherkass, FRANKO, Kyiv Style, Sweet Ukraine, UA Profi, 
UAKrasa.  

Варто зазначити, що послугами інтернет-магазинів користується не лише молодь. 
Зокрема, загальновідомо, що у часи пандемії активізувався попит на продукцію 
інтернет-магазинів та сайтів з боку населення старшого віку. З огляду на це виникають 
сумніви щодо дотримання більшості критеріїв у називанні брендів, зазначених вище, у 
таких назвах Squirrels bag, The others, Two Bulls And A Carriage, SMPL underwear та ін. 
Враховуючи рівень знання англійської переважною більшістю українців віком 30-60 
років, гадаємо, що такі назви не запам'ятаються та не відтворються споживачами, а 
отже, розраховувати на рекомендацію від споживачів буде важко. 

Унікальність, ефектність назви не має її обтяжувати важкими для сприйняття та 
запам'ятовування словами. Назва бренду має бути орієнтована на універсальність та 
милозвучність як мовою оригіналу, так і за потребою при перекладі. Існує велика 
кількість українських слів, які відповідають ритеріям щодо називання брендів. Тому 
українським дизайнерам одягу, взуття, аксесуарів, іншої продукції варто зважати на всі 
критерії та враховувати всі фактори, які сприятимуть просуванню бренду. У цьому чи 
не найголовнішу роль відіграє назва.  

Список використаних джерел: 
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Поширення епідемії коронавіруса спричинило зміну "поведінкової моделі 
споживання" людства. Перед обличчям прямої загрози "економічне зростання" 
відійшов на задній план, а пріоритетом стали збереження і раціональне використання 
ресурсів.  

Щоб запобігти поширенню коронавіруса, по всьому світу обмежений повітряний, 
залізничний і автомобільний рух, припинені виробництва, а люди з офісів перейшли на 
дистанційну роботу. Повсюдний карантин - причина нової, незапланованою, зеленої 
тенденції.  

1. Дійсно, в Китаї за час суворого карантину викиди СО2 знизилися на 25%.
2. Зниження викидів антропогенних парникових газів або рівня забруднення

зареєстрували також в Італії і Великобританії. 
3. Канали Венеції стали чистішими настільки, що можна побачити дно і

плаваючих рибок. Все тому, що круїзні лайнери через спалах коронавируса більше не 
швартуються біля берегів міста.  

4. Також в цьому році більше не можна піднятися на Еверест, а значить, гора
відпочине від напливу альпіністів. І їх сміття. 

5. Пластикові пляшки стали переробляти в захисні костюми для лікарів. Зараз
шиється по 3 тисячі таких костюмів в день, на кожен йде 26 пляшок. Буде відмінно, 
якщо таким чином ми і вірус переможемо, і від зайвого пластика позбудемося. 

6. Після введення режиму НС в Нью-Йорку міський трафік скоротився на 35%, в
зв'язку з чим викиди вихлопних газів за кілька днів скоротилися приблизно на 50%, 
знизилися також викиди діоксиду вуглецю і метану. 

Чи є шанс зробити ці зміни більш стійкими? Так, якщо, наприклад, велика 
кількість компаній вирішать продовжити віддалену роботу, що виключить дорогу на 
роботу і додому. Якщо люди зрозуміють цінність здоров'я, благополуччя. Ще один 
можливий ефект - поява нових звичок, які можуть виявитися більш екологічно 
дружніми, наприклад, використання велосипедів, яке в період пандемії дозволяє 
уникати громадського транспорту. 

Висновки: 
1) Споживачі зменшують свої витрати на тлі зниження доходів, страху

зараження або підвищення невизначеності, що призводить до платоспроможному 
шоку. 

2) Негативні наслідки поширення COVID-19 вплинули на розрив найбільших
виробничо-збутових ланцюжків в Китаї, США і Європі. Це призвело до падіння 
промислового виробництва, зменшення експорту і імпорту, зупинок виробництва. 

3) Криза вплинула на 81% світової робочої сили, в тому числі на 463 млн
працівників в сфері промисловості. Зниження попиту і пропозиції призводить до 
падіння доходів підприємств, які скорочують заробітну плату і звільняють працівників 

4) Найбільш постраждалі від пандемії галузі промисловості – 
автомобілебудування, авіабудування, електроніка, представляють видобувну галузь. 

mailto:liliatkachova01@gmail.com
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Загальновідомо, що в останні десятиліття спостерігаються інтенсивні процеси 
деградації рибних запасів Азовського моря. Основна причина збідніння і, в основному, 
зникнення цінних риб, що представляють інтерес для промислового вилову - різке 
погіршення екологічної обстановки морських акваторій Азовського і Чорного морів. 
Що стосується зони Приазов'я, то в першу чергу її забруднюють маріупольські 
меткомбінати групи «МетІнвест», скидаючи стоки в річку Кальчик і Азовське море. Так, 
металурги «Азовсталі», забираючи для виробництва морську воду як свою власну, 
щороку повертають в Азовське море понад 850 мільйонів кубометрів токсичних стоків 
і «вирощують» в море шламові гори. 

За відомостями екологічної інспекції природи України, за останнє десятиліття в 
Азовському морі більше ніж у два рази знизився розмір вилову піленгаса, в 3 рази - 
судака, в 4 - камбали-калкана. Офіційна причина скорочення - забруднення моря 
виробничими і домашніми стоками, нераціональне ведення рибного господарства і 
неналежна служба охорони водних живих ресурсів. Важливий шкоди завдає 
браконьєрство, яке за останні роки досягло загрозливих масштабів, отримавши 
симптоми санкціонованої злочинності. На думку науковців, ще зовсім недавно рибні 
запаси були буквально невичерпними, а зараз крах Азовського моря представляється 
реальної безперервне первісного знищення риби. 

В Україні розміри компенсацій за незаконний видобуток і винищення риби, 
водних безхребетних, морських трав і водоростей не переглядалися багато років. І 
тільки починаючи з 2011 року вийшло кілька постанов Кабінету Міністрів України, які 
передбачають суттєве збільшення такс при розрахунку сум завданих збитків природі, в 
тому числі багато разів збільшені суми компенсації за знищення видів, занесених до 
Червоної книги України. Також збільшені компенсації за завдану шкоду, якщо 
порушення сталося на заповідних територіях. Так, Постановою Кабінету Міністрів 
України № 1209 від 21 вересня 2011 року такси при розрахунку сум компенсацій за 
завдані збитки сьогодні складають: за одну особину піленгаса - 680, судака - 510, бичка 
- 34, тарані - 85 грн. Занесені до Червоної книги України осетрові - 48 000-110 000. 
Тюлька, хамса, кілька оцінюються в 17 грн. за кілограм. За прісноводним рибам штраф 
становить за голову: товстолобика - 225, плотви - 85, лина - 105, білого амура - 255, 
щуки - 340, сома - 425, сазана - 306, ляща - 170 грн. 

Таким чином, незважаючи на крайнє виснаження рибних запасів, сьогодні вилов 
риби триває, і основна частина промислових видів повністю зникла. 

Список літератури: 
1. Заведея Т.Л. Биология. Справочник школьника и студента.- 2010.-С.394-408.
2. Сердюцкая Л.Ф. Системный анализ и математическое моделирование

экологических процессов в водных экосистемах. – М.: Либроком, 2009. – 144с. 
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Галина Посвятовська (Мига) – видатна польська поетеса ХХ століття. Її прізвище 
досить часто ставлять в один ряд з її сучасницями Марією Павликовською-
Ясножевською та Віславою Шимборською (Нобелівською лауреаткою в галузі 
літератури). Твори Галини Посвятовської перекладені багатьма мовами світу.  

Народилася вона 9 травня 1935 року в місті Ченстохова. ЇЇ життя було досить 
непростим через затяжну хворобу. В 1945 році, під час звільнення Ченстохови, вона з 
родиною змушена була переховуватись у холодному та вологому підвалі. Через це 9-
річна дівчинка захворіла на ангіну, що дала ускладнення на серце. Тому Галина 
Посвятовська більшу частину свого життя проводила під наглядом лікарів у шпиталях 
та санаторіях, де і познайомилась зі своїм чоловіком. У 1954 році вони одружилися, і 
вже за два роки Галина стала вдовою. Першу в світі операцію на відкритому серці було 
вдало зроблено Галині в США на кошти, зібрані місцевими поляками, в 1958 році. Далі 
вона  отримала стипендію на навчання в одному з найпрестижніших коледжів США для 
заможних дівчат. Після його успішного закінчення Галині запропонували повну 
стипендію для навчання на доктораті Стенфордського Університету, але все ж вона 
вирішила повернутися на Батьківщину, де закінчила магістратуру Ягеллонського 
Університету. Останні роки свого життя вона провела в Кракові, мешкаючи у відомому 
в Польщі Будинку Літераторів. У зв’язку з погіршенням стану здоров’я Галина 
Посвятовська зважилася на чергову операцію, котру провели польські хірурги у 
Варшаві, гарантуючи її успішність. На жаль, на восьмий день після операції, 11 жовтня 
1967 року, поетеса померла. Похована Галина Посвятовська в м. Ченстохова, на 
кладовищі Святого Роха, поруч із чоловіком. 

По собі Галина Посвятовська залишила чотири поетичні збірки. Свою першу 
збірку поезій «Поганський гімн» видала в 1958 році. Пізніше, в 1963 році вийшла збірка 
«Сьогоднішній день», у 1966 році – «Ода до рук» та в 1968 році, вже посмертно, видана 
збірка «Ще один спогад». Також у 1961 році поетеса опублікувала репортаж про своє 
життя в США – «Американський записник» та у 1966 році – автобіографічну книгу 
«Розповіді для друга». Її поезія є надзвичайно жіночною, в ній виражено велику жагу до 
життя, кохання. Поетеса кілька разів була закоханою та їй надзвичайно подобався цей 
стан. Але поруч з коханням крокує і смерть. Вона була поруч на всіх етапах життя 
Галини та не могла не впливати на відчуття світу та його відображення поетесою. 
Інколи складається враження, що авторка приглядається до смерті та хоче її 
приручити. Поетеса розуміє недосконалість людського тіла та невідворотність смерті 
для кожного, але сподівається, що, можливо, смерть не є кінцем усьому. Крім смутку, в її 
поезії є також багато світла. Галина пише не тільки про себе, але й про інші жіночі долі.    

Варто згадати і про вшанування Галини Посвятовської в Польщі. У 2007 році, в 
день народження поетеси, в її рідному місті було відкрито Дім Поезії – Музей Галини 
Посвятовської (в будинку, в якому вона раніше мешкала). В цьому ж році на алеї 
Пресвятої Діви Марії, котра веде до релігійного центру Польщі – Ясної Гури, 
встановлено меморіальну лавку Галини Посвятовської (сама поетеса сидить на лавці, а 
біля її ніг – кішка). Щороку, починаючи 1974 року, відбувається Загальнопольський 
поетичний конкурс імені Галини Посвятовської. 



Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених-2020 405 

Секція 5. Соціально-політичні, природні, і гуманітарні науки, спорт і здоров’я людини 

УДК 57.02 

ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И СОСТОЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА НА ПРИМЕРЕ 

БИОИНДИКАТОРА SINAPIS ALBA 

Д. Д. Бугайова1, І. М. Єжель2 

1 магістрантка кафедри біології НПУ ім. М.П. Драгоманова, Київ, Україна 
2 асистент  кафедри біології, канд. біол. наук, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Київ, 

Україна 
dbugaeva10@gmail.com 

В связи с нестабильным состоянием окружающей среды, в последнее время 
внимание ученых сосредоточено на негативном воздействии химического загрязнения 
традиционными приоритетными загрязняющими веществами почвы и воздуха [1]. 
Лекарственные средства и их активные метаболиты постоянно поступают в 
окружающую среду через очищенные и неочищенные канализационные стоки. После 
использования лекарства и таблетки частично подвергаются воздействию 
метаболизма потребителей. Затем продукты метаболизма, вместе с некоторыми 
неизменными начальными компонентами, попадают в канализацию и поступают во 
внешнюю среду, преимущественно в водные объекты, а также в почву [2]. Особое 
беспокойство вызывают опасные фармацевтические отходы, в составе которых 
находятся цитотоксические препараты, антибиотики, липидоснижающие агенты, 
препараты с гормономодулирующим, психотропным и наркотическим действием и 
другие физиологически активные вещества [3]. Актуальность данной темы 
заинтересовала и обусловила выбор предмета исследования, а именно: влияние 
фармакологических препаратов на прорастание семян Sinapis alba, так как горчица 
один из самых чувствительных видов растений - биоиндикаторов. 

Объект исследования: тест-объект семена горчицы белой (Sinapis alba). 
Цель: исследовать влияние фармакологических препаратов на растительный 

организм (на примере тест-объекта семян Sinapis alba). Для достижения цели нами 
были поставлены следующие задачи: отобрать семена горчицы белой (Sinapis alba) 
подготовить несколько растворов с различными фармакологическими препаратами, а 
именно: пертуссин, меновазин, нафтизин, генциамин, папаверин и ингалипт 
(соотношение 1:10); поместить по 10 семян горчицы белой в раствор с 
фармакологическим препаратом; через каждые 2-3 дня доливать воду в растворы с 
семенами; наблюдать за прорастанием растений, измерять и записывать данные; 
подготовить растворы с универсальным удобрением и повторить опыт снова; 
наблюдать за прорастанием, измерять и сравнить данные с предыдущими 
полученными результатами. 

Замеры, произведённые на 3 день после помещения лекарственных препаратов 
и семян в чашки Петри: семена Sinapis alba в дистиллированной воде - 1 чашка Петри: 
стебель (дальше-с) - 1,5см, корень (дальше-к) – 2,5см; 2 чашка Петри: с - 0,5см, к – 1см; 
3 чашка Петри: с – 0,5см, к – 1,5см; 4 чашка Петри: с – 0,7см, к – 0,5см; 5 чашка Петри: с –
 0,2см, к – 0,2см; 6 чашка Петри: с – 0,7см, к – 1,7см; 7 чашка Петри: с – 0,7см, к – 0,7см; 8 
чашка Петри: с – 0,5см, к – 0,3см; 9 чашка Петри: с – 0,4см, к – 0,2см; 10 чашка Петри: с –
 0,6см, к – 0,4см. 

Семена  Sinapis alba в пертуссине – во всех чашках Петри семена не проросли, 
полностью покрытые плесенью. 

Семена Sinapis alba в нафтизине – в одной чашке семена покрытые плесенью, во 
второй начинают прорастать (стебель 0,25 см), в остальных – без изменений. 
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Семена Sinapis alba в ингалипте – без изменений. 
Семена Sinapis alba в меновазине – без изменений. 
Семена Sinapis alba в папаверине – в двух чашках Петри начинают прорастать 

(стебель 1 мм), в остальных – без изменений. 
Семена Sinapis alba в генциамине – без изменений. 
Исходя из результатов данного эксперимента, можно сделать вывод о 

неизбежном загрязнении окружающей среды и растительного мира, в следствии 
использования фармакологических препаратов. Ученым и фармацевтам рекомендуем 
эту тему для исследований, а также изучения возможного снижения токсичности 
лекарств. 

Для следующего опыта перед добавлением лекарственных препаратов, мы 
замочили семена в универсальном удобрении на протяжении двух дней в пропорции 
1:10. На 3-й день мы добавили лекарства в такой же пропорции, как в предыдущем 
эксперименте (1:10). Среднее значение роста корня в контроле составило 2,7см, а 
стебли - 3см. Среднее значение корня семян Sinapis alba в нафтизине составило - 1,7см; 
стебли - 3,4см. Это свидетельствует о том, что универсальное удобрение в 
определенной степени помогает семенам горчицы белой выдержать влияние 
фармакологических препаратов. 

Итак, несмотря на использование универсального удобрения, размеры корня и 
стебля под влиянием нафтизина меньше, чем в контроле. Однако энергия прорастания 
под влиянием нафтизина не уменьшается, а наоборот - увеличивается. Под влиянием 
пертуссин проросло наименьшее количество исследуемых семян горчицы (4 семени). 
Полученные данные дают повод для размышлений и дальнейших исследований 
данной темы. 
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Наукові роботи і пошуки щодо вивчення лікарських рослин і їх застосування 
значно зросли в останній час. Важливої уваги приділяють рослинам з Карпатських 
регіонів, серед яких є Matricaria chamomilla. 

Актуальність цього дослідження полягає у вивченні рослин, які знаходяться в 
тісній взаємодії одна з одною в біогеоценозах. На проростання насінин і їх подальше 
зростання впливають не лише абіотичні фактори, а й наявність решток деяких рослин. 
Встановлення алелопатичного впливу необхідне для якісного вирощування 
сільськогосподарських культур[1]. 

Будь-яка рослина, починаючи з проростання насіння, виділяє у навколишнє 
середовище продукти своєї життєдіяльності. Виділення одних видів вищих рослин 
можуть безпосередньо діяти на інші.  

Такими виділеннями можуть бути ефірні олії, органічні кислоти, алкалоїди, а 
також речовини, які за своїми властивостями подібні до гербіцидів, що застосовуються 
для знищення бур’янів. Такі гербіцидоподібні речовини називають гальмувачами 
(інгібіторами), або колінами. Вони вбивають рослини або затримують їхній ріст, 
гальмують фотосинтез, отруюють інші важливі процеси життєдіяльності рослин. Але 
цікаво, що коліни діють як отрути лише у високих концентраціях. Якщо їх розчинити у 
великій кількості води, вони починають діяти протилежно, стають стимуляторами 
росту для рослин[2]. 

Об'єкт дослідження — Matricaria chamomilla. 
Предмет – алелопатичні властивості Matricaria chamomilla на тест-об’єктах 

Cucumis melo та Cucumis sativus. 
Мета: дослідити алелопатичні властивості Matricaria chamomilla для вирощування 

Cucumis melo та Cucumis sativus. 
Завдання: 1) виготовити водний розчин Matricaria chamomilla; 
2) помістити насінини Cucumis melo та Cucumis sativus у водний розчин Matricaria

chamomilla різної концентрації для пророщування; 
3) термостатувати чашки Петрі з дослідним матеріалом 7 діб при температурі

+24°C; 
4) визначити кількість проростків та розміри морфологічних частин Cucumis melo

та Cucumis sativus; 
5) зробити висновок про алелопатичну властивість та можливість сумісного

органічного вирощування Matricaria chamomilla з Cucumis melo та Cucumis sativus. 
Методика: Водний розчин виготовлено за методикою Д.М. Гродзинського 

(Гродзинський 1989). Ми взяли по 4 чашки Петрі. Дезінфікували їх спиртом та дали 
висохнути. Потім на вагах зважили 10 грамів квітів ромашки лікарської. Квіти 
Matricaria chamomilla висипали в колбу, залили 250 мл дистильованої води та 
залишили на 24 години. Через 24 години водні розчини процідили через марлю і за 
допомогою медичного шприца відміряли необхідну кількість водних розчинів та води, 
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додали в кожну чашку Петрі. В чашки Петрі розклали 5 насінин Cucumis melo та 10 
насінин Cucumis sativus в кожну. Чашки Петрі поставили в термостат. В 3 чашках Петрі 
дослід проводився з різними концентраціями розчину. Ще одна була контрольна (10 мл 
Н2О), де додали тільки воду[2]. 

Концентрації виготовлено такі: 1:10 (водного розчину Matricaria chamomilla до 
води); 1:100 (водного розчину Matricaria chamomilla до води); 1:1000 (водного розчину 
Matricaria chamomilla до води); 

На 7-ий день від початку пророщування констатували кількість пророслих 
насінин на тест об’єкті Cucumis melo: у контролі (10 мл Н2О) – 5 проростків, Matricaria 
chamomilla: у 0,1 мл водного розчину – 5 проростків, у 0,01 мл – 5 проростків, у 0,001 - 5 
проростків. Кількість пророслих насінин на тест об’єкті Cucumis sativus: у контролі (10 
мл Н2О) – 9 проростків, Matricaria chamomilla: у 0,1 мл водного розчину – 3 проростків, у 
0,01 мл – 9 проростків, у 0,001 - 9 проростків.  

Середнє арифметичне значення розмірів морфологічних частин тест – об’єкта 
Cucumis melo під впливом різних концентрацій водного розчину Matricaria chamomilla: 
контроль 10 мл Н2О : пагін – 3,6 см, корінь – 8,9 см; 0,1 мл водного розчину: пагін – 3,8 
см, корінь – 12,9 см; 0,01 мл водного розчину: пагін – 3,8 см, корінь - 14,8 см; 0,001 мл 
водного розчину: пагін – 3,5 см, корінь - 5,8 см(рисунок 1). 

Середнє арифметичне значення розмірів морфологічних частин тест – об’єкта 
Cucumis sativus під впливом різних концентрацій водного розчину Matricaria chamomilla: 
контроль 10 мл Н2О : пагін – 1,95 см, корінь – 3,9 см; 0,1 мл водного розчину: пагін – 1,4 
см, корінь – 1,2 см; 0,01 мл водного розчину: пагін – 2,65 см, корінь - 4,3 см; 0,001 мл 
водного розчину: пагін – 2,05 см, корінь - 2,05 см(рисунок 2). 

Отже, виявлено, що алелопатичні властивості Matricaria chamomilla здійснюють 
стимулюючий ефект на проростання Cucumis melo (на противагу дії Matricaria 
chamomilla на проростання Cucumis sativus, яка здійснює гальмуючий ефект в 
концентрації 0,1 мл водного розчину) при концентрації 0,1 та 0,01 мл водного розчину. 
Це дає підстави для рекомендації подальшого дослідження сумісного вирощування 
Matricaria chamomilla та Cucumis melo, а також Matricaria chamomilla та Cucumis sativus, 
оскільки при вирощуванні насінин Cucumis melo у водному розчині Matricaria 
chamomilla при концентрації 0,01 водного розчину довжина пагона збільшилася на 6%, 
а кореня - на 66% порівняно з контролем. А при вирощуванні насінин Cucumis sativus у 
водному розчині Matricaria chamomilla при концентрації 0,01 водного розчину довжина 
пагона збільшилася на 36%, а кореня - на 39% порівняно з контролем. Це свідчить про 
актуальність подальших досліджень взаємовпливу Matricaria chamomilla та Cucumis 
melo та Matricaria chamomilla та Cucumis sativus при вирощуванні данних культур. 
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За даними Організації Об'єднаних Націй, зростання споживання прісної води, 
викликаний збільшенням чисельності населення і його міграцією, а також наслідки 
зміни клімату, веде до зростаючої нестачі водних ресурсів. Здавалося б, Україні, де 
налічується понад 14 тисяч річок, в тому числі, середніх і малих, це не загрожує. Але, 
незважаючи на велику кількість води, у нас є інша проблема - майже всі водні об'єкти 
нашої країни істотно забруднені, а чистих поверхневих вод в Україні і зовсім немає. 
Перші кроки для реанімації вітчизняних річок і озер роблять самі українці - волонтери 
та активісти прибирають прибережні зони і пишуть про це петиції до президента і до 
Київради. Нажаль, втілювати в життя ініціативи людей і вживати заходів для 
порятунку водних артерій влада поки не поспішає. 

Найбрудніші водні артерії України. За даними спостережень, найбільша 
концентрація забруднень спостерігається у водних об'єктах басейну Західного Бугу, 
басейну Дністра, Південного Бугу, Сіверського Дінця та Дніпра. В останні роки, в 
більшості річкових басейнів спостерігається сприятлива тенденція до зменшення 
вмісту у воді мінеральних сполук азоту, але в річках Приазов'я, Західного Бугу, 
Сіверського Дінця концентрації сполук азоту залишаються стабільно високими. Рівень 
забруднення поверхневих вод важкими металами залишається високим, незважаючи 
на незначне їх зменшення в більшості водних об'єктів. 

Способи усунення забруднень. Слід зазначити, що головним джерелом 
біологічної зарази в водних артеріях України фахівці вважають стихійні звалища. Адже 
в нашій країні близько 50 тисяч квадратних кілометрів завалені сміттям. Більше 400 
тисяч тонн відходів мертвим вантажем лежать на полігонах, які займають 7% території 
країни. До того ж, кількість звалищ стає дедалі більше. Неорганічне сміття, пластик, 
будівельні відходи, гальванічні елементи - батарейки - є потужним хімічною зброєю. Не 
менш небезпечні для водних артерій і викиди з підприємств. Найбільше забруднення 
водні об'єкти зазнають від підприємств металургійної, гірничодобувної, хімічної, 
машинобудівної промисловості, контрольні функції по охороні природного середовища 
від забруднення покладено на Державну екологічну інспекцію України. 

Для зміни ситуації на краще необхідно впровадити ряд заходів, спрямованих на 
поліпшення якості води в річках і озерах. Першочергове значення мають 
інвентаризація об'єктів господарювання, що працюють в галузі водопостачання, і 
реконструкція, в тому числі, модернізація станцій аерації і каналізаційних мереж, а 
також впровадження на підприємствах, що здійснюють виробничу діяльність, систем 
зливової каналізації з очисними спорудами для запобігання забруднення водойм міст 
неочищеними дощовими водами. Також,українські водоочисні системи потребують 
повної реконструкції. І, якщо для цього недостатньо коштів місцевих бюджетів, то слід 
залучати до вирішення такої проблеми інвесторів. Варіантом може бути залучення 
інвесторів і здача в концесію водопроводів, каналізації та очисних споруд. 

mailto:mykalokristina625@gmail.com
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Защита окружающей среды - одна из важнейших задач в нашем мире. Выбросы 
промышленных предприятий в момент этапа развития науки и техники достигли 
таких размеров, что в ряде городов, особенно в крупных промышленных центрах, 
уровни загрязнения в несколько раз превышает допустимые санитарные нормы. Не 
смотря на давность и большое количество исследований в области экологически 
чистого производства, проблема утилизации и переработки промышленных отходов 
остается актуальной до сих пор. 

Основными источниками промышленных отходов в Украине являются: 
сталеплавильное производство, производство минеральных удобрений, титановое и 
магниевое производство, энергетика, коксохимическое производство, железо и 
марганцево-рудное производство. К промышленным отходам относят шламы, огарки, 
шлаки, отработанные масла и нефтепродукты, золу, пыль, дым, аэрозоли, смолы и т.п.. 
Многолетняя энергетически-сырьевая специализация и низкий технологический 
уровень промышленности Украины поставили ее в ряд стран с едва ли не самым 
большим объёмом образованных и накопительных промышленных отходов. Ежегодно 
в поверхностно хранилище складируется более 1500000000. Тонн твердых отходов. 
Общий объем их накопления на территории Украины по минимальным оценкам 
достигает 23-25 млрд. тонн, из них около 2% принадлежат к категории с высокой 
токсичностью. Площадь земель, занятости отходами, ставить около 130 тыс. га. На 
квадратный километр площади их припадает более 41 тыс. тонн, а на одного жителя - 
480 тонн. 

Освобождение от отходов ведется в трех направлениях: 
1. Складирование таким образом, чтобы они не влияют негативно на

окружающую среду. 
2. Уничтожение отходов путем их сжигания.
3. Механическая, химическая, физико-химическая, биологическая очистка от

вредных вещества. 
Использование промышленных отходов в таких направления: 
1. Рекультивация ландшафтов, планирование территорий, обсыпание дорог,

дамб и т.п. 
2. Использование отходов в качестве сырья при производстве строительных

материалов. 
3. Вторичная переработка отходов как исходного сырья.
Таким образом, на современном этапе развития человечества одними из 

основных требований становится ресурсосберегающее отношение к природе. В связи с 
чем, утилизация отходов, что образуется в сфере производства и потребления, имеет 
важнейшее значение для решения экологических проблем, а также рационального 
потребления ресурсов. 

mailto:kokolenkoalina2001@gmail.com
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Сьогодні проблематика впливу промисловості на екологію є досить актуальною, 
оскільки діяльність металургійних, хімічних, енергетичних, машинобудівних та інших 
підприємств завдають незворотної шкоди природі. У контексті даної роботи 
досліджується стан атмосфери і води, грунту і вібрацій, електромагнітне і радіаційне 
випромінювання на території конкретних об'єктів. Також розглядається те, як 
підприємство впливає на екологію населеного пункту, де знаходиться. Саме 
промислова екологія дозволяє розглядати і вирішувати багато екологічних проблем, 
які виникли через діяльність підприємств. 

В роботі розглянуті завдання промислової екології, реалізація яких може 
вирішити кілька проблем даної системи питань. На сьогоднішній день всього 13% 
світового споживання енергії припадає на поновлювані джерела. Однією з 
найпопулярніших тем альтернативної енергетики є сміття, як джерело енергії, 
спалюючи комунальні відходи, забезпечує жителів теплом, значно знижуючи витрати 
на енергоносії і скорочуючи необхідність використання природного газу. 

Промислова екологія –  це не тільки вивчення, але і реальні вирішення 
нагальних проблем навколишнього середовища. сучасні наукові досягнення в 
розробках поновлюваних джерел енергії не обмежуються тільки областями вітряних, 
сонячних і водних енергетичних джерел. Вчені звертають увагу на інші джерела 
отримання екологічно чистої енергії (енергія хвиль, стічних вод, біоенергія), які 
дозволять не зловживати природними ресурсами і зберегти органічне паливо - нафта, 
вугілля, газ, деревину.  

Криза паливних галузей і тактика халатного ставлення до природи вже зараз 
стають причинами катастроф глобального масштабу. Настали часи повернути 
промисловість особою до екології і активно впроваджувати сучасні досягнення науки і 
техніки. Для ліквідації загроз техногенних катастроф необхідно термінове створення 
міжнародної системи технологічної безпеки, яка змогла б охопити весь світ, а також 
абсолютно нових організаційних і технологічних структур сучасного виробництва. При 
здійсненні даних напрямків можна буде говорити про нову технологічної революції, 
тобто якісну зміну самого виробництва, яке могло б запобігти негативний вплив 
сильної промислової інфраструктури на навколишнє природне середовище та здоров'я 
населення, а також забезпечило б адекватну технологічну та екологічну безпеку. 

