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Abstract. Application of WIG crafts while performing various operations and general economic and applied military 
purposes has been considered. The aim of the study is to identify the trends in the development of advanced high-
speed transport systems, WIG crafts, and expand their scope of application in the role of carriers of different objects 
and underwater ocean engineering equipment at field work. There has been performed a comparative analysis of the 
operation of WIG crafts and other vehicles similar in their weight category. The study results can be taken into ac-
count when creating a high-performance platform WIG carrier of universal modules for different purposes depending 
on their task.
Keywords: wing-in-ground effect (WIG) craft; WIG parameters; aerodynamic ground-effect craft.

Анотація. Виконано огляд та аналіз основних параметрів екранопланів − сучасних високоефективних тран-
спортних засобів широкого загальногосподарського і військово-прикладного призначення.
Ключові слова: екраноплани; параметри екранопланів; екранольоти.

Аннотация. Выполнен обзор и анализ основных параметров экранопланов – современных высокоэффектив-
ных транспортных средств широкого общехозяйственного и военно-прикладного назначения. 
Ключевые слова: экранопланы; параметры экранопланов; экранолеты.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з ключових проблем у напрямі підводних 

досліджень та експедиційної діяльності є необхід-
ність створення високоефективних носіїв для достав-
ки підводної техніки в райони досліджень.

До таких швидкісних засобів, в першу чергу, мож-
на віднести екраноплани, які в комплексі з різнотип-
ною підводною технікою здатні ефективно викону-
вати широкий діапазон підводних та експедиційних 
робіт: пошукових, дослідницьких, рятувальних, роз-
відувальних, гідрографічних, службових, військово-
прикладних, як носії підводних апаратів тощо.

Вітчизняні зразки екранопланів, що випередили 
свого часу весь світ на десятиліття, на практиці під-
твердили свій величезний потенціал як в загально-
господарчій, так і у військово-прикладній сферах. 
Але втрати 90-х років минулого століття в цій галузі 
призвели вітчизняний швидкісний флот, який колись 
був кращим у світі до критичного стану.

У той час як в постперебудовний період втра-
чено в галузі швидкісного флоту майже всі позиції,  
у озвинених країнах йому приділяється першорядна 
увага.

На сьогодні інтерес до екранопланів величезний. 
Цілком можливо, що у світі назріває бум екраноплано-
будування, а такі машини вже в найближчі десятиліт-
тя стануть важливою частиною світової транспортної 
системи. Ряд держав виявляє інтерес до комерційних 
(пасажирських, туристичних, вантажопасажирських) 
і «бізнес-класу» екранопланів [3, 5]. Питання полягає 
в тому, чи зможе Україна будувати ці літаючі висо-
коефективні кораблі на базі існуючих виробничих по-
тужностей?

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Створення екраноплана — це складний іннова-
ційний проект, у комплексі якого зосереджено про-
блеми нових матеріалів, бортової енергетики та 
систем керування, гідро- і аеродинаміки тощо, які 
можна вирішити тільки на базі найвищих техноло-
гій, у тому числі й нанотехнологій. Екраноплан зна-
йде гідне застосування як в народному господарстві, 
так і в військово-прикладній сфері. У загальногос-
подарському призначення його можна розглядати 
як універсальний амфібійний транспортний засіб, 
а у військово-прикладному — як базову платформу-
носій універсальних модулів: ударних, розвідуваль-
них, диверсійних (носіїв бойових плавців), десант-
них, підводних апаратів тощо [2, 3, 4].

МЕТА РОБОТИ − визначення тенденцій розви-
тку сучасних високоефективних швидкісних тран-

спортних засобів як носіїв підводної техніки різнома-
нітного призначення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Будь-який вид транспорту оцінюють за відомим 

критерієм «ефективність-вартість», що включає такі 
параметри: швидкість, дальність, вантажопідйом-
ність, залежність від баз і погоди, вартість проекту, 
його будівництва та експлуатації.

Екраноплан при цьому успадкував від водотон-
нажних суден велику вантажопідйомність, місткість 
і комфортабельність, а від літаків — швидкість, даль-
ність і порівняно нечисленний екіпаж. Порівнянно 
з найекономічнішими літаками транспортна ефектив-
ність екранопланів в 1,5–2 рази вище, тобто стано-
вить 30–35 %, а в перспективі може досягати більше 
50 % від повної їхньої маси. Рівень технічної доскона-
лості екранопланів, у тому числі їх транспортна ефек-
тивність порівнянно з традиційними транспортними 
засобами, представлено на рис. 1 і табл. 1, а загальний 
вигляд, тактико-технічні характеристики й варіанти 
їх застосування — на рис. 2–3.

Порівняння техніко-економічних показників 
екранопланів зі швидкісними суднами за умови їх 
використанні як транспортних засобів (як носіїв різ-
них об’єктів підводної техніки) вказує на прийнятний 
рівень їхньої конкурентоспроможності як за величи-
ною прямих експлуатаційних витрат, так і за загаль-
ною вартістю життєвого циклу. При цьому за раху-
нок більш високої швидкості необхідна вантажопід-
йомність екраноплана-носія за рівної транспортної 
роботи може бути в 2,5−3,5 рази меншою, але при 
цьому він забезпечує значну всесезонну цілодобову 
економію в часі й максимальну дальність ходу навіть 
в несприятливих умовах. Екраноплану не потрібні 
розвинені причальні споруди, висококласні гідро- та 

[6] Ekranoplany typu «Dzhmil», «Ivolha» [WIG crafts of the “Dzhmil”, “Ilovha” type]. Available at: trekivolga@
mtu-net.ru.

[7] Ekranoplany [WIG crafts]. Available at: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Рис. 1. Діаграма Кармана-Габріелі порівняльної ефектив-
ності транспортних засобів:
V − швидкість транспортного засобу, км/год; K − відносна 
якість несущої системи транспортного засобу
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Таблиця 1. Характеристики екранольоту типу ЕЛ-7С «Джміль» в порівнянні з різними транспортними засобами

Транспортні 
засоби  

в даній ваговій 
категорії

Повна вага / вага 
корисного наван-

таження, кількість 
пасажирів

Витрати 
палива

Крейсерська  
швидкість

Вартість тонно / 
км (паливо, екіпаж 

обслуговування, 
амортизації)

Ціна транс-
портного 

засобу Умови застосування

кг кг/км км/час $ США тис. $ США

Літак 
АН-2

5500/1500
9–12 пас. 0,78 180 0,8 800

Підготовлена 
смуга 700 м, грунт. 
Авіабензин Б-92.

Гелікоптер
МІ-2

3550/700
1,38 170 2,8 1500 Ґрунт, лід. Авіагас 

ТС6–8 пас.
Катер «Невка» 
на підводних 
крилах

3000/1000 10 пас. 0,62 70 0,8 200 Внутрішні водойми, 
причал. Дизпаливо 

Судно «Барс» 
на повітряній 
подушці

3500/1000 8 пас. 0,92 90 1,0 45
Амфібієн, вода, 
грунт, болото, лід. 
Авіабензин А-76

Автомобіль 
ГАЗ-66-01 5500/2000 15 пас. 0,19 шосе 90 0,30 грунт 50 0,25

0,4 10
Підвищеної  
прохідності 4х4, 
ґрунт. Бензин А-76

Екранольот 
ЕЛ-7С
(автомобільні 
двигуни і 
системи)

3900/1500 14 пас. 0,17 180 0,25 160

Амфібієн, на 
непідготовлені 
поверхні (море 3 
бали), ґрунт, болото, 
лід. Бензин АІ-92

Модифікація ЕК-25 ЕЛ-7С

Максимальна 
стартова вага, кг 5500 4000

Екіпаж  
(дослідники) 2 (25) 1 (7–10)

Комерційне 
навантаження, кг 2500 1000

Двигуни Автомобільні Автомобільні, 
ДВЗ

Тип BMW S-73 −
Кількість, 
потужність, к.с. 2x400 2х250

Запас палива 
(бензин), л 300 2х120

Дальність польоту, 
км

на висоті  
0,8 м − 1120

на висоті  
0,5 м – 1000

на висоті  
0,3 м − 1370

на висоті  
1,0 м − 700

Швидкість польоту,  
км/час

крейсерська 160−175 150
максимальна 205 200

Морехідність,  
бали 4 3−4

Висота на рулінні, м 0,1 0,1−0,2
Осадка, м 0,55 0,45
Габарити, м 20,1x18,2x5,1 15х12,5х4,7
Консолі складені, м 20,1х8,3х5,6 15х4,6х4,7

Рис. 2. Загальний вигляд та основні тактико-технічні харак-
теристики:
а) серійний екраноплан типу ЕК-25. 2007 р.; б) екранольот 
типу ЕЛ-7С «Джміль». 2000 р.

а) б) 

Рис. 3. Варіанти застосування екранольоту типу «Джміль»:
а) пошуково-рятувальний (7−8 врятованих); б) експедицій-
ний (7−10 дослідників); в) науково-дослідний (екіпаж 3−4 
людини, включаючи пілота та операторів підводних апара-
тів) та підводного обладнання (ПО).

а) б) 

в) 
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аеродроми, вони мало залежать від погодних умов, 
набагато менш схильні до хитавиці. Тому найбільш 
приваблива ідея використання екранопланів як швид-
кісних носіїв підводної техніки в підводних дослі-
дженнях у районах світового океану, що рясніють ве-
ликою кількістю островів, рифів, і не мають системи 
причальних споруд і аеродромів.