Для розвитку екологічно орієнтованих технологічних процесів необхідний 
комплекс заходів організаційно-економічного стимулювання інтересу в цій сфері, а 
саме, розробка:  

1. нормативно-правого забезпечення;
2. фінансово-економічного механізму;
3. організаційно-методичного забезпечення;
4. науково-методичного та інформаційного забезпечення;
5. системи підготовки та підвищення кваліфікації.

mailto:pupochek7770@gmail.com
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МЕТОДИКА CLIL ЯК ПРЕДМЕТНО-МОВНЕ ІНТЕГРОВАНЕ ВИВЧЕННЯ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Н. А. Шандра 

доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів, канд. пед. наук, ЛНУ 
імені Івана Франка, Львів, Україна 

nataliya.shandra@lnu.edu.ua 

У сучасному конкурентному світі перевагу отримують фахівці, котрі володіють не 
лише глибокими знаннями зі спеціальності, а й іноземною мовою. Саме тому перед 
закладами вищої світи постає завдання підготувати спеціалістів, в яких органічно 
поєднувалися б фахові знання та вміння, предметно-мовні та загальномовні 
компетентності. Саме це й є метою методики викладання іноземної мови CLIL. 

В даному науковому дослідженні розглянемо поняття предметно-мовного 
інтегрованого вивчення іноземної мови CLIL та окреслимо переваги використання 
даної методики. 

Термін CLIL (Content and Language Integrated Learning) – предметно-мовне 
інтегроване навчання – був визначений у 1994 році і впроваджений у 1996 році 
Європейською Платформою для датської освіти на позначення навчальних методів, за 
якими предмети викладаються засобами іноземної мови з подвійною метою, а саме 
вивчення освітнього матеріалу та одночасне засвоєння іноземної мови. Таким чином, 
навчальний предмет викладається мовою, яка не є рідною для студентів. 

Знання мови стає засобом вивчення предмету, іноземна мова інтегрується у 
навчальний план, навчання покращується завдяки підвищенню мотивації і вивченню 
контекстуалізації мови, при цьому принцип освоєння мови стає основним. В 
загальному плані, методика CLIL забезпечує практичний та розумний підхід до 
вивчення певного предмету та іноземної мови, а також покращує міжкультурне 
розуміння [1, с.3]. 

Серед основних переваг предметно-мовного інтегрованого навчання варто 
назвати наступні: 

♦ підвищення мовної компетентності та усних комунікативних навичок;
♦ розвиток міжкультурних інтересів та зацікавлень;
♦ розвиток міжкультурних комунікативних навичок;
♦ надання можливості вивчати навчальний предмет з різних сторін;
♦ забезпечення тісного контакту студентів з іноземною мовою;
♦ розвиток розумових навичок вищого рівня;
♦ збільшення мотивації студентів та впевненості у розумінні навчального

предмету та іноземної мови; 
♦ урізноманітнення методів та форм навчання [2, c.10].
Отже, можна з упевненістю стверджувати, що методика CLIL повинна бути 

впроваджена у кожному закладі вищої освіти України.  

Список літератури: 

1. Darn, S. Content and Language Integrated Learning (CLIL): A European Overview
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2. Montalto, S. A. The CLIL Guidebook / S. A. Montalto, L. Walter, M. Theodorou,
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Лікування гострого деструктивного панкреатиту по теперішній час залишається 
актуальною проблемою ургентноı ̈хірургіı,̈ що пов’язане з досить високою летальністю 
як у до операційному, так і в післяопераційному періодах і розвитком гнійно-септичних 
ускладнень. В Украıн̈і захворюваність на ГП складає від 76 до 102 на 100000 населення. 

Гострий панкреатит є третім по частоті зустрічальності серед гострих 
хірургічних захворювань органів черевноı ̈ порожнини, уступаючи тільки гострому 
апендициту й калькульозному холециститу. Летальність при деструктивних формах 
висока й коливається від 40% до 80% . 

Ціль роботи - провести оцінку особливостей реакціı ̈імунологічних та біохімічних 
складових периферичноı ̈крові на гостре запалення підшлунковоı ̈залози.  

Об’єктом дослідження була капілярна та венозна кров хворих з гострим 
панкреатитом, досліджувались зміни показників під час лікування. Група обстежуваних 
– 20 жінок та 20 чоловіків віком 35-45 років, які знаходилися на стаціонарному 
лікування у хірургічному відділенні міськоı ̈лікарні м. Бердянська.  

При аналізі активності амілази крові було встановлено, що на час надходження 
хворих у стаціонар ıı̈ ̈рівень знаходився в межах від 146 Од/л до 205 Од/л. Порівнючи 
результати у жінок більш вищі показники, ніж у чоловіків. 

На рисунку 1  відображені показники а-амілази  у жінок та чоловіків, хворих на 
гострий панкреатит, при госпіталізаціı.̈ 

Рис. 1 – Напрям та ступень змін а-амілази  у хворих жінок та 
чоловіків з діагнозом «Гострий панкреатит». 
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На рисунку 2  відображені показники АЛТ  у жінок та чоловіків, хворих на 
гострий панкреатит, при госпіталізаціı.̈ 
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Рис. 2 – Напрям та ступень змін АЛТ і АСТ у хворих жінок та 
чоловіків з діагнозом «Гострий панкреатит». 

Показники АСТ та АЛТ – у межах норми, але спостерігається підвищення АСТ при 
супутніх захворювання печінки чи серця. 

Найбільше діагностичне значення має виявлення підвищеного рівня АСТ, 
спостережуваного при біліарних панкреатитах і поєднаних гепатитах, наприклад, при 
зловживанні алкоголем. 

Отримані нами дані відповідають сучасним уявленням про реакцію клітин крові 
на гострі серозні запалення підшлунковоı ̈залози. 

Новим є дослідження впливу статі на реакцію клітин периферичноı ̈крові на 
гостре запалення підшлунковоı ̈залоз 

 При госпіталізаціı ̈ хворих на гострий панкреатит у жінок ШОЕ вище у 1,5 рази 
ніж у чоловіків. У хворих чоловіків і жінок ШОЕ вище за контроль у 2,5 рази. Виявлено 
не залежно від статі різке підвищення рівня амілази у крові. Показники АЛТ та АСТ 
знаходились у межах норми. 

Серед показників які використовували для визначення захворювання гострого 
панкреатиту найбільш значущими були: а-амілаза крові, гемограма та  лейкоцитарна 
формула. Ці показники є маркерами для даного захворювання. 
За допомогою цих лабораторних показників лікарі можуть робити швидкі висновки 
для постановки діагнозу гострий панкреатит та призначенню правильному лікуванню. 

Список літератури: 
1. Kaw M., Brodmerkel G.J. Jr. ERCP, biliary crystal analysis and sphincter of Oddi
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2.Буеверов А.О. Медиаторы воспаления и поражения поджелудочной железы / А.О.
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Прагматика, на початку свого становлення, і ıı̈ ̈ складова частина – теорія 

мовленнєвих актів Дж. Остіна і Р. Серля – стосувалася вивчення принципів усноı ̈
комунікаціı ̈та живого розмовного спілкування, з часом сформувалося переконання про 
те, що прагматичний аспект є надзвичайно важливим в дослідженні художнього тексту 
[5].  Метою дослідження є аналіз лінгвопрагматичних особливостей у драматичному 
тексті, що виявляються у прийомах мовноı ̈гри. 

Опосередкованість прагматичного аспекту художнього тексту визначається 
наступним: по-перше, автор висловлює своє ставлення до дійсності не прямо, а крізь 
призму сприйняття персонажів; по-друге, автор-читач є узагальнено-передбачуваним 
комунікантом (адресат не окремий індивідум, а широке коло читачів); по-третє, успіх 
комунікаціı ̈ залежить від багатьох факторів, що не залежать від тексту художнього 
твору, наприклад, від тезауруса читача та ін. Ці особливості вимагають від автора 
продуманого відбору лінгвістичних засобів вираження, які дозволять читачеві 
адекватно розкодувати текст. При цьому читачі за своєю природою вважаються 
консерваторами, а письменники - носіями інноваційного потенціалу. Процесу 
сприйняття художнього тексту релевантна ситуація «рамки», основне завдання якоı ̈
– забезпечити максимально можливий збіг читацьких «горизонтів очікування» [7, с. 79] і
авторського задуму, адже тільки тоді може відбутися адекватне розуміння та 
інтерпретація тексту. Сутність лінгвокреативноı ̈ діяльності письменника полягає в 
тому, щоб одночасно врахувати читацькі очікування і порушити ıх̈, запропонувавши 
тим самим нове бачення знайомоı ̈історіı.̈  

Тож, прагматичних аспект художньоı ̈ літератури тісно переплітається з 
комунікативним і передбачає: 1) наявність комунікативноı ̈ ланцюга, що включає 
автора літературного твору, літературний текст і читача; 2) знаковий характер 
художнього тексту, що вимагає попереднього кодування знаків тексту автором і ıх̈ 
подальшого декодування читачем; 3) систему обумовленості застосування знаків з 
художньою традицією як системою прийнятих літературних конвенцій. Останні дві 
умови роблять можливим сам процес комунікаціı,̈ дозволяючи читачеві інтерпретувати 
художній текст, виходячи зі знання мови, власного життєвого досвіду тощо. 

Про нескінченність можливостей і перспектив, закладених в слові, пишуть багато 
вчених, відзначаючи, зокрема, можливість нашарування елементів до значення слова в 
тексті, адже у свідомості носіıв̈ мови різні варіанти одного слова пов'язані безліччю 
асоціацій, в художній літературі це багатство асоціацій втілює особливу виразність і 
сугестивність [1, с. 111]. Так, Р. Оман вводить поняття «імітаційні мовні акти», 
стверджуючи, що імітація реальності, побудова світу вимислу в художній літературі 
можлива за умови «угоди» між письменником і читачем, так званого «обміну» 
іллокутивними актами. Найяскравішим втіленням «імітаційних мовних актів» є 
драматичний текст.  

Основою драматичних текстів є діалогічне мовлення, яке за В. Виноградовим, є 
частиною різних типів прози. Воно організує самостійний літературний жанр – 
драматичний твір, в якому мова слів взаємодіє з іншими системами вираження, а саме з 
мовою жестів та міміки [2]. Основою драматичного тексту  є діалог, за допомогою якого 
відбувається  комунікація між персонажами (т. зв. внутрішня комунікація). Однак 
комунікація в драматичному тесті не обмежується тільки персонажним мовленням [3]. 
Драматичному 

mailto:h.moskalchuk@kubg.edu.ua


Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених-2020 416 

Секція 5. Соціально-політичні, природні, і гуманітарні науки, спорт і здоров’я людини 

тексту властива й зовнішня комунікація, яка й уможливлює комунікацію на початку 
(автор) та в кінці (читач / глядач) ланок комунікативного ланцюжка, залучаючи текст 
в комунікативний акт, простір, процес [6]. Тож бачимо два аспекти дослідження 
драматичного діалогу. Внутрішня комунікація є первинною стосовно зовнішньоı ̈(автор 
– читач/глядач). Зв’язною ланкою між зовнішньою та внутрішньою комунікацією є 
авторські ремарки, які Дж. Остін охарактеризував як витончений засіб, здатний 
прояснити силу висловлення або те, як у єдиному розумінні його слід сприймати [5]. 
При цьому у межах зовнішньоı ̈ комунікаціı ̈ авторська діяльність кінцева, результатом 
якоı ̈ є текст п’єси, а діяльність читача безмежна. Читач, безпосередньо задіяний і у 
внутрішню комунікацію, водночас є лише ıı̈ ̈ свідком і не може втручатися в 
запропоновану автором «реальність».  

Важливою ознакою комунікаціı ̈драматичного тексту є театральність. У художній 
комунікаціı ̈ фактологічний контекст постає перед адресантом як суцільна театральна 
дія, яку не завжди можна зафіксувати словом, вербально. Адресант репрезентує себе в 
художній комунікаціı ̈ драми і через персонажне мовлення, поведінку персонажів, 
антураж сцени, жести, міміку, голос, інтонаціı ̈ тощо. Відповідно адресат у художній 
комунікаціı ̈ драми завжди має можливість добудувати, продовжити траєкторію 
поведінки персонажа, інтенцій адресанта, розширюючи таким чином межі комунікаціı.̈ 

Драматичний текст також реалізує усі наявні функціı ̈ комунікаціı:̈ 1) емотивну 
функцію (орієнтована на адресанта, передбачає відбиття його ставлення до теми й 
ситуаціı ̈ комунікаціı)̈; 2) конативну (апелятивну) функцію (орієнтована на адресата, 
виражає спонукання, привертання уваги, звертання); 3) Референтну (денотативну) 
функцію (орієнтована на контекст, зосереджує увагу на об’єкті, темі, змісті дискурсу й 
вербалізується переважно в авторських ремарках); 4) поетичну функцію (орієнтована 
на власне повідомлення, визначає значущість його форми, а не змісту); 5) фатичну 
функцію (фокусуючись на контакті, передбачає використання комунікативноı ̈системи 
для налагодження, підтримання та припинення контакту); 6) метамовну функцію 
(орієнтована на мовний код, передбачає опис параметрів комунікаціı ̈ та ıı̈ ̈
інтерпретацію). 

Неоднорідність драматичного тексту та багатоплановість учасників комунікаціı ̈
дозволяє виокремити етапи художньоı ̈ комунікаціı ̈ драми [4; 6]: 1) комунікація в п‘єсі 
як замкнена система. Вона реалізується в писемному варіанті драматичного тексту між 
персонажами твору; 2) сценічна комунікація як процес, де співдіють автор і глядачі / 
читачі. На цьому етапі задіяний як писемний, так і сценічний варіант драматичного 
твору; 3) міжособистісна комунікація, яка містить текст п‘єси – причину комунікаціı ̈чи 
ıı̈ ̈ посередника. Тут задіяно претекст, драматичний текст у писемному та сценічному 
варіанті втілення; 4) подальша комунікація між автором і глядачами / читачами 
опосередковується чи ускладнюється текстом, який містить рефлексію стосовно 
початкового тексту, коли текст починає жити своıм̈ життям, без автора. 
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ФЕМІННА ЛЕКСИКА НА ПОЗНАЧЕННЯ НЕХРИСТИЯНСЬКИХ 

КОНФЕСІЙ У МОВІ ОНЛАЙН-ЗМІ 
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Вступ. Досліджень фемінної лексики у конфесійному стилі української мови 
надзвичайно мало. Більшість з них стосується фемінної лексики християнських 
конфесій: праці М. П. Брус «Найменування Божої матері в даньоукраїнському 
релігійному книгописанні», «Євангельскі назви жінок ХІ-ХV століть» та М. А. Рожило 
«Заголовкові комплекси із гендерним компонентом «жінка» у православному часописі 
«Волинські єпархіальні відомості». С. Г. Чемеркін у дослідженні «Модифікація ознак 
сакрального стилю в інтернеті» розглядає сакральну мову інших віросповідань [1, с. 
171; 2, с. 20; 3, с. 263; 4, с. 177].  

Постановка завдання. На матеріалі новинних ресурсів «День», «УНІАН», «24 
канал», «islam.in.ua», «Волинські новини», «arraid.org», проаналізувати стильові 
особливості  вживання фемінних лексем на позначення представниць нехристиянських 
віросповідань у новинних публікаціях мережі Інтернет.  

Мета роботи. Розглянувши актуальні фемінативи на позначення представниць та 
діячок нехристиянських конфесій у публікаціях інтернет-ЗМІ останніх років, дослідити 
особливості функціонування фемінних елементів сакрального стилю у мові онлайн-
новин. 

Результати. Проаналізований матеріал можна розділити на дві лексико-тематичні 
групи: назви представниць інших конфесій (мусульманка, караїмка, дзен-буддистка, 
буддистка, іудейка і т.д.) та назви релігійних діячок нехристиянських конфесій (гуриня, 
хафіза і т.д.).  

Висновки. Серед дослідженого матеріалу було виявлено багато ненормованих 
лексичних одиниць: екзотизмів, оказіоналізмів, запозичень, які є перспективними для 
подальшого вивчення та класифікації. Даний лінгвістичний напрям є перспективним 
та багатим на матеріал для дослідників мови мережі Інтернет, мови конфесійного 
стилю, гендерних лінгвістів, лінгвогендерологів тощо.   
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Тривимірне (3D) культивування на відміну від класичного моношарового 
культивування дає можливість відтворювати умови, найбільш близькі до тих, які 
існують у тканині, та спостерігати клітини у їх фізіологічному мікрооточенні. 
Основною формою існування, підтримки та росту клітин у таких умовах є сфероїди. В 
практиці 3D культивування використовуються різні способи стимуляції клітин до 
утворення сфероїдів, які включають механічні/фізичні фактори (ротацію, 
електромагнітне поле), використання спеціальної поверхні з низькою адгезією або 
матриць тощо. Вкрай перспективним є дослідження 3D культивування у вивченні 
біології раку і розробці методів персоналізованої медицини. Метою нашого 
дослідження було порівняння клітин фібробластів лінії L929 за умов моношарового і 
3D культивування на поверхнях з різною адгезивністю.  

Культивування клітин 
на адгезивній поверхні 

Культивування клітин на 
низькоадгезивній поверхні 

Рис. 1. 3D культивування на 6-ту добу при посівній концентрації фібробластів 1·106 

клітин/флакон. Фазово-контрастна мікроскопія 
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Дослідження виконані на перещеплюваній лінії клітин L929, що зберігалася у 
кріоконсервованому стані в умовах кріобанку при –196 °С. Після відтаювання клітинної 
суспензії та видалення кріопротектора клітини культивували в живильному 
середовищі Ham’s F12 з додаванням антибіотиків (200 Од/мл пеніциліну, 0.4 мг/мл 
стрептоміцину), амфотеріцину В (5 мкг/мл) та 10 % фетальної телячої сироватки при 
37°С в атмосфері з 5% СО2. До першого пасажу клітини культивували в стандартних  
пластикових культуральних флаконах з адгезивною поверхнею площею 25 см2. 

Після субкультивування (1 пасаж) клітини переносили в стандартні флакони, а 
також у флакони з низькоадгезивною поверхнею, для утворення якої на дно флакона 
наносили 2% розчин агару. Посівна концентрація фібробластів становила 
1⋅106кл/флакон у 5 мл живильного середовища. Порівняльну характеристику росту 
клітин проводили на 6 добу культивування. Отримані результати представлені на 
рисунках. 

При культивуванні на адгезивній поверхні клітини прикріплялися, 
розпластувалися та утворювали щільний моношар. Натомість, при культивуванні на 
низькоадгезивній поверхні клітини не прикріплялися, перебували у флотуючому стані 
та утворювали сфероїди. Одержані дані показують безперечну перевагу отримання 
мультиклітинних сфероїдів за умов 3D культивування на низькоадгезивній поверхні, а 
саме з покриттям поверхні 2% розчином агару. Отримані результати аналізу можуть 
стати основою для подальших досліджень. 
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ВИВЧЕННЯ СТУПЕНЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ШЛЮБОМ В СІМ'Ї В 
ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТРИВАЛОСТІ ШЛЮБУ 

Т. А. Сафонова1, А. І. Черкашин2 
1 магістрант кафедри ППУС, НТУ «ХПІ», Харків, Україна 
2 професор кафедри ППУС, канд. психол. наук, доцент, НТУ «ХПІ», Харків, Україна 

Сім'я є головною цінністю в житті людини, а проблеми сім’ї часто виступають 
об'єктом досліджень різних наук - соціології, педагогіки, та, зокрема, психології. У 
психологічній літературі виділяється питання з проблематики загальної задоволеності 
шлюбом, а також задоволеності окремими аспектами шлюбу. Саме тому необхідно 
враховувати всю різноманітність чинників, що впливають на задоволеність шлюбом. 
Таким чином, актуальність проблеми, з одного боку, полягає в існуванні різноманітних 
труднощів, які переживають сучасні сім'ї та подружжя, а з іншого - недостатності знань 
про умови та фактори, що впливають на задоволеність шлюбом, а також у відмінностях 
критеріїв задоволеності в сім’ях з різним стажем. 

Метою є вивчення ступеня задоволеності шлюбом в сім'ї в залежності від 
тривалості шлюбу та дослідження особливостей задоволеності шлюбом подружніх пар. 

Для того, щоб визначити ступінь задоволеності шлюбом в сім'ях з різним стажем 
подружнього життя було використано тест-опитувальник задоволеності шлюбом, 
розроблений В.В. Століним, Т.Л. Романовою, Г.П. Бутенко. Проаналізувавши первинні 
дані для отримання кількісних оцінок, складаємо на їх підставі таблицю. 

Таблиця 1 – Кількісні результати опитування сімей із стажем до 10 років: 
Тип сімей % серед чоловіків % серед жінок 

Абсолютно неблагополучні 0 0 
Неблагополучні 7 7 
Скоріш неблагополучні 8 8 
Перехідні 17 17 
скоріш благополучні 26 26 

Благополучні 14 14 
Абсолютно благополучні 28 28 

З табл. 1 видно, що більшість респондентів вважають свою родину швидше 
благополучною і абсолютно благополучною (як чоловіки, так і жінки –28 та 26 %); 17% 
подружніх пар - перехідною; 14% - благополучною; 8% - неблагополучною; 7% - 
швидше  неблагополучною. Цікавим є факт, що кількісні оцінки серед чоловіків 
відповідають кількісним оцінкам серед жінок. Можливо, це свідчить про те, що 
чоловіки в період свого сімейного життя набагато краще і впевненіше оцінюють свої 
відносини в парі. Специфіка визначення таких результатів представлена тим, що на 
даному етапі подружнього життя відбувається поступове усвідомлення очікувань і 
домагань щодо чоловіка, тому на даному етапі подружжя орієнтуються в цілому на 
стереотипне уявлення про сімейне життя, що і вказує найчастіше на благополуччя 
сімейних відносин. Визначення сімей, що мають прояв неблагополуччя можливо при 
поступовому формуванні образу чоловіка, сімейного життя, тому відбувається 
прагнення до реалізації ідеалу, що не завжди реалізується в повній мірі. 

Виходячи з Табл.2, варто виділити, що аналіз результатів показав наявність 
переважання абсолютно благополучних сімей - 28%, тобто в контексті подружніх 
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відносин подружжя схильні до виконання зобов'язань на основі загальноприйнятих 
ціннісних норм і орієнтирів. 

Таблиця 2 – Кількісні результати опитування сімей зі стажем від 10 років: 
Тип сімей % серед чоловіків % серед жінок 

Абсолютно неблагополучні 0 0 

Неблагополучні 7 7 
Скоріш неблагополучні 29 8 

Перехідні 7 17 
Скоріш благополучні 21 26 

Благополучні 20 14 
Абсолютно благополучні 16 28 

Виходячи з табл. 2, особливості благополуччя подружжя зі стажем сімейного 
життя від 10 років відрізняються тим, що 29% опитуваних подружжь відносяться до 
категорії швидше неблагополучних, тобто подружжя відчувають проблеми в контексті 
сімейного життя, при цьому 7% подружжь відносяться до перехідних – тобто, 
проблеми, що проявляються у подружніх відносинах, не мають руйнівний характер. Із 
загальної кількості опитаних: 21% відносяться до категорії скоріш благополучних; 20% 
до категорії благополучних; 16% до категорії абсолютно благополучних. Такі сім'ї 
мають сформовані і стабільні подружні взаємини, орієнтовані на норми 
загальноприйнятого характеру. Представлені показники свідчать про те, що подружжя 
вже мають певний досвід і уявлення щодо сімейного життя, тому можливі прояви 
конфліктних ситуацій, викликаних конкретними факторами сімейного характеру, що 
відбивається на благополуччі сім'ї. Представлений розподіл результатів також 
залежить від вже сформованих очікувань і домагань подружжя, що також виражається 
в прояві неблагополуччя. За допомогою t-критерію Стьюдента для незалежних вибірок 
ми визначимо нормальність розподілу вибірок. Відмінності показників сімейного 
благополуччя подружжя з різним стажем подружнього життя показали, що отримане 
емпіричне значення t (2.1) знаходиться в зоні значущості. Тобто, дані вказують на те, 
що рівень благополуччя сімей зі стажем до 10 років вище, ніж показники благополуччя 
подружжя зі стажем 10 років та більше. Таким чином, проведене дослідження показало, 
що в першому десятилітті подружнього життя задоволеність шлюбом досить велика, 
далі починає зменшуватися. Іншими словами, задоволеність шлюбом подружжя зі 
стажем 1-10 років вище, ніж подружжя зі стажем 10 і більше років, що також було 
підтверджено за допомогою методу математичної статистки. Підсумовуючи 
вищевказане, можна констатувати, що інститут сім’ї і шлюбу сьогодні переживає кризу, 
яка пов’язана в першу чергу з втратою традиційних орієнтирів, розуміння родинних 
цінностей тощо. Тому вкрай важливим на сучасному етапі є збереження традиційних 
сімейних цінностей та зміцнення інституту сім’ї, і починати потрібно з осмислення 
морально-етичних основ. Адже умови, що створюються в демократичній сім'ї, 
сприяють подальшому розвитку людини та реалізації нею своїх творчих можливостей, 
що в свою чергу сприяє відчуттю благополуччя, повноти щастя та осмисленості життя. 
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ФЕНОМЕН КРИПТОВАЛЮТ В СУЧАСНОМУ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ 

А. Я. Побережник1,  В. П.. Горбатенко2 

1аспірант кафедри політичних наук,  НПУ ім. М.П. Драгоманова, Київ, Україна 
2доктор політичних наук, професор, професор кафедри політичних наук,  НПУ 

ім. М.П. Драгоманова, Київ, Україна 

Сучасне суспільство характеризується глибокими соціальними змінами, які 
формують нову систему цінностей, нові зразки поведінки, нові типи взаємодій держави 
і суспільства загалом, держави і індивіда зокрема. Експоненціальний ріст науково-
технічного знання сприяє появі нових наукових розробок у всіх галузях, але найбільш 
успішними є комп’ютерні інновації початку ХХІ століття (поява мережі Інтернет, 
соціальних мереж). У минулому десятилітті одним з проявів розробок стала поява 
блокчейн-технологій і створення на її основі цифрових валют, які досить швидко 
зайняли чільне місце в медійному дискурсі. Беззаперечним є поширення інтересу до 
них з боку держави та недержавних акторів, міжнародних організацій, 
транснаціональних компаній, комерційних структур, неформальних об’єднань.  

Саме в такому ракурсі варто розглянути і осмислити феномен криптовалют, 
описати усталені наукові категорії в нових смислах. Футурологи й технічно підковані 
професіонали ще в минулому столітті, на зорі зародження інтернету, побачили нові 
проблеми, з якими зіткнеться мережеве суспільство. Криптовалюти, які зародилися в 
ідеологічному середовищі шифропанків, стали відповіддю на збільшення централізації 
міжнародних політичних і фінансових процесів і несуть в собі ідею децентралізації 
економічних  процедур.  

 Важливим стає наукове вивчення взаємодії державних органів і соціальних 
інститутів. Гроші грають неймовірно велику роль у суспільному житті, від приватних 
угод між кількома індивідами до міжнародних відносин на рівні держав і 
транснаціональних акторів. Не можна недооцінювати владну силу грошей, оскільки 
емітентом грошей до яких ми звикли (маються на увазі фіатні валюти) можуть бути 
лише суверенні держави, які визнані іншими такими ж суверенними державами. 
Цифрові гроші, особливо Біткоїн, за дуже короткий проміжок часу суттєво вплинули на 
економічний порядок денний сучасного світу. Спроби спростити, або удосконалити 
існуючі економічні процедури, застосовуючи цифрові валюти, зіткнулись з спротивом з 
боку інтитутів. Така характеристика Біткоїна, як цензуростійкість1, виводить 
економіку з-під державного нагляду. Крім того, прийняття Біткоїн-стандарту забере у 
держави найпотужніші інструменти впливу на економіку, якими вона користувалася 
протягом ХХ і початку ХХІ ст.  

Тому виникла проблема взаємодії нових феноменів і уже існуючих, усталених 
інституцій. Недостатньо уваги приділено дослідженню згаданої проблеми в 
політологічному аспекті. В даній розвідці ми спираємося на фундаментальну 
економічну працю Сейфудіна Аммоса «Біткоїн-стандарт», а також сучасні дослідження 
криптовалют Андреаса Антонопулоса. Також ми включаємо науковий апарат 
класичних праць з політології, зокрема політико-філософські концепції економіки як 
«проклятої частки» Ж. Батая, неоліберальну економічну теорію М. Фрідмана. 

Мета дослідження – висвітлити політологічну дослідницьку складову у вивченні 
проблеми взаємодії феномену цифрових валют з існуючими інституціями, здійснити 
міждисциплінарний розгляд згаданого феномену. З одного боку варто дослідити як 

1 Від англ. censorship resistance – стійкість до контролю над проведенням транзакцій. 
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аспект боротьби центральних банків і держав з цифровими валютами, так і процес 
прийняття цифрових валют як фінансового інструмента, визнання цього феномену. 

Джошиа Ернандез у праці «Біткоїн-стандарт: Новий рубіж центральних банків» 
пропонує застосовувати Біткоїн у якості «цифрового золота» як основи сучасної 
банківської системи за прикладом золотого стандарту. На думку автора, це може 
стимулювати глобальну економічну взаємодію (а також наукову і культурну 
співпрацю) на засадах рівності і глобальної підзвітності, які не може запропонувати 
однобока фіатна система міжнародних розрахунків. Наддержави мають сильний важіль 
впливу через використання їхніх валют у міжнародних розрахунках. 

Під Біткоїн-стандартом розуміється використання Біткоїна як абсолютної 
одиниці економічних розрахунків в аналогії з тим, як золото було основою економічних 
розрахунків в період з 1870 по 1920 рр., так званий «Золотий стандарт». Сейфедіном 
Аммусом цей час розглядається, як зліт економічного розвитку, а також збільшення 
індивідуальної свободи. Цей період європейської історії був доволі мирним, що сприяло 
розвитку суспільства. Перша Світова війна вимагала величезних ресурсів, тож держави 
потребували великих грошей для фінансування війни. Виходом стало звернення до 
системи часткового резервування. Приватні банки і раніше користувалися 
обмеженістю підзвітності, яка властива золоту, що призводило лише до локальних 
економічних криз. 

Вимальовуються два основні шляхи взаємодії центральних банків з Біткоїном. З 
одного боку, центральні банки через поширення цифрових валют втрачають контроль 
над економікою. З їхньої позиції цей контроль подається як суспільно корисний. До 
таких дій ми можемо віднести введення процедур KYC/AML (KYC – англ. know your 
customer, знай свого покупця; AML – англ. anti-money laundering, дії проти відмивання 
грошей) для операцій з криптовалютами, які визнаються офіційними органами. 

З іншого боку, центральні банки намагаються боротися з Біткоїном. На нашу 
думку, головним засобом стануть цифрові валюти, емітовані центральними банками. 
Так, Європейський Центральний Банк вже працює над випуском цифрового євро. 
Цікаво відмітити, що ці валюти подаються як відмінні від нині існуючих цифрових 
фінансів, які в ходу вже десятиліттями (80% розрахунків проводиться в електронному 
вигляді). На нашу думку, ЄЦБ звернувся до технології блокчейна, тому що, по-перше, 
криптовалюти набули досить великого суспільного розголосу, по-друге, модель 
звітності, що застосовується в криптовалютах (блокчейн), може одночасно дозволити 
центральним банкам досягнути більшого контролю за грошовою масою, а також за 
діями приватних банків. 

Щоправда, прийняття Біткоїн-стандарту зіштовхується з деякими системними 
ризиками. Джошиа Ернандез виділяє три. По-перше, модель консенсусу Біткоїна має 
слабке місце у так званій «атаці 51%». Хоча навіть на теперішньому етапі прийняття 
Біткоїна, ця атака коштуватиме мільярди доларів і вимагатиме величезної 
концентрації ресурсів. По-друге, рішення масштабування блокчейну Біткоїна не будуть 
введені вчасно з його широким прийняттям, що не дасть змогу використовувати його в 
якості ядра світової економіки. По-третє, центральні банки чинитимуть опір 
прийняттю Біткоїн-стандарту, оскільки він не дозволяє керувати грошовою масою. 
Щоправда, центральні банки звертаються до емісії в останню чергу, користуючись 
іншими інструментами монетарного впливу. 
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Особиста гігієна є основою здорового способу життя, умовою ефективної 
профілактики різноманітних  захворювань. Особиста гігієна підтримує принципи 
збереження і зміцнення здоров'я шляхом дотримання гігієнічних вимог у 
повсякденному особистому житті й діяльності. В умовах сьогодення кількість 
косметичних засобів все зростає і зростає, але чи є ці засоби  насправді дієвими? 
Нами були проведені дослідження, метою яких є дослідити мікрофлору рук людей з 
різним рівнем особистої гігієни; вивчити ефективність  впливу гігієнічних та 
косметичних засобів на мікрофлору організму людини [1]. У результаті дослідження 
експериментально було встановлено  залежність кількості мікроорганізмів шкіри рук 
людини від рівня її особистої гігієни, проведено дослідження мікрофлори шкіри рук 
людини методами «відбитків», детально проаналізовано дію різних миючих засобів на 
формування кількості колоній мікроорганізмів. Мікрофлора рук є одним з основних 
об'єктів дослідження при оцінюванні стану здоров’я людини. Вона постійно 
змінюються через те, що люди контактують між собою та з навколишнім середовищем. 
Миючі засоби, які людина використовує як засоби особистої гігієни теж впливають на 
мікрофлору рук. Тому ,досить актуальним є дослідження цих миючих засобів з метою 
знаходження оптимального варіанту для здорової мікрофлори рук людини [2]. 

Результати дослідження.  Під час досліджень, як поживне середовище ми 
використовували м’ясо-пептидний агар. Наливши в чашку Петрі поживне середовище, 

після його застигання  ми поділили її на 
чотири сектори: в першому секторі зробили 
відбиток пальця брудної руки, після цього ми 
їх ретельно помили 1хв різними засобами і 
зробили відбиток вологого пальця в другому 
секторі. Далі кінцівки витерли паперовим 
рушником і повторили таку ж дію вже в 
третій ділянці чашки Петрі. І на завершення 
руки  намастили кремом  і також поставили 
відбиток у четвертому секторі.  Для 
культивування бактерій  чашки Петрі були 
поставлені  в термостат і через тиждень ми 
мали певні  результати,  які нас здивували[3]. 

В даному досліджені використовували 
косметичні засоби (крем) таких виробників: 
Avon, Yves Rocher Vanille, Eveline, Mery Kay, 
Victori`s Secret, Зелена аптека, мило – Dove, 
Luksja, Duru.(Рис.1) Рис.1 Колонії мікроорганізмів 

mailto:ivannafilyuk207@gmail.com
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Отже, аналізуючи отримані результати, ми можемо стверджувати, що мікрофлора 
організму залежить від гігієнічних засобів, якими користувалися дослідні. Адже до 
миття рук середня кількість колоній які були зафіксовані у чашці Петрі становила 22 ( 
мінімальна   кількість колоній на відбитку -  4, а максимальна  - 56), але після миття рук 
водою та гігієнічним засобом (мило) ми спостерігали негативну динаміку, оскільки 
кількість бактерій значно зросла (середня кількість 51 колонія) -  це доводить 
твердження, що вода є позитивним середовищем для існування мікроорганізмів. 
Відразу після витирання рук паперовим рушником кількість бактерій зменшилася, що 
також засвідчує попереднє твердження. Після використання косметичних засобів 
кількість  колоній знову значно зросла, у середньому 21 колонія, (максимальна 
кількість – 56, мінімальна кількість – 1 колонія). Ми маємо припущення, що крем 
впливає на ріст мікрофлори як пребіотик. Оскільки компоненти, які входять до складу 
крему, створюють сприятливі умови для розвитку бактерій. Також у сучасній 
косметології існує  тенденція додавання вже живих бактерій до засобів – пробіотиків, 
що пояснює збільшення кількості колоній після використання косметичних засобів[4]. 

Таблиця1 - Середня кількість колоній бактерій  під впливом різних гігієнічних засобів 

Мікрофлора 
(кількість колоній 
бактерій) брудних 

рук. Контроль. 

Мікрофлора 
(кількість колоній 
бактерій) вологих 
рук людини після 

1хв миття 

Мікрофлора 
(кількість колоній 

бактерій) після 
витирання рук 

паперовим 
рушником 

Мікрофлора 
(кількість колоній 

бактерій) після 
використання 
косметичного 
засобу (крем). 

22 51 14 21 

Висновок: Нами було експериментально встановлено пряму залежність кількості 
мікроорганізмів шкіри рук людини від рівня її особистої гігієни.  В даній дослідній 
роботі ми вивчили  як негативний так і позитивний вплив певних гігієнічних засобів на 
мікрофлору організму та на здоров’я людини в цілому. Кількість мікроорганізмів у 
кожної людини, виходячи з підрахунків кількості колоній, які виросли на середовищах 
в результаті досліджень, відрізняється кількісно та якісно. Ми можемо стверджувати, 
що вода  є сприятливим середовищем  для розвитку бактерій, так само і косметичні 
засоби створюють позитивні умови для існування мікроорганізмів. Тож ми можемо 
стверджувати, що мікрофлора рук людини тісно пов’язана з її особистою гігієною. 
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Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що поширення в Україні процесу 
інклюзії дітей з обмеженими можливостями психічного і / або фізичного здоров'я в 
освітніх установах є не тільки відображенням часу, але й являє собою ще один крок до 
забезпечення повноцінної реалізації прав дітей на отримання доступної освіти. 
Інклюзивна практика реалізує забезпечення рівного доступу до здобуття того чи 
іншого виду освіти, і створення необхідних умов для досягнення адаптації освіти всіма 
без винятку дітьми незалежно від їх індивідуальних особливостей, навчальних 
досягнень, рідної мови, культури, їх психічних і фізичних можливостей. 

Мета – дослідити дефініцію «інклюзивна освіта» та проаналізувати загальні 
принципи її організації. 

Завдання: 
1) розкрити сутність інклюзивної освіти;
2) проаналізувати загальні принципи організації інклюзивної освіти;
3) розкрити пріоритетні напрямки в створенні моделі інклюзивної освіти;
4) вивчити ключові елементи інклюзивної освіти;
5) дослідити ресурси, необхідні для створення і здійснення ефективної шкільної

інклюзії.
ЮНЕСКО розуміє інклюзію як «позитивну реакцію на різноманітність учнів та 

сприйняття їх індивідуальних відмінностей не як проблему, а як можливість збагатити 
вчення» [2, c. 10]. Таким чином, інклюзія – це процес включення дітей в процес 
загальної освіти незалежно від їх стану здоров'я, етнічної, релігійної, статевої 
приналежності, соціально-економічного статусу батьків, раніше досягнутих 
навчальних результатів, рівня розвитку та інших відмінностей. 

Автором ідеї інклюзивного навчання як педагогічної системи, яка повинна 
поєднувати загальну та спеціальну освіту, по праву вважають Л.С. Виготського [3, c. 52]. 
Його роздуми щодо зв'язку між індивідуальним розвитком людини, його соціальним 
оточенням, соціальною активністю сприяли створенню методологічної основи 
соціально-освітньої інтеграції дітей, що мають проблеми в розвитку. 

Навчання в загальноосвітній організації разом зі здоровими дітьми в усьому світі 
вважається найбільш оптимальною альтернативою освітнім організаціям, які 
реалізують корекційні освітні програми. Пріоритетними в створенні моделі 
інклюзивної освіти, на думку І.Є. Аверіної, Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, Т.П. Дмитрієвої, 
М.Л.Семеновіч, є наступні напрямки [1, c. 12]: 

- всі учасники освітнього процесу повинні приймати філософію інклюзії; 
- на кожному віковому етапі пріоритетними є соціальна адаптація дитини, 

розвиток практичних і комунікативних компетенцій - спрямованість на профілактику і 
подолання штучної ізоляції сім'ї дитини з особливими освітніми потребами. 

До основних принципів інклюзії дослідники відносять: 
1) поетапність і еволюційність розвитку інклюзивної практики;
2) зміни ціннісних, змістовних і організаційних компонентів включеної освіти, їх

безперервність носить системний характер. 
Практично всі дослідники визнають наступні обов'язкові елементи інклюзії: 
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1) включення всіх дітей з різними можливостями в таку організацію загальної
освіти, яку вони могли б відвідувати, якби у них не було відхилень; 

2) відсутність відбору дітей, навчання в змішаних групах;
3) діти з особливими освітніми потребами перебувають в класах відповідно до

свого віку; 
4) координація та взаємодія ресурсів і методів навчання;
5) ефективний освітній процес є стилем роботи школи, в пріоритеті

децентралізовані моделі навчання. 
Щоб домогтися успіху, вчителі мають бути високо-мотивованими і 

кваліфікованими фахівцями. Значна частина сучасних дослідників вважають, що 
створення і здійснення ефективної шкільної інклюзії неможливо без наявності 
наступних ресурсів: 

1) логічне обґрунтування: все шкільне співтовариство раціонально осмислює
інклюзію й ті переваги, які від неї отримують в школі, обговорення цих питань є 
відкритим і ясним; 

2) сфера дії: робота по залученню і включенню починається з одним-двома
учнями, особливо уважно відстежується їх успіх і неуспіх, поступово кількість 
залучених дітей зростає; 

3) швидкість введення: швидкість реалізації інклюзивної ідеології сильно
розрізняється залежно від школи. Необхідне постійне співробітництво і взаємодія всіх 
учасників шкільної спільноти, пильне і регулярне відстеження швидкості змін; 

4) додаткові ресурси, необхідні для створення так званого «безбар'єрного
середовища»; 

5) вірність ідеї: співпраця і активна взаємодія осіб, залучених в діяльність по
організації шкільної інклюзії, сприяє зміцненню постійної прихильності цій ідеї всіх 
членів шкільного колективу; 

6) батьки – співучасники і партнери процесів інклюзії, шкільне співтовариство
дуже цінує їх досвід і знання; 

7) адміністрація: керівники вживають заходів по організації взаємодії та
співпраці всього шкільного співтовариства і кожного працівника з просування 
інклюзивної ідеології, здійснюють координацію дій; 

8) ставлення до інших шкільних ініціатив. Інклюзія - одна із складових частин
щодо інших шкільних ініціатив, ці відносини гранично чітко позначені. 

Педантичне і постійне вичленення особливих освітніх навчальних цілей через 
адаптацію та зміну звичайного навчального плану, розглядається багатьма фахівцями 
як найбільш прийнятний спосіб забезпечення для особливих дітей необхідної освіти в 
умовах інклюзивного середовища. Замість того, щоб «виправляти» відсутність знань, 
навичок тощо у конкретної дитини, потрібно прагнути до досягнення таких змін, щоб 
освітнє середовище школи стало більш сприйнятливим для прийняття кожної дитини, 
з різними можливостями. 
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Технічні засоби відображають епоху в якій вони створені. Якщо з’являється 
інноваційний технічний засіб, то його намагатимуться застосувати у певній сфері.  

1.Використання пошти як засобу дистанційного навчання XVIII-XIX століттях. 
У 1728 році К. Філіпс створив перший курс дистанційного навчання. Уроки курсу 
розсилались студентам щотижня звичайною поштою [1, c.199]. У 1840-х І. Пітман 
викладав у своїх учнів стенографію за допомогою листування у Великій Британії. Ця 
форма символічного письма була розроблена для покращення швидкості письма і була 
популярна серед професій таких як: секретарі, журналісти та ті професії, що пов’язані з 
обробкою великої кількості інформації [2, c.73]. 

2. Використання радіо як технічного засобу навчання. З 1906 Вісконсинський
університет у Медісоні використовував навчальні матеріали та лекції, що були записані 
у вигляді фонографних записів. У 1922 році університет штату Пенсільванія – це 
перший коледж, який транслював курси по радіо. У 1925 році університет Айови 
починає пропонувати курси для п’яти різних курсів радіопереписки. У 1929 році в 
Огайо заснована школа, що використовувала радіоефіри для розповсюдження 
навчального контенту [3]. 

3.Використання телебачення як засобу навчання. У 1950 р. університет штату 
Айова запускає першу освітню телевізійну станцію. У 1953 р. університет Х’юстона 
починає пропонувати курси для телепереписки [4]. 

4. Проектори як засіб навчання. У 1850 р. Вільям та Фредерік Лангенгейми
придумали геніальну ідею, яка отримала назву Гіалотип, що у 1920-х р. стала 
популярною у викладачів і використовувався як ілюстративний засіб. Починаючи з 
1950-х і 1980-х років використовувалися слайд-проектори у навчальних закладах. 
Пізніше їх аналогами були: діапроектори, фотозбільшувачі, діаскопи, стереоскопи, 
кодоскопи (що використовувався у 1940-х 1990-х роках як засіб для проектування 
зображення на стіну). 

5.Використання комп’ютерів та Інтернету у навчальних цілях. В освіті у цей
період починають застосовувати революційні технічні засоби. 1924 Професор С. Прессі 
розробив перший електронний пристрій для навчання «Автоматичний учитель». 
Пристрій був розроблений для заміни стандартизованного тестування за допомогою 
автоматичної машини [3]. У 1954 році Б.Ф. Скіннер винайшов «навчальну машину», яка 
дозволила школам здійснювати програмоване навчання. Тип навчальної машини 
Скіннера, яка називається GLIDER, відрізнялася від машини Прессі тим, що вона мала на 
меті навчати студентів, а не просто перевіряти їх знання. Пристрій мав незначний 
успіх. Професор Дон Бітцер з Університету Іллінойсу створив перший комп’ютерний 
навчальний засіб під назвою PLATO (Програмована логіка для автоматичних 
навчальних операцій). На початку PLATO використовувався для комп’ютерної освіти з 
метою підвищення грамотності учнів. Однак призначення пристрою швидко переросло 
у суто освітнє використання і стало наріжним каменем у сучасних обчисленнях. PLATO 
– прямий родоначальник сучасних систем електронного навчання, таких як Blackboard
та WebCT Спочатку пристрій був розроблений виключно для фахівців з 
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обчислювальної техніки, але завдяки інноваційним можливостям роботи в мережі він 
швидко став основою для онлайн-навчання та інтернет-спільноти [4]. У 1966: І П. 
Суппес із Стенфордського університету започаткував керовану комп'ютером 
інструкцію з обладнанням IBM 1500. Він навчав дітей початкової школи за 
індивідуальними заняттями з математики, щоб доповнити навчанню вчителям. Суппес 
стверджував, що найбільшою цінністю комп'ютерів в освіті є індивідуальне навчання 
та підтримуваний діалог. Університет Іллінойсу створює інтернет-системи для доступу 
студентів до матеріалів курсу та записаних лекцій. Університет Іллінойсу створює 
інтернет-системи для доступу студентів до матеріалів курсу та записаних лекцій. 
ARPANET, технічний фундамент Інтернету, був створений шляхом з'єднання чотирьох 
університетських комп'ютерів. Первісною метою створення ARPANET була освітня для 
того, щоб користувачі могли використовувати ресурси в наукових установах. Однак 
сьогодні його широко розглядають як засновника сучасного Інтернету. У 1976 році 
побудовано перший віртуальний кампус, Coastline Community College, який пропонує 
дипломну програму повністю за допомогою курсів дистанційного керування, також 
відомих як телекурси (за допомогою телефону, телебачення, радіо, записів та касет). 
Віртуальний кампус працює за межами Фонтан-Веллі, штат Каліфорнія [4].  

У 1984 році електронна університетська мережа створена для доступу до 
онлайнових курсів. 1985 Першу акредитовану онлайн-програму для випускників 
пропонує Південно-Східний університет Нова. У 1986 Електронна університетська 
мережа пропонує свій перший курс для використання з комп'ютерами на базі DOS та 
Commodore 64. У 1992 р. Університет Західного Мічигану розробляє систему 
автоматичного комп’ютеризованого оцінювання, відому як „Персоналізований підхід 
за допомогою комп’ютера”. У період 2000 по 2012 рік з’явилися платформи такі як: 
Moodle та Coursera. У 2013 університет Флориди – стає першим державним 
університетом, який працює лише в Інтернеті. У 1999: перший повністю 
акредитований онлайн-університет, Міжнародний університет імені Джонса ,відкрив 
свої двері в 1999 році. Він пропонував студентам онлайн-курси та дипломи з бізнесу та 
освіти до 2015 року, алевін був офіційно закритий [3-4]. 

Отже, за допомогою технічних засобів людство, на кожному з етапів свого 
розвитку, прагнуло застосовувати в освіті нові способи передачі інформації такі як: 
радіо, телебачення, проектор, комп’ютер та Інтернет, що змінювало навчальний процес 
на етапі підготовки до заняття, інтегруючи технічний компонент у освітнє середовище.  
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Джузеппе Мадзіні є однією з найбільш впливових інтелектуальних постатей 
італійського Рісорджіменто, одним із духовних батьків сучасної італійської нації. 
Мадзіні є не менш знаковою фігурою періоду об'єднання Італії, ніж Джузеппе 
Гарібальді й Алессандро Гавацці. Поряд з Вінченцо Джоберті й Антоніо Розміні-Сербаті, 
він є одним з найбільш яскравих італійських мислителів XIX сторіччя. При цьому в свою 
епоху Мадзіні сприймався як фігура європейського масштабу, яку можна порівнювати 
за своїм інтелектуальним впливом із такими діячами, як Джон Стюарт Міль, Карл 
Маркс та Алексіс де Токвіль.  

Найбільш фундаментальним закликом італійського філософа була зміна 
існуючого європейського політичного устрою на базі двох головних принципів: 
демократії та національного самовизначення. Ці заклики звучали доволі радикально в 
часи, коли переважна більшість території континентальної Європи знаходилося під 
владою абсолютистських монархій та багатонаціонанальних імперій, таких як 
Габсбурги, Романови чи Оттомани.  

Переконанням Мадзіні було те, що за історичних умов його часу, лише 
національна держава може забезпечити участь у демократичному політичному процесі 
та громадянському вихованні. Однією із найважливіших робіт раннього Мадзіні була 
стаття «Від працівників «Молодої Італії» до співвітчизників», де мислитель розробив 
універсальний девіз республіканського руху: "Свобода у всьому і для всіх. Рівність у 
правах і обов'язках, як соціальних, так і політичних. Асоціація всіх народів, всіх вільних 
людей в місію прогресу, що охоплює все людство». Цю тезу можна вважати наріжним 
уявленням майбутнього міжнародних відносин для Мадзіні. Цікавим є те, як мислитель 
розкриває проголошений ним принцип. Під дефініцією «народ» італієць розуміє 
«загальну кількість людських істот, що складають націю». Там же філософ зазначає, що 
безліч індивідів не є нацією до того часу, поки вона не керується відповідно до єдиного 
для всіх закону, єдиними принципами, і поки воно не пов'язане єдиними братніми 
узами. «Нація – це слово, що позначає єдність: єдність принципів, цілей і прав», – 
приходить до висновку Мадзіні [2]. Згідно слів мислителя, це той тип громадських 
відношень, який наводить безліч людей до гомогенної єдності. В іншому випадку, має 
місце не нація, а натовп, збіговисько варварів, що об'єднуються на час завданням 
завоювання, грабежу і розбою. Нація ж планомірно переслідує загальні для всіх її 
індивідів мети вдосконалення і розвитку всіх видів суспільно значимої діяльності. Для 
нього «нація» була лише обов'язковим початковим кроком для майбутнього 
міжнародного «братерства» всього Людства.  

Мадзіні зазначає, що кодифікувати ідею космополітизму дуже важко для його 
сучасників. Його космополітизм включає в себе «братерство всіх, знищення всіх 
бар’єрів, що поділяють людей і насаджують їм протилежні інтереси. Проблемою цієї 
політичної концепції вважається ізольована від реальності концентрація на 
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індивідуальності. Автор намагається перенести кінцеву мету розвитку концепції на 
свою країну, тобто свій народ, який укладає суспільний договір на позитивних засадах, 
що приносить космополітичний світогляд [1]. 

Мадзіні був щиро переконаний, що космополітичні ідеали та національні настрої 
повинні доповнювати одне одного. Мислитель передбачав зростання «агресивного 
націоналізму», тому вважав, що цього може не статися за умови впровадження системи 
«сентиментальної освіти». Він був не націоналістом, а скоріше республіканським 
патріотом. Обов'язковою умовою існування такої «асоціації рівних», яка б 
забезпечувала реальну політичну участь нації мала бути Конституція [3]. Як і деякі зі 
своїх сучасників, Мадзіні вірив, що одного дня європейські нації об'єднаються та 
створять «Об'єднані штати Європи». За Мадзіні, народи, звільнені від тиранії монархів, 
повинні проявити природне прагнення до міжнаціональної асоціації, яка стане виразом 
бажання націй жити в мирі та гармонії один з одним планомірно розвиватися. Крім 
політичної асоціації, схожою за своїми засадничими принципами з сучасним 
Європейським союзом, Мадзіні пропонує створити єдиний Європейський Суд, який міг 
би приймати обґрунтовані з правової точки зору рішення в разі виникнення 
міжнародних суперечок. Необхідно зазначити, що саму ідею Сполучених штатів Європи 
запропонував не Мадзіні, а інший італійський демократ – Карло Каттанео, лідер 
міланського повстання 1848 року, але саме Мадзіні здійснив конкретні політичні дії, 
спрямовані на досягнення цієї мети. Таку концепцію міжнародних відносин ми можемо 
назвати космополітизмом націй, що містить в собі переконання в універсальних 
принципах свободи, емансипації та рівності, які б мали бути реалізовані в контексті 
асоціації незалежних демократичних держав [4]. Хоча він не заперечував насильницьке 
розповсюдження демократичних принципів у боротьбі з іноземною окупацією та 
деспотичними режимами, але в майбутньому демократії мали б стати «натуральними 
союзниками», які б займалися взаємовигідним співробітництвом. За таких умов мав 
встановитися «перманентний мир», що зайвий раз демонструє зв'язок з концепцією 
вічного миру Канта та її подальшим розвитком.  

Отже, виходячи з вищезазначеного, ми можемо стверджувати, що Мадзіні був 
піонером прогресивного бренду ліберального інтернаціоналізму. Існують свідчення, що 
його праці сприяли формуванню політичних поглядів багатьох видатних діячів 
патріотичного та антиколоніального руху, як Вудро Вільсон, Сунь Ятсен, Джавахарлал 
Неру, Ганді. Шляхом до Паризької мирної конференції Вудро Вільсон завітав до Генуї, 
де відвідав пам'ятник Джузеппе Мадзіні, а потім вже у Версалі казав, що керується 
принципами, які заклав цей великий італієць.  

Вагомими факторами, що свідчать про велику спадщину, яку залишив видатний 
філософ великій родині народів Старого Світу є і сучасна зовнішня політика 
Європейської Унії ,і внутрішній політичний устрій цього наддержавного утворення, що 
передбачає збереження суверінитету європейських країн. Це вкотре вимагає від нас з 
особливою увагою звертатися до вивчення теоретичних напрацювань духовного 
батька італійської нації для вирішення складних дилем цивілізаційної ідентичності. 

Список літератури: 

1. Giuzeppe Mazzini. Manifesto of Young Italy / Giuzeppe Mazzini. – 1831. – p. 45
2. Mazzini G. Manifesto della Giovine Italia. In: Mazzini G. Scritti editi e inediti / Mazzini

G. – Genoa: Daelli, 1861. – vol. 1,. 122–130 pp. 
3. Recchia S. A Cosmopolitanism of Nations. Giuseppe Mazzini's Writings on Democracy,

42 Nation Building and International Relations. / Recchia S., Urbinati N.. – Princeton 
University: Princeton University Press, 2009. – p. 264. 

4. Giuzeppe M. On the Superiority of Representative government / Mazzini Giuzeppe. –
1832. – p. 8. 



Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених-2020 432 

Секція 5. Соціально-політичні, природні, і гуманітарні науки, спорт і здоров’я людини 

УДК 504.06 

ОЦІНКА ШУМОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ 
В ЗАЛЕДЖНОСТІ ВІД ВІДДАЛЕНОСТІ ДО ДЖЕРЕЛА ШУМУ 

В. Ю. Стаднік1, Т. С. Тихомирова2, А. В. Грекова2 

1 аспірант кафедри ХТПЕ,  НТУ  «ХПІ», Харків, Україна 
2 доцент кафедри ХТПЕ, канд. техн. наук,  НТУ «ХПІ», Харків, Україна 
3 старший викладач кафедри клінічної хімії та лабораторної діагностики, канд. хім. 

наук,  ОНМедУ, Одеса, Україна 

niki.stadnik2610@gmail.com 

Враховуючи сучасні умови розвитку міст та транспорту понад 60% населення 
великих міст знаходяться під впливом надмірного шумового навантаження від 
автотранспорту [1]. Значна частина доріг з інтенсивним рухом транспортних засобів 
знаходиться поблизу зон відпочинку, дитячих та спортивних майданчиків, житлових 
будинків, тому актуальним є дослідження рівня шумового забруднення на різних 
відстанях від джерела, адже надмірне шумове забруднення може призвести до 
порушень роботи нервової системи,  викликати порушення сну та уваги [2].Для 
вимірювання використовувався портативний шумомір Benetech GM1352 

 Вимірювання проводилися в  межах м. Харків в  40 точках протягом 5-6 годин на висоті 
1,5 м в умовах зміни інтенсивності руху транспортного потоку. Статистичний аналіз 
результатів проводився за допомогою програмного забезпечення Microsoft Office Excel. 
Результати дослідження представлені у таблиці 1.  

Таблиця 1- Результати вимірювання рівня звукового навантаження на ділянках 
дороги з різною інтенсивністю транспортних засобів 

Відстань від 
джерела 
шуму,м 

Інтенсивність руху транспортних засобів 
1000 – 1500 авт./год 1500 – 2500 авт./год понад 2500 авт./год 

Lекв., дБА Lмакс., дБА Lекв., дБА Lмакс., дБА Lекв., дБА Lмакс., дБА 

5±1,5 73,2±1,1 76,3±1,3 74,9±1,3 80,4±1,4 75,4±1,7 85,4±1,6 
10±1,5 71,8±1,3 75,1±1,4 72,9±1,1 76,2±1,4 74,2±1,5 81,6±1,2 
15±1,5 67,4±1,4 71,4±1,2 68,2±1,1 73,0±1,1 69,8±1,5 79,1±1,5 
25±1,5 63,6±1,2 67,8±1,2 65,7±1,2 68,4±1,4 67,4±1,2 73,2±1,6 
30±1,5 60,4±1,4 65,5±1,1 62,1±1,1 67,2±1,2 65,5±1,4 70,3±1,4 

За результатами вимірювань було встановлено, що на різній відстані від 
автомобільних доріг з різною інтенсивністю руху транспортних засобів створено 
наднормативне акустичне навантаження. Перевищення норми, що складає 55 дБА у 
денний час доби, становить від 5,4±1,4дБА до 20,4 ±1,7 дБА, тому зони відпочинку, 
дитячі майданчики та інші території поблизу доріг з інтенсивним рухом транспортних 
засобів мають бути обладнані шумозахисними спорудами. 
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На теперішній час задача створення генераторів наносекундних імпульсів 
залишається вкрай вузькоспеціалізованою, однак досить актуальною. Основним 
напрямом використання таких генераторів є дослідження пов’язані зі створенням 
елементів і приладів захисту від електромагнітних імпульсів (ЕМІ) [1, 2]. 