ВИСНОВКИ. У результаті короткого огляду ста-
ну екранопланів можна зробити висновок про пер-
спективність такого роду оригінальних високоефек-
тивних всепогодних й амфібійних транспортних за-
собів як платформ різноманітного призначення в під-
водних дослідженнях, експедиційній та військово-
прикладній діяльності.
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Abstract. This article considers the issues of substantiating the icebreaker selection to ensure the year-round unin-
terrupted cargo turnover at the sea port. In winter navigation, ice conditions in the basin of the Azov Sea are almost 
extreme, which affects the work of existing types of icebreakers. The safety of ice navigation in the shallow Azov Sea 
directly depends on the prevailing hydrometeorological conditions in the autumn-winter period, namely, on the air 
temperature, wind, sea surface temperature, and seawater salinity and, consequently, on the severity of winter. There-
fore, the study and recording of weather conditions is a very urgent task when planning the safety of navigation in the 
ice conditions in the Azov Sea. Its necessity is substantiated taking into account the effectiveness of use at any time of 
the year. The publication also includes the graphs of the ice situation in the Azov Sea during winter.
Keywords: analysis; ice conditions; winter navigation; icebreaker; Azov Sea.

Анотація. Розглянуто питання з вибору криголама для забезпечення цілорічного безперебійного вантажообігу 
морського порту. Обґрунтовано його необхідність з урахуванням ефективності використання в будь-яку пору 
року. Наведено графіки зміни льодового оточення в Азовському морі в зимовий період.
Ключові слова: аналіз; льодові умови; зимова навігація; криголам; Азовське море.

Аннотация. Рассмотрены вопросы по выбору ледокола для обеспечения круглогодичного бесперебойного 
грузооборота морского порта. Обоснована его необходимость с учетом эффективности использования в любое 
время года. Приведены графики изменения ледовой обстановки в Азовском море в зимний период.
Ключевые слова: анализ; ледовые условия; зимняя навигация; ледокол; Азовское море.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Для практического судовождения чрезвычайно 

важной является оценка ледопроходимости судна, 
т. е. способности безопасно продвигаться в различ-
ных ледовых условиях. Такая процедура, как прави-
ло, становится прерогативой экипажа судна [1].

В зимнюю навигацию ледовые условия в бас-
сейне Азовского моря практически предельны, что 
отражается на работе имеющихся типов ледоколов. 
Безопасность ледовой навигации в мелководном 
Азовском море напрямую зависит от сложившихся 
гидрометеорологических условий в осенне-зимний 
период, а именно от температурного и ветрового 
режимов, температуры поверхностного слоя и соле-
ности морской воды и, как следствие, — суровости 
зимы. Поэтому исследование и учет погодных усло-
вий при планировании обеспечения безопасности мо-
реплавания в ледовых условиях по Азовскому морю 
является весьма актуальной задачей.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

В [2] рассмотрены состояния и основные пробле-
мы ледовой проводки судов для обеспечения безопас-
ности судоходства по каналам Азовского моря, а так-
же выделены проблемы, связанные с прохождением 
ледоколов и судов по каналу из-за того, что лед из-
мельчается по всей его трассе и тем самым закупори-
вает все пространство до дна между кромками кана-
ла, выходящими на мелководье, и ледяным покровом 
поверхности моря. В этих условиях проводка транс-
портных судов по каналу и управление ими практиче-
ски трудно выполнимы. 

Опыт ледовых проводок [3] караванов судов мо-
жет быть использован для планирования ледовых 
операций и составления пошагового алгоритма про-

гноза состояния ледового покрова по формированию 
каравана судов.

В [4] представлены исследования, которые яв-
ляются попыткой регламентации работы флота на  
морских каналах и фарватерах путем управляемого 
воздействия на эффективность работы судов и без-
опасность мореплавания с использованием совре-
менных подходов к проводке караванов и методов 
управления судами ледового класса под проводкой 
ледоколов.

В [5] выделены особенности влияния ледового 
покрова на судоходство по Азовскому морю.

В [1] рассмотрена оценка правильности проекти-
рования, конструирования и изготовления судна по 
ледопроходимости, включая его ходкость, прочность 
и маневренность.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ — анализ ледовой обстановки 
навигации в Азовском море в зимний период и ар-
гументированный выбор ледокола для обеспечения 
круглогодичного бесперебойного грузооборота пор-
та. Как следствие — обоснование необходимости 
обновления ледокольного флота Украины, поскольку 
единственный работоспособный ледокол даже с уче-
том проведенной реновации практически полностью 
выработал свой ресурс.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
При сравнительно небольшой площади Азовское 

море имеет важное транспортное значение для Укра-
ины. На востоке сосредоточен большой промышлен-
ный потенциал, составляющий значительную часть 
экономики страны. Наличие морских транспортных 
магистралей, функционирующих круглогодично, по-
зволяет значительно уменьшить стоимость перевозки 
грузов и более равномерно распределить производ-
ственные мощности портов на Азовском море.

[5] Zaytsev Val. V., Lysyy А. А. Analiz vliyaniya ledovogo pokrova na sudokhodstvo v Azovskom more [Analysis 
of the influence of ice cover on navigation in the Azov Sea]. Visnyk NUK [Bulletin of NUOS]. Nikolaev, 2014, 
issue 3, pp. 26–30.

[6] Dumanskaya I. О. Tipovye ledovye usloviya na osnovnykh sudokhodnykh trassakh morey evropeyskoy 
chasti Rossii dlya zim razlichnoy surovosti [Typical ice conditions on major shipping routes of the seas of 
the European part of Russia for winters of a varying severity]. Available at: https://elibrary.ru/download/
elibrary_21086836_32601296.pdf.

[7] Dumanskaya I. О., Kotilevskaya A. M. Otsenka vozmozhnosti ispolzovaniya prognosticheskikh metodik XX 
veka v sovremennoy praktike ledovogo obsluzhivaniya moreplavaniya na nearkticheskikh moryakh Rossii [As-
sessment of the possibility of using predictive techniques of the twentieth century in the current practice of ice  
navigation services in the non-Arctic seas of Russia]. Available at: http://method.meteorf.ru/publ/tr/tr343/dum_
kot.pdf.

[8] Pravila klassifikatsii i postroyki morskikh sudov Morskogo Registra Sudokhodstva [Rules for the classification 
and construction of sea vessels of the Maritime Register of Shipping]. Available at: http://msun.ru/upload/fold-
ers/edu_lit/kaf/sv/data/addition/Registr/Registr.pdf.

[9] Pravila po oborudovaniyu morskikh sudov Morskogo Registra Sudokhodstva [Rules for the equipment of sea 
vessels of the Maritime Register of Shipping]. Available at: http://msun.ru/upload/folders/edu_lit/kaf/sv/data/
addition/Registr/Registr.pdf.
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Ледообразование в Азовском море начинается 
у северо-восточного побережья, постепенно распро-
страняясь на запад и юг. По многолетним данным 
устойчивое ледообразование на севере моря наблю-
дается в середине декабря, а на юге — в январе. В Ма-
риуполе за последние 70 лет дата появления первого 
льда наблюдалась 12 декабря 1994 г., а поздняя —  
5 февраля 1966 г.

Основными показателями оценки ледовых усло-
вий для прохода судов являются: ледовитость (пло-
щадь, занятая льдом любой сплоченности, в процен-
тах от общей площади моря или любой другой ак-
ватории), толщина льда и его сплочённость, а также 
продолжительность ледового периода.

Ледовитость моря характеризует пространствен-
ное распространение льда по всей акватории моря, 
которая определяется в процентах. Наибольший ле-
дяной покров наблюдается в конце января и в первой 
половине февраля. В конце февраля ледовитость по-
степенно уменьшается.

Сплоченность льда — непостоянная ледовая ха-
рактеристика. По данным многолетних наблюдений, 
можно отметить, что наиболее сплочённый лёд в се-
верных районах моря, а в южных — редкий лёд. В от-
дельные суровые зимы вся акватория Азовского моря 
покрыта льдом.

Толщина льда также важна для оценки ледовых 
условий. Нарастание льда в Азовском море происхо-
дит неравномерно, в открытом море и на подходных 
каналах оно меньше, чем у береговой черты. Следу-
ет подчеркнуть, что процесс нарастания льда может 
носить скачкообразный характер, так как на Азовье 
периоды отрицательных температур могут меняться 
на периоды положительных температур воздуха. По 
многолетним наблюдениям, максимальная толщина 
льда в Мариуполе отмечалась 5 марта 1931 г. и соста-
вила 80 см, в 1969 г. — 70 см, а 15 марта 1986  г.  — 
59 см.

Продолжительность ледового периода определя-
ется от даты появления первого льда до даты полного 
очищения. По многолетним климатическим данным, 
наибольшая продолжительность ледового сезона 
(количество дней с отрицательной температурой) — 
126  дней (в 1984−1985 гг.), а наименьшая — 34 дня 
(в 2006−2007 гг.) 

Суровость зимы обусловлена величиной отрица-
тельных температур воздуха, влияющих на процесс 
ледообразования, а также продолжительностью ледо-
вого периода. За последние три года (2014−2017 гг.) 
ледовый сезон был самый длительный — 259 градусо-
дней. Тем не менее, несмотря на длительные отрица-
тельные температуры в 2015−2016 гг., лед практиче-
ски не образовывался на Азовском море.

На примере зимнего сезона 2016−2017 гг. авто-
рами рассмотрена зависимость и составлены семан-
тические графики ледовой обстановки от синопти-

ческой (метеорологической) обстановки Восточно-
Украинского морского региона, рис 1.

В зимний период ледоколы осуществляют про-
водку караванов судов в порты Мариуполь, Бердянск, 
а также Ростов-на-Дону, Азов, Темрюк и Ейск. С 
улучшением ледовых условий увеличивается коли-
чество одновременно проводимых судов. Трудность 
прохода судов во льдах Азовского моря усугубляется 
и небольшими глубинами, вследствие чего устроены 
морские фарватеры (каналы) на подходах к портам.

Ледовая навигация осложняется и метеорологи-
ческими явлениями, ухудшающими видимость: ад-
вективные туманы, выпадение сильного снега и ме-
тели. Обычно эти явления связаны с выходом южных 
циклонов, которые сопровождаются штормовыми ве-
трами. Штормовой ветер, в свою очередь, приводит 
к таким явлениям, как дрейф, подвижка и торошение, 
а также навалы льда на портовые и береговые соору-
жения. 

Как продолжительность ледового периода, так 
и распространение ледового покрова на акватории 
моря влияют на условия работы морского флота 
и портов в зимний период.

Для оперативного и качественного обслуживания 
морского флота в период зимней навигации на Азов-
ском море, исходя из его ледового режима и много-
летних климатических данных ежегодно составляют-
ся долгосрочные ледовые прогнозы. Ледовый режим 
в основном определяется характером и интенсивно-
стью атмосферных процессов, физическими и хи-
мическими свойствами морской среды. Вероятность 
встречи судов с льдом (Pk) можно условно рассчитать 
по формуле [6]:

Рис. 1. Семантические графики изменения ледовой обста-
новки в Азовском море в зимний период: 

t — температура воздуха, ºС; V — скорость ветра, м/с; 
date — период исследований (числа, месяцы); B — толщина 
льда, см;      — начало льдообразования;     — чистая вода;   
      — плотный лед;      — неподвижный лед
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100%,= ⋅k
k

k
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                        (1)

где Nk  — число встреч со льдом с заданными свой-
ствами; nk — количество наблюдений в k-м квадрате.

Необходимо строить карты ледовой обстанов-
ки в мягкую, умеренную и суровую зиму для всех  
месяцев ледового сезона, как описано в [6]. По дан-
ным формулы (1) вычисляются примерные параме-
тры ледокола для зимней навигации в ледовых усло-
виях.

Изменение влияния термической составляющей 
развивается по земным меридианам, т. е. имеет мери-
диональный характер. Так, будущую суровость зимы 
на Азовском море в значительной мере определяет 
температура воздуха и направление преобладающе-
го ветра в январе-мае. Заблаговременность прогноза 
первого появления льда по датам перехода темпера-
туры воздуха осенью через 0 °C к отрицательным зна-
чениям присутствует, но очень мала, особенно — для 
Азовского моря [7].

Значительное воздействие оказывает и особен-
ность орографии (описание и классификация форм 
рельефа), изрезанность береговой линии и мелко-
водность Азовского моря. Гидрометеорологическое 
обеспечение зимней навигации предусматривает 
тщательный анализ всей информации, поступающей 
как с береговых станций, так и от судов. В последнее 
время широко применяются данные с искусственных 
спутников, что позволяет в режиме реального време-
ни отслеживать динамику ледового покрова и темпе-
ратурный режим поверхностного слоя моря.

На период зимней навигации в Азовском море 
под председательством капитана порта Мариуполь 
создается ледовый штаб, членами которого делается 
все возможное для обеспечения безопасной и макси-
мально эффективной проводки судов в особых погод-
ных условиях.

Проблема судовождения в районе Мариупольско-
го и Бердянского портов в зимнее время заключается 
в том, что единственный действующий ледокол имеет 
возраст более 60 лет и хотя в 2012−2013 гг. прошел 
реновацию, его полноценная эксплуатация возмож-
на еще очень непродолжительное время, по оценкам 
разных специалистов — до 10 лет.

Поэтому актуально уже сейчас рассчитать опти-
мальные технические требования для нового ледоко-
ла на Азовском море и на уровне государства присту-
пить к реализации проекта приобретения ледокола.

Назначение ледокола:
– обслуживание судов на подходах к Мариуполь-

скому и Бердянскому морским торговым портам, а 
также обеспечение проводок караванов судов в Азов-
ском море и Керчь-Еникальском канале;

– осуществление ледокольных операций в замер-
зающих неарктических морях при толщине льда до 

1,5 м, продвижение непрерывным ходом в сплошном 
ледовом поле толщиной до 1,0 м;

– выполнение морских буксировок судов и плаву-
чих сооружений;

– оказание помощи судам и сооружениям, терпя-
щим бедствие в море — снятие с мели, откачка воды, 
тушение пожара, буксировка аварийных судов.

Важным при выборе ледокола, является то, что-
бы он мог использоваться круглогодично, а не только 
в период ледовой навигации. Поэтому необходимо 
предусмотреть его многоцелевую направленность, 
а  именно возможность его эффективного применения 
в любое время года. Район эксплуатации — Азовское 
море. Общий вид предлагаемого проектированного 
ледокола показан на рис. 2.

Размеры согласно правилам [8] и исходя из опы-
та эксплуатации судна в Азовском море: длина наи-
большая — 73,3 м; длина по КВЛ — 64,5 м; ширина 
по КВЛ — 20,0 м, высота борта — 8,2 м; осадка —  
до 5 м.

Архитектурно-конструктивный тип — однопа-
лубный ледокол с двойными бортами, баком, средним 
расположением машинных отделений, двумя полно-
поворотными винто-рулевыми колонками с бака 
и кормы, со сдвинутыми к носу жилыми рубками  
и открытой палубой в средней и кормовой части. 
Оснащение — в соответствии с требованиями правил 
[9].

Ледопроходимость при движении со скоростью 
около 3 узлов в ровном сплошном первогодичном 
льду прочностью 500 кПа со снежным покровом 
10−20 см при номинальной мощности на валах со-
ставляет не менее 1,0 м. Ледопроходимость на заднем 
ходу возможны не менее чем на переднем ходу. Спа-
сательные операции обеспечиваются при волнении 
моря до 6 баллов и скорости течения — 2 узла.

Очень важно для портов, что данный тип ледо-
кола может выполнять функции буксира и является 
малогабаритным. Это позволит использовать его не 
только во время зимней навигации, а круглогодично, 
при этом удельные расходы на эксплуатацию судна 

Рис. 2. Общий вид проекта ледокола для работы на Азов-
ском море
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существенно снизятся, что даст возможность сэконо-
мить дополнительные финансовые средства.

Приобретение ледокола данного типа позволит 
учесть нестабильность ледовой обстановки и кругло-
годично производить проводки судов по Азовскому 
морю, а также по фарватерам на подходах к портам.

ВЫВОДЫ. Анализ ледовой навигации показал, 
что нестабильность ледовой обстановки и погодных 
условий в Азовском море требует разработки особых 
регламентов безопасности плавания судов в зимний 
период. Круглогодичное судоходство на Азовском 

море ставит новые цели в решении задач по улучше-
нию научно-оперативного обеспечения безопасности 
плавания судов в этом регионе в ледовой обстановке.

Выполненный анализ помогает сформулировать 
конкретные предложения по разработке технических 
требований с целью приобретения нового ледокола 
для Мариупольского порта, имеет практическую на-
правленность, что позволит стабилизировать провод-
ку судов по Азовскому морю в зимний период, а так-
же повысить уверенность клиентов в технических 
возможностях портов Азовского моря независимо от 
колебаний погодных условий.
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Abstract. This research aims to study the seakeeping behavior of a submarine close to the sea water surface. At the 
depths close to the sea level, the submarine experiences the effect of ocean waves. Due to these dynamic effects, 
small and medium submarines cannot perform the snorting operation in rough and stormy sea properly. This study is 
based on the numerical method. For verification of the results, some experiments are carried out in the towing tank of 
the Admiral Makarov National University of Shipbuilding. As a result of this study enabling the small and medium 
submarines to navigate and snort in rough ocean waves, the unique innovative system “Moon-Korol” is presented as 
a new patent.
Keywords: submarine; snorkel; seakeeping; wave spectrum; pitch; heave.

Аннотация. Это исследование посвящено изучению мореходности подводной лодки, движущейся на малой 
глубине в условиях морского волнения. Из-за этих динамических эффектов на малых и средних подводных 
лодках нельзя должным образом осуществить нормальную работу шноркеля на волнении. В основу исследо-
вания положен численный метод. Для проверки результатов некоторые эксперименты проводились в опыто-
вом бассейне НУК имени адмирала Макарова. Практическим результатом этого исследования является патент 
уникальной инновационной системы «Moon-Korol”, обеспечивающей работу перископа и шноркеля малых 
и средних подводных лодок на волнении.
Ключевые слова: подводная лодка; шноркель; мореходность; волновой спектр; угол наклона; перемещение.

Анотація. Це дослідження присвячено вивченню морехідності підводного човна, який рухається на малій 
глибині в умовах морського хвилювання. Із-за цих динамічних ефектів на малих та середніх підводних човнах 
неможливо належним чином здійснити нормальну роботу шноркеля на хвилюванні. В основу дослідження 
покладено чисельний метод. Для перевірки результатів деякі експерименти виконувалися в НУК імені адмі-
рала Макарова. Практичним результатом цього дослідження є патент унікальної інноваційної системи «Moon-
Korol”, що забезпечує роботу перископу і шноркеля на хвилюванні.
Ключові слова: підводний човен; шноркель; морехідність; хвильовий спектр; кут нахилу; переміщення.
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PROBLEM STATEMENT
When a submarine is near the water surface, its mo-

tions are intense, making its operation difficult. To solve 
this problem, submarine depth should be increased. Yet, 
when increasing the depth, the waves effects and subma-
rine motions decrease, in turn increases the seaworthi-
ness. 

LATEST RESEARCH  
AND PUBLICATIONS ANALYSIS

The hydrodynamic forces of ocean surface waves on 
submerged bodies have been studied in several differ-
ent fields of engineering. Some examples are as follows. 
Offshore engineering considers wave impacts on vertical 
and horizontal fixed cylinders as the structural members 
of a platform leg. Several extended studies have been 
conducted to analyze the diffraction around a submerged 
fixed cylinder. Thus, Dean (1948) [1, 2] made use of the 
linearized potential theory to demonstrate the effects of 
reflection. Ursell (1949) [3] and later Ogilvie (1963) [4] 
presented the formulation of wave steepness up to the sec-
ond order. Using experiment as a method, Chaplin (1984) 
[5] measured the nonlinear force on a fixed horizontal 
cylinder beneath the waves. He analyzed the influence of 
the Keulegan-Carpenter number value on the harmonics 
of the applied force 

This subject is also relevant in Wave Energy Con-
verters (WEC). Here, attention is paid to wave effects on 
the moored or prescribed motions of cylinders of energy 
converters just near the surface. This study is noteworthy 
if applied to offshore engineering for moored semi-sub-
mersibles [6-10]. Wu (1993) presented a formulation for 
calculating the forces exerted on a submerged cylinder 
undergoing large-amplitude motions. When the free sur-
face condition is linearized, the body surface condition 
is satisfied in its immediate position. The solution for the 
potential is stated as a multi-pole expansion. Wu obtained 
results for a circular cylinder in a purely vertical motion 
and clock-wise circular motion in a wave field [7]. 