Найбільш поширеним варіантом генератору наносекундних імпульсів є генератор 
заснований на кабельній зарядовій лінії [3]. Хвильові процеси в лініях з розподіленими 
параметрами описуються «телеграфними» рівняннями, що зв'язують напругу і струм в 
лінії. У містах з'єднання ліній з комутаторами, навантаженням та таким іншим, коли 
порушується однорідність ліній, можуть виникати відображення хвиль. Можна 
розрахувати напругу і струм в довільних точках будь-якого генератора, використовуючи 
поняття коефіцієнтів відображення і заломлення хвиль, а також закони Кірхгофа і 
правило Петерсена. 

Для підключення до коаксіальної лінії з хвильовим опором 50 Ом методом пайки 
плівкові зразки розроблених раніше елементів захисту на основі телуриду кадмію [2] 
розміщувалися в модифікованих корпусах СВЧ-діодів типу Д403Б. Схематичне 
зображення зібраного корпусу з тонкоплівкових шаром наведено на рисунку 1, а. Для 
цих корпусів була використана специфічна конструкція притискного протиелектрода, 
який виготовлявся з молібдену [2], що призвело до необхідності модернізації блоку 
керування вимірювального генератора імпульсів з метою створення імпульсів 
необхідної форми (рисунок 1, б). 

   а)        б) 

Рис. 1 – Загальний вигляд корпусу елементу захисту з плівковим шаром телуриду 
кадмію (а) та експериментальний стенд для проведення досліджень (б): 

1-вивід з внутрішнім отвором, 2-пружина, 3-протиелектрод, 4-фторопластовая вставка, 
5-краміческая трубка, 6-шар CdTe, 7-основа, 8-внутрішній торець виводу, вивід, 9-

технологічна частина виводу, 10- зона пайки. 

Для живлення генератора наносекундних імпульсів, його налаштування та 
керування створено відповідний електронний блок (рис. 1), котрий дозволяє: 
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- забезпечувати живлення зарядової лінії напругою в діапазоні від 40 до 400 В з 
кроком не більше 1 В; 

- реалізовувати ручний запуск одиничного імпульсу для налаштування системи та 
попередніх досліджень з фронтом наростання імпульсу не більше 2 нс; 

- реалізовувати автоматичний керований режим роботи з послідовними 
імпульсами (період від 1 с, що є мінімально необхідним для заряду лінії, до годин); 

- забезпечувати при необхідності обмін даними з комп’ютером; 
- забезпечувати необхідну індикацію режимів роботи, зокрема режимів генерації 

високої напруги постійного струму. 
Зазначений блок керування дозволяє спростити для користувача використання 

зарядової лінії для проведення високовольтних досліджень та забезпечити відповідну 
техніку безпеки. 

З використанням розробленого блоку експериментально було підтверджено, що 
якщо опір навантаження не узгоджується з лінійним імпедансом хвилі (R0 ≠ Z0), то на 
навантаженні спостерігається ступінчастий імпульс з тривалістю кроків ti (рис. 2) [4]. 

Рис. 2 – Імпульс при неузгодженому навантаженні 

У тому випадку, коли в якості навантаження використовується стандартизований 
опір з номінальним значенням 50 Ом, який у нашому випадку дорівнює опору Z0, 
конструкція розробленого пристрою дозволяє отримати один імпульс прямокутної 
форми. Приклад імпульсу наведено на рис. 3. Осцилограф для запису такого одиночного 
імпульсу працює в режимі очікування. 

Рис. 3 – Приклад одиночного імпульсу генератора наносекундних імпульсів з 
модернізованим блоком керування 
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Для забезпечення захисту електричних ланцюгів застосовуються елементи захисту 
радіоелектронної апаратури (РЕА) від імпульсних перенапруг. Найважливішою 
властивістю елементів захисту: газових розрядників, напівпровідникових стабілітронів, 
варисторів і обмежувальних діодов- є їх здатність за короткий час τsw (час перемикання 
або час спрацьовування) знижувати свій опір Re від 5·104 - 1010 Ом до значення, істотно 
нижче величини вхідного опору елемента РЕА, при перевищенні напруги Ui в ланцюзі 
величину порогової напруги Ut, яку називають порогом перемикання або порогом 
спрацьовування [1]. Якщо такі елементи захисту підключити паралельно до пристрою, 
що захищається, то при Ui > Ut за час τs знижується амплітудне значення напруги на 
пристрої до величини Ut (стабілітрони, варистори, обмежувальні діоди) або до величини 
істотно нижче Ut (газові розрядники). Найбільшого поширення набули обмежувальні 
кремнієві діоди, так як вони мають високу швидкодію (τs на рівні 1 нс) [2]. Однак вони 
можуть шунтувати обмежену кількість енергії і мають міжелектродну ємність на рівні 
20пФ, що обмежує їх застосування для захисту НВЧ РЕА. 

        Тому для створення елементів захисту для СВЧ РЕА в даній роботі проводилися 
дослідження амплітудно-часових характеристик перемикання в тонких плівках 
телуриду кадмію. 

За експериментальними осцилограмами були досліджені амплітудно-часові 
характеристики процесу перемикання в отриманих тонких плівках телуриду кадмію. 
Якісний вид типової осцилограми експериментальної епюри напруги на плівкових 
зразках наведено на рисунку 1 (крива 1). На цьому рисунку також наведено якісний 
вигляд типової осцилограми імпульсів напруги, що діють на зразок [3]. 

Рис. 1 – Типова осцилограма експериментальної епюри напруги на плівкових зразках 
телуриду кадмію 
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Визначенню характеристик процесу перемикання передувало визначення порогу 
спрацьовування, яке проводилося шляхом подачі на зразки прямокутного імпульсу. Цей 
імпульс мав мінімально необхідну для першого спрацьовування амплітуду. Потім 
подавалося кілька вимірювальних імпульсів з мінімально необхідною для чергових 
спрацьовувань амплітудою яка ототожнювалася з величиною порогового напруги Ut. 
Результати досліджень наведені в таблиці 1. У таблиці наведені напруги порогів 
спрацьовування Ut, максимальні при цьому напруги на зразках Us, максимальна 
залишкова напруга на зразках Umax, мінімальна залишкова напруга на зразках Umin, час 
перемикання в низькоомний стан τs. У таблиці 1 також наведені значення електроопору 
зразків постійному струму Re після 20 кратного імпульсного впливу з амплітудою Ui. 
Було встановлено, що величини амплітудно-часових характеристик не залежать від 
полярності дії на плівкові зразки імпульсів струмів. 

Таблиця 1 - Результати досліджень амплітудно-часових характеристик 
перемикання тонкоплівкових зразків телуриду кадмію і електроопору цих зразків 
постійному струму після серії імпульсних впливів 

d, 
мкм 

Ut, В Us/Ui,

В 
(Umax-Umin)/ 

Ui, В 
τs, 

нсек 
Re, Ом 

3 75 42/285 (20-10)/285 2 1.7 ∙105 

3 75 38/271 (20-10)/271 2 2.0 ∙105 

4 70 40/214 (13-5)/214 2 1.3 ∙106 

4 70 50/211 (12-5)/211 2 7.7 ∙106 
6 70 52/216 (15-7)/216 2 5.6 ∙106 
6 75 51/225 (15-7)/225 2 5.6 ∙106 
7 80 55/240 (20-10)/240 2 1.5 ∙106 

7 70 53/219 (20-10)/219 2 1.7 ∙106 
8 105 120/316 (40-20)/316 2 2.3 ∙106 

Експериментально було встановлено, що шари телуриду кадмію товщиною від 3 до 
7 мкм можуть бути використані для створення елементів захисту надвисокочастотної 
радіоелектронної апаратури, оскільки зразки, що представляють розміщені в корпусі 
СВЧ діодів плівкові шари телуриду кадмію, при подачі на них електричних імпульсів 
тривалістю 1 мкс мали час перемикання на рівні 2 нс і мали ємність не більше 2 пФ. При 
цьому величина залишкової напруги могла бути знижена до 5 В, а величина напруги 
спрацьовування може регулюватися товщиною базового шару. 
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Останнім часом все більша увага приділяється до електромагнітної стійкості, 
радіоелектронної апаратури (РЕА) під якою мається на увазі властивість зберігати 
робочі параметри під час і після дії електромагнітних імпульсів (ЕМІ) різного 
походження [1,2]. Під впливом ЕМІ в ланцюгах схем наводяться імпульси перенапруги, а 
зі зменшенням розмірів напівпровідникових приладових структур рівень енергії, 
достатній для їх пошкодження знижується і для інтегральних мікросхем становить від 
10-3 Дж до 10-7 Дж. В якості запобіжників зазвичай застосовуються елементи захисту РЕА 
від імпульсних перенапруг які підключаються паралельно до захищуваного пристрою та 
при досягненні порогової напруги спрацьовування за короткий час здатні знижувати 
свій опір до значення, істотно нижчого за величину вхідного опору елемента РЕА.  

Для проведення досліджень елементів захисту РЕА у попередніх роботах [3] було 
розроблено генератор на основі зарядової лінії з коаксіального кабелю з електронним 
блоком для живлення та керування, що дозволило генерувати імпульси прямокутної 
форми із фронтом наростання 2,5 нс та амплітудою до 200 В. Проте для зарядової лінії 
амплітуда імпульсу становить половину від зарядної напруги кабелю, що при 
заряджанні такої лінії до 400 В, обмежило амплітуду імпульсу величиною у 200 В, а 
тривалість імпульсів, що задається довжиною зарядової лінії із технологічних причин 
була обмежена до 100 нс, що загалом і не дозволило відтворити енергетичні параметри 
реальних ЕМІ, що справляють руйнуючий вплив на РЕА. 

У зв'язку з цим, метою даної роботи було проведення модернізації раніше 
розробленого генератора наносекундних імпульсів для забезпеченні генерації імпульсів 
підвищеної енергії. 

Вочевидь домогтися збільшення енергії генерованого ЕМІ можна або за рахунок 
збільшення амплітуди імпульсу, або шляхом збільшення його тривалості. Модельні 
розрахунки показали, що у першому варіанті необхідно підвищити амплітуду імпульсів 
до 1 кВ та більше, що є малоприйнятним з міркувань техніки безпеки та потребує 
створення коштовного високовольтного блоку живлення. 

В той же час збільшення енергії імпульсу шляхом збільшення його тривалості 
видається більш перспективним рішенням, оскільки як показує аналіз характеристик 
реальних прикладів ЕМІ руйнівний вплив на елементи РЕА справляють саме імпульси 
тривалістю у десятки мікросекунд. Для практичної реалізації такого підходу можуть 
бути використані промислові швидкодіючі конденсатори, тривалість розрядки котрих 
дозволить регулювати тривалість імпульсів. До того ж це дозволить оминути 
характерне для генераторів на зарядовій лінії обмеження амплітуди імпульсу 
половиною зарядової напруги і не тільки збільшити тривалість ЕМІ, але й їх амплітуду 
до 400 В, використовуючи те саме джерело постійної напруги. 

Для вирішення поставленої задачі було проведено модельні розрахунки швидкості 
розряду конденсатору, які продемонстрували, що використовуючи поширені 



Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених-2020 

Секція 6. Фізика, матеріалознавство та металургія 

439

конденсатори ємністю 20-25 мкФ можна одержати імпульси тривалістю 50-100 мкс. При 
цьому використовуючи батарею конденсаторів, що скомутовані паралельно, можна 
ступінчасто регулювати тривалість імпульсу, а заряджаючи конденсатори до напруги, 
менше максимальної можна також варіювати і амплітуду генерованих імпульсів.  

Для практичної реалізації були обрані полімерні пускові конденсатори Piranil 
ємністю 25 мкФ та максимальною напругою 400 В які заплановано скомутувати 
відповідно до розробленої принципової схеми (рис. 1) та змонтувати у типовому 
пластиковому корпусі. 

Рис. 1 – Електрична схема розробленого накопичувача енергії для модернізації 
генератора ЕМІ 

Конструктивно такий накопичувач енергії для генератора імпульсів буде 
виконано у пластиковому корпусі, для комутації між собою окремих конденсаторів буде 
застосовано стандартні тумблери або кнопки з фіксацією, що дозволить ступінчасто 
регулювати тривалість імпульсу у діапазоні 25-400 мкс в залежності від кількості 
задіяних конденсаторів та ступеня їх зарядки. 

Амплітуда імпульсу буде задаватися зарядкою конденсаторів до напруги в 
діапазоні 40-400 з кроком не більше 1 В від раніше виготовленого приладу для контроля 
та живлення генератору ЕМІ. Комутація накопичувача енергії із джерелом постійної 
напруги та із комутатором, що буде запускати процес генерації ЕМІ буде реалізована 
типовими високовольтними коаксіальними роз’ємами. В якості комутатора 
заплановано використати ртутне герконове реле, що дозволить мінімізувати час 
наростання імпульсу. 

Комбіноване використання у складі генератора ЕМІ накопичувачів енергії на 
основі зарядової лінії та конденсаторів дозволить за необхідності реалізовувати або 
імпульс прямокутної форми для дослідження часових характеристик перемикання, або 
досліджувати граничні характеристики елементів захисту під дією високоенергетичних 
імпульсів, що генеруються розрядом конденсаторів. 
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Прогрес у сучасних нанотехнологіях актуалізував вивчення проблеми квантових 
станів електрона в низьковимірних системах, до яких відносяться нанодроти і 
нанотрубки [1]. Дані структури викликають величезний інтерес дослідників завдяки 
високому ступеню локалізації носіїв заряду. Оскільки нанодроти характеризуються 
великим відношенням площі поверхні до об'єму, навіть незначні зовнішні впливи 
можуть призводити до помітних змін їх транспортних характеристик. Властивості таких 
структур, а значить і приладів на їх основі, в основному визначаються їх електронним 
спектром, який відрізняється від електронного спектру об'ємних матеріалів.  

Метою роботи є обчислення енергетичного спектру електронів у квантовій нитці, 
що являє собою нанокомпозит TiO2/porous-Si.  

Енергію основного стану електрона в квантовій нитці знаходимо розв’язавши 
стаціонарне рівняння Шредінгера: 

−
ℏ2

2m∗ ∇2f(r) + U(r)f(r) = Ef(r), (1) 

де U(𝐫) – потенціал, що характеризує рельєф краю зони провідності в квантовій ямі, f(𝐫) 
– огинаюча блохівської хвильової функції електрона в кристалі.

Для розв’язку рівняння (1) скористаємося циліндричною системою координат. 
Надалі індексом А позначаться параметри зони провідності у вузькозонному матеріалі 
(Si), а індексом В – у широкозонному (TiO2). При розв’язуванні врахуємо, що потенціал U 
й ефективна маса m∗ електрона залежать від ρ. Потенційна енергія електрона задається 
виразом: 

U(ρ) = {
EcA, 0 ≤ ρ ≤ r
EcB, r ≤ ρ ≤ R

∞,   ρ > R
 (2) 

де ρ = √x2 + y2 – радіальна координатна змінна в поперечному перерізі нитки, 𝑟 – радіус 
внутрішньої нитки, R – радіус зовнішньої трубки. 

Ефективна маса виражається: 

m∗(ρ) = {
mA

∗ , 0 < ρ < r

mB
∗ ,     r < ρ < R

(3) 

При цьому mB
∗ > mA

∗ , оскільки напівпровідники з більшою забороненою зоною 
характеризується більшою ефективною масою електронів. 

При виведенні граничних умов гетероструктура розбивається на три області: дві 
області є однорідні об'ємні напівпровідники, а третя – вузька прикордонна область. 
Передбачається, що далеко від гетерограниці огинаюча хвильова функція задовольняє 
звичайному рівнянню ефективної маси для об'ємних напівпровідників. Вимоги 
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безперервності хвильової функції повинні зберігатися також і на гетерограниці, де через 
розрив зон має місце різка зміна ефективного потенціалу. Оскільки для матеріалів 
ефективні маси будуть різні, при записі граничних умов необхідно враховувати зміну 
ефективної маси носіїв для консервації щільності потоку ймовірності при перетині межі. 

ψ(rA) = ψ(rB), 
1

mA
∗

dψ(ρ)

dρ
|

ρ=rA

=
1

mB
∗

dψ(ρ)

dρ
|

ρ=rB

. (4) 

Для розв’язанні рівняння Шредінгера необхідно вирішити рівняння окремо для 
областей А і В, а потім «зшити» розв’язок на межі областей з урахуванням граничних 
умов. 

Записавши початкові та граничні умови знаходимо розв’язок рівняння Шредінгера 
для стаціонарних станів електронів [2]. Наразі відбувається отримання та дослідження 
нанокомпозитів TiO2/porous-Si з метою подальшого аналізу відповідності отриманих в 
даній роботі значень провідності й експериментальних даних. 
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ТРУБОПРОВОДІВ, ЯК ВАЖЛИВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕПЛОВИХ 

ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ 

А. С. Кузнєцов1, А. В. Глушко2 

1 магістрант кафедри зварювання,  НТУ  «ХПІ», Харків, Україна 
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На сьогоднішній день стоїть важлива задача стосовно збільшення часу експлуатації 
та надійності роботи трубопроводів, а саме їх зварних з’єднань, які є на теплових 
електростанціях. Самі трубопроводи виготовлені зі сталей 12Х1МФ та 15Х1М1Ф, які є 
теплостійкими та переважно використовуються на теплових електростанціях. 

У процесі тривалої роботи у місцях, де є зварні з’єднання, виникає деградація 
металу. До причин виникнення цієї деградації можна відносити багато факторів, але 
одними з основними є структурні зміни у металі паропроводу. Структурні зміни 
відбуваються у металі шва, у основному металі та у зоні термічного впливу зварного 
з’єднання. Зона термічного впливу представлена ділянкою сплавлення, ділянкою 
нормалізації, ділянкою перегріву та ділянкою неповної перекристалізації. Структурні 
зміни, у свою чергу, призводять до збільшення швидкості проходження фізико-хімічних 
процесів у металі зварних з’єднань трубопроводів [1].  

Структурні зміни мають великий вплив на якість зварних з’єднань у процесі 
тривалої експлуатації, особливо при напрацюванні більше 200000 тисяч годин. Метою 
дослідження є виявлення бракувальних структур, які утворюються та шляхи подолання 
цих структур та можливість їх попередження.  

Причиною цих відмов є макро- і мікронеоднорідність зварних з’єднань елементів 
конструкцій,  за хімічним складом, механічними властивостями та структурою. Ця 
структурна неоднорідність пов’язана з фізико-хімічними процесами. У процесі тривалої 
експлуатації, яка перевищує 200000 та 250000 тисяч годин утворюються пори та 
тріщини, які негативно впливають на процес роботи [2]. Процес утворення тріщин 
(втоми та повзучості) є складним і потребує досліджень. Тому слід проводити 
комплексний підхід до вивчення структури та необхідно приділяти увагу вихідній 
структурі зварних з’єднань. Під час дослідження структури зразків зварних з’єднань 
необхідно якісно проводити вирізку зразка та потім його шліфування та травлення, щоб 
на поверхневому слої не виникло пошкоджень. Для того, щоб визначити подальший 
ресурс роботи та подовжити експлуатаційні властивості, необхідно провести велику 
роботу - це є визначення напруженого стану з врахуванням корозійних пошкоджень, 
дефектів, та встановлення характеру зміни механічних властивостей матеріалу 
трубопроводів під час довготривалого часу експлуатації та навантажень.  
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Карбид кремния (SiC) обладает высоким потенциалом в качестве электронного 
полупроводникового материала для нового поколения высокотемпературных сенсоров и 
приборов силовой электроники. На основе монокристаллического карбида кремния 
разработан широкий спектр химических сенсоров различных конструкций [1], включая 
конденсаторы, полевые транзисторы, диоды Шоттки. Высокая чувствительность сенсоров 
ко многим токсичных и опасных газов делает их незаменимыми для мониторинга газовой 
атмосферы в сложных условиях в космической, авиационной, автомобильной сферах, 
химических и физических реакторах [1]. Дополнительные возможности увеличения 
чувствительности и уменьшения времени отклика, при снижении стоимости технологии 
открываются при использовании слоев нанокристаллического SiC. Поэтому использование 
пленок нанокристаллического SiC (nc-SiC) для разработки газовых сенсоров может 
значительно расширить рынок приборов на основе SiC. 

В этой работе мы исследовали газочувствительные свойства (S) nc-SiC пленок, 
полученных оригинальным методом прямого ионного осаждения [2]. Тонкие слои nc-SiC 
пленок на подложках из лейкосапфира были получены методом прямого осаждения ионов 
углерода и кремния с энергией 100 - 120 эВ при температуре подложки 1100° С. Осажденные 
при таких режимах пленки содержали смесь нанокристаллов кубического и 
ромбоэдрических политипов. Размеры нанокристаллов варьировались в интервале 
5– 50 нм. Исследуемые пленки были приготовлены с электронным типом проводимости 
вследствие того, что пленки с дырочной проводимостью проявляют меньшую 
чувствительность к газам [3]. В nc-SiC пленках, получаемых прямым ионным осаждением, 
тип проводимости задавался избытком ионов кремния (электронная) или углерода 
(дырочная) в процессе осаждения пленок. Толщина пленок была в диапазоне 500-1000 нм. 
Для резистивных измерений газочувствительных свойств пленок были нанесены 
контактные площадки Au/Ni 5 × 3 мм2 с расстоянием между границами контактов 2 мм. 
Сопротивление пленок при комнатной температуре было в диапазоне 130-150 МОм. Газовая 
чувствительность образцов измерялась при атмосферном давлении. Для измерений S были 
использованы предельно допустимые для здоровья или безопасности человека 
концентрации газов в атмосфере: О2 (5%), СО (0.1%), СН4 (10%), O3 (0.1 мг/м3). Рабочая 
температура при измерении О2, СО, СН4, была 500° С. Рабочие температуры при измерении 
О3 были 280 и 330° С. 

На рисунке 1 представлены результаты измерений влияния газов вблизи предельных 
концентраций на сопротивление nc-SiC пленок, а именно модули относительных изменений 
сопротивления пленок. При воздействиях кислорода сопротивление пленок увеличивалась, 
а при экспонировании в угарном газе и метане сопротивление падал. Это обусловлено 
различным механизмом действия окислительных (О2, О3) и восстановительных (СО, СН4) 
газов на каналы проводимости пленок. Наибольшее отклонение сопротивления 
наблюдалось в условиях действия кислорода при атмосферном давлении (21%) (S = 0,9), при 
пороговой концентрации (1,5%) S=0,2. Уменьшение относительного изменения 
сопротивления при воздействии пороговой концентрации (0,1%) угарного газа составило S 
= 0,38 и уменьшение относительного изменения сопротивления при воздействии метана 
пороговой концентрации (10%) составило S = 0, 45. 
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а)    б) 

с) 
Рис. 1 Газочувствительные свойства nc-SiC пленок в зависимости от воздействия газов 

различных концентраций а) CO, б) CH4, с) O2 

На рисунке 2 представлены зависимости коэффициента S для O3 при температурах 280 
и 330° С для концентрации озона в воздухе 4 г/м3. Обе температуры являются рабочими, ноS 
проявляет различную полярность: для 280° С Smax = 0.71, для 330° С Smax = -0.80. 
Установленные температуры nc-SiC пленок  близки к рабочим температурам сенсоров озона 
на полупроводниковых пленках нанокристаллических металлооксидов:  250-400° C. 

Рис.2 Озоночувствительность nc_SiC пленок при различных рабочих температурах. 
Концентрация озона 4.0 г/м3 

В работе мы изучили газочувствительные свойства пленок nc-SiC с электронным 
типом проводимости на примере газов СО, СН4, O2, O3. Показано, что на основе пленок nc-SiC 
возможно изготовление миниатюрных газовых сенсоров для детектирования химически 
активных газов в широком диапазоном концентрации в экстремальных условиях. 
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МАТЕРІАЛИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ГНУЧКИХ ДИСПЛЕЇВ 
НА ОСНОВІ ЕЛЕКТРОННОГО ЧОРНИЛА. 

В. В. Онофрійчук 

Магістрант кафедри , ЖДУ імені Івана Франка, Житомир, Україна 
orange421657@gmail.com 

Мрія про гнучкі екрани дисплей тонкий і гнучкий як папір, з якістю зображення як у 
гарної кольорової фотографії існує вже багато десятиліть. В пошуках нових способів 
формування зображень на дисплеях в 1979-х була винайдена технологія «електронного 
чорнила». 

Суть технології E-Ink дуже проста: в товщі силіконового листа, в наповнених маслом 
порожнинах, розташовуються пластикові сфери, що складаються з двох частин: негативно 
зарядженої – чорної та позитивно зарядженої  білої. На аркуші силікону розташовуються 
прозорі електроди, які розбиті на пікселі, і їх включення викликає поворот сфер чорною або 
білою стороною, в залежності від полярності на електродах. 

Технологія електронних чорнил застосовується як до гнучких, так і до жорстких 
матеріалів. У гнучких дисплеїв  основа вимагає тонкого гнучкого матеріалу та водночас 
досить жорсткого, щоб витримувати значне зношування. 

 Конструкційна гнучкість з одного боку є перевагою гнучких дисплеїв, але з іншого 
боку - призводить до появи проблем, викликаних необхідністю забезпечення стабільності 
матеріалів і конструкцій  в часі під впливом деформацій різного виду.  В цілому, гнучкість 
знижує матеріаломісткість тому дозволяє використовувати якісніші матеріали із високим 
рівнем технологічності та стабільності електрофізичних характеристик, у тому числі 
матеріалами з інтелектуальними властивостями [1]. 

Основні матеріали при створенні Е - паперу і гнучких дисплеїв:  різні типи РК 
(нематичні, холестерині та сегнетоелектричні) та  композити на їх основі, рідкі кристали, 
дисперговані в полімері  PDLC (Pilimer Dispersed  Liquid Cristals) або рідкі кристали, 
стабілізовані полімером PLSC (Polimer Stabilized Liquid Cristals); полімерні або органічні 
світловипромінюючі діоди PLED, OLED Polimer (Organic) Light Emitting Diode); 
електрофоретичні матеріали; електрохромні матеріали. Зміна зображення на пристроях, 
зроблених на базі даних матеріалів, відбувається під впливом електричного поля. Існують 
розробки,  в  яких для перезапису використовують магнітне поле, нагрів або опромінення 
світлом. [2] 

Поширений нині технологічний процес нанесення тонкоплівкових транзисторів (Thin 
Film Transistor, TFT) з аморфного кремнію (a-Si) вимагає нагріву підкладки до температури 
300°С, при такій температурі пластикова підкладка  розплавиться. Одним зі способів 
розв’язання цієї проблеми є пошук нових матеріалів, які дозволяли б створювати 
напівпровідникові структури при низькій температурі. Пошуки в цьому напрямку привели 
багатьох вчених до ідеї створення напівпровідникових структур з органічних матеріалів.  

Перевага органічних тонкоплівкових транзисторів полягає в тому, що їх можна 
формувати при низькій температурі методом вакуумного напилення або наносити в 
рідкому вигляді методом центрифугування. Тонкоплівкові транзистори з розчинних 
органічних матеріалів можна  друкувати  на підкладці, використовуючи перевірені часом 
технології - шовкографію, тиснення. 

Був продемонстрований прототип монохромного відображального дисплея, 
створений спільно фахівцями компаній Polymer Vision та Е Ink. Цей дисплей має дозвіл 
320x240 пікселів при розмірі активної області екрана 5 дюймів по діагоналі. Для створення 
прототипу була використана підкладка з прозорої поліамідної плівки товщиною 25 мкм, на 
яку був нанесений шар мікрокапсул електронного чорнила товщиною 200 мкм. Завдяки 
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настільки малій товщині дисплей можна згорнути в рулон діаметром усього 2 см без шкоди 
для працездатності. 

Компанії E-Ink і Plastic Logic ведуть спільні роботи зі створення гнучких 
відображальних дисплеїв з високою роздільною здатністю з використанням технології 
промислового струминного друку. 

З’являються нові технології е - паперу. Наприклад, CLEARink (Кліарінк) та RDOT 
(Ардот). CLEARink розробила перші у світі дисплеї на основі ePaper 2.0. Це розв’язок 
проблеми традиційних технологій виготовлення дисплеїв, які не придатні для 
використання в денний час. Компанія  збільшила роздільну здатність екранів зі 106 DPI до 
200 PPI завдяки новому дизайну кольорових  фільтрів. 

RDOT — шведська компанія,  розробила новий електронний папір. На їхню думку, він є 
кращим, ніж E Ink. Дисплей RDOT — електрохромний, тобто відбиває навколишнє світло. 
Стек дисплея складається з органічних шарів, які містять електрохромний матеріал, 
пластичну підкладку та електрод для кожного сегмента. Шари друкуються на пластиковій 
підкладці та за необхідності додаються бар’єрні шари, графічні накладки, схеми. [3] 

Нещодавно на своїх C930 планшетах два в одному Lenovo використала технологію E 
Ink, чим визначили курс для нового покоління кольорового електронного паперу для 
майбутніх комерційних продуктів [4]. 

На технологічному ринку технології створення гнучких дисплеїв на сьогодні є як 
ніколи актуальними. Новий крок у даному напрямку це розробка гнучкого екрана, який 
може приймати потрібну форму за допомогою звичайних ножиць. Ці  типи дисплеїв можуть 
інтегруватися  з тканиною, надавати форму зап’ястя, а також прикріплювати до різних 
поверхонь. Це може стати справжньою знахідкою для сфери переносної електроніки. Поки 
технології не дозволять виробляти дисплеї м'які і міцні як тканина, для розміщення їх на 
одязі або на тілі, особливої користі від гнучкості не буде. 
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Розчинення вуглецю - легкого елементу проникнення - супроводжується 
локальною деформацією навколишньої решітки в сталі. Присутність мікронапружень, 
оточуючих дифундуючий атом, посилюється взаємодією з макроскопічним полем 
напружень, що виникає при прикладанні зовнішньої сили до матеріалу. Ця взаємодія 
викликає цілу низку дифузійних ефектів, пов’язаних з напруженнями та деформацією, 
наприклад, так званий ефект Горського, при якому градієнт напружень індукує 
виникнення градієнту хімічного потенціалу розчинених атомів (в нашому випадку – 
вуглецю), що призводить до їх міграції з зони стиснення в зону розтягання [1, c. 237].  