Moreover, wave effects on the non-moored free 
submerged body near the free surface and at the snor-
kel depth are considered in submarine and submersible 
design. This is the category that this study pursues. In 
this work, we intend to determine a safe depth for calm 

and stable motions of a submarine. This safe depth is not 
necessarily equal to wave base. 

In this study, a submarine design is analyzed at sev-
eral depths accompanied by regular surface waves. For 
executing the next stages and gaining and more effective 
and accurate results, precise 3D submarine models and 
numerical prediction of the CFD method can serve as 
a good option. The latter methods are more time-consum-
ing than the analytical ones, but yield better results. There 
are several CFD software tools capable of modeling the 
ocean waves (regular or irregular waves), for instance, 
Flow-3D [10], IOWA and Open FOAM. Accordingly, 
the focus and preference of the study would be the Panel 
method implemented via simulation in Maxsurf [10].

THE ARTICLE AIM is to establish the optimal im-
mersion depth of a submarine near the water surface to 
keep the normal seaworthiness.

BASIC MATERIAL
The study employs three methods: numerical (CFD), 

experimental (model test in a towing tank), and analytical 
(Panel) methods. The point of application of each of these 
methods in the process of research is shown in Fig. 1.

Governing Equations. This section of the thesis pre-
sented by this publication includes the following topics: 
irregular wave spectrum, seakeeping formulations, CFD 
formulations, and Panel method formulation. 

Wave and Response Spectrum. The ship motion in an 
irregular seaway is determined by means of the following 
steps: 

1. A suitable wave spectrum is chosen for a particular 
seaway in which the vessel is to operate. 

2. The wave spectrum is transformed into a spectrum 
where the frequency of encounter is considered instead of 
the absolute wave frequency (Fig. 2). 

3. A plot is obtained in which the ordinates represent 
the amplitude of motion (either pitch, roll or heave) to a 
base of encountering frequency distribution.

4. The diagram obtained in step 3 is modified so that 
the ordinates represent the ratio of the square of the mo-
tion amplitude to the square of the wave amplitude. This 
diagram is dubbed as the response amplitude operators 
(RAO) or simply the “transform spectrum”. 

5. The motion amplitude spectrum is obtained by 
multiplying the ordinates of the transformed wave spec-
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trum by the ordinates of the RAO for the corresponding 
frequencies of encounter. 

6. Finally, the area under the motion amplitude spec-
trum is determined in order to obtain the necessary mo-
tion characteristics.

CFD formulation. To solve the governing equations 
of fluid flow, Flow-3D solves a modification of the com-
monly used Reynolds-average Navier-Stokes (RANS) 
equations. The modifications include algorithms to track 
the free surface. The modified RANS equations have the 
following form:

Continuity:

( ) ( ) ( ) 0x y zuA vA wA
x y y

∂ ∂ ∂
+ + =

∂ ∂ ∂

Momentum: 

1 1 'i i
j j i i

F j i

U U PU A g f
t V x x

 ∂ ∂ ∂
+ = + +  ∂ ∂ ρ ∂ 

Theory of Panel Method. In order to apply the Panel 
method, the wave height and steepness are also assumed 
to be so small that the use can be made of the linear wave 
theory. The fluid is considered to be inviscid and incom-
pressible. The flow is assumed irrotational. Thus, the flow 
field can be stated by a velocity potential gradient, which 
is governed by the Laplace equation and simultaneously 
should satisfy the proper boundary conditions. 

Verification of Numerical Studies

Experimental tests have been performed on the model 
Persia-110 in the towing tank of the Admiral Makarov Na-
tional University of Shipbuilding. The tank has the length 
of 33 m, width of 2.5 m and draft of 1.3 m (Fig. 3).

Evaluation of Stabilizing Methods for Submarines
First, several different stabilizing methods have been 

studied in order to enable submarines to navigate in rough 
seas. The predicted stabilizing effects and disadvantages 
of each method are listed in Table 1.

Accordingly, a completely different and more effec-
tive method has to be introduced. The above studies have 
shown that there is only one practical and realistic way 
of doing this, which is to increase the distance from the 
submarine to the water surface and waves. However, as 
discussed earlier, the height of the snorkel mast has a se-
rious limitation because it causes a severe hydrodynamic 
resistance, high vibration and structural problems. Our 
innovative solution to get out of this deadlock is to pres-
ent an inventive design called the Moon-Korol system. 
The Moon-Korol system, or the Snorting Buoy, is an en-
gineering plan which was unveiled by M. Moonesun and 
U. Korol in 2013. This patent was registered in Ukraine 
and Iran. 

The main advantage of this system resides in enabling 
small and medium submarines to snort in rough ocean 
waves. Currently, small and medium submarines cannot 
perform the snorting operation in rough and stormy sea 
because they have weak stability and seakeeping specifi-

Fig. 1. Methodology applied in the process of research

Fig. 2. Prediction of ship motion in an irregular seaway via 
Wave spectrum, Encountering wave spectrum, Response in 
regular waves, Response Amplitude Operator (RAO) and Re-
sponse spectrum
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cations. The defect was covered by this innovative plan. 
First, the Moon-Korol system was designed for installing 
on the medium-size submarines of Iranian Navy. 

The main advantages of the Snorting Buoy are as fol-
lows.

1. Small and medium submarines are capable of 
snorting in rough waves. 

2. There are fewer movements at snorting operation. 
3. There are fewer risks of aerial bombing attack. 
4. The SONAR hearing is improved as there is less 

ambient noise from the waves.
5. Forward speed at snorting operation can be near 

zero. 
As shown in Fig. 4, this buoy is mounted inside the 

sailing and will be released at a safe depth beneath the 
sea water level. This safe depth, as mentioned above, 
should not be less than 0.1λ. The inside arrangement of 
the Snorting Buoy is presented in Fig.4.

CFD and Panel Method Results and Analysis
Fig. 5 renders the variations of total resistance versus 

depth for Model-A in the modeling under calm water. The 
graph shows that the fully submerged depth is registered 
at H* = 4.5 or h = 4.5D. A sharp decline in resistance oc-
curs from just near surface (H* = 0) to the H* = 1, with 
wave resistance decreasing by 80%. This is referred to as 

“Milestone depth”. The Milestone depth in Model-A is at 
H* = 1, or h = D, or h = 0.12L. Next, we have performed 
the modeling under calm water with the use of the CFD 
method in the Flow Vision software.

For our next step, we performed the modeling under 
regular and irregular waves via the CFD method in the 
Flow-3D software. The general configurations and di-
mensions of domain are shown in Fig. 6. The length and 
width are 12 and 2.6 m, respectively, while the depth is 
4 m (3.5 for draft and 0.5 for freeboard). The boundary 
conditions are as follows: input “wave”, output “speci-
fied pressure and other sides are symmetry”. The model 
is situated at different depths of “h” according to Fig. 6 a. 
There are two mesh blocks: one block for the total do-
main with coarse meshes and the other block for fine 
meshes around the object body. The accuracy of the body 
shape depends on the fine meshes (Fig. 6 b). To produce 
the wave, the input boundary condition is “Wave”; Flow-
3D can generate regular and irregular waves. The gener-
ated wave and the position of the object under waves are 
shown in Fig. 6 c.

For studying the wave effects on the submarine, sev-
eral depths for submarine situation (h) are considered ac-
cording to Fig. 6 a and Table 2.

Fig. 4. Schematic of the Moon-Korol snorting system:
a — Moon-Korol is mounted in after a part of the sailing; b — 
Moon-Korol is released to sea level for fresh air suction and 
exhaust emission

а)

b)

Fig. 3. Persia-110 model in the marine laboratory of the Admiral 
Makarov National University of Shipbuilding

Table 1. Main disadvantages of stabilizing methods

1 Bilge Keel There is no effect reducing the pitch 
motion.

2 Stabilizing Tank
Existing tanks cannot be used 
properly. It is impossible to set some 
new tanks.

3 Fin Stabilizer
Large dimensions of hydroplanes 
lead to a drop in speed and thus the 
heave increase.

4 Gyrostabilizer
The large weight causes 
inappropriate arrangement and 
placing.
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In conclusion, the results could be abstracted in the 
Fig. 7, which fairly shows the gradient of movements 
versus depth of submergence. Depth of λ/2 could be con-
sidered an absolutely calm depth, but the depth of 0.1λ 
could be recommended as an operational safe and ap-
proximately calm depth for submarines.

The next step for more extensive studies is application 
of the Panel method via Maxsurf software. There are two 
main options of numerical methods for the study based on 
the Potential flow: Strip Theory and Panel Method. The 
Strip Theory is quite common and applicable for surface 
crafts and ships, but it has no applicability for submerged 
bodies. This can be ascribed to a Conformal Mapping ba-
sis, which requires a water plane area. Hence, only the 
Panel Method can be employed in order to study the dy-
namics of submerged bodies like submarines through the 
Potential flow. The main disadvantage of this method is 
an almost zero forward speed. 

This study is performed via Maxsurf Motions. Only 
CFD methods based on solving RANS equations are uti-
lized in order to simulate a submerged submarine at vis-
cous fluid and at non zero speed. This method is more 
accurate, but also more time-consuming with regard to 
solving and more complicated in terms of programming. 

Fig. 6. Wave simulation by means of CFD tools (Flow-3D):
a — dimensions of domain (in meters); b — fine meshes in 
Mesh Block2; c — generated wave and position of submarine

c)

b)

a)

Table 2. Considered conditions for analyses

Submarine depth (m) Description vs wave length
(equivalent to)

1 0 Body tangent to free surface
2 0.05 Rs (or) 0.03λ
3 0.1 Ds (or) 0.06λ
4 0.15 1.5Ds (or) 0.09λ
5 0.25 2.5Ds (or) 0.16λ
6 0.35 3.5Ds (or) 0.22λ
7 0.55 5.5Ds (or) 0.35λ
8 0.75 7.5Ds (or) 0.48λ
9 0.95 9.5Ds (or) 0.61λ
10 1.6 ≅λ
11 2.4 ≅ 1.5λ
12 3 ≅ 3λ

Fig.7. Gradient of RMS pitch versus submergence depth of 
a submarine

Fig. 5. Variations of total resistance versus depth in Model-A
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The visualized results of simulations for submarine mo-
tions and irregular wave surface are rendered in Fig. 8. As 
it can be seen, by increasing the depth of submergence, 
there occurs a decrease in motion amplitude.

With consideration to other cases, it becomes clear 
that by increasing the depth there occurs a fast decrease 
in RMS values (Fig. 9). This decreasing trend shows that 
at the depth of  8 meters (λ/12.5), RMS pitch is only 30% 
of a 1-meter depth (λ/100). Also, at the depth of  8 me-
ters (λ/12.5), RMS heave is only 20% of a 1-meter depth 
(λ/100). This is the major result of the present study, re-
vealing the depth about 0.1λ can be recommended as an 
operationally calm, stable, and safe for naval or research 
submarines. The depth of 50 meters (λ/2 equal wave base 

depth) is absolutely calm; however, it may be inacces-
sible for small and medium submarines. Thus, a logical 
and accessibly recommended depth for all submarine 
types is 0.1λ.

As shown in Fig. 10 and 11, when the submarine is 
near the water surface, the motions are intense. There-
fore, the hatched area is large, and the submarine opera-
tion becomes difficult. To solve this problem, the subma-
rine depth is increased, which in turn decreases the waves 
effects and submarine motions decreases, as well as re-
duces the hatched area. This means that with an increas-
ing immersion depth, the seaworthiness increases.

Fig. 12 shows the result of modeling at the initial 
depth of 40 m. The horizontal axis is the time (mea-

Fig. 8. Dynamic simulation of a submarine under non-linear wave (JONSWAP spectrum): 
a — at the snorkel depth; b — at the depth of 16 m; c — at the depth of 50 m

a)

b) c)

Fig. 9. RMS values of motions at different depths: 
a — pitch angle at heading 180 degree; b — heave at heading 180 degree

a) b)
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Fig. 10. SOE diagram for the pitch angle (limit value of 2.5 degree): submarine at snorting condition, JONSWAP spectrum, sig-
nificant wave height of 2 m

Depth: 3 m (λ/33), O.I = 56% Depth: 5 m (λ/20), O.I = 64%

Depth: 8 m (λ/12.5), O.I = 83% Depth: 12 m (λ/8.3), O.I = 97%

Depth: 16 m (λ/6.25), O.I = 100%
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Depth: 3 m (λ/33), O.I = 36%

Depth: 8 m (λ/12.5), O.I = 76%

Depth: 5 m (λ/20), O.I = 58%

Depth: 12 m (λ/8.3), O.I = 92%

Depth: 16 m (λ/6.25), O.I = 100%

Fig. 11. SOE diagram for RMS Vertical Acceleration (limit value of 0.2 g): submarine at the snorting condition, JONSWAP spec-
trum, significant wave height: 2 m
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sured in seconds) and vertical axis is the depth of sub-
mergence (measured in meters). The suction force of the 
wave causes the submarine to move upward. It is obvious 
that the slope of depth change is not always constant: the 
closer to the water surface, the more suction effects will 
be observed. The diagram of Fig.14 demonstrates that at 
the initial depth of 40 m (0.4λ), the slope of the depth 
change is small, being equal to 0.0288. From the depth of 
35 m (0.35λ), the slope of depth change is slightly higher, 
0.0475. From the depth of 20 m (0.2λ) onwards, the slope 
of the change is very sharp and equal to 0.2431. This sug-
gests that at depths less than 20 m (0.2λ), the amount of 

suction effects and depth variations is very high, and if 
the submarine cannot control the depth, there occurs the 
Broach phenomenon.

CONCLUSIONS. None of the existing stabilizing 
methods are suitable for the use on naval submarines. 
Accordingly, a completely different and more effective 
method has to be introduced. The above studies have 
shown that there is only one practical and realistic way 
for solve this problem, which is to increase the distance 
from the submarine to the free surface of water and waves. 
Yet, as discussed earlier, the height of the Snorkel mast 
has a serious limitation because it causes severe hydrody-
namic resistance, high vibration and structural problems. 
Our innovative solution to get out of this deadlock is to 
present an inventive design called the Moon-Korol sys-
tem. This buoy is mounted inside the sailing and will be 
released at a safe depth beneath the sea water level. This 
depth should not be less than 0.1λ. It has been established 
that this method could be effective for increasing subma-
rine navigation capabilities in rough seas. A conceptual 
design has been done for the snorting buoy detailed sys-
tems, which indicates that it is quite possible to arrange 
the buoy in the submarine. The total weight of this system 
is acceptable, consequently, its installation on top of the 
submarine body does not result in a negative metacentric 
height and instability. Our studies have shown that this 
system has no adverse effects on other submarine sys-
tems.

Fig. 12. Depth change due to the suction force from surface 
waves. Initial depth: 40 m, speed: 5 knots, regular waves height: 
2.5 m, period: 8 sec, wave length: 103 m
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Abstract. The article considers the results of the studies on the electrophysical characteristics of various combinations 
of the impregnated dielectric polypropylene and polyethylene terephthalate films, which can be applied as the working 
insulator of a high-voltage pulse capacitor’s sections. Experiments on mockups of the capacitor’s sections served as 
a basis for the analysis of the influence of polarity of the films and capacitor plates on the electrical insulation resis-
tance and short-term dielectric strength of such dielectric systems. Recommendations for using dielectric systems as 
capacitor insulation are provided.
Key words: dielectric film; dielectric polarity; electrical insulation resistance; dielectric strength; high-voltage pulse 
capacitor.

Анотація. Розглянуто результати досліджень електрофізичних характеристик різних комбінацій просоченого 
поліпропіленово-поліетилентерефталатного діелектрика, що може бути використаний як робочий діелектрик 
секцій високовольтних імпульсних конденсаторів. На основі проведених експериментів на макетах секцій кон-
денсатора проаналізовано вплив полярності діелектрика та обкладок секції на електричний опір ізоляції й ко-
роткочасну електричну міцність таких діелектричних систем.
Ключові слова: плівковий діелектрик; полярність діелектрика; електричний опір ізоляції; електрична міц-
ність; високовольтний імпульсний конденсатор.

Аннотация. Рассмотрены результаты исследований электрофизических характеристик различных комбина-
ций пропитанного полипропиленово-полиэтилентерефталатного диэлектрика, который может быть применен 
в качестве рабочего диэлектрика секций высоковольтных импульсных конденсаторов. На основе проведенных 
экспериментов на макетах секций конденсатора проанализировано влияние полярности диэлектрика и обкла-
док секции на электрическое сопротивление изоляции и кратковременную электрическую прочность таких 
диэлектрических систем.
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Ключевые слова: пленочный диэлектрик; полярность диэлектрика; электрическое сопротивление изоляции; 
электрическая прочность; высоковольтный импульсный конденсатор.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Совершенствование конструкций высоковольт-

ных импульсных конденсаторов в части расширения 
их эксплуатационных характеристик связано с при-
менением в качестве рабочего диэлектрика конден-
саторов пленочных диэлектрических систем [1]. 
Изучение электрофизических характеристик таких 
диэлектрических систем, пропитанных различными 
диэлектрическими жидкостями, является актуальной 
задачей.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ  
ДОСТИЖЕНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

Диэлектрические системы для рабочего диэлек-
трика высоковольтных импульсных конденсаторов 
могут быть как на основе только полиэтилентереф-
талатной пленки [2, 3], так и на основе полипропи-
ленового или комбинированного полипропиленово-
полиэтилентерефталатного диэлектриков [4, 5]. 
В ИИПТ НАН Украины в результате исследований 
электрофизических характеристик различных пле-



23

№ 1 - 2 n  2018ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

ночных диэлектрических структур и их компонен-
тов в условиях воздействия сильных электрических 
полей было получено, что наиболее перспективным 
для применения в качестве рабочего диэлектрика 
высоковольтных импульсных конденсаторов элек-
тротехнических установок различного технологиче-
ского назначения является трехслойный комбиниро-
ванный полипропиленово-полиэтилентерефталатный 
диэлектрик, пропитанный маловязкой жидкостью  
с различным процентным содержанием полярной 
и неполярной составляющих [6−8].

Однако, если для пропитки пленочного диэлек-
трика высоковольтных импульсных конденсаторов 
эксплуатирующихся в нормальных климатических 
условиях [5−7] широко используется трансформа-
торное масло Т-1500, то для пропитки конденсаторов 
погружных электроразрядных комплексов интенси-
фикации добычи нефти и газа, эксплуатирующихся 
при температурах окружающей среды до 100 °С [9], 
должны быть применены диэлектрические жидко-
сти с более высоким пределом рабочей температуры, 
например, полиметилсилоксановая жидкость типа 
ПМС-20, допускающая эксплуатацию при температу-
рах до 200 °С.

ЦЕЛЬ ДАННОЙ РАБОТЫ — сравнение элек-
трофизических характеристик различных комбина-
ций трехслойного пленочного диэлектрика при про-
питке его трансформаторным маслом Т-1500 и поли-
метилсилоксановой жидкостью ПМС-20.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Сравнительный анализ пропитанных диэлектри-

ческих систем проводились на различных вариантах 
трехслойного комбинированного полипропиленово-
полиэтилентерефталатного диэлектрика, который ис-
пользуется в конструкциях высоковольтных импульс-
ных конденсаторов ИИПТ НАН Украины [4, 7].