Мета роботи – оцінка впливу напруженого стану металу ЗТВ з’єднань 
низьколегованої сталі, звареної аустенітним швом, на перерозподіл вуглецю. 

У дослідженні у якості основного металу використовували сталь 15Х1М1Ф. 
Виконували зварювання двох таврових з’єднань електродами системи легування 19Cr-
12Ni-3Mo: одне з’єднання – з ребром жорсткості для ініціювання напружено-
деформованого стану, інше – без ребра жорсткості. Після зварювання проводили 
вимірювання мікротвердості згідно зі схемою на рис. 1. По результатам виміру 
побудували тривимірні графіки скалярного поля розподілу мікротвердості в ЗТВ та шві  
в координатах «відстань від лінії сплавлення (Х)» – «відстань від торця стійки з’єднання 
(Y)» – «мікротвердість (Z)». Отримані поверхні розподілу мікротвердості накладали одна 
на іншу в спільній системі координат (рис. 1, справа). 

Рисунок 1 – Схема виміру мікротвердості та схема накладення результуючих графіків 
скалярних полів мікротвердості в таврових з’єднаннях 

З літературних даних [2, c. 19] відомо, що в безпосередній близькості від лінії 
сплавлення (в зоні температур загартування) існує пряма кореляція між твердістю сталі 
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в ЗТВ та вмістом вуглецю в цій зоні. Тому в першому приближені це скалярне поле 
мікротвердості можна розглядати як скалярне поле вмісту вуглецю в даних ділянках 
ЗТВ та шву.  

Результати вимірювання твердості вказують, що в жорсткозакріпленому зразку 
твердість зростає у верхній частині ЗТВ, де присутні повздовжні напруження розтягу від 
усадки металу шву сягають максимального рівня, що спричиняє інтенсифікацію дифузії 
вуглецю в цю ділянку. 

Якщо дивитися на отриману накладанням поверхню зверху (рис. 2), можна 
розрізнити ділянки шву і ЗТВ, де вища твердість в тому чи іншому зразку, а, відповідно, 
де більший вміст вуглецю. На ділянках, офарбованих в синій колір, твердість вища в 
жорсткозакріпленому зразку, який має вищі залишкові напруження в ЗТВ; на ділянках, 
офарбованих в оранжевий колір, твердість вища в незакріпленому зразку. Якщо 
скалярне поле твердості незакріпленого зразку прийняти за нульову поверхню, то жовті 
ділянки на отриманій сумісній поверхні вказують на ті зони ЗТВ, звідки вуглець мігрує; 
сині ж ділянки вказують на ті зони, куди вуглець мігрує. 

Рисунок 2 – Співставлення полів розподілу максимальної мікротвердості в 
жосткозакріпленому та незакріпленому з’єднаннях 

Таким чином, з одержаних результатів видно, що в комбінованих зварних 
з’єднаннях в стані після зварювання може спостерігатися  перерозподіл вуглецю із зон 
стиснення в зони розтягання, супроводжуваний процесами термічно-активованої 
пружньо-пластичної деформації. Цей ефект може в певній мірі впливати на дифузію 
вуглецю через поверхню сплавлення між швом і ЗТВ, ініційовану різницею в хімічних 
потенціалах у різнолегованих основному металі і металі шва. 
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Стрімкий розвиток авіаційної промисловості обумовив збільшення попиту і 
споживання титану. Висока корозійна стійкість, температура плавлення, твердість і 
міцність ті якості, що спонукають фахівців використовувати титан для виготовлення 
авіаційних двигунів, тонкостінних трубопроводів повітряної системи, дисків і лопатей 
для вентиляторів і компресорів. Збільшення попиту титану спричинило за собою 
необхідність поліпшення якості на стадії переробки. 

Основне виробництво титану полягає в отриманні титану магнієтермічним 
відновленням тетрахлориду титану з наступною вакуумною дистиляцією. Процес 
досить специфічний, що робить отримання речовини важким і дорогим. При 
виробництві губчастого титану відбувається забруднення магнію і хлориду магнію, які 
при взаємодії зі стінками реактора поглинає нікель, забруднюючи додатково готовий 
продукт виробництва. 

Для виготовлення обладнання та реакторів в титановій промисловості вимушено 
використовують сталі котрі містять хром, нікель. Станом на тепер зросли вимоги до 
механічних і експлуатаційних властивостей сталей для реторт в магнієтермічному 
виробництві титану, які до того ж, є основними забруднювачами губчастого титану. 

Поліпшення експлуатаційних властивостей обладнання та, водночас, підвищення 
якості титану губчастого задача, яка може бути вирішена вдосконаленням апаратурно-
технологічного оформлення, шляхом комбінування матеріалу за складом, який 
відрізнявся б відповідними механічними та експлуатаційними властивостями в 
контакті із внутрішнім та зовнішнім середовищем реактору. Вплив на внутрішню 
частину – розплав хлориду магнію, який взаємодіє з рідким магнієм і парами 
тетрахлориду титану. Зовнішня стінка реактора піддається впливу високих температур 
1000 - 1200 °С і поступового охолодження після видалення реакційної маси, що 
призводить до витончення і окрихчування стінок реактора [1]. 

Для біметалевої заготовки обрані сплави: в якості жаростійкої основи обрана, 
коррозійностійка сталь 12Х16Н13МБ, для запобігання небажаного легування титанової 
губки Ni і Cr, використовували плакувальний шар з маловуглецевої сталі 10ХФТБч. У 
даній сталі присутність ванадію позитивно впливає на обмеження попадання нікелю, 
так як забезпечує зв'язування атомів вуглецю та азоту в стійку карбонітридну фазу, яка 
перешкоджає утворенню нітридів Cr2N; CrN і карбідів (FeCr)23C6. Крім ванадію 
позитивний ефект надають титан і ніобій, які знижують вміст хромистої карбідної 
фази [2]. 

Створення біметалевої заготовки здійснювалося методом прокатки асиметричних 
пакетів. Після гарячої деформації формуються три зони пластичної деформації: I зона 
гальмування, II зона ускладненої деформації, III зона інтенсивної деформації. Зона 
гальмування представляє собою зону контакту між металом і валками прокатного стану, 
зона ускладненої деформації утворюється в результаті виходу металу з прокатного 
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стану, зона інтенсивної деформації частково співпадала із зоною звареного шву сталей 
10ХФТБч і 12Х16Н13МБ. Результати дослідження мікротвердості зон деформації 
показали, що в основі біметалу, в зоні інтенсивної деформації, спостерігали підвищення 
твердості. Мікротвердість плакувального шару в зоні інтенсивної деформації показники 
не змінилися, а в зоні гальмування спостерігали суттєве її підвищення. При зменшенні 
градієнта температур в зоні звареного шва спостерігається чітко виражені стовпчасті 
кристали з мікротвердістю HV 304, зменшення твердості спостерігається в області 
ускладненої деформації HV 287. Мікротвердість біметалевої основи-сталі 12Х16Н13МБ в 
цих зонах зменшується, в порівнянні з вихідними показниками мікротвердості HV 460, 
тобто I зона гальмування HV 449, II зона ускладненої деформації HV 438, III зона 
інтенсивної деформації підвищення до HV 525. 

Практичне застосування біметалу призначене для виготовлення реторт 
магнієтерміческого виробництва губчатого титану високої чистоти (Ti≤ 0,004% мас). 
Поєднання механічних властивостей і структури сталей основи і плакуючого шару 
забезпечить збільшення ресурсу роботи реакторів. Технологія виготовлення дозволить 
вирішити ряд економічних проблем і забезпечить підвищення титану високої чистоти 
для виробництва спеціальних сплавів на основі титану.  

Список літератури: 
1. Евсеева Н.А. Повышение механических и эксплуатационных свойств 

хромоникельмарганцевой стали специального назначения. Материаловедение. Запорожье. – 
2015. – С. 165. 

2. Шейко С.П. Влияние горячей прокатки на формирование структури листовой стали
10ХФТБч / Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2015. – №1. – С. 62-64. 

3. Шейко С.П. Разработка состава низколегированной стали /Вісник СевНТУ: зб. наук.пр.
Вип. 148. 2014. Серія: Механіка, енергетика, екологія. – Севастополь. – 2014. – С. 186-188. 

4. Мищенко В.Г., Евсеева Н.А. Влияние ползучести металла на срок эксплуатации реакторов
магниетермического производства титана /В.Г. Мищенко, Н.А.Евсеева // Фізико-хімічна механіка 
матеріалів. – 2012. – Т. 48, № 2. – С. 119-122. 



Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених-2020 

Секція 6. Фізика, матеріалознавство та металургія 

451

УДК 699.842+691.175 

В'ЯЗКОПРУЖНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕПОКСИУРЕТАНОВИХ МАТЕРІАЛІВ 

А. В. Коврига1, А. В. Скрипинец2

1 студент кафедри загальної хімії,  ХНУБА, Харків, Україна 

2 асистент кафедри загальної хімії, канд. техн. наук,  ХНУБА, Харків, Україна 

a.skripinits87@gmail.com

Модифікація полімерних епоксидних матеріалів дозволяє отримувати матеріали з 
необхідним комплексом властивостей шляхом варіювання типів і структури 
компонентів-модифікаторів. Найбільш ефективним способом модифікації епоксидних 
композитів є введення в їх структуру олігомерів з уретановими ланками, що дозволяє 
цілеспрямовано поліпшити пружно-деформаційні характеристики епоксидних 
полімерів. Таким чином, регулювання в'язкопружних властивостей можливо досягти не 
тільки за рахунок  синтезу нових полімерних матеріалів, але і за допомогою модифікації 
структури і властивостей вже відомих полімерних матеріалів. 

Відомо, що в'язкопружні характеристиками визначаються показниками: тангенсом 
кута механічних втрат (tgδ), динамічним модулем зсуву (G') і модулем втрат (G''). 
Внутрішні механічні втрати енергії обумовлені молекулярними релаксаційними 
процесами, що проявляються при фазовому зсуві між напругою і деформацією в 
матеріалі та пов'язані з початком сегментальної рухливістю головною полімерного 
ланцюга. 

В'язкопружні властивості епоксиуретанових полімерів були досліджені методом 
динамико-механічного аналізу (ДМА) на крутильному маятнику при частоті 1 Гц в 
інтервалі температур від -110˚С до 100 ˚С. В результаті досліджень отримані 
температурні залежності модуля зсуву і тангенса кута механічних втрат. 

В якості об’єктів дослідження були обрані епоксидний олігомер марки ЕД-20 і 
олігоефірціклокарбонат марки Лапролат-803. Для отвердження епоксиуретанових 
композицій використовували отверджувачі аміного типу діетілентріамін в 
стехіометричній кількості. 

Показано, із збільшенням вмісту епоксидіанового олігомеру ЕД-20 у суміші з 
олігоциклокарбонатом Лапролат-803 з 10:90 до 30:70 мас.%. температура склування 
ТСК(пік tgδ) епоксиуретанових композицій спочатку знижується на 5оС, проходячи через 
мінімум при вмісті 20% мас.ЕД-20, а потім зміщується в область більш високих 
температур на 11 оС з одночасним розширенням піку tgδ і зменшенням максимальних 
значень. При цьому для складу ЕД-20: Лапролат-803= 20:80 мас.% спостерігається 
звуження піку механічних втрат і збільшення максимального значення tgδ до 0,98. 
Подібна одночасна зміна зазначених характеристик піку механічних втрат вказує на 
зростання кооперативності процесу розморожування молекулярної рухливості 
основних сегментів ланцюга сітчастого полімеру, що характерно для полімерів з більш 
однорідною структурою. З іншого боку, при цьому співвідношенні в високоеластичному 
стані найбільший рівень tgδ характерний для композиції складу ЕД-20: Лапролат-803= 
30:70 і складає близько 0,45. 

Список літератури: 
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Зменшення використання невідновлюваних джерел енергії є однією з провідних 
тем досліджень науковців. Відомо, що підчас фотосинтезу в рослинах проходить 
перетворення енергії сонячного світла, вуглекислого газу та води в біомасу, котра 
забезпечує можливість створення різноманітних матеріалів на основі целюлози, які є 
альтернативою полімерам на основі нафти. Реінжиніринг біомаси в целюлозні волокна 
дає можливість виготовляти наноцелюлозу (NC), яка є поновлюваним матеріалом і може 
бути застосована в якості підкладок для вдосконалених систем накопичення енергії, 
біосенсорів та різних електронних та оптоелектронних пристроїв. 

Оскільки біорозкладні електронні пристрої, а також гнучкі термоелектричні (ТЕ) 
прилади, зокрема термоелектричні генератори (ТЕГ), поєднують як неорганічні, так і 
органічні функціональні матеріали, важливо, щоб неорганічні тонкоплівкові матеріали, 
наприклад, метали та їх сполуки, були безпечними для людського організму та 
навколишнього середовища. Задля цього в даній роботі було виготовлено плівку йодиду 
міді (CuI) товщиною 0,72 мкм на підкладці з NC за допомогою низькотемпературного, 
економічного, і придатного для широкомасштабного виробництва методу послідовної 
адсорбції та реакції іонного шару (SILAR). Таким чином, було виготовлено легкий та 
гнучкий біорозкладний термоелектричний матеріал на основі CuI/NC.  

Для створення біологічно розкладного термоелектричного матеріалу CuI/NC на 
підкладці з NC (отримання наноцелюлози докладно описано в [1]), покритої з обох 
сторін плівками CuI товщиною 0,72 мкм, було використано метод SILAR. В якості 
катіонного прекурсору використовували водний розчин, що містив 0,1 M CuSO4 та 0,1 M 
Na2S2O3, у який занурювали підкладку з NC на 20 с. Потім підкладку промивали 
дистильованою водою протягом 10 с. Після цього NC занурювали на 20 с у водний розчин 
NaI (аніонний прекурсор), концентрація якого становила 0,075 М, щоб здійснити 
реакцію адсорбованих іонів Cu+ на поверхні NC з іонами I− для отримання CuI. 
Завершальним етапом одного циклу SILAR було промивання в дистильованій воді 
протягом 10 с. Такий цикл SILAR для осадження CuI на NC повторювали 40 разів. 
Товщину плівки CuI визначали гравіметрично, беручи для розрахунку об'ємну щільність 
CuI 5,67 г/см3. Питомий опір ρ плівок CuI/NC вимірювали за допомогою 
чотирьохзондового методу. Коефіцієнти Зеєбека Z вимірювали як індуковану 
термоелектрорушійну силу ΔV в залежності від градієнта температури ΔT вздовж 
плівки, нанесеної на підкладку з наноцелюлози. Термоелектричний коефіцієнт 
потужності P плівок був розрахований як P = Z2/ρ. Вихідну напругу Vвих і вихідну 
потужність Pout плівок отримано як функцію вихідного струму Iвих для декількох 
температурних градієнтів ΔT в діапазоні 5-50 К, після цього з отриманих даних 
визначено напругу холостого ходу Vхх і максимальну вихідну потужність Pmax 
напівпровідникових плівкових компонентів ТЕГ. 

Дослідження морфології поверхні CuI/NC показало, що наноструктурована 
напівпровідникова плівка CuI нанесена на наноцелюлозу досить щільна і повністю 
покриває поверхню NC. Дослідження оптичних властивостей осадженої плівки йодиду 
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міді показало, що її ширина забороненої зони становила ≈ 3,0 еВ. Питомий опір ρ плівок 
CuI/NC знаходився в межах (1,5–1,7) 10−1 Ом·см. Коефіцієнт Зеєбека S становив ~ 228 мкВ 
K−1. При цьому коефіцієнт Зеєбека не змінювався у діапазоні температур 290–335 K, що 
сприяє використанню CuI/NC в якості нового термоелектричного матеріалу в 
конструкції планарного, біорозкладного, гнучкого, тонкоплівкового 
термоелектричного наногенератора. Коефіцієнт термоелектричної потужності CuI/NC 
становив P ≈ 36 мкВт·м−1·K−2. При різниці температур 50 К вихідні параметри однієї 
термоелектричної смужки CuI/NC довжиною 3 см і шириною 0,5 см складали Vхх = 8,4 мВ, 
Iкз = 0,7 мкА та Pmax = 1,5 нВт, що відповідає густині потужності P*max = 10 мкВт/м2. Таким 
чином, в даній роботі було розроблено екологічний, біорозкладаний, гнучкий, 
тонкоплівковий термоелектричний матеріал на основі CuI/NC, котрий може бути 
ефективно використаний для перетворення низькопотенційного тепла в електричну 
енергію при температурі близькій до кімнатної [2]. 

Рисунок 1 – Електричні та термоелектричні параметри плівки CuI на наноцелюлозі 
(NC): (а) – Термо ЕРС, індукована у відповідь на різницю температур ΔT вздовж 
термоелектричної смужки CuI/NC; (б) – залежність питомого опору ρ плівки  CuI від 
температури; (в) - температурна залежність коефіцієнта термоелектричної потужності 
P = S2/ρ для ТЕ матеріалу CuI/NC; (г, д) - залежності вихідної напруги Vвих та вихідної 
потужності Pвих для різниці температур ΔT від вихідного струму Iвих, отриманих для 
плівки CuI/NC. 
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Одним з найбільш перспективних способів поверхневого зміцнення є метод 
мікродугового оксидування (МДО). Це електрохімічний процес модифікування 
(окиснювання) поверхні вентильних металів та їх сплавів (наприклад, сплави Al, Mg, Ti, 
Zr, і ін.) в електролітній плазмі з метою отримання оксидних шарів (покриттів). 

МДО є складним процесом, при якому вирішальний вплив на формування 
оксидного шару і його властивості надають склад і концентрація електроліту, 
електричні параметри режиму МДО (щільність струму, співвідношення катодного і 
анодного складових струму), склад оксидованого сплаву. 

Можливість отримання високих значень зносостійкості, корозійної стійкості, 
адгезії та інших експлуатаційних характеристик при створенні нових функціональних 
покриттів визначає актуальність вирішення задач, пов’язаних з вивченням 
закономірностей формування МДО-покриттів із заданими властивостями на 
алюмінієвих сплавах. 

Метою даної роботи є дослідження впливу складу електроліту на фазовий склад і 
твердість МДО-покриття на сплаві АМг6 в процесі їх формування у силікатному, 
лужному та лужно-силікатному електролітах. Досліджено фазовий склад покриття та їх 
мікротвердість в залежності від параметрів анодно-катодного оксидування в режимі 
мікродугових розрядів. 

В роботі встановлено, що фазовий склад покриття визначається механізмом 
формування покриття. За відсутності силікату у складі електроліту реалізується 
електролітичний механізм формування покриття. Фазовий склад покриття - це фаза γ – 
Al2O3 з твердістю ~12000 МПа. Істотний вплив на механізм і процеси формування 
покриття вносить рідке скло у складі електроліту. При низькому вмісті рідкого скла 
реалізується електролітичний механізм формування покриття, при високих - 
електрофоретичний, такий, що призводить до утворення рентгеноаморфної фази з 
підвищеною пористістю. Високоякісні МДО-покриття на сплаві АМг6 виходять в 
комбінованих електролітах, що складаються з рідкого скла (1 ÷ 12 г/л Na2SiO3) і 
гідроксиду калію (1 ÷ 6 г/л КОН). Електроліз в режимі мікродугових розрядів 
реалізується впродовж 3 ÷ 5 годин, при щільності струму ~20 А/дм2, товщина покриття 
складає 300 - 400 мкм. Для формування покриттів на сплаві АМг6 із заданими 
властивостями треба варіювати не лише складом електроліту і умовами електролізу, 
але і товщиною покриття. 

В роботі використані оптична мікроскопія, рентгенівська дифрактометрія, вимірювання 

мікротвердості, товщини покриттів. 
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Мікродугове оксидування – один з найбільш перспективних видів поверхневої 
обробки виробів з металів і сплавів, який отримав у останній час широке 
розповсюдження у різних галузях промисловості. Як правило, МДО використовують для 
формування багатофункційних зносо- та корозійностійких, діелектричних, 
теплостійких та декоративних покриттів на різноманітних деталях. Завдяки своїм 
властивостям МДО широко використовують для підвищення зносостійкості поверхні 
деталей різноманітних вузлів, машин, агрегатів та механізмів з алюмінієвих сплавів. 

Метод МДО представляє собою якісно новий рівень на шляху удосконалення 
зміцнюючої обробки матеріалів, в процесі якого поєднуються плазмовий та 
електрохімічний механізм формування оксидного шару. Технологія МДО реалізується з 
використанням екологічно безпечного електроліту на спеціальній установці. У зв'язку 
зі складністю і різноманіттям процесів, що протікають при МДО, якість покриттів 
залежить від багатьох факторів, в тому числі від хімічного складу сплаву, складу 
електроліту і режимів МДО. Відповідним вибором умов електролізу і складу електроліту 
можна в широких діапазонах впливати на склад покриття та суттєво покращити 
механічні, антикорозійних і діелектричні властивості виробів з алюмінію, титану та 
інших металів. 

Метою даної роботи є дослідження впливу щільності струму на товщину покриття 
на зразках з алюмінієвого сплаву АВ. в лужно-силікатному електроліті в анодно-
катодному режимі при щільності струму 5, 20 та 50 А/дм2. Вивчена кінетика формування 
покриттів. 

Проаналізувавши отримані експериментальні результати даної роботи, 
встановлено, що товщина покриття визначається  режимом електролізу і пропорційна 
кількості пройденого електричного струму. Для формування покриття товщиною 
близько 250 мкм необхідно приблизно 50 мКл/м2. Вивчено фазовий склад покриття і 
встановлено, що фазовий склад неоднорідний по товщині покриття і залежить від 
товщини покриття. Основними фазами є кристалічні оксиди алюмінію – γ-Аl2O3, α-Аl2O3 
(корунд) та 3Аl2O3∙2SіО2 (мулліт). Встановлено, що фазоутворення покриттів 
починається з появлення фази γ-Аl2O3.  У процесі росту товщини кількість фази γ-Аl2O3 

зменшується – умови змінюються, що надає умови перетворення γ-Аl2O3 → α-Аl2O3 та 
взаємодії γ-Аl2O3 з SіО2 з утворенням мулліту 3Аl2O3∙2SіО2. Таким чином, зміна умов 
електролізу дозволяє формувати покриття з різною товщиною та властивостями. 

Результати досліджень можуть бути використані на виробництві й у науково-
дослідних роботах. 
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ГІДРОТУРБІНИ 

О. В. Перепелиця1 , Ю. М. Кухтенков2 
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Гідравлічні втрати у РО гідротурбінах класифікуються досить умовно. 
Найбільшою мірою це відноситься до втрат у відсмоктуючій трубі. Так, до втрат 
безпосередньо в самій відсмоктуючій трубі варто віднести внутрішні втрати у 
прикордонному шарі на стінках відсмоктуючої труби. Втрати на виході з відсмоктуючої 
труби залежать від розмірів вихідного перетину.  

Більшою мірою вони визначаються розподілом швидкостей потоку, що залежить 
в основному від режиму роботи турбіни і геометрії лопатей робочого колеса на вході з 
відсмоктуючої труби. Виділяємо вихрові втрати, що обумовлені режимом роботи та 
геометрією лопатей і практично мало залежать від форми й геометричних розмірів 
відсмоктуючої труби. З огляду на місце прояву вихрових і вихідних втрат, відносимо їх 
до втрат у відсмоктуючій трубі.  

Внутрішні і вихідні втрати у відсмоктуючій трубі розглянуті в роботах Этинберга 
І. Е. [1,2], де показано, що в першому наближенні, зневажаючи нерівномірністю потоку 
на виході, можна вважати ці втрати пропорційними квадрату витрати. Найменш 
досліджені вихрові втрати. Вважали, що повні втрати у відсмоктуючій трубі ξот 
складаються з наступних складових ξот= ξр + ξвт + ξц + ξво, де ξр – сума втрат внутрішніх, 
на виході та у коліні відсмоктуючої трубі; ξвт – втрати, обумовлені перерозподілом 
меридіональних швидкостей внаслідок закрутки потоку за робочим колесом 
гідротурбіни; ξц – циркуляційні втрати у відсмоктуючій трубі. Вони визначалися 
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В перетині під робочим колесом на осі турбіни окружна складова швидкості 
теоретично прагне до нескінченності, тоді з'являється осьовий вихор, усередині якого 
рідина обертається за законом твердого тіла. Втрати від вихрового джгута 
розраховувались ξво = ξот – (ξвт + ξц + ξр), де ξот – повні втрати у відсмоктуючій трубі 
розраховуються з експериментальних даних зміни потенційної енергії на різних 
режимах роботи робочого колеса (Q'1, n'1 = var), де Q'1 – приведена витрата робочого 
колеса, а n'1 – приведені оберти робочого колеса. 

Проведені експериментальні дослідження з визначення втрат від вихрового 
джгута в модельній гідротурбіні РО310. Втрати від вихрового джгута визначалися, як 
різниця повних експериментальних втрат енергії на різних режимах роботи та 
розрахункових втрат – циркуляційних, внутрішніх, на виході і коліні труби та втрат, 
пов'язаних з перерозподілом швидкостей внаслідок закручення потоку. 

Список літератури: 
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Задача модернізації конструкцій бортових коробок передач пов’язана в першу 
чергу з необхідністю підвищення потужності, та впровадженням додаткового 
сучасного обладнання бойових машин. На всіх етапах вирішення зазначеної проблеми 
важливою умовою являється збереження габаритних розмірів об’єкту досліджень та 
його конструктивних особливостей. При цьому однією з головних задач є проблема 
підвищення ресурсу підшипникових опор, яку можна вирішити за рахунок 
використання спеціальних пружних опор [1]. 

В доповіді представлено аналіз результатів вирішення аналогічних науково-
практичних задач синтезу зубчастих планетарних передач з застосуванням 
аналітичних та обчислювальних методів. Особливістю являється те, що для досягнення 
поставленої мети необхідно одночасно вирішувати декілька задач оптимізації, 
оскільки бортові планетарні передачі за своєю природою визначаються багатьма 
параметрами, які одночасно вимагають як максимізації, так і мінімізації їх значень. 
Аналіз зарубіжних джерел інформації підтверджує те, що в залежності від 
конкретизації задачі синтезу планетарних передач, використовують при вирішенні 
методи багатокритеріальної, багатоцільової оптимізації. 

За умови збереження габаритних розмірів та конструктивних особливостей 
бортового редуктора та з метою зниження навантажень на елементи коробки передач 
для вирішення задачі багатоцільової оптимізації планетарного редуктора ефективним 
являється використання стохастичних методів оптимізації. Для задачі з великою 
кількістю змінних конструкції та великою кількістю умов обмеження найбільш 
оптимальним вибором вирішення являється алгоритм оптимізації, побудований на 
базі еволюційних алгоритмів, а саме, алгоритм диференціальної еволюції. 

На етапі фізичного моделювання поставленої задачі було враховано, що 
контактно-втомне викришування зубців центральних колес бортової передачі 
являється однією з найпоширеніших причин виходу із ладу важко навантажених 
планетарних передач. У зв’язку з цим, в якості оптимальної цільової функції було 
прийнято максимальну вантажопідйомність за умови збереження міжосьової відстані 
та розмірів планетарної передачі бортового редуктора. 

За розробленою методикою багатокритеріальної оптимізації бортового редуктора 
проведено дослідження параметрів планетарної передачі на оптимальність за 
критеріями максимальної навантажувальної здатності. Сформульовано рекомендації 
щодо використання отриманої конструкції планетарної передачі, котра дозволяє 
знизити навантаження на елементи коробки передач за умови зберігання її габаритних 
розмірів і конструктивних особливостей бортового редуктора.    
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Надано аналіз процесу зношування і формулювання критерію затуплення для 
свердел з конфігурацією відмінною від традиційного спірального свердла. Розглянуто 
вплив технологічних чинників, марки і типу переплетення композиту, об'ємного вмісту 
наповнювача на інтенсивність зношування і розшарування в отворах під час 
свердління багатошарових композиційних матеріалів. Представлений аналіз 
експериментальних і теоретичних досліджень якості роботи спеціальних свердел. 
Проаналізовано вплив різних технологічних факторів на зменшення величини 
дефектів. 

У більшості додатків головною вимогою до свердління отворів в композитах є 
його висока якість. Більшість отворів в композитах - це кріпильні отвори під заклепки 
або болтові з'єднання різного ступеня точності. У багатьох випадках якість цих сполук 
визначає міцність або втомну міцність всього виробу в цілому. Тому операція 
свердління композитів повинна супроводжуватися мінімальним появою різних 
дефектів з мінімальною величиною і безпечної орієнтацією. 

Головною метою роботи є всебічний аналіз процесу зношування свердел і 
формулювання критеріїв їх затуплення під час свердління композитів. Особлива увага 
приділяється аналізу зношування свердел, конфігурація яких відрізняється від 
спірального свердла і його модифікацій, знос яких має свою яскраво виражену 
специфіку і є характерним в кожному випадку. Геометрія ріжучої частини спеціальних 
свердел визначає вид та інтенсивність його зношування. Створення свердел зі 
спеціальною геометрією ріжучої частини, пов'язане із забезпеченням високої якості 
обробки отворів. При цьому може не виконуватися високий опір зносу і стійкість 
інструменту. 

Також метою роботи є аналіз впливу різних чинників технологічного процесу, 
марки і типу переплетення композиту, об'ємного вмісту наповнювача. 

Зношування спеціальних свердел проявляється в кожному конкретному випадку 
по-своєму. Тому загальна закономірність передбачення зносу відсутні. Існує численні 
експериментальні роботи, які описують поведінку того чи іншого типу інструменту. 