В конструкциях пленочных диэлектрических 
систем изменялось процентное содержание (по тол-
щине) полярной полиэтлентерефталатной пленки 
(ПЭТ) — х и процентное содержание неполярной по-
липропиленовой пленки (ПП) — (1−х). Вместе с тем, 
с целью исследования влияния перераспределения 
средней напряженности электрического поля по ком-
понентам диэлектрика в соответствии с их относи-
тельными диэлектрическими проницаемостями (ε) на 
кратковременную электрическую прочность изменя-
лось взаимное расположение полярной и неполярной 
составляющей в конструкции диэлектрической систе-
мы при их неизменном процентном соотношении.

В качестве критериев оценки бралось изменение 
таких электрофизических характеристик исследуе-
мых диэлектрических систем, как электрическое со-
противление изоляции Rиз и кратковременная элек-
трическая прочность Eпр ср.

Eпр ср = Uпр ср / dн,                                 (1)

где Uпр ср — средняя величина пробивного напряжения 
образцов; dн — толщина диэлектрической системы.

При этом также рассматривалось влияние на 
эти электрофизические характеристики полярности  
обкладки, прилегающей к полярной или неполярной 
составляющей пленочного диэлектрика.

Конструкций с преобладанием неполярной со-
ставляющей было выбрано четыре варианта:

– толщиной 30 мкм, состоящей из двух слоев по-
липропиленовой пленки толщиной 10 мкм и одного 
слоя полиэтилентерефталатной пленки толщиной 
10 мкм;

– толщиной 34 мкм, состоящей из двух слоев по-
липропиленовой пленки толщиной 12 мкм и одного 
слоя полиэтилентерефталатной пленки толщиной 
10 мкм;

– толщиной 35 мкм, состоящей из двух слоев по-
липропиленовой пленки толщиной 10 мкм и одного 
слоя полиэтилентерефталатной пленки толщиной 
15 мкм;

– толщиной 39 мкм, состоящей из двух слоев по-
липропиленовой пленки толщиной 12 мкм и одного 
слоя полиэтилентерефталатной пленки толщиной 
15 мкм.

Конструкций с преобладанием полярной состав-
ляющей было отобрано также четыре варианта:

– толщиной 30 мкм, состоящей из двух слоев по-
лиэтилентерефталатной пленки толщиной 10 мкм 
и одного слоя полипропиленовой пленки толщиной 
10 мкм;

– толщиной 32 мкм, состоящей из двух слоев по-
лиэтилентерефталатной пленки толщиной 10 мкм 
и одного слоя полипропиленовой пленки толщиной 
12 мкм;

– толщиной 35 мкм, состоящей из двух слоев по-
лиэтилентерефталатной пленки толщиной 10 мкм 
и 15 мкм и одного слоя полипропиленовой пленки 
толщиной 10 мкм;

– толщиной 40 мкм, состоящей из двух слоев по-
лиэтилентерефталатной пленки толщиной 15 мкм 
и одного слоя полипропиленовой пленки толщиной 
10 мкм.

После пропитки диэлектрических систем с раз-
личными конструкциями пленочного диэлектрика 
трансформаторным маслом Т-1500 и полиметилси-
локсановой жидкостью ПМС-20 измерялось элек-
трическое сопротивление изоляции и определялась 
кратковременная электрическая прочность диэлек-
трика путем доведения секций до электрического 
пробоя согласно стандартной методике испытаний 
ГОСТ 27427-87, при этом каждое определение элек-
трической прочности проводилось на пяти образцах.

В таблицах 1 и 2 приведены результаты экспери-
ментальных исследований систем пленочного диэлек-
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Таблица 1. Результаты экспериментальных исследований систем пленочного диэлектрика типа ПП+ПЭТ+ПП 
и ПЭТ+ПП+ПЭТ, пропитанных трансформаторным маслом Т-1500
Конструкция диэлектрика dн, мкм εэкв tg δэкв, ×10-4 х, % Rиз, МОм Uпр ср, кВ Епр ср, кВ/мм σ, кВ

ПП+ПЭТ+ПП 30 2,41 10,27 33,3 18000 17,8 593,3 0,51
ПП+ПЭТ+ПП 34 2,38 9,42 29,4 18500 20,6 605,9 0,37
ПП+ПЭТ+ПП 35 2,48 12,65 42,9 16000 19,7 566,8 0,75
ПП+ПЭТ+ПП 39 2,44 11,53 38,5 17500 23,0 589,7 0,89

ПЭТ+ПП+ПЭТ 30 2,66 18,92 66,7 16000 17,9 596,7 0,2
ПЭТ+ПП+ПЭТ 32 2,63 17,78 62,5 17000 19,6 612,5 0,49
ПЭТ+ПП+ПЭТ 35 2,70 20,28 71,4 15500 19,9 568,6 0,2
ПЭТ+ПП+ПЭТ 40 2,73 21,34 75,0 14500 23,4 585,0 0,49

Примечание. σ — среднеквадратичное отклонение.

Таблица 2. Результаты экспериментальных исследований систем пленочного диэлектрика типа ПП+ПЭТ+ПП и ПЭТ+ 
ПП+ПЭТ, пропитанных полиметилсилоксановой жидкостью ПМС-20
Конструкция диэлектрика dн, мкм εэкв tgδэкв, ×10-4 х, % Rиз, МОм Uпр ср, кВ Епр ср, кВ/мм σ, кВ

ПП+ПЭТ+ПП 30 2,48 9,96 33,3 17500 17,2 573,3 0,75
ПП+ПЭТ+ПП 34 2,45 9,10 29,4 18500 19,6 576,5 0,8
ПП+ПЭТ+ПП 35 2,55 12,38 42,9 16000 19,4 554,3 1,07
ПП+ПЭТ+ПП 39 2,52 11,30 38,5 17000 22,2 569,2 0,98

ПЭТ+ПП+ПЭТ 30 2,75 18,89 66,7 16000 17,5 583,3 0,45
ПЭТ+ПП+ПЭТ 32 2,71 17,66 62,5 16500 18,8 587,5 0,24
ПЭТ+ПП+ПЭТ 35 2,79 20,21 71,4 15000 19,8 565,7 0,75
ПЭТ+ПП+ПЭТ 40 2,82 21,28 75,0 14000 22,4 560,0 0,49

Таблица 3. Результаты экспериментальных исследований систем пленочного диэлектрика типа ПП+ПП+ПЭТ, пропитан-
ных трансформаторным маслом Т-1500

dн,  
мкм

Положительная обкладка на пленке ПП Отрицательная обкладка на пленке ПП

Rиз, МОм Uпр ср, кВ Епр ср, кВ/мм σ, кВ Rиз, МОм Uпр ср, кВ Епр ср, кВ/мм σ, кВ

30 21000 17,4 580,0 0,49 19500 17,7 590,0 0,4
34 22000 19,6 576,5 0,58 20000 19,8 582,4 0,24
35 18500 20,7 591,4 0,51 17000 21,4 611,4 0,58
39 19500 23,0 589,7 0,32 18500 23,6 605,1 0,58

Таблица 4. Результаты экспериментальных исследований структур пленочного диэлектрика типа ПЭТ+ПЭТ+ПП, пропи-
танных трансформаторным маслом Т-1500

dн,  
мкм

Положительная обкладка на пленке ПЭТ Отрицательная обкладка на пленке ПЭТ
Rиз, МОм Uпр ср, кВ Епр ср, кВ/мм σ, кВ Rиз, МОм Uпр ср, кВ Епр ср, кВ/мм σ, кВ

30 11000 18,3 610,0 0,24 12000 18,1 603,3 0,37
32 16000 19,8 618,8 0,51 16500 19,5 609,4 0,55
35 10000 20,8 594,3 0,51 11000 20,6 588,6 0,37
40 9500 23,6 590,0 0,58 10500 23,3 582,5 0,37

Таблица 5. Результаты экспериментальных исследований систем пленочного диэлектрика типа ПП+ПП+ПЭТ, пропитан-
ных полиметилсилоксановой жидкостью ПМС-20

dн,  
мкм

Положительная обкладка на пленке ПП Отрицательная обкладка на пленке ПП
Rиз, МОм Uпр ср, кВ Епр ср, кВ/мм σ, кВ Rиз, МОм Uпр ср, кВ Епр ср, кВ/мм σ, кВ

30 21000 17,3 576,7 0,24 19000 17,5 583,3 0,32
34 21500 19,4 570,6 0,58 19500 19,6 576,5 0,49
35 18000 20,5 585,7 0,45 17000 21,1 602,9 0,37
39 19500 22,6 579,5 0,37 18000 23,3 597,4 0,6
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трика при симметричном расположении их состав-
ляющих. В таблицах 3−6 представлены результаты 
экспериментальных исследований систем пленочно-
го диэлектрика при несимметричном расположении 
их составляющих. Для конструкций ПП+ПЭТ+ПП 
и ПЭТ+ПП+ПЭТ определение влияния полярности 
обкладок на величины их электрического сопротив-
ления и электрической прочности не проводились по 
причине их симметричности.

Анализируя результаты экспериментальных ис-
следований различных конструкций систем пле-
ночного диэлектрика, приведенные в таблицах 1−6, 
видно, что значения электрического сопротивления 
и кратковременной электрической прочности рассма-
триваемых систем пленочного диэлектрика пропи-
танных трансформаторным маслом Т-1500 и полиме-
тилсилоксановой жидкостью ПМС-20 близки между 
собой. В симметричных конструкциях ПП+ПЭТ+ПП 
и ПЭТ+ПП+ПЭТ величина среднеквадратичного от-
клонения при пропитке трансформаторным маслом 
Т-1500 составляет от 0,2 до 0,89 кВ, в этих же струк-
турах, но пропитанных полиметилсилоксановой жид-
костью ПМС-20 − от 0,24 до 1,07 кВ, а в несимметрич-
ных конструкциях ПП+ПП+ПЭТ и ПЭТ+ПЭТ+ПП 
эта разница снижается и колеблется, соответственно, 
от 0,24 до 0,58 кВ и от 0,32 до 0,6 кВ.