Зміна структури матеріалу головна умова появи розшаровування при отриманні 
отворів в композитах. Безліч дослідників працювало над оброблюваністю полімерних 
композитів на основі вдосконалення вершини свердла. Були виконані 
експериментальні дослідження з свердління епоксидних вуглепластиків, і був 
зроблений висновок про те, що висока швидкість і маленька подача, головні чинники 
якісної обробки отворів. Збільшення швидкості різання дає збільшення 
продуктивності обробки. Інша можлива вигода збільшення швидкості різання полягає 
в зменшенні сили різання. Збільшення швидкості різання приводить до зменшення 
осьової сили і, як наслідок, до зменшення ступеня розшаровування поверхні на вході і 
виході свердла. Свердління композитів з високою швидкістю було проаналізовано і 
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зроблений висновок про те, що головною проблемою для роботи з високою швидкістю 
є знос свердла. Чотирьох, восьмигранні, Jo-point свердла, з перевернутим конусом і 
свердла зі спеціальною геометрією все ширше використовуються при проектуванні 
інструменту для свердління композитів. 

Порівняння роботи свердел різної геометрії показало, що свердло Жирова працює 
з найменшим значенням осьової сили (близько 20 Н) на високих швидкостях в 
порівнянні з роботою на традиційних швидкостях (близько 50 Н) і дає більш високу 
точність отвору. 

Розпушування волокон на виході інструменту більш інтенсивно для спірального 
свердла і свердла Жирова. Багатогранна свердло дає чистий отвір. Розшарування 
оцінювалося традиційним фактором розшарування (відношення діаметрів). Фактор 
розшарування зростає зі збільшенням подачі і швидкості обертання шпинделя. 
Шорсткість обробленої поверхні (Ra) була кращою для свердла Жирова (4-5 мкм) при 
низькій подачі. Багатогранне свердло також дає високу якість поверхні для низької 
подачі, в порівнянні зі стандартним спіральним свердлом. Свердління отворів усіма 
видами свердел показує високу ступінь шорсткості поверхні і тільки незначну різницю 
в факторі розшарування (можливо через високу температуру). Відзначається, що для 
стандартного спірального свердла і багатогранного свердла за межами подачі 0,03 мм / 
об має місце різке зростання величини шорсткості поверхні. Свердління всіма типами 
свердел забезпечувало високу округлість отворів, але свердло Жирова і багатогранне 
свердло показують більш низьке відхилення, близько 6-8 мкм, яке під час свердління 
композитів оцінюється як незначний. 

З іншого боку, висока швидкість різання є головною причиною зношування 
свердел за рахунок температурного розігріву матеріалу свердла, і абразивної природи 
стружки. У міру зношування інструменту починає зростати осьова сила. Так, стійкість 
інструменту може бути передбачена виміром осьової сили для відповідного числа 
отворів. Для вивчення зношування твердосплавного свердла використовувалися умови 
різання: швидкість різання 518 м / хв. і подача 0,02 мм / об. 

Аналіз отриманих результатів дозволив зробити авторам ряд важливих 
висновків. По-перше, спостерігається дуже чіткий взаємозв'язок між значенням 
величини заокруглення різальної крайки і величиною діючого навантаження, а також 
між заокругленням і розшаруванням матеріалу на вході / виході інструменту. По-друге, 
закруглення ріжучої кромки розвивається відносно рівномірно і практично ідентично 
для всіх видів інструментів, що розглядались. Серед інструментів найбільшою знос 
межі спостерігався для другого і третього інструменту (тригранні свердла з кутом при 
вершині 150 і 135 °), а потім для першого. Свердло з чотирма дуже довгими ріжучими 
гранями, показало найнижчий знос по гранях. Залежність осьової сили й крутного 
моменту від зносу по межі носять традиційний квазілінійний характер. При цьому 
найбільші значення осьової сили мали місце для свердла з кутом при вершині 150 °, а 
максимальні значення крутного моменту для четвертого інструменту з чотирма 
ріжучими крайками. 

Підвищення продуктивності при виготовленні виробів необхідно реалізувати за 
рахунок застосування оптимальних режимів різання, нових конструкцій ріжучого 
інструменту, що в кінцевому результаті повинно привести до підвищення 
ефективності обробки, якості отворів та зниження собівартості.  

Для реалізації цих вимог поперед усього потрібне наступне: отримати аналітичні 
або напівемпіричні залежності для знаходження силових параметрів та розробити 
практичні рекомендації за технологічними параметрами механічної обробки, що 
дозволяють досягати необхідну якість виробів з ПКМ. 
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Розглянуто фізичний, технологічний і математичний аспекти появи дефектів при 
свердлінні багатошарових композиційних матеріалів. Представлений аналіз 
експериментальних і теоретичних досліджень освіти розшарування і сколювання в 
заготівлі під час свердління. Описано механізм появи таких дефектів і сучасний стан 
проблеми прогнозування їх кількісних характеристик. Проаналізовано вплив різних 
технологічних факторів на зменшення величини дефектів, в тому числі фактора 
розшарування. Наведено моделі прогнозування появи дефектів і шляхи їх мінімізації в 
процесі свердління. 

Міжшарове розшарування, що виникає під час свердління багатошарових 
композитів, є головним дефектом, що не тільки зменшує цілісність композиту і його 
згинальну міцність, але також багато в чому визначає міцність від утоми під дією 
циклічного навантаження. Зростання міжшарових тріщин розшаровування при дії 
циклічного навантаження зазвичай відбувається досить повільно тому, що амплітуда 
діючої циклічного навантаження розтягування або стиснення не надто велика. 

Розшарування традиційно визначають як роз'єднання шарів наповнювача в 
багатошаровому композиційному матеріалі (ламінаті). Цей ефект може проявлятися з 
багатьох причин: в результаті зростання початкового дефекту (міжшарової тріщини) в 
матеріалі в процесі експлуатації, бути результатом дії зовнішнього впливу або 
взаємодії із зовнішнім середовищем, або наслідком механічної обробки заготовки. 
Розшарування є найбільш небезпечним і підступним дефектом, що виникають при 
механічній обробці композиційних матеріалів. Зовнішня недоступність для виявлення 
проявляється подальшим підростанням міжшарової тріщини в процесі експлуатації, 
особливо при дії циклічного навантаження. На відміну від інших дефектів обробки, 
таких як розтріскування і висмикування волокон, розшарування знижує не тільки 
загальну міцність матеріалу за рахунок зміни його структури, але і довговічність 
експлуатації деталі. 

Метою даної дослідження було формування сучасних уявлень про появу 
дефектів якості під час свердління шаруватих композиційних матеріалів, аналіз 
експериментальних і теоретичних досліджень освіти розшарування і сколювання в 
заготівлі, прогнозування якісних і кількісних характеристик розшарування і 
моделювання їх залежності від технологічних параметрів свердління. Було зроблено 
висновок про те, що висока швидкість і маленька подача, головні чинники якісної 
обробки отворів. Збільшення швидкості різання дає збільшення продуктивності 
обробки. Інша можлива вигода збільшення швидкості різання полягає в зменшенні 
сили різання. Збільшення швидкості різання приводить до зменшення осьової сили і, 
як наслідок, до зменшення ступеня розшаровування поверхні на вході і виході свердла. 
З іншого боку збільшення швидкості приводить до інтенсифікації процесу абразивного 
зношування інструменту в контакті з деталлю. 
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A third of industrial production assets and almost half of the industrial potential of 
Ukraine are concentrated in the machine-building industry [1]. Mechanical engineering 
enterprises are located in all regions of the country. The leading role on them is assigned to 
metal cutting. In this case, various methods are used, which are implemented using cutting 
tools. The basis of the special tool are grains of the abrasive material. They perform the 
functions of micro-cutters, which carry out micro-cutting of the processed material and plastic 
deformation of the surface of the metal layer. An individual grain is a cutter with its own 
length and an individual set of geometric parameters. The properties of the abrasive tool 
depend significantly on the grain size. By purposefully changing its individual fractions, you 
can create a tool that best suits a given process. Therefore, it is very important to know the 
geometric characteristics of grains, and any research related to grain sizes is actual. 

In [1], the role of mechanical engineering as a branch of the Ukrainian economy is 
studied. The dynamics of the main indicators of the development of mechanical engineering is 
analyzed on the basis of statistical data.  

In [2], it was proved that the distribution of the size of abrasive grains is carried out 
according to the normal law and a method for calculating the mathematical expectation and 
variance is proposed, provided that the position of an arbitrary grain above the bond level is 
equiprobable and the positions of the grain tops are independent of each other. Moreover, it 
has been found that tools with a higher surface porosity have higher cutting properties, while 
fine-grained tools with a low grain height from the binder provide a lower surface roughness.  

One of the most important parameters of the working surface of the tool, which 
significantly affects the characteristics of the roughness of the machined surface, is the 
rounding radius of the grain top. The dependence of the initial radius of rounding of the grain 
tops on the main size of the abrasive grain has been established [3]. 

Analysis of the literature has shown that the size of the abrasive grain is studied by 
many scientists, and the cutting operation is one of the most complex, laborious and 
stochastic in nature, which leads to a scatter of product quality indicators. Medium and fine 
grained tools are used when the job requires very high precision. 

The purpose of the paper is, based on the methods of mathematical statistics, to reveal 
the features of the program that we have created, which, only by a sample of the basic sizes of 
abrasive grains, finds confidence intervals covering all the parameters that determine the 
resulting distribution. 

Since the quantitative trait we are investigating has a normal distribution, the problem 
naturally arises of evaluating the parameters only from the sample data. The parameters that 
determine our distribution are the mathematical expectation and the standard deviation σ. 

First, we set as our task to compile a program that, based on a sample of the main sizes 
of abrasive grains, finds confidence intervals covering the unknown mathematical expectation 
with a given reliability. The program is implemented in the C # programming language. The 
technology chosen enables the creation of cross-platform applications that can run anywhere. 
The work was carried out in the Microsoft Visual Studio development environment. An object-
oriented approach was applied to the implementation, which provides for a simpler program 
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structure, the ability to reuse the code through inheritance, and the simple possibility of 
further program modification. It is based on the formula  

;
t S t S

x x
n n

  
  

 
, 

where the notation is the same as in the [4, p. 217]. 
In fig. 1 shows the results of applying our program with a reliability of 0.95 according to 

a sample of the main size of abrasive grain for the tool 1-150x20x32A14F36. Data are 
obtained in microns. 

Figure 1. Calculation result 

Since in the method proposed in [2, p. 140-143] the value of the standard deviation of 
the ordinates of the ligament surface is unknown and is taken to be approximately equal to 
the average size multiplied by the coefficient, we propose in those formulas replace strict 
equality with approximate ones. Moreover, since the accuracy of the approximate calculation 
of the parameter σ by the Korolev method is not known, we propose to use the method of 
interval estimation of the parameter σ of the normal distribution. 

We have solved the problem of creating a program that, based on a sample, estimates 
the unknown standard deviation σ of the main dimensions of abrasive grains with a given 
reliability. A feature of the program is that when finding the ends of the confidence interval, 
we used the formula  

(S·(1 – q); S·(1 + q)), 

where the notation is the same as in the [4, p. 222]. This formula is different from the one 
suggested in [5]. 
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Підвищення продуктивності та розширення номенклатури продукції, що 
випускається, вимагає подальшого зростання автоматизації підготовчої стадії 
виготовлення продукції. Рішенням даної проблеми можуть служити розроблені із 
застосуванням ООП бібліотеки на базі фундаментальних методів диференціальної 
геометрії. 

Особливістю проектування зубчастих передач є спільне проектування і подальше 
виготовлення зубчастої пари та формотворного інструменту. Пропонується створити 
бібліотеку на базі теорії афінного перетворення простору, розробленої професором 
НТУ «ХПІ» Б.А. Перепелицею [1]. Перевагою даної теорії можна вважати можливість 
отримувати однорідні рівняння поверхонь, їх переміщень і вирішувати пряму та 
обернену задачі формоутворення. 

Пропонується створювати моделі за технологічним принципом, тобто формувати 
поверхні тільки видаленням об’ємів геометричної моделі, усі 2D ескізи є профілями 
інструментів в нормальному перетині, операції по створенню об’ємів повинні 
забезпечуватися кінематикою формотворного обладнання. Вихідними даними при 
проектуванні є механічні, масо-габаритні та фізичні параметри, що визначають 
працездатність передачі. Рішення поставленого завдання може бути досягнуто завдяки 
послідовному вирішенню взаємопов'язаних етапів. 

На першому етапі було проведено аналіз конструктивних елементів, потім 
створено структуру з класів, об'єктів і спадкоємців, що включає набори параметрів, 
методів для їх контролю, обробки та передачі в CAD систему. У результаті отримано 
конічні та сферичні основи з масивом еквідістантних сплайнів на бічних поверхнях. 
Результати роботи візуалізовано засобами системи PTC Creo Parametric із 
застосуванням алгоритмічної мови C ++ [2]. 

Висновки: Попередні результати підтвердили можливість вирішувати задачі 
запропонованим методом. Було отримано параметричні моделі циліндричних 
прямозубих коліс, на базі яких виконано приватні рішення і проведено аналітичні 
дослідження інтерференції та зазорів поверхонь. 
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Одной из наиболее характерных особенностей механической обработки 
полимерных композиционных материалов (ПКМ) типа стеклопластиков, 
углепластиков является интенсивный износ режущей части инструмента. При этом 
характер изнашивания полностью отличается от изнашивания при обработке 
металлов. Это является следствием высоких абразивных свойств и неоднородностью 
структуры ПКМ. 

Многочисленные экспериментальные исследования и практические приложения 
позволили сформулировать несколько основополагающих положений изнашивания 
инструмента при обработке полимерных композитов. К ним относят:  

– в подавляющем большинстве случаев наблюдается абразивный износ, который
интенсифицируется появлением в зоне резания поверхностно-активных веществ, 
возникающих при деструкции полимерного связующего; 

– общий вид кривой зависимости параметра изнашивания от времени
характеризуется двумя этапами – интенсивный износ в начальный момент работы 
(приработка) и период стационарного изнашивания (нормальный износ), период 
катастрофического износа отсутствует; 

– изнашивание режущей кромки инструмента характеризуется незначительным
износом по передней поверхности инструмента и основным износом по задней 
поверхности, который является следствием контактного взаимодействия 
обрабатываемого материала и задней поверхности инструмента; 

– физический износ режущей кромки (удаление материала инструмента)
происходит как за счет округления режущей кромки, так и по фактической площади 
контактного взаимодействия по задней поверхности. 

Опираясь на перечисленные закономерности можно сделать вывод о том, что 
первоначальная геометрия режущей кромки инструмента уже в период приработки 
резко меняется и к началу стационарного изнашивания приобретает некоторую 
форму, которая в дальнейшем меняется только количественно без искажения 
устойчивой приработанной формы. Фактически можно говорить о том, что 
первоначальная геометрия режущей кромки, выбранная по некоторым рациональным 
соображениям или в результате решения задачи оптимизации, служит только для 
эффективного резания в период приработки, после чего ее влияние на дальнейшую 
работу инструмента в условиях стационарного изнашивания, не существенно. 

В настоящее время не существует стандартов по подготовке режущей кромки для 
обработки ПКМ, но было предложено несколько математических моделей, 
описывающих геометрию режущей части и округление, в том числе в процессе 
изнашивания. Было предложено для описания закругления режущей кромки 
использовать четыре параметра Δr, φ, Sγ, Sα, рис.1. Метод сводится к определению К-
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фактора, как отношения Κ = Sγ/Sα. Профиль инструмента определяется при помощи 
двух параметров Δr, как минимальное расстояние от пересечения двух наиболее 
подходящих линий к профилю инструмента и угла φ, который описывает смещение 
точки среза либо на переднюю, либо на заднюю поверхность относительно 
биссектрисы. Два параметра Sγ и Sα измеряют длину от пересечения с точкой 
разделения закругления режущей кромки на передней и задней поверхности, 
соответственно. Асимметрия геометрии и определяется Κ-фактором и средним 
округлением режущей кромки Sav = (Sγ / Sα) / 2.  

Рисунок 1 – Общее представление геометрических характеристик режущей 
кромки для описания К- фактора согласно  

Из предложенной геометрической модели следует, что в основу положена 
идеализированная абсолютно острая модель, образуемая прямыми, проведенными к 
профилям переднего и заднего углов. После определения условных точек перехода 
профилей в прямые измеряют величины Sγ и Sα (рис.1) и оценивают значение Δr как 
минимальное расстояние от точки пересечения прямых абсолютно острого профиля 
режущей кромки и действительного. После этого рассчитывают К-фактор. 

Рисунок 2 – Геометрии закругления режущей кромки 

Метод расчета К-фактора хорошо зарекомендовал себя для описания 
асимметричности формы режущей кромки и ее затупления (за счет округления). 
Однако метод не применим для режущих кромок с изогнутыми передними или 
боковыми гранями. Метод получил большую популярность из-за своей простоты и 
ясности понимания. Также было установлено, что измерение радиуса режущей кромки 
оптическими и контактными способами дает средний разброс этой величины до 48%. 
Основным источником выявленной ошибки является алгоритм, используемый для 
расчета параметров геометрии режущей части. В основе этого подхода лежит описание 
вида «прямая–окружность–прямая», рис.2. Используются две интерполяции к 
передней и задней поверхности и приняли биссектрису линии угла клина. Биссектриса 
была дополнена линией nl  на ее пересечении с профилем инструмента 
(горизонтальная линия на рис.2). Авторы определили идеальный круг с радиусом idealr , 
который определяется через 3 точки: касательно к передней, задней поверхностям и 
линии

 nl .  
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При складанні рівнянь руху клапанів зазвичай виникають труднощі з 
урахуванням сил від гідродинамічного впливу рідини. Ці труднощі пов’язані з тим, що 
гідродинамічні сили можуть істотно змінюватися в залежності від прийнятої в 
конструкції клапана форми сідла, форми клапана, а також розмірів підведення і камери, 
з якої витікає рідина. При малих підйомах клапана гідродинамічна сила може бути 
визначена також, як сила, що діє на золотник.  

На рис. 9.1 наведена схема клапана непрямої дії, що застосовується в 
гідросистемі як запобіжний клапан. 

Рис. 1 – Розрахункова схема клапана,  
де 1 – керуючий клапан, 2, 4 – пружини, які притискають клапани до сідла, 

3 – основний клапан, 5 – дросель, 6 – вікна  в каналі, 7 – сідло 

Математична модель запобіжного клапана може бути представлена у вигляді: 
1) рівняння руху основного клапана:

 
2

2

dt

hd
mPPPPPF кл

клтрпргдкпкл  , 

де 
4
кл

кл

D
F


  ; mкл – маса основного клапана; Ргд – гідродинамічна сила; Рпр – сила 

пружини 4; Ртр – сила тертя; hкл – переміщення клапана; 
2) рівняння витрат рідини при русі основного клапана:

др
кл

клщп Q
dt

dh
FQQ  , 
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де Qп – витрата рідини, на вході в клапан; Qщ – витрата через щілину, відкриту 
основним клапаном; Qдр – витрата через дросель 5; 

3) рівняння витрати через керуючий клапан:

др
кл

клк Q
dt

dh
FQ  . 

Після лінеаризації зазначених рівнянь та звичайних перетворень одержуємо 
передавальну функцію: 
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22
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За допомогою ПК і пакета "SIАМ" розраховані і побудовані логарифмічно-частотна 
характеристика запобіжного клапана (рис. 2) і графік перехідного процесу (рис. 3). 

Рис. 2 – Логарифмічно-частотна характеристика 

Рис. 3 – Графік перехідного процесу 

У результаті розрахунку динаміки запобіжного клапана непрямої дії за критерієм 
Гурвиця одержали, що наша система з запобіжним клапаном буде сталою і забезпечить 
сталу і надійну роботу гідроприводу шліфувального верстату. 
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В машинобудівній промисловості найбільш ефективним способом розділового 
різання товстостінного металу (прокат, труби, ливникові системи ін.) являється 
плазмове, а серед способів — повітряно-плазмове. Поміж тим висока температура в 
зоні різання викликають значні структурні зміни металу на оплавленій поверхні, а 
висока швидкість охолодження до утворення холодних тріщин. 

Мета роботи: дослідження структурних змін в поверхневих шарах оплавленого 
металу при повітряно-плазмовому різанні різних класів сталей. 

Методика, матеріали і обладнання для досліджень. Дослідженню підлягали 
оплавленні поверхні після розділового різання деталей із сталей чотирьох структурних 
класів: 

 вуглецевих Ст20, Ст35, У7;
 низьколегованих 10Г2, 15Х1М1ФЛ;
 середньолегованих 27Х2ГСНМЛ, 40Х3Н2МА, 40Х2МА;
 високолегованих 10Х18Н9Т, 07Х19Н11МЗ.
Товщина конструкцій, які розрізались 100…250 мм. 
Структуру металу досліджували з використанням оптичного мікроскопа МІМ8-М; 

мікротвердість виявляли на приборі ПМТ-3. 
Установлено, що висока швидкість охолодження поверхневих оплавлених шарів 

металу привела до здрібнення структури на всіх марках сталей, які досліджувались. 
Особливо слід відмітити низько- і середньолегованні сталі. 

Характеристика структурних змін оплавленого металу різна. Структура 
низьковуглецевих сталей феррито-перлітна; вуглецевої сталі У7 мартенситна; 
низьколегованих сталей феритокарбідна з вкрапленням мартенситних колоній; 
середньолегованих — мартенсито-карбідна з незначними вкрапленнями аустеніту. У 
високолегованих сталях структура не змінилася і представлена аустенітом. 

Слід відмітити, що найвищою мікротвердістю (HV 680-820) характеризуються 
оплавлені поверхні середньолегованих сталей. На поверхні металу в сталі 40Х3Н2МА в 
деяких місцях виявлені мікротріщини. 

Висновки. 
1. Висока температура і швидкість розрізання металу приводить до здрібнення

структури поверхневих оплавлених шарів. 
2. В середньолегованих сталях метал поверхонь характеризується підвищеною

мікротвердістю, структура — переважно мартенсит. 
3. В сталі 40Х3Н2МА на поверхні оплавлених шарів виявленні мікротріщини.

Список літератури: 
1. Васильев К. В. Плазменно-дуговая резка перспективный метод термической резки/ К.

В. Васильев// Сварочное производство.-2002.-№ 4. С. 28-32. 
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При зварюванні теплостійкої сталі перлітного класу 15X1M1Ф ділянка неповної 
перекристалізації в зоні термічного впливу (ЗТВ) з’єднань підлягає нагріву в область 
температур АС1 – АС3. На наведеній ділянці утворюються нові продукти розпаду 
аустеніту у вигляді пластинчатого перліту, який після відпуску набуває глобулярної 
форми. Ширина ділянки неповної перекристалізації, що складає близько 1,1–1,9 мм, а 
також кількість перліту залежать від термічних умов зварювання [1]. Тобто від нагріву 
до відповідних температур в області АС1 – АС3, а також від тривалості витримки при 
таких температурах. Згідно з нормативною документацією при отриманні зварних 
з’єднань зі сталі 15X1M1Ф використовують попередній і супутній підігрів (300–350°С), 
а також відповідну швидкість охолодження. Безпосередньопісля зварювання отримане 
з’єднання протягом 3–5 годинпіддають високому відпуску при нагріванні до 
температури 730–750°С. Використання в процесі механізованого зварювання 
оптимізованих параметрів режиму забезпечило отримання вихідної структури 
досліджуваноїділянки з покращеними якісними характеристиками. Твердість металу 
ділянки неповної перекристалізації практично не відрізняється від твердості 
основного металу. Наприклад, HV наведеної ділянки складає 220–225, а основного 
металу 221–227. Періоди кристалічної ґратки α-фази основного металу і металу 
ділянки складали відповідно 2,8620 кХ і 2,8622 кХ. Охолодження металу ділянки зі 
швидкістю 0,5–1,5°С/с і наступний післязварювальний відпуск зумовлює утворення 
глобуляризованого перліту, як нового продукту розпаду аустеніту. Вид, форма і 
розміри перлітних складових в бейніто-феритній структурі залежать від терміну 
перебування металу наведеної ділянки в області температур АС1 – АС3, а також від 
післязварювального відпуску. При зварюванні на дещо підвищених режимах, 
наприклад при Iзв. = 380–420 А, Uд. = 30–32 В,  Vзв. = 20 м/год. утворюються відносно 
грубі пластинки перліту, які під впливом відпуску набувають грубої глобулярної 
форми. Саме такій структурі відповідає твердість, яка є меншою твердості основного 
металу [2]. Наприклад, усереднене значення HV ділянки неповної перекристалізації 
становить близько 197, а основного металу – 228. 

Виявили, що знаходження перлітних складових в структурі ділянки неповної 
перекристалізації співпадає з зернами аустеніту, а їх форма і розміри знаходяться в 
залежності від величини аустенітних зерен. Встановили, що використання зварних 
з’єднань зі сталі 15X1M1Ф з підвищеною якістю вихідної структури ділянки неповної 
перекристалізації ЗТВ забезпечує зменшення рівня її пошкоджуваності в умовах 
повзучості при довготривалому напрацюванні з’єднань. 
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В последнее время в Харькове и обрасти количество строительных площадок, где 
используют башенные краны, значительно выросло. В среднем краны, которые 
применяют для возведения зданий, имеют значительный срок эксплуатации, более 30 
лет, что, в свою очередь, влечет значительный износ металлоконструкции. 
Металлоконструкция с течением времени только приобретает разные дефекты в виде 
коррозии металла, микротрещин, деформации конструктивных элементов, и тд. 
Поэтому исследование устаревшей техники, которая в большом объёме применяется в 
Харькове на строительных площадках сейчас особенно актуальна.  

Цель нашей работы заключается в симуляции ветровой нагрузки на башню крана 
и выявление наиболее напряжённых узлов и элементов конструкции башни. Для 
достижения цели ставим следующие задачи: создание твердотельной трехмерной 
модели башни крана КБ-403 в программе SolidWorks; симуляция давления воздушных 
масс, движущихся со скоростью 30 м/с на отдельно стоящую, фиксировано 
закрепленную башню крана КБ-403; моделирование, как давлений воздушных масс, 
так и условий взаимосвязей элементов конструкции башни в комплексе SolidWorks 
Simulation. 

а б 
Рис. 1 - Конструкция башни крана КБ-403: а – 3D модель в SolidWorks; б – натурный 

кран 
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Рис. 2 – Создание потока воздушных масс в комплексе Flow Simulation 

а б 
Рис. 3 – Моделирование в SolidWorks Simulation: а- перемещение; б - напряжения 

В результате проведения симуляции были проведены допущения для упрощения 
построения и дальнейшего исследование конструкции. Результаты свидетельствуют о 
неполноте исследования и необходимости дальнейшего охвата всей 
металлоконструкции крана КБ-403. 

Список литературы: 
1. Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів.– Х.: Форт, 2018. –

416 с. 
2. Александров М.П. Подъемно транспортные машины / М.П. Александров – М .:
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Людина завжди стикається з питаннями підбору оптимального шляху 
переміщення із точки А до точки Б, чи то поїздка за місто,  чи скорочення шляху на 
доставку товару, чи оптимальне переміщення роботизованої систем по дільниці 
виробництва. В реаліях світу на шляху АБ завжди з’являються перешкоди, на які 
необхідно оперативно реагувати, та вносити корективи. 

При виконанні імітаційного моделювання виробничих процесів 
машинобудування, важливою задачею є побудова моделі транспортної системи. Чим 
більше враховано факторів впливу на модель на шляху переміщення, тим точніше та 
якісніше кінцевий результат моделювання [1].  

На формування структурної моделі складання вузлів машинобудування важливу 
роль відіграє багато факторів: схема дільниці, серійність виготовлення складальних 
одиниць, уніфікованість конструкції складання, майстерність виробничого персоналу, 
автоматизація складальних операцій, логістика покупних комплектуючих.  

Побудова структурної моделі транспортної системи переміщення деталей при 
складанні вузлів спеціальних виробів машинобудування є більш складною задачею в 
порівнянні з уніфікованими типами складання. До них додаються фактори 
унікальності виробу, і більш складною задачею є поєднання процесів складання вузлів 
з однаковим призначенням, але різними процесами формування складальної одиниці. 

Реалізація структурної моделі транспортної системи виконувалась в системі 
імітаційного моделювання виробничих процесів «GPS 3D». 

В структурну модель транспортної системи входить: дозволені шляхи 
переміщення деталей; допоміжні шляхи переміщення деталей; бункери завантаження 
та розвантаження; накопичувальні ділянки; ділянки очікування команд; ділянки 
готових виробів; ділянки браку. 

Для побудови транспортної системи переміщення деталей при складанні вузлів 
спеціальних виробів машинобудування використовувались: креслення плану дільниці 
з розташуванням обладнання, структурна схема складання вузлів, кількість одиниць 
виготовлення виробів, кількість задіяних однотипних технологій складання на 
дільниці, покупні та власні комплектуючі. 

Таким чином в системі імітаційного моделювання виробничих процесів «GPS 3D» 
була побудована транспортна система переміщення деталей при складанні вузлів 
спеціальних виробів машинобудування, яка імітує роботу дільниці з урахуванням 
багатьох факторів впливу на процес виробництва. Що дозволяє в подальшому 
прораховувати «вузькі» місця на виробництві. 
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Розвиток швидкісних пасажирських перевезень на залізницях України потребує 
застосування сучасного рухомого складу. На електрифікованих ділянках залізниць для 
цього застосовуються електропоїзди ЕКр-01 виробництва ПАО «Крюківський 
вагонобудівний завод», EJ 675 виробництва Škoda Transportation, HRCS2 виробництва 
Hyundai Rotem, а також поїзди з локомотивною (електровозною) тягою. На 
неелектрифікованих швидкісний рух організовано дизель-поїздами ДпКр-2 та ДпКр-3 
виробництва ПАО «Крюківський вагонобудівний завод» та поїздами з локомотивною 
(тепловозною) тягою. Для водіння останніх використовуються тепловози типу ТЕП70 
та ТЕП150. На даний час термін експлуатації тепловозів ТЕП70 майже вичерпаний, і 
зважаючи на застарілість технічних рішень, які застосовано при розробці тепловозу, 
продовження строку їх експлуатації навряд чи є доцільним. Тепловози типу ТЕП150 [1] 
більш досконалі, проте їх технічний рівень не відповідає світовим досягненням у 
локомотивобудуванні. Таким чином, створення нового тепловозу для забезпечення 
пасажирських перевезень на залізницях України є актуальною задачею. 

З урахування існуючої практики пасажирських перевезень та стану 
інфраструктури областю застосування проектованого тепловоза будуть поїзди 
категорій «Регіональний експрес», «Регіональний поїзд», «Нічний швидкий» та «Нічний 
пасажирський» відповідно до класифікації поїздів, прийнятої АТ «Укрзалізниця». 
Максимальна швидкість цих поїздів досягає 140 км/год. Виходячи зі складу нічних 
поїздів – 12-15 вагонів (маса вагона дорівнює 60 т), для забезпечення прискорення при 
рушанні 0,3 м/с2 необхідна дотична сила на ободі колеса 300 кН. При цьому для 
регіональних поїздів складом 6-8 вагонів  забезпечується прискорення при рушанні на 
рівні 0,5 м/с2. Швидкість тривалого режиму тепловозу повинна бути не менше 50 
км/год, дотична потужність – не менше 2000 кВт. При навантаженні на вісь 22,5 т для 
забезпечення сили тяги 300 кН достатньо чотиривісної екіпажної частини тепловозу. 

Тепловоз має бути обладнаний тяговою електричною передачею потужності 
змінного струму з використанням асинхронних тягових електродвигунів. Тепловоз має 
бути обладнаний електродинамічним гальмом. Необхідно передбачити систему 
енергоживлення пасажирських вагонів.  Система керування тепловозом – 
мікропроцесорна. Живлення допоміжних систем тепловозу – електричне. 

Доцільно використовувати високообертовий дизельний двигун. Екіпажна частина 
будується на двовісних візках. Підвішування тягових електродвигунів – опорно-рамне. 
Доцільно застосовувати пневматичне підвішування у кузовній ступені.  

Уточнення технічних параметрів та конструктивних особливостей доцільно 
провести шляхом математичного моделювання руху поїзда по ділянках, де планується 
використання тепловозу. 
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В ПТМ однією з актуальних проблем є зношування вантажопідйомного канату від 
дій навантажень під час переміщення вантажу та тертя в блоках. Залежно від типу 
вантажопідйомних механізмів та умов експлуатації, для підняття вантажів 
використовують канати різної конструкції, які мають свої переваги та недоліки. Канати 
з органічним осердям мають велику гнучкість але меншу міцність в порівнянні з 
канатом з металевим осердям. Через малу гнучкість, для намотування канату з 
металевим осердям треба збільшувати розміри канатного барабану, що веде до 
збільшення ваги візка і зменшує максимальну підйомну вагу крану та веде до 
здороження всієї конструкції. Також стальний канат на деяких кранах чи підйомниках 
зношується частіше, ніж інші деталі чи елементи конструкції підйомника, а коштує 
канат в деяких випадках до 30% від загальної вартості всієї вантажопідйомної машини. 
Тому питання збільшення робочого ресурсу кранового канату в деяких підйомних 
пристроях стоїть досить гостро. 

Метою нашої роботи є експериментальне доведення більшої ефективності 
застосування синтетичних, або комбінованих канатів в деяких підйомних пристроях. 
Ефективність складається: зі збільшення робочого ресурсу сталевого канату, що 
знизить економічні витрати на обслуговування підйомних машин; та збільшення 
розривного зусилля нового зразку синтетичного або комбінованого канату.  

Об’єктом вивчення є розривна здатність стального канату. 
Предметом вивчення є зусилля, при якому рветься канат.  
Головною цілю даного експерименту було збільшення розривного зусилля 

шляхом зміни конструкції канату. Для проведення експерименту було виготовлено по 
три зразка канату, сталевого шести пряденого канату ЛК-О 6х19+1о.с. ГОСТ 3077-80 
аналог DIN 3058 (FE), DIN EN 12385-4  Ø 6,4 мм , ківлар арамідний канат діаметром 
шість міліметрів та аналогічний  сталевий шести прядений канат з ківлар арамідним 
передсердям. 

Рис.1 – Зразки канатів та їх встановлення в розривну машину 
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Для отримання цього канату було взято звичайний шести прядений сталевий 
канат з органічним передсердям, який було розплетено і замінено органічне 
передсердя на три закручених між собою ківлар арамідні жили, і знову заплетені. Після 
чого на кожному з канатів було зроблена петлю з коушем, кінці канату закріплено на 
трьох хомутах з кожного кінця. Довжина зразків тридцять п’ять сантиметрів.  

Для перевірки розривного зусилля зразків використовувалась спеціальна машина 
для розривання канатів. 

Таблиця 1. – Результати експерименту 
№ Стальний Синтетичний Комбінований 

1 2,40 т. Прослизнув 2,28 т. 

2 1,84 т. Прослизнув 2,28 т. 

3 2,48 т. Прослизнув 2,20 т. 

З даних, отриманих в ході експерименту, було вирішено переглянути технологію 
створення комбінованого канату, так як в умовах сплетіння канату необхідна 
спеціальна крутильна машина. 

Під час проведення експерименту вузли синтетичного канату почали 
проковзувати та розплітатися, для запобігання цьому було вирішено встановити на 
зразки додаткові хомути, після вузла закріпивши вільний кінець канату на один, та 
розмістивши вузол в центрі прижиму хомута, але данні вдосконалення не дали 
результату. 

Наступні експерименти будуть проводитись як порівняння характеристик 
стального і синтетичного канату.  

За результатами експерименту виявлені недоліки комбінованого та синтетичного 
канату при закріплені та деякі особливості, що не враховувались при проведенні 
порівняння.  

При проведені повторного експерименту було застосовано шість різних вузлів для 
закріплення петлі канату у верстаті, в ході чого було виявлено, що даний зразок канату 
не витримує навантаження заявлених чотирьох тон в паспорті, а рветься при зусиллі в 
межах  від однієї до півтори тони. Дана проблема виникає за використання канату 
поганої якості або за того що при навантаженні канат прослизає в вузлах, в ході чого 
він сам себе перетирає, так як всі зразки були перервані біля вузлів і мали підвищену 
температуру. 

Проведення повторних експериментів буде проводитися з канатом кращої якості і 
іншими способами закріплення. 
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Основным направлением по сварке закаливающихся теплоустойчивых 
хромомолибденовых и хромомолибденованадиевых сталей, в теплоэнергетике, 
является применение сварочных аустенитных материалов с повышенной 
пластичностью и ударной вязкостью.  

Аустенитные материалы имеют некоторые недоставки, такие как: высокая 
стоимость, понижение жаропрочности готового изделия, за счет добавления меньшего 
количества углерода, для достижения большей пластичности, во избежание холодных 
трещин. 

При вводе в металл шва иттриевой лигатуры нет надобности снижать количество 
углерода, а также это позволит увеличить вязкопластические свойства шва [1]. 

Легирование редкоземельным металлом(РЗМ) осуществлялось путем ввода в 
покрытие иттриевой лигатуры в количестве 10 %. 

Проанализировав научные разработки материаловедов-сварщиков, выяснили, 
что для обеспечения высоких вязкопластических свойств стальной продукции 
перспективным направлением является использование РЗМ, в качестве 
десульфураторов, модификаторов и микролегирующих добавок. Добавки РЗМ в металл 
сварных швов изменяет форму, размер и степень распределения неметаллических 
включений, измельчает структуру. Установлено, что введение в состав покрытия 
электродов РЗМ обеспечивает высокую стабильность горения дуги с минимальным 
разбрызгиванием расплавленного металла.  

Микроструктурный анализ показал, что в наплавленном металле 
микролегированным РЗМ, при сварочных скоростях охлаждения подавляется 
перлитное превращение, формируется структура бейнитного типа, преимущественно 
это зернистый бейнит с незначительным содержанием (небольшим количеством) 
ферритной фазы. Структура мелкозернистая.  

Размер зерна исходного варианта металла по шкале ГОСТ 5639-82 соответствует 
7–8 баллу; микролегированного металла ~9–10 балла. 

Делаем вывод что, введение в наплавленный метал редкоземельных металлов 
оказывает благоприятное воздействие на пластические свойства и структуру: 
относительное удлинение повышается на ~40 %; относительное сужение на ~12 %; 
ударная вязкость (KCV20) на ~40 %. 

Такое изменение структуры и пластических свойств наплавленного металла под 
воздействием РЗМ позволяет сохранить содержание углерода (0,1–0,12 %) на прежнем 
уровне, что в свою очередь обеспечивает требуемые прочностные свойства. 

Сварочный материал микролегированные РЗМ рекомендуется для применения 
при исправлении дефектов и сваривания конструкций, изготовленных из 
теплоустойчивых хромомолибденовых и хромомолибденованадиевых сталях. 
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Вібрації пральної машини обумовлені, головним чином, незбалансованою масою 
одягу, розподіленого в пральному барабані. Це відбувається найчастіше на стадії 
віджиму, оскільки барабан обертається з відносно високою швидкістю, внаслідок чого 
одяг притискається до внутрішньої стінки віджимного барабана, що призводить до 
непередбачуваного масового його розподілу. Зокрема, у пральній машині з 
фронтальним завантаженням (пральна машина барабанного типу) незбалансована 
маса виникає також і через вплив сили тяжіння.  

Вібрації пральної машини переносяться на підлогу, в наслідок чого виникають 
шум, неприємні відчуття для людей та можливий вихід машини з ладу. 

Отже, зменшення реакції системи на дисбаланс - це спосіб покращити не тільки 
вібраційні характеристики пральної машини, але й досягти максимального 
задоволення споживачів. 

Пасивні демпфери, які використовуються в сучасних пральних машинах, 
недостатньо ефективно зменшують небажані вібрації. 

В зв’язку з вище зазначеним, в дослідженні пропонується використання в 
пральних машинах напівактивного демпферного пристрою з керованою квазінульовою 
жорсткістю, побудованого на основі п’єзокерамічних елементів, що значно покращить 
динамічні характеристики пральної машини при роботі на режимах віджиму.   

У літературі існують різні методи, що  застосовуються для гасіння вібрацій, які 
виникають при роботі пральних машин. У деяких існуючих дослідженнях [1, 2] 
проблема вирішується за рахунок використання спеціальних пасивних балансувальних 
підвісних систем. З одного боку, такий підхід забезпечує значне зменшення вібрацій, 
але, з іншого боку, він вимагає досить складної і громіздкої механічної конструкції, яка 
інколи потребує спеціального обслуговування. В інших дослідженнях [3, 4, 5, 6] 
пропонуються магнітно-реологічні демпфери, які представляють собою пристрої, що 
містять магнітно-реологічну рідину, яка утворюється з магнітно-поляризованих 
частинок, суспендованих у немагнітній рідині-носії. Характеристики та в’язкість такої 
рідини динамічно змінюються при застосуванні магнітного поля. Запропоновані 
системи є напівактивними, вони мають досить гарні демпфуючі характеристики, але 
потребують додаткових джерел енергії.  

 В роботі пропонується демпферний пристрій з квазінульовою жорсткістю. 
Ефективність роботи таких систем прямо пов'язана з рішенням питання їх 
налаштування. Мала жорсткість пружного елемента вимагає досить точного 
налаштування на розрахункове навантаження: зміна величини цього навантаження 
призведе до втрати функціональної надійності системи. Отже, виникає потреба 
розробки демпферного пристрою, який допускає його автоматичне налаштування для 
заданого діапазону зміни зовнішнього навантаження, тобто пристрою з керованою 
квазінульовою жорсткістю. Керованість досягається за рахунок використання 
п’єзокерамічних активних і сенсорних елементів, при цьому  реакція системи 
відстежується за допомогою допоміжного керуючого п’єзокерамічного елемента і у 
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якості вхідного сигналу поступає до системи активного контрою, яка у свою чергу 
аналізує сигнал і, використовуючи алгоритм керування, змінює пружні властивості 
центрального активного елемента, за рахунок чого продовжується дія квазінульової 
жорсткості в демпферному пристрої.   

Математична модель вібросистеми з пружними п’єзокерамічними елементами які 
забезпечують квазінульову жорсткість представлена в дослідженні [7]. Запропонована 
модель була допрацьована, а саме, була змінена пружна квазінульова схема демпферу, 
врахована стрижньова форма активних п’єзокерамічних елементів.   

Для здійснення взаємодії між керуючими і активними п’єзокерамічними 
елементами необхідно побудувати математичну модель схеми активного управління 
для запропонованої системи. Найбільш ефективним бачиться використання 
узагальненої схеми метода контролю зі зворотним зв'язком. Рішення такої 
математичної моделі дозволяє оцінити реакції керуючих п'єзокерамічних елементів на 
вхідний зовнішній механічний вплив і реакцію активного п'єзокерамічного елементу 
на електричний вплив. Конкретні значення параметрів конструкції демпферного 
пристрою з керованою квазінульовою жорсткістю у вигляді адаптивних 
п'єзокерамічних елементів можуть бути отримані на основі чисельних методів. 

Розробка вирішує проблему зниження вібрацій які виникають при використанні 
пральних машин.  

Концепція використання в віброзахисних системах керованої квазінульової 
жорсткості з адаптивними матеріалами є досить перспективною. Обрана в якості 
матеріалу для адаптивних елементів п'єзоелектрична кераміка, характеризується 
високою перешкодозахищеністю і малим рівнем власних шумів. Керамічна технологія 
виготовлення п'єзоелементів не накладає принципових обмежень на їх форму і 
розміри. Ці обставини, а також високі значення п’єзоелектричних характеристик, 
обумовлюють ефективне застосування керамічних п'єзоелементів в віброзахисних 
системах з керованою квазінульової жорсткістю у якості керуючих і активних 
елементів. 

Важливою перевагою систем, побудованих на базі п’єзокерамічних елементів, 
також є досить мала енергозалежність (є можливість спроектувати систему, яка не 
буде потребувати зовнішнього енергоспоживання, використовуючи керуючі 
п’єзокерамічні елементи в якості джерел енергії). 
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Конкурентоспроможність сучасного залізничного швидкісного пасажирського 
транспорту в порівнянні з іншими транспортними системами можна визначити на 
основі критеріїв швидкості і пропускної здатності. Для поліпшення цих показників 
існують два шляхи. Один з них полягає в будівництві окремих спеціалізованих 
швидкісних доріг, що тягне за собою значні капітальні вкладення на створення 
транспортних систем. Другим напрямком є розробка спеціалізованого рухомого складу 
при використання існуючої залізничної інфраструктури. Мова йде про використання 
рухомого складу з технологією нахилу кузова. Використання вагонів з нахилом кузова 
дозволяє реалізувати при існуючому плані більш високі швидкості руху та скоротити 
обсяги перебудови траси. 

Поїзди з кузовами, що нахиляються, експлуатуються в багатьох країнах світу. 
Вибір параметрів та режимів роботи приводу нахилу, незалежно від типу його, в 
основному визначається величиною необхідного кута нахилу θ. Знаходження цього 
кута пов'язано з необхідністю забезпечити максимальну швидкість Vmax проходження 
кривої в межах існуючих залізниць України. 

У роботі визначаються параметри плану шляху і обмеження з безпеки 
експлуатації та комфорту для необхідних кутів нахилу кузова рухомого складу, а також 
оптимальні кути нахилу кузова за умови максимуму швидкості проходження цих 
кривих для залізниць України. 

Максимальна швидкість в кривій Vmax описується наступним чином 
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де      R – радіус кривої; 
h – підвищення зовнішньої рейки; 
  – кут нахилу кузова; 
S – відстань між колесами. 
З виразу 1 видно, що на значення максимальної швидкості проходження рухомим 

складом з кузовами, що нахиляються, впливають такі параметри, як радіус кривої, 
підвищення зовнішньої рейки, кут нахилу кузова, а також відстань між колесами. 
Величина допустимого непогашеного бічного прискорення aнеп приймається 0,7 м/с2 у 
відповідність до вимог умов комфорту їзди пасажирів при швидкостях руху поїздів до 
200 км/год. 

У зв'язку з цим визначення необхідного кута нахилу кузова при проходженні 
кривої з максимальною швидкістю слід розглядати як рішення задачі умовної 
однокритеріальної оптимізації в такій постановці: 
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при обмеженнях кута нахилу у вигляді нерівностей gi (ki, 

де )( 
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V  –цільова функція;

P


(x – векторна функція параметрів плану шляху, що визначається положенням 
рухомого складу на участе x; 

– варійований параметр – кут нахилу;
gi – функція обмежень; 
k – вектор допустимих значень обмежень. 

В якості цільової функції приймається вираз 2. 
План шляху характеризується значенням векторної функції 

  ,)( ),()( TxRxhxP 


(3) 
де      h(х) – підвищення зовнішньої рейки на ділянці х; 

R(х) – радіус кругової кривої на ділянці х. 
Компоненти векторної функції gi та вектору k визначаються з обмежень з: ступеня 

розвантаження внутрішнього колеса; умов стійкості екіпажу; умов вписування екіпажу; 
впливу екіпажу на рейки. 

Розглянуто ймовірності кута нахилу для ділянок шляху Полтава-південна-Лозова, 
Полтава-Гребінка; та Полтава-київська-Харків-південний. 

Рис. 1 – Вірогідність P(θ) кута нахилу кузова θ на ділянках: 
а) Полтава-південна-Лозова; б) Полтава-Гребінка; в) Полтава-київська-Харків-

південний 

При формуванні вихідних даних на проектування систем приводу нахилу кузовів 
рекомендується орієнтуватися на показник ймовірності оптимального кута нахилу, 
розрахованого для рухомого складу, що рухається в індивідуальній кривий на певній 
ділянці шляху. 
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Частотно-регульований привід застосовується в підйомно-транспортних машинах 
все ширше. Недостатність досліджень кранового частотно-регульованого приводу 
приводить до того, що його переваги і можливості використовуються не в повній мірі, 
що обумовлює актуальність досліджень в цьому напрямку.  Дослідження динамічних 
характеристик привода за різних режимів роботи в перехідних етапах робочого циклу є 
перспективним напрямком, оскільки ці характеристики суттєво впливають на 
величину максимальних напружень і, відповідно, довговічність елементів 
вантажопідйомних машин. 

Дослідження пуско-гальмівних процесів проведено на прикладі механізму 
повороту крана на колоні в/п 5 т, частотний привод якого має відповідні 
налаштування. 

Механізм повороту крана у вигляді одномасової динамічної моделі з абсолютно 
жорстким зв’язком представлено схемою на рис. 1.  

Рис. 1 – Приведена схема механізму повороту крана: 1 – електродвигун; 2 – 
приведений момент інерції механізму до вала двигуна; 3 – приведений статичний 

момент до вала двигуна 

Така схема може бути використана при розгляді роботи крана з піднятим 
вантажем на максимальну висоту, або з порожнім гаком.  

Робота електропривода, з урахуванням прийнятих вище припущень описується 
системою рівнянь (1): 
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де: M  – крутний момент на валу електродвигуна; 
  – коефіцієнт жорсткості лінеаризованої механічної характеристики; 

0 2 /f p    – швидкість ідеального неробочого ходу; 
  – кутова швидкість обертання валу електродвигуна. 
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Наведено схему, елементи математичної моделі і розрахунку пневматичного 
механізму cтряхування рукавних фільтрів [1-5]. Рукавний фільтр (рис. 1) включає 
корпус 1 з фільтруючими рукавами 2, розміщеними на рамі 3. Рама має порожнину, яка 
з'єднана з одного боку з рукавами 2 і з іншого боку – з порожниною штока 4 з отворами 
5 і з пневматичним приводом 6, що включає верхню А та нижню Б камери.  

Рис. 1 – Схема пневматичного механізму трясіння рукавних фільтрів 

Привід виконаний з мембраною 7; верхня камера А виконана замкнутою і в 
статичному положенні заповнена стисненим газом; нижня камера Б пов'язана через 
електроклапан 8 з пневмомагістраллю 9. При роботі з пневмомагістралі 9 через 
електроклапан 8 стиснений газ надходить в нижню камеру Б корпусу 6, впливає на 
мембрану 7, яка прогинається в бік камери А, переміщує шток 4 і раму 3 з рукавами 2 
вгору до тих пір, поки отвори 5 з'єднають камеру Б з порожнинами штока 4 і рами 3; 
при цьому стиснений газ надходить в рукава 2 і додатково продуває їх. Потім тиск в 
камері Б знижується і під дією власної ваги і пружною сили мембрани 7 і стисненого 
повітря в камері А шток 4, рама 3 і рукава 2 переміщаються вниз з додатковим 
прискоренням, яке сприяє інтенсифікації процесу очищення тканини рукавного 
фільтра. Після виходу отворів 5 штока 4 з камери Б тиск газу підвищується і мембрана 
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7 знову піднімає шток з рамою і фільтрами вгору. Таким чином, генеруються 
коливання системи. 

Далі наведено елементи динаміки пневматичного мембранного механізму 
стряхування рукавів фільтра. 

Рівняння руху підвіски рукавів фільтра в коливальному режимі записуємо у 
вигляді:  

 (1) 

де M – маса вібруючих частин системи (підвіска з фільтрами); 
b – коефіцієнт опору коливань робочого органу; 
c – коефіцієнт жорсткості мембрани; 
p1, p2 – тиск стисненого газу в камерах А і Б механізму стряхування; 
S – ефективна площа поверхні мембрани: 

де D1, D2 – зовнішній діаметр мембрани і діаметр металевої шайби. 

Рішення рівняння (1) отримано у вигляді: 

, . (2) 

При числі трясіння f залежність (2) набуває вигляду: 

 . (3) 

Задаючись розмахом коливань, числом струшувань, сумарною масою рухомих 
частин фільтру і тиском стисненого газу в магістралі, можна здійснювати розрахунок 
ефективної площі мембрани і інших конструктивних елементів пневматичного 
механізму очищення рукавних фільтрів, що застосовуються в цементній 
промисловості. 
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Вимірювання температури потоку газу є невід'ємною частиною досліджень 
потоків у газоповітряних трактах лопаткових машин [1]. При цьому, як правило, 
досліджуваний потік є високошвидкісним. Для вимірювання температури гальмування 
потоку використовують приймачі температур різної конструкції і з різними чутливими 
елементами. При обтіканні чутливого елемента приймача температури потоком газу в 
критичній точці температура дорівнює температурі гальмування Т*, в той час як в 
інших точках, через неповне гальмування потоку, вона буде нижча за температуру 
гальмування [2]. Також вплив, на вимірювану температуру, надає теплообмін між 
чутливим елементом, корпусом приймача і корпусом, що обмежує досліджуваний 
газоповітряний тракт. Внаслідок чого приймач температури приймає при вимірюванні 
деяку середню, так звану виміряну, температуру Твим, що лежить між температурою 
гальмування Т* і статичної температурою Т. Для кількісної оцінки цих явищ 
використовується коефіцієнт відновлення температури r. Врахування цього 
коефіцієнту дозволяє значно зменшити похибку вимірювання температури 
високошвидкісного потоку. Зменшення похибки проведених вимірювань завжди є 
актуальним завданням будь-якого експерименту. 

Метою роботи є визначення коефіцієнтів відновлення температури r приймачів 
різної конструкції і визначення впливу параметрів потоку на його величину. 

Визначення коефіцієнтів відновлення температури r приймачів виконувалося на 
спеціально спроектованій і виготовленій установці. Установка дозволяє проводити 
визначення коефіцієнтів відновлення температури r приймачів температур різної 
конструкції при дозвукових швидкостях і в широкому діапазоні температур. Установка 
складається з підігрівача повітря, акумулятора теплоти, повітряного фільтра, запірної 
арматури і аеродинамічної труби (рис. 1). Аеродинамічна труба установки - відкритого 
типу з високим ступенем підтискання, складається з форкамери і профільованого 
сопла. 

На установці було проведено ряд робіт, що дозволяють оцінити вплив конструкції 
приймачів температур, індивідуальних характеристик їх чутливих елементів, похибок 
при їх виготовленні і параметрів потоку на коефіцієнт відновлення r. 

Принцип роботи установки наступний. У форкамері, в центральній частині, де 
швидкість потоку дуже мала, встановлюється приймач для вимірювання температури 
гальмування Т*, на зрізі сопла встановлюється приймач для вимірювання температури 
потоку Твим. 

У аеродинамічну трубу, після нагрівача і фільтра, подається стиснене повітря. 
Повітря, проходячи форкамеру, розганяється в соплі і потрапляє на приймач 
температури. При відсутності втрат на тертя, теплопередачу і неповне гальмування 
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потоку, температура гальмування потоку на виході з сопла має бути рівна температурі 
гальмування в форкамері. 

Рис. 1 – Аеродинамічна труба установки для визначення коефіцієнтів відновлення 
температури r 

З метою виключення несиметричних течій, що викликаються конвекцією, 
установка встановлюється вертикально. Зменшення теплообміну через стінки 
форкамери і сопла, досягалося застосуванням теплоізоляції. 

В результаті проведених робіт були отримані коефіцієнти відновлення 
температури r для двох різних типів приймачів температур. Перший – платиновий 
термометр опору, встановлений в спеціальній камері гальмування. Другий – термопара 
хромель-копель, що була встановлена в клиновиднім корпусі орієнтуємого приймача 
тисків і температур (рис. 2). 

Рис. 2 – Приймачі температури 

Проведені випробування показали залежність коефіцієнта відновлення 
температури r як від конструкції приймачів температури, так і від швидкості та 
температури вимірюваного потоку. У будь-якому випадку, збільшення температури, 
при постійній швидкості потоку, призводило до зменшення коефіцієнта відновлення 
температури r. Таким чином можна зробити висновок про необхідність визначення 
коефіцієнта відновлення температури r для різних типів приймачів при імітації 
параметрів потоку, що планується до дослідження.   

Список літератури: 
1. Горлин С.М. Аэродинамические измерения / С.М. Горлин, И.И. Слезингер // – Наука, М., – 1964г. –

С. 258. 
2. Пешехонов Н.Ф. Приборы для измерения давления, температуры и направления потока в

компрессорах. / Н.Ф. Пешехонов //– Оборонгаз, М., – 1962г. – C. 117. 
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Конструкція двороторного асинхронного двигуна (рис.1), що має два ротори 
вздовж однієї осі та один статор була представлена в 1993 р. [1]. Цей спеціальний тип 
двигуна має два вали, що виступають із двох кінців, які є механічно незалежні один від 
одного. Така схема відповідає вимогам диференціального приводу ведучих коліс 
транспортного засобу. Відмінністю такого приводу є можливість керування вихідними 
параметрами. 

Рис. 1 – Схема двороторного електродвигуна 

У різних умовах і режимах руху автомобіля таких як розгін-гальмування, 
криволінійний рух при подоланні підйому, косогору по твердій або деформованої 
опорної поверхні і несиметричному розподілу ваги по колесам потрібен перерозподіл 
моменту, що підводиться до ведучих коліс автомобіля.  

Для поліпшення найважливіших експлуатаційних показників автомобіля 
(стійкість руху, маневреність та рухливість) трансмісія повинна забезпечити 
можливість регулювання крутного моменту, що підводиться до кожного ведучого 
колеса, в залежності від необхідного напрямку руху, навантаження на колесо та умов 
його кочення. Система з приводом ведучих коліс двороторним електродвигуном 
дозволяє реалізувати швидку і точну реакцію на зміну силових і кінематичних 
параметрів ведучих коліс. За рахунок НАЯВНОСТІ двох незалежних роторів замість 
одного можливо регулювати момент, що підводиться до ведучих коліс автомобіля 
індивідуально, и забезпечити покращення показників машини.  

Для оцінювання показників вказаного електродвигуна та теоретичних положень 
була розроблена імітаційна модель згідно схеми заміщення та визначено діапазон і 
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характер зміни моменту на кожному з ведучих коліс приводу автомобіля в залежності 
від сковзання ротора електродвигуна s та частоти його обертання n. Результати 
наведено на рис. 2, 3. 

. 
а) б) 

Рис. 2  Графіки залежності крутного момента на лівому а) та правому б) ведучих 
колесах автомобіля від зміни частоти обертання ротора 

а)                       б) 
Рис. 3 – Графіки залежності моменту від зміни значення сковзання на лівому а) та 

правому б)  ведучих колесах автомобіля 

Дані графіки показують, як відбуваються зміни моменту на кожному з ведучих 
колес автомобіля в залежності від варіювання сковзання від 0.02 до 0.245 та частоти 
обертання від 1130 об/хв до 1270 об/хв..  

Список літератури: 
1. Crelerot O. Study of an electrical differential motor for electrical car/ O. Crelerot, F. Bemot & J. F.
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2. Сергиенко Н.Е. Система керування електроприводом ведучих коліс автомобіля з

двухроторним електродвигуном/ М. Є. Сергієнко, М.І. Пастущина // Інформаційні технології: 
наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІ Міжн. н-практ. конф. MicroCAD 
– 2019. - 2019р.- Ч. I. – за ред. проф. Сокола Є.І. Харків: НТУ «ХПІ». – С. 208.

3. S. Sinha Design and Performance of a Single Stator, Dual Rotor Induction Motor/ Sinha S., Deb
N. K., Mondal N., Biswas S. K. // 7th International Conference on Power Electronics and Drive Systems. 
Bangkok. – 2007. – pp. 1163-1166. 
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Конічні зубчасті передачі з круговими зубами, а також прямозубі конічні передачі 
знаходять широке застосування в авіаційних двигунах, трансмісіях вертольотів, в 
задніх мостах автомашин, сільгосптехніки, судах, обробному обладнанні, у тому числі і 
у верстатобудуванні та інших технічних пристроях, тобто там де висока точність є 
шуканою. Проте виготовлення кожної пари пов'язане зі значними труднощами, 
оскільки нарізування таких коліс можна віднести до одних з найбільш складних 
процесів зубообробки. Тому на стадії підготовки виробництва передач з наближеним 
зачепленням поряд із завданням синтезу необхідно вирішувати задачу аналізу 
зачеплення зубчастої пари, тобто проводити експертну оцінку набору значень 
геометричних параметрів пари і налагоджень з метою прогнозування експлуатаційних 
властивостей майбутньої передачі. Тільки за отриманими результатами вирішення 
чисельної задачі аналізу зубчастих зачеплень може бути винесене судження щодо 
придатності синтезованої передачі. 