Необходимо отметить, что среди этих диэлектри-
ческих систем наибольшей кратковременной элек-
трической прочностью обладают конструкции с пре-
обладанием полярной составляющей. Одновременно 
для симметричных конструкций максимальная элек-

трическая прочность достигается при максимальном 
процентном содержании неполярной составляющей. 
При пропитке трансформаторным маслом Т-1500 
для конструкции ПП+ПЭТ+ПП толщиной 34 мкм — 
Епр = 605,9 кВ/мм, а для конструкции ПЭТ+ПП+ПЭТ 
толщиной 32 мкм — Епр = 612,5 кВ/мм. При про-
питке полиметилсилоксановой жидкостью ПМС-20 
для конструкции ПП+ПЭТ+ПП толщиной 34 мкм —  
Епр = 576,5 кВ/мм, а для конструкции ПЭТ+ПП+ПЭТ 
толщиной 32 мкм — Епр = 587,5 кВ/мм.

Вместе с тем, как показывают результаты экспе-
риментальных исследований, представленные в та-
блицах 3−6, наибольшая электрическая прочность 
диэлектрика достигается, когда обкладка положи-
тельной полярности прилегает к полярной полиэти-
лентерефталатной пленке.

ВЫВОДЫ. 1. Для применения в конструкциях 
высоковольтных импульсных конденсаторов могут 
быть рекомендованы трехслойные пленочные систе-
мы типа ПЭТ+ПП+ПЭТ и ПЭТ+ПЭТ+ПП как имею-
щие наибольшую электрическую прочность.

2. Так как значения электрической прочности 
у одних и тех же диэлектрических систем, пропитан-
ных трансформаторным маслом Т-1500 и полиметил-
силоксановой жидкостью ПМС-20, близки, то выбор 
пропитывающей жидкости определяется температу-
рой эксплуатации.

3. Для конденсаторов эксплуатирующихся с часто-
тами следования зарядов-разрядов от 0,1 Гц и выше 
рекомендуются системы с повышенным содержани-
ем неполярной составляющей.

Таблица 6. Результаты экспериментальных исследований систем пленочного диэлектрика типа ПЭТ+ПЭТ+ПП, пропи-
танных полиметилсилоксановой жидкостью ПМС-20

dн,  
мкм

Положительная обкладка на пленке ПЭТ Отрицательная обкладка на пленке ПЭТ
Rиз, МОм Uпр ср, кВ Епр ср, кВ/мм σ, кВ Rиз, МОм Uпр ср, кВ Епр ср, кВ/мм σ, кВ

30 11000 18,3 610,0 0,24 11500 17,9 596,7 0,37
32 15500 19,6 612,5 0,58 16000 19,3 603,1 0,4
35 10000 20,6 588,6 0,37 10500 20,4 582,9 0,37
40 9000 23,4 585,0 0,58 9500 22,9 572,5 0,37
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Abstract. Historical and current experience of the use of marine mammals as part of biotechnical systems of lead-
ing maritime states has been generalized. An underwater biotechnical system (UBTS) (from the Greek Bios — life, 
techne — skill), or a marine mammals system, is a biotechnical system using specially trained marine mammals. Ma-
rine biotechnical systems are created to perform complex tasks on and under the surface of seas and oceans. Marine 
animals have ideal adaptation mechanisms, so they are well tamed and trained. In Ukraine, the research in the field 
of hydrobionics, UBTS synthesis and use was carried out by the Scientific Research Center of the Armed Forces of 
Ukraine “State Oceanarium”, the Institute of Applied Problems of Physics and Biophysics of the NAS of Ukraine 
(formerly the Scientific and Engineering Technological Center of BTS Sonar of the NAS), National Technical Uni-
versity of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Glushkov Institute of Cybernetics, Design department 
“Storm”, Institute of Hydromechanics of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding and others.
Keywords: marine mammals; oceanarium; official use; biotechnical systems; underwater search; echolocation; train-
ing of animals; mental activity of animals.

Анотація. Узагальнено історичний і сучасний досвід використання морських ссавців у складі біотехнічних 
систем провідних морських держав світу. 
Ключові слова: морські ссавці; океанаріум; службове використання; біотехнічні системи; підводний пошук; 
ехолокація; навчання тварин; розумова діяльність тварин.

Аннотация. Обобщен исторический и современный опыт использования морских млекопитающих в составе 
биотехнических систем ведущих морских стран мира.
Ключевые слова: морские млекопитающие; океанариум; служебное использование; биотехнические систе-
мы; подводный поиск; эхолокация; обучение животных; умственная деятельность животных.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Підводна біотехнічна система (ПБТС), (від грец. 

bios — життя, techne — майстерність), або морська 
біологічна система (англ. — Marine Mammals Sys-
tem), — біотехнічна система, у якій використовуються 
спеціально навчені морські ссавці [8]. Морські біотех-
нічні системи створюються для виконання складних 
завдань на поверхні й під водою морів та океанів. У 
морські тварин вдосконалені механізмами адаптації, 
при цьому вони добре приручаються й навчаються.

У нашій державі дослідження в галузі гідробіо-
ніки, ПБТС синтезу, застосування ПБТС проводили 
НДЦ «Державний океанаріум», Інститут приклад-
них проблем фізики і біофізики при НАН України 
(в минулому був науково-інженерним технологіч-
ним центром БТС «Сонар» НАН) Національний 
технічний університет «КПІ», Інститут кібернетики 
ім. В.М. Глушкова, Конструкторське бюро «Шторм», 
Інститут гідромеханіки Національного університету 
кораблебудування імені адмірала Макарова та ін. 

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАІЙ

Технічне обладнання й оснащення ПБТС потре-
бує мінімальних витрат, легко та зручно використо-
вується на практиці. Підбір мінімального оснащення 
є практично індивідуальним для тварин і тренерів-
дресирувальників і залежить від поставлених завдань, 
які необхідно виконати [6]. Практично всі біотехнічні 
системи й механізми морських тварин до сьогодні пе-
ревершують за своїми можливостями характеристи-
ки більшості наявних технічних засобів аналогічного 
призначення.

МЕТА СТАТТІ − проведення аналізу наукових та 
інформації джерел щодо створення і вдосконалення 

технологій і засобів підводно-пошукового, підводно-
охоронного, аварійно-рятувального призначення для 
захисту морських акваторій і територіальної гідро-
сфери з використанням природних адаптацій гідро-
біонтів. Розгляд загальних характеристик і переваг 
ПБТС і надання пропозицій щодо доцільності вико-
ристання ПБТС як засобу охорони об’єктів ВМС ЗС 
України в пунктах базування, портах, на рейдах, міс-
цях якірних стоянок від проникнення диверсантів. 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Уперше спроби використовувати морських тварин 

у військових цілях здійснено в Росії на початку Пер-
шої світової війни. У 1916 р. відомий дресируваль-
ник Володимир Дуров запропонував використовувати 
тюленів для пошуку морських мін. Було підготовлено 
двадцять бойових тюленів, які навчилися знаходити 
під водою муляжі мін і позначати їх буями. Випробу-
вати тюленів в бойових умовах не вдалося.

У 1965 р. секретною постановою Ради міністрів 
СРСР і директивою Головнокомандувача військово-
морського флоту (ВМФ) СРСР №802/00970 ухвалено 
рішення про створення в Севастополі 184-ої науково-
дослідної експериментальної бази ВМФ (військо-
ва частина 13132-К), яка пізніше стала науково-
дослідним центром «Державний океанаріум» [1].

Напрями діяльності центру становили: вивчен-
ня фізіологічних, гідродинамічних, гідроакустичних 
особливостей морських ссавців, перш за все чорно-
морських дельфінів, як моделей для проектування 
засобів боротьби на морі, розробка на основі дослі-
джень нових технологій кораблебудування морських 
та авіаційних транспортних засобів.

Пізніше, з розвитком підводних диверсійних сил 
іноземних флотів, на Океанаріум покладено завдання: 

Technical Conference “Practical problems of radiocommunication development in the GMDSS, in radio naviga-
tion systems and ship traffic control systems”]. Odessa, 2016, pp. 43–44.

[3] Kulahin V. V. Naukovo-doslidnyi tsentr Zbroinykh Syl Ukrainy «Derzhavnyi okeanarium» [The Scientific Re-
search Center of the Armed Forces of Ukraine “The State Oceanarium”]. Hiperion Publ., 2011.

[4] Kulagin V. V., Zhurid B. A. Teoriya morskikh biotekhnicheskikh sistem [The theory of marine biotechnical sys-
tems]. Sevastopol, NPTs «EKOSI — Gidrofizika» Publ., 2010. 330 p. 

[5] Matishov G. G., Kavtsevich N. N., Mikhaylyuk A. L. Opyt obucheniya i primeneniya morskikh mlekopitayush-
chikh dlya zashchity strategicheski vazhnykh obektov ot terroristicheskikh deystviy [Experience in the training 
and exploitation of marine mammals to protect strategically important facilities from terrorist acts]. Rostow on 
Don, Yuzhnyi nauchnyi tsentr RAN Publ., 2007. 128 p. 

[6] Starodubtsev Yu. D., Nadolishnyaya A. P. Istoriya, sovremennoe sostoyanie i perspektivy sluzhebnogo ispol-
zovaniya kitoobraznykh v sostave biotekhnicheskikh sistem dvoynogo naznacheniya [History, current state and 
prospects for the official use of cetaceans as part of dual-purpose biotechnical systems]. Gidrofizika [Hydrophys-
ics], 2011, no. 3, vol. 4, pp. 123–129. 

[7] Sokolov V. Ye., Starodubtsev Yu. D. V podvodnom poiske delfiny. Priroda [In the underwater search for dol-
phins. Nature], 1990, no. 5, pp. 26–31. 