Метою роботи є надання рекомендацій щодо скорочення термінів і мінімізації 
витрат на підготовку виробництва конічних зубчастих передач шляхом розробки 
рекомендацій щодо перспективної технології виготовлення деталі з урахуванням 
точності виготовлення і монтажу на основі залучення математичного апарату для 
моделювання процесів формоутворення та зачеплення зубчастих передач в умовах 
одиничного виробництва малими та середніми машинобудівними підприємствами. 

Із аналізу світової та вітчизняної літератури встановлено, що ефективність 
використання верстатів із ЧПУ можлива лише при умові виготовлення деталей, що у 
конфігурації мають складно-профільні поверхні, що, напевно, обумовлено можливістю 
істотного зменшення чисельності застосовуваного обладнання, пристосувань, схем 
базувань та закріплень. Саме тому при виготовленні деталей складної просторово-
геометричної форми в умовах одиничного і дрібносерійного виробництва 
використання верстатів з ЧПУ є практично єдиним економічно обґрунтованим 
рішенням.  Однак застосування такого обладнання потребує обґрунтованого вибору 
інструменту та стратегій обробки складно-профільних поверхонь. 

В результаті проведених досліджень були виділені бажані стратегії оброблення 
конічних зубчастих коліс на багатокоординатному керованому обладнанні. Серед 
таких стратегій особливий інтерес представляє стратегія 5ти осьової синхронної 
обробки, що пояснюється впливом кількості осей обробки, задіяних в процесі 
формування якісних характеристик кінцевої поверхні виробу. Однак для 
прогнозування якості оброблюваних поверхонь необхідно розуміти особливості 
орієнтації інструменту при реалізації обраної стратегії. Тому нами була розроблена 
математична модель оцінки траєкторії руху кінцевої фрези із урахуванням її подачі при 
реалізації обробки зуба на 5 ти координатному токарно-фрезерному обробному центрі 
(1). 
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,(1) 

де α – кут повороту інструменту, що змінюється від 0 до 0 І ; 
       αO - кут повороту інструмента, коли центральна точка вістря інструменту 
знаходиться в точці O;  

 β – кут нахилу фрези;  
 γ – кут підйому гвинтової лінії стружковідводної канавки фрези; 
 fx, fy і fz – складові подачі інструменту,  

Така математична модель описує траєкторії руху різальної крайки кінцевої фрези, 
що дає можливість спрогнозувати геометричну складову якості поверхні зуба шестерні 
при його обробленні на верстаті із ЧПУ. 

За допомогою пакетного математичного моделювання виконували дослідження 
теоретичного формування поверхневої мікрогеометрії зуба конічної шестерні. Що 
дозволило зазначити те, що мікрогеометрія поверхні зуба формується з послідовних 
положень точок різальної крайки фрези при її обертовому русі. Мікрогеометрія 
моделювалась у прямокутній області у продовж власної системи координат заготовки. 
Ця область ділилася на дискретну кількість площин, що є перпендикулярними осям 
координат системи координат заготовки Хз та Yз. Для кожної площини, із урахуванням 
траєкторії переміщення точок різальної крайки (1) сформована математична модель 
передбачає теоретичну поведінку поверхні заготовки в області, що охоплюється 
різальними крайками інструменту під час його руху із урахуванням величини подачі. 
Результатом моделювання мікропрофілю зуба є перелік найнижчих позицій сліду 
інструменту в кожній площині із заданої їх множини. Це дозволило нам теоретично 
спрогнозувати тривимірний мікропрофіль обробленої поверхні зуба, обмежену 
прямокутною областю. Що дозволяє аналізувати профілі, та стратегії їх оброблення. 

Рис. 1 – Тривимірне моделювання прогнозованого мікропрофілю зуба після 
обраної стратегії 5ти-координатного фрезерування 
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Портативные станки нашли широкое применение в современных условиях 
ремонта, модернизации и технического обслуживания крупногабаритных агрегатов и 
других объектов тяжелого машиностроения. К таким объектам можно отнести 
турбины электростанций, дизельные установки судов, магистральные трубопроводы и 
др. Техническое обслуживание такого оборудования по возможности необходимо 
производить на месте эксплуатации, так как его монтаж/демонтаж достаточно сложен 
и требует значительных затрат. Такое обслуживание можно осуществить с 
использованием специальных портативных станков, которые проектируются для 
выполнения одной конкретной операции. В большинстве случаев такие станки 
используются для выполнения сверлильных, расточных, фрезерных операций, 
торцевания поверхностей и обеспечивать высокую точность обработки и качество 
поверхностного слоя. 

Общие компоновочные решения портативных станков отличаются от 
традиционных. Это связано в первую очередь с тем, что портативный станок 
устанавливается непосредственно на обрабатываемую деталь и требует 
дополнительного специального устройства базирования и закрепления станка 
относительно обрабатываемой поверхности. Именно различие конструкций объектов 
обработки и вариантов базирования не подразумевает многократное использования 
одного и того же портативного станка для выполнения аналогичных операций на 
других деталях. При этом, время на установку и монтаж такого оборудования должно 
быть по возможности минимальным, чего можно достичь, если минимизировать массу 
монтируемого оборудования.  

На основании анализа выполняемых технологических операций превентивного 
технического обслуживания турбин и компоновочных решений портативных станков 
для выполнения этих операций авторы предлагают при их разработке использовать 
агрегатно-модульный принцип. С этой целью для этой группы оборудования основные 
компоновочные элементы авторами были классифицированы и разделены на группы 
оригинальных элементов и агрегатов. Оригинальные элементы проектируются 
непосредственно для выполнения операции на данной детали, а агрегаты 
представляют собой унифицированные узлы и элементы, которые могут быть 
использованы при выполнении аналогичных операций на других деталях. Такой 
подход позволяет решить ряд вопросов при создании портативных станков: сократить 
сроки проектирования и изготовления станка, осуществить перекомпоновку станка с 
минимальной заменой элементов, сократить затраты на проектирование и 
изготовление, минимизировать габариты и массу проектируемого оборудования без 
потери жесткости. На основании вышеизложенного подхода были спроектированы и 
изготовлены несколько портативных станков используемых при модернизации 
турбин Кременчужской и Среднеднепровской ГЭС. 
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Технологія WAAM (Wire and Arc Additive Manufacturing), яка використовує 
методи GMAW зварювання (Gas Metal Arc Welding) все частіше знаходить застосування 
при необхідності виробництва одиничних або дрібносерійних середньо- і 
великогабаритних виробів з різних металів і сплавів. Висока продуктивність процесу, 
відносно низька вартість сировини і універсальність обладнання – це головні плюси 
технології. На поточний момент WAAM забезпечує меншу точність і більшу хвилястість 
поверхні, ніж інші адитивні технології. Крім цього в більшості випадків вирощені 
деталі потребують механічної обробки. Через це при складанні технології друку 
необхідно закладати додатковий припуск на обробку та можливі неточності геометрії 
виробу. У свою чергу збільшення припуску призводить до збільшення часу 
виробництва і зниження ефективності використання матеріалу. Все це прямо 
відбивається на кінцевій вартості виробу, особливо при використанні дорогих 
матеріалів. Геометрична точність надрукованих об'єктів залежить від точності 
нанесення окремих шарів.  

Для збільшення точності виробів на сьогодні було проведено багато досліджень 
по оптимізації траєкторії нанесення матеріалу, розроблені принципи поділу та 
побудови деталі окремими елементами і досліджені принципи зменшення хвилястості 
шару [1-4]. У багатьох працях вчені приходять до висновку, що ключем до оптимізації 
процесу друку і підвищення точності необробленого виробу є застосування параметрів 
процесу друку, які змінюються під час виробництва. Такий підхід необхідний для того, 
щоб забезпечити найбільш оптимальну геометрію наплавленого валика в певному 
елементі виробу. 

Зміна геометричних параметрів наплавленого валика можлива декількома 
шляхами. Їх суть полягає в зміні обсягу металу, нанесеного в одиницю часу. Це можна 
реалізувати, змінюючи такі параметри режиму друку, як швидкість подачі дроту (WFS – 
Wire Feed Speed) або швидкість переміщення пальника (TS – Travel Speed).  Збільшуючи 
WFS при незмінній TS або зменшуючи TS при незмінній WFS, можна збільшити ширину 
валика, незначно збільшити висоту валика і глибину проплавлення. При цьому кут 
змочування може не змінитися. Корегування окремо сили зварювального струму та 
зварювальної напруги не є бажаним варіантом через те, що сучасні синергетичні 
режими, створені для певних матеріалів, та забезпечують їх високу стабільність 
процесу наплавлення. Паралельно зі зміною параметрів WFS і TS також змінюються й 
інші характеристики процесу. Серед них критичними є підвищення тепловнесення та, 
найголовніше, стабільність форми валика і процесу друку. 

На сьогодні недостатньо уваги приділяється такому параметру, як склад 
захисного газу і його вплив на геометрію наплавленого валика. Виходячи з цього було 
запропоновано метод контролю формоутворення шляхом зміни складу захисного газу. 
Як відомо з теорії зварювальних процесів, захисні гази з різним хімічним складом по-
різному впливають на зварювальний шов. Так, зі збільшенням теплоємності газу 
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збільшується температура зварювальної ванни і глибина проплавлення. Крім цього, 
великий вплив має активність компонентів суміші газів. Спираючись на вищевикладені 
припущення, був побудований експеримент, мета якого показати можливість зміни 
форми поперечного перерізу шляхом використання різних захисних газів. Режим друку 
був заснований на одній синергетичній лінії, яка не змінювалася в ході експерименту. 
Також при друку зразків незмінними були WFS, TS і інші параметри режиму 
наплавлення. Рівними були розмір підкладки (основа друку) і температура підкладки 
перед друком (temp=60±5°C). Довжина валиків 100 мм, TS=50 см/хв. Основним 
матеріалом в цьому експерименті є зварювальний дріт Lincoln Electric SG 2 діаметром 
1,0 мм, матеріал підкладки – низьковуглецева конструкційна сталь марки S355. Єдиний 
змінний параметр – склад і співвідношення компонентів захисного газу. В 
експерименті були використані такі газові суміші, як Ar-70 %/He-30 %, Ar-90 %/CO2-10 
%, Ar-82%/CO2-18 %, Ar-99.97 %, CO2-100 % та Ar-98%/CO2-2 %. Форма поперечного 
перерізу готових зразків показана на рисунку 1. 

Рис. 1 – Поперечний переріз надрукованих зразків: 1-Ar-99.97 %; 2-Ar-90 %/CO2-10 %; 
3-Ar-70 %/He-30 %; 4-CO2-100 %; 5-Ar-98 %/CO2-2%; 6-Ar-82 %/CO2-18 % 

З результатів експерименту помітна зміна форми поперечного перерізу валиків 
при додаванні в захисний газ певну кількість CO2. Це можна пояснити тим, що CO2 має 
теплоємність більше, ніж Ar, за рахунок чого збільшується температура зварювальної 
ванни та рідиноплинність металу. Додавання до Ar 2% CO2 збільшило ширину шва і кут 
змочування поверхні. Додавання до Ar 30% He, який також має високу теплоємність, не 
так значно вплинуло на ширину валика, але його форма стала більш округлою. Це 
говорить про те, що хімічний склад захисного газу крім температури зварювальної 
ванни також впливає і на його плинність.  

Таким чином ці властивості газів можуть комбінуватися і застосовуватися в 
процесі друку для оптимізації геометрії деталі паралельно з контролем траєкторії руху. 
Зміна складу захисного газу в процесі 3D друку може бути тим інструментом, який 
дозволить ретельніше контролювати процес формоутворення шарів. 
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Портові термінали навалочних вантажів України є експортно-орієнтованими. Цим 
багато в чому визначаються особливості їх планування, логістичного й технічного 
забезпечення. Постійне збільшення числа країн, з якими проводиться торговельний 
оберт, що мають різне географічне розташування й різні потреби імпорту/експорту, 
стимулює підвищення універсальності й гнучкості терміналів. Крім того, актуальними 
вимогами є ефективність і економічність операцій зберігання й переміщення вантажів. 

Деякі ключові проблеми мають перевірені досвідом екстенсивні розв'язки. Так, 
кращім є обслуговування великих судів, тому повсюдно проводяться 
днопоглиблювальні роботи й будуються винесені пірси. Наслідком є симетричний 
розвиток припортових залізничних вузлів, а також, частково, розширення складських 
площ. Останнє є необхідним для накопичення сезонних вантажів, наприклад, зерна. 
Однак для вантажів, що постійно прибувають, можна обмежитися меншими 
складськими площами, для чого потрібна інтенсифікація переміщень вантажів. 
Природнім обмеженням може бути відсутність можливості простягнути додаткові лінії 
електропередачі, а також дорожнеча електроживлення, тому важливою є 
економічність виконуваних операцій. Зменшення розмірів складів добре узгоджується 
з енергоефективністю. Є ряд операцій, що вимагають додаткової витрати 
електроенергії. Насамперед, це багаторазовий непродуктивний підйом вантажу, 
необхідний, наприклад, для його зважування на вагах, що наповнюються, або 
пересипання з одного конвеєра на іншій. Важливе значення має досконалість 
конструкції і якість налагодження конвеєрного встаткування. Украй бажаним є 
зниження маси стрічки й роликів, застосування прогресивних підшипників і 
ущільнюючих вузлів, якісне балансування, використання оптимальних сезонних 
натяжних вантажів. Останнім часом спостерігається масовий перехід на приводні 
барабани з керамічною футеровкою. Ролікоопори вирівнюються з використанням 
лазерних пристроїв. У кожному разі перевагу надають стрічковим конвеєрам. 
Застосування скребкових і норійних пристроїв бажане обмежувати. При необхідності 
крутопохилого переміщення доцільним розв'язком може бути використання 
двохстрічкових конвеєрів або конвеєрів з рифленою стрічкою. Незмінною тенденцією є 
збільшення швидкості стрічки при забезпеченні пилоподавлення. Об'єктивно, 
найбільш складним, таким, що важко уніфікується, і часто реконструюється, пристроєм 
на терміналі, як правило, є суднонавантажувальна/суднорозвантажувальна машина. Це 
пояснюється, насамперед, необхідністю урахування різноманітних габаритів судів, що 
обслуговуються, значним розмахом декількох робочих рухів. Різноманітність умов і 
вимог обумовлює різноманітність конструкцій. Можна тільки відзначити, що вигляд 
машини багато в чому визначається місцем її виготовлення й способом 
транспортування. Так, металоконструкція машин, виготовлених на припортових 
заводах, що й транспортуються цілком на баржах, має мінімальне число болтових 
з'єднань. Також у цьому випадку є можливість застосування великих покупних виробів, 
таких, як поворотні кола, які не можна перевезти по залізниці. 



Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених-2020 

Секція 7. Машинобудування і транспортне машинобудування 

495 

УДК 62-712.8 

РОЗРОБКА БАГАТОКОНТУРНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ 
ЛОКАЛЬНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ ВУЗЛІВ АВТОТРАКТОРНОГО ДИЗЕЛЯ 

Хадж Алі Ахмад1,  Д. Г. Сівих2 

1 магістрант кафедри інформаційних технологій і систем колісних та гусеничних 
машин ім. О.О. Морозова,  НТУ  «ХПІ», Харків, Україна 

2 доцент кафедри інформаційних технологій і систем колісних та гусеничних 
машин ім. О.О. Морозова, канд. техн. наук,  НТУ «ХПІ», Харків, Україна 

sivikh1979@gmail.com 

При роботі двигуна його деталі розігріваються в результаті контакту з гарячими 
газами і тертя. Відведення теплоти від них менш інтенсивне, ніж підведення, внаслідок 
чого вузли та деталі можуть нагріватися до неприпустимо високої температури. Це 
може привести до порушення процесу згоряння палива, зниження потужності двигуна, 
його економічності, руйнування його деталей. Отже, двигун повинен мати пристрої, що 
дозволяють змінювати інтенсивність відводу тепла від деталей в залежності від 
режиму його роботи [1]. Актуальним стає застосування на двигуні додаткової системи 
локального охолодження, в тому числі повітряного [2].  

Ставилася задача запропонувати склад системи локального охолодження більш 
теплонапружених деталей автотракторного дизеля, яка працює в автоматизованому 
режимі. Мета роботи – виробити концепцію та конструкцію системи локального 
охолодження вузлів автотракторного дизеля під керівництвом мікроконтролера. 

Заявлено, що найбільш критичними з точки зору перегріву вузлами є напрямні 
втулки та сідла випускних клапанів. Запропонована подача повітря з 
накопичувального балону під надлишковим тиском 0,1–0,3 МПа через спеціальні 
канали діаметром 6–7 мм, виконані в головці циліндрів двигуна, з виходом продуктів 
продувки в атмосферу. Задля отримання інформації про тепловий стан деталей, їх слід 
обладнати термопарами, а саме по одній на кожну напрямну втулку та сідло клапана. 
Загальним показником теплового стану двигуна, коли система не працює, слугує 
термопара у випускному тракті та цифровий датчик температури навколишнього 
середовища. Система починає подавати повітря для охолодження при перевищенні 
певної критичної температури для кожної з деталі. Повітря від балонів проходить 
через клапан подавання у систему, а потім через загальний клапан до каналу 
охолодження всіх напрямних втулок або до окремих сідел клапанів для 
індивідуального охолодження. Керування клапанів охолодження сідел прив’язано до 
циклів роботи дизеля через інформацію від датчиків частоти та положення 
колінчастого та розподільного валів. Наявність повітря певного тиску у балоні 
контролюється датчиком тиску, додається повітря компресором з електроприводом.  

В якості механізмів керування потоком повітря розглядалися серійно вироблені 
клапани газобалонного обладнання двигунів. Складено електричну схему системи 
локального охолодження на мікроконтролері. Перевірена працездатність каналів 
датчиків та ліній керування. Розроблена у САПР друкована плата та її 3D модель. 
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Одним з основних завдань сучасного виробництва є досягнення і підтримка на 
певному рівні конкурентоспроможності продукції. Це стає можливим при 
комплексному і системному підході, що охоплює всі аспекти діяльності підприємства. 
Тому з точки зору Індустрії 4.0 (нового витка промислової революції, який 
характеризується інтеграцією виробництва та мережевих комунікацій) можна 
відзначити, що підсистема управління конкурентоспроможністю є однією з 
найважливіших підсистем управління підприємством. Одним з визначальних елементів 
такої підсистеми є підсистема управління витратами підприємства. Одна з функцій 
яких - забезпечення стабільності запланованого рівня конкурентоспроможності 
продукції. Найбільш прогресивним напрямком реалізації даної функції є профілактичні 
заходи щодо попередження випуску неякісної продукції та перевитрати ресурсів 
(обладнання, інструменту, матеріалу і т.п.). Це викликало необхідність в розробці 
заходів щодо підвищення науково-технічного рівня підтримки технологічного процесу 
виготовлення продукції та її якості. 

З аналізу технологічних процесів виготовлення деталей штампів та прес-форм із 
застосуванням технології високошвидкісного фрезерування (ВШФ) кінцевими 
сферичними фрезами було визначено, що в умовах реального виробництва технологи 
стикаються з проблемою жорсткого обмеження розмірного ряду інструменту. Це 
пояснюється прагненням відділу постачання підприємства оптимізувати витрати на 
інструмент в умовах одиничних розрізнених замовлень на виготовлення продукції. 

У зв'язку з цим основною метою роботи стала розробка автоматизованого підбору 
оптимального радіуса інструмента із запропонованого розмірного ряду за умови 
досягнення шуканої теоретичної шорсткості обробленої поверхні. Таким чином була 
вирішена зворотна задача досягнення геометричної шорсткості шляхом вибору 
геометричних параметрів інструменту і кроку кінцевої сферичної фрези між сусідніми 
проходами. 

Спочатку ми розробили геометричну модель процесу ВШФ з половинним 
перекриттям, для визначення геометричної складової шорсткості поверхні після 
застосування еквідистантної траєкторії, та зробили висновок, що обчислення 
адекватної геометричної моделі висоти гребінця можливо тільки при використанні 
спеціального математичного пакету, наприклад, MathCAD. Розробка автоматизованого 
рішення щодо пошуку оптимальної величини перебігу фрези, спонукала до 
необхідності застосування навиків програмування у середовищі MathCad. Таким чином 
отримали програму, що дозволяє визначити геометричну шорсткість поверхні та 
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кількість необхідних проходів інструменту, що впливатиме і на продуктивність 
обробки, задаючи радіус фрези та ширину між сусідніми проходами (рис. 1).  

а  б 

в                                                                             г 
Рис.1 – Порівняльний результат роботи програми при зміні вхідних параметрів: 

а – Rm=10мм, ар = 0,4 мм; б – Rm=10мм, ар = 0,33 мм;  
в – Rm=10мм, ар = 0,7 мм; г – Rm=10мм, ар = 0,5 мм 

Результатом програмування стало створення спеціалізованого алгоритму по 
вибору оптимального перекриття при реалізації еквідистантної траєкторії при ВШФ. 
Відповідно до графіка (рис. 2) видно, що шкала має нелінійний характер, таким чином 
робимо висновок, що половинне перекриття не є оптимальним. 

Рис. 2 – Залежність формування шорсткості від кількості перебігів фрези при 
реалізації планованої стратегії при ВШФ 

Зазначено, що відповідно до результату отриманого із програми, перспективним 
буде провести оптимізацію стратегії обробки прес-форм та штампів із загартованих 
сталей. Це стає можливим при поглибленому аналізі кількості проходів (перебігів) k та 
зведення їх до мінімума при максимальному зміщенні інструменту ( ра ) . 
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Привід зчеплення призначений для здійснення зв'язку між керуючим елементом 
(педаль зчеплення або сервомеханізм в разі автоматичного зчеплення) і муфтою 
виключення зчеплення. До нього пред'являються такі вимоги, як забезпечення 
необхідного передавального числа для повноти виключення зчеплення, простота 
конструкції, безвідмовність, довговічність і ремонтопридатність. Привід здвоєного 
сухого зчеплення, до того ж, має забезпечувати швидкість і плавність перемикання між 
щепленнями і бути енергоефективним. 

На сьогоднішній день в складі механічної КПП з автоматичним зчепленням 
(роботизовані КПП) застосовуються електричний привід і гідравлічний. Більш 
пріоритетним є електричний, за рахунок того, що він більш енергоефективний (не 
вимагає постійної підтримки тиску в системі як гідравлічний), більш простий у 
виробництві і обслуговуванні. Недоліком електричного приводу є менша швидкість 
роботи і менше зусилля вижиму при рівних габаритах (плечах механізму). 

У розробленому сухому здвоєному зчепленні [1], застосовується нестандартна 
схема управління натискними дисками (рис.1 а) на відміну від популярних схем 
трансмісій зі здвоєним зчеплення (рис.1 б, зчеплення фірми LUK, яке встановлюється в 
трансмісіях автомобілів VW, Audi, Renault, Ford). У більшості застосовуються здвоєні 
зчеплення з окремим приводом на кожен диск (пакет фрикційних дисків в разі мокрого 
зчеплення), що вимагає використання пари виконавчих механізмів, пари вижимні 
підшипників, більш складної системи управління. 

 а                                                                     б 
1 – опорний диск; 2 – натискний диск; 3 – перший диск зчеплення; 4– другий 

диск зчеплення 5 – натискний підшипник; 6 – механізм переключення зчеплень. 
Рис. 1 – Схеми здвоєних зчеплень: а – розроблене здвоєне зчеплення; б – 

зчеплення фірми LUK  
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Також розроблене зчеплення володіє значною перевагою у енергоефективності 
приводу зчеплення, за рахунок конструкції, при переміщенні механізму 6 (рис.1, а) 
натискні пружини постійно прижимають один з дисків зчеплення (за винятком 
нейтрального положення) і застосування енергії на привід потрібно лише при 
переключенні між зчепленнями. В той час як на більшості сучасних конструкцій 
здвоєних зчеплень, для ввімкнення зчеплення, потрібно постійно притискати задіяний 
диск за рахунок впливу на нього виконуючим механізмом і витрачати на це енергію 
приводу. 

При ретельному кінематичному розрахунку розробленої моделі зчеплення, 
виявили, що зусилля включення першого та другого зчеплення відрізняються, і не 
задовольняють вимогам забезпечення однакового коефіцієнту запасу для кожної 
муфти, що негативно впливає на динамічне навантаження трансмісії та ресурс.  

В результаті перерахунку, з умови забезпечення однакового коефіцієнту запасу 
було змінено профіль опорної поверхні кочення механізму 6 (рис.1, а). На рис.2 
зображено змінену опорну поверхню. 

Рис.2 – Здвоєне зчеплення з модернізованою опорною поверхнею механізму 
переключення зчеплень. 

Розроблене сухе здвоєне зчеплення з модернізованою опорної поверхнею має 
значні переваги у енергоефективності. В результаті розрахунку визначено, що різниця 
в виконаній роботі на одне застосування у порівнянні зі звичайною конструкцією 
зчеплення для трактора ХТЗ-17221 складає 88 Дж, а для оригінального здвоєного – 2,3 
Дж. Розрахунки показують переваги запропонованого варіанту зчеплення, що 
полягають у зниженні енергетичних витрат на керування ним, а також можливості 
забезпечення передачі моменту без розриву потоку потужності. 

Список літератури: 
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В сучасній практиці при проектуванні та вдосконаленні проточної частини (ПЧ) 
використовуються методи чисельного аналізу, впливу геометричних параметрів 
робочого колеса (РК) на енергокавітаційні показники гідротурбіни (ГТ). Завдяки 
внесенню змін до геометрії ПЧ та подальшого прогнозування енергетичних показників 
робиться відбір найбільш прийнятних варіантів ПЧ. Таким чином актуальною задачею 
постає питання про пошук таких модифікацій, які б найкраще забезпечили вимоги 
поставленого завдання. При цьому, як правило, орієнтуючись на наявні дослідні дані 
щодо впливу геометричних параметрів РК на параметри режимів ГТ їх дослідження та 
порівняння.  

Метою даної роботи є вдосконалення ПЧ на основі аналізу енергетичних 
характеристик та чисельного дослідження впливу геометричних параметрів РК на 
енергетичні показники радіально-осьової ГТ. 

Для цього потрібно виділити наступні задачі, такі як:  
- визначення гідродинамічних характеристик елементів ПЧ; 
- аналіз їх впливу на формування енергетичних характеристик РО ГТ; 
- визначення впливу геометрії на положення оптимального режиму у полі 

характеристики ГТ при збереженні рівня ККД; 
- забезпечення заданого режиму. 

В роботі використовувались програми розрахунку оптимального режиму та 
побудови прогнозної універсальної характеристики, які розроблено на кафедрі 
гідравлічних машин НТУ «ХПІ». Вихідними даними для пошуку оптимального режиму 
були використані геометричні параметри підводу, РК, та відводу досліджуваної ГТ, а 
також даними вписаного меридіонального потоку у ПЧ ГТ. На основі цього можливо 
зробити розрахунок оптимальної точки та отримати графік коефіцієнтів втрат, з якого 
можливо судження про те, який елемент найбільш впливає на сумарні втрати, а отже і 
на рівень ККД. 

Розробка РК, яке має високі енергетичні і кавітаційні якості, значною мірою 
залежить від того, наскільки прийняті розрахункові параметри обґрунтовані. У роботі 
розглядалась ГТ типу РО 310 (радіально-осьова з максимальним натиском 310 м). 

Пошук оптимального варіанту виконувався шляхом проведення 
багатоваріантного аналізу впливу геометричних параметрів РК на енергокавітаційні 
показники ГТ. 

Звичайно потрібно не забувати, що проводячи модифікацію елементів ПЧ, 
потрібно розглядати задачу у комплексі. Зміна геометрії та поліпшення одного 
показника може призвести до погіршення іншого таким чином, що сумуючи ці 
показники отримаємо гіршу лопатеву систему. 

На рисунку 1 зображена прогнозна універсальна характеристика ГТ, оптимальні 
параметри якої відповідають вхідним даним, які було закладено у розрахунок. 

На рисунку 2 зображено розрізи, які було отримано з прогнозної універсальної 
характеристики, на яких вказано, як змінюються втрат енергії у РК. 
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В таблиці 1 наведено результати розрахунку оптимального режиму, а також різні 
види втрат у ГТ. 

Рис. 1 – Прогнозна універсальна характеристика ГТ 
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 - втрати на тертя в РК; 
 - кромкові втрати в РК; 

 - ударні втрати в РК; 

 - циркуляційні втрати в РК; 
 - втрати від осьового вихору; 

 - відривні втрати 
Рис. 2 – Втрати у РК 

Таблиця 1 - Параметри оптимального режиму та втрати у ПЧ ГТ 
Приведені витрати, л/с 0,42 

Приведені оберти, хв-1 66,1 

94,884 
0,025 
0,157 
1,817 
1,998 
1,19 

0,187 
0,218 
0,069 
0,136 
0,02 

0,517 

Гідравлічний ККД, % 
Втрати у спіральній камері, % 

Втрати у статорі, % 
Сумарні втрати у напрямному апараті, % 

Сумарні втрати у підводі, % 
Втрати тертя у робочому колесі, % 

Кромкові втрати у робочому колесі, % 
Кінцеві втрати, % 
Ударні втрати, % 

Циркуляційні втрати, % 
Втрати від осьового вихору, % 

Втрати тертя у відсмоктуючій трубі, % 
Сумарні втрати у робочому колесі та відсмоктуючій трубі, % 

2,337 
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