[8]  Shcherbakov V. Tekhnologii: Khvostatyy spetsnaz. Ispolzovanie boevykh zhivotnykh v voenno-morskom spetsnaze 
VMS SShA [Technologies: Tailed Special Forces. The use of combat animals in naval special forces of the US 
Navy]. Zhurnal «Bratishka» [Magazine “Brother”], 2010, no. 11. 
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вивчення й підготовки дельфінів афалін як ПБТС для 
охорони акваторії військово-морських баз й рейдів 
від проникнення бойових плавців. За оцінками, ймо-
вірність безвідмовної роботи протидиверсійної ПБТС 
оцінювалася в 80−90%, що значно вище, ніж у при-
йнятої на озброєння спецтехніки [1].

З 1975 р. тривалий час бойові дельфіни несли ці-
лодобову вахту на вході в Севастопольську бухту.

У 1970–1980-х рр. Севастопольський Океанаріум 
ВМФ був кращим центром щодо роботи з морськи-
ми ссавцями в Європі. Основний напрям діяльності 
океанаріуму пов’язаний з розробкою автоматизова-
них систем охоронної сигналізації з використанням 
чорноморських афалін з метою протидії проникнення 
у відповідну акваторію підводних плавців.

Використання морських ссавців охоплює такі 
основні сфери:

аварійно-рятувальна служба;− 
охорона водних рубежів і районів;− 
підводні пошукові роботи;− 
протимінна оборона;− 
диверсійно-розвідувальні операції;− 
зв’язок, доставка вантажів на ґрунт;− 
протидія службовим тваринам противника;− 
бойові ударні операції.− 

До досліджень здібностей дельфінів були залу-
чені кращі наукові сили Радянського Союзу — ака-
демічні інститути та провідні вищі навчальні за-
клади країни. Московський державний університет  
ім. М. В. Ломоносова почав працювати в Океанаріу-
мі з 1966 р. над вивченням особливостей поведінки 
морських ссавців, їх здатності до навчання та інтелек-
туальних здібностей; розробкою методик навчання 
тварин для виконання службових завдань; здійснен-
ням підготовки тварин для несення служби в складі 
ПБТС; розробкою нових напрямів використання мор-
ських ссавців у складі ПБТС та оцінкою  перспек-
тив їх подальшого використання [6]. У кінці 70-х р. 
минулого століття Московським університетом роз-
роблено систему пошуку за допомогою водолазного 
спорядження у відкритій бухті. Робота природним 
чином продовжилася в процесі створення пошукової 
біотехнічної системи виявлення затоплених засобів 
у відкритому морі. Співробітниками біологічного фа-
культету Московського державного університету за-
пропоновано весь необхідний склад і послідовність 
поведінкових елементів дельфіна та їхнього трене-
ра, методику навчання тварин, здійснено підготовку 
дельфіна до виконання зазначеного завдання у від-
критому морі.

Економічний ефект від застосування біотехніч-
ної системи підводного пошуку обчислюється міль-
йонами рублів у цінах до 1991 р. Створена розробка 
була відразу ж (з 1984 р.) передана для експлуатації 
спеціалізованого підрозділу Чорноморського флоту, 
який виявив на ґрунті й у подальшому підняв десятки  

загублених об’єктів, що не були знайдені пошукови-
ми технічними засобами.

 У 1983 р. на Далекому Сході створено Далекос-
хідний океанаріум ВМФ, призначений для реаліза-
ції науково-практичних результатів Чорноморського 
Океанаріуму ВМФ. 

На сьогодні експериментальні роботи зі службово-
бойового використання арктичних видів тюленів про-
водить Мурманський морський біологічний інститут. 
Фінансування робіт здійснюється безпосередньо 
ВМФ РФ [6].

У 1999−2001 р. Мурманський морський біоло-
гічний інститут Кольського наукового центру РАН 
спільно з Біологічним факультетом Московського 
державного університету ім. М.В. Ломоносова, про-
вів науково-дослідну роботу, присвячену вивченню 
можливостей використання дельфінів афалін і білух 
у багатофункціональній біотехнічній системі. У ході 
виконання досліджень отримано результати, що до-
зволяють реалізувати їх у прикладних НДР з розроб-
ки багатофункціональних пошукових біотехнічних 
систем. Перш за все, експериментально встановлено 
можливість здійснення дельфінами афалінами вибору 
предметів «за зразком»: безпомилкового знаходження 
під водою об’єкта, однакового з показаним як під во-
дою, так і над водою, що свідчить про дуже високий 
рівень розвитку інтелекту (розумової діяльності) цих 
тварин. Для перспектив подальшого відбору, виправ-
лення та підготовки до виконання завдання підводного 
пошуку затоплених об’єктів визначено поведінковий 
репертуар цих тварин під час утримання в обмеженій 
акваторії та встановлено показники їхньої загальної 
активності, різноманітності поведінки, адаптованос-
ті до умов утримання й рівня комфорту, розроблено 
практичні рекомендації для тренерів морських ссав-
ців для подальшого використання в роботі з тварина-
ми, а також оригінальні схеми виконання службових 
завдань у відкритій акваторії; створено оригінальні 
прийоми підготовки тварин для виконання службо-
вих завдань у вольєрі й відкритому морі. [7].

Після окупації в 2014 р. АР Крим склалася ситуа-
ція, що призвела до вимушеного залишення пунктів 
базування ВМС ЗС України. НДЦ ЗСУ «Державний 
океанаріум» був передислокований з АР Крим (м. Се-
вастополь) до м. Одеси.

На сьогодні актуальність створення ПБТС в Украї-
ні для охорони стоянок кораблів, гідроспоруд, портів 
диктується наявними міжнародними відносинами та 
міжнародним тероризмом і балансом сил на різних 
рубежах нашої Батьківщини. Збиток від дій проник-
нення в зазначені місця підводних диверсантів може 
бути пов’язаний з нанесенням удару не тільки вій-
ськового, а й екологічного характеру. 

Досвід використання морських тварин свідчить, 
що вони мають унікальні адаптивні можливості, ви-
соку фізичну витривалість, біологічні системи руху, 
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гідродинаміки, механізми кисневого обміну, декомп-
ресії, які дозволяють китоподібним і ластоногим три-
валий час рухатися з високою швидкістю під водою, 
долаючи значні відстані, легко переносячи перепади 
гідростатичного тиску і зниження температури тіла зі 
зміною глибини занурення.

Високорозвинена аналізаторна система, здатність 
до диференціювання схожих тривимірних предметів 
і їх звукових паттернів забезпечує точність виконан-
ня команд дресирувальника за зоровими і звуковими 
сигналами, поширюваними й у водному середовищі, 
і в повітрі. Високочутливі біологічні сенсори дозволя-
ють морським тваринам розпізнавати підводні біоло-
гічні та технічні об’єкти на значній відстані з високим 
ступенем роздільної здатності в умовах природних 
і штучних акустичних шумів, у каламутній воді, за 
складної топографії дна. Ефективною є система біо-
логічної ехолокації (біоехолокаціі) дельфінів. Дельфі-
ни продемонстрували надзвичайне уміння оцінювати 
не тільки місцерозташування підводних об’єктів, 
а й такі їхні характеристики, як розміри, форма, мате-
ріал, з якого вони виготовлені, порожність або ціліс-
ність і навіть товщину стінок. Ластоногі такого апара-
ту не мають, але виявилися здатні ефективно виявля-
ти об’єкти під водою за допомогою слуху [6, 7].

Практично всі біологічні системи і механізми 
морських тварин до сьогодні перевершують за свої-
ми можливостями характеристики більшості наявних 
технічних засобів аналогічного призначення. Фахівці 
займаються їх вивченням з метою застосування отри-
маних напрацювань у перспективних зразках озбро-
єння й військової техніки. Встановлено, що набагато 
більший інтерес матиме безпосереднє використання 
дресированих морських тварин. Тому основні зусил-
ля спрямовані на:

вибір видів тварин, найбільш доцільних для ви-− 
користання в інтересах ВМС;

встановлення кола завдань, які морські тварини − 
будуть здатні вирішувати;

розробку методик дресирування, які дадуть най-− 
кращі результати;

визначення можливості тривалого проживання − 
обраних видів у прісній (озерній) воді.

Перевагу у виборі зумовлено відносно малими 
малогабаритними характеристиками, порівняно не-
високими витратами на їх утримання та годування, 
а також доступністю біоресурсів цих видів [7].

У повсякденних умовах у пункті постійної дис-
локації тварини утримуються в спеціальних загонах 
(вольєрах) на обгородженій акваторії відкритого оке-
ану, моря. Транспортування тварин в районі бойово-
го призначення може здійснюватися як морем, так  
і по повітрю (на борту кораблів, допоміжних суден  
і літаків). 

У період вирішення поставлених завдань у райо-
нах необхідного використання під носії тварин об-

ладнуються, як правило, судна, кораблі, чиї значні об-
сяги підпалубного простору й житлових приміщень 
дозволяють розмістити весь необхідний обслуговую-
чий персонал, техніку та оснащення. Для транспор-
тування дельфінів та їх проживання в період несення 
служби використовуються спеціальні надувні басей-
ни. Сивучам спеціальні технічні засоби під час тран-
спортування не потрібні, достатньо спеціальної упря-
жі з повідцем. У вільний від участі в проведенні по-
шукових дій час тварини в супроводі своїх тренерів-
дресирувальників, які перебувають на шлюпках, без 
прив’язі плавають у морі [7].

Дельфіни можуть занурюватися на глибину до 
300 м, відмінно справляються з роллю підводних шу-
качів: виявивши небезпечний предмет, тварина його 
позначає або приводить інстуктора.

Морські леви навчаються зривати з плавця-
диверсанта ласти, маску, виривати заґубник з рота, 
перекушувати дихальну трубку, після чого диверсант 
змушений спливти, а сивуч проводить його конвою-
вання до берега.

Крім того, морські леви також здатні нести в зу-
бах спеціальні пастки, що являють собою захвати або 
еластичні манжети на довгих тросах. У разі виявлен-
ня плавця дресирована морська тварина може наки-
нути пастку йому на ноги, що дозволить вилучити 
диверсанта з води та затримати його.

Фахівцями успішно розроблено та впроваджено 
методику оповіщення дельфінами про наближення 
підводних об’єктів малих величин (міні- субмарин та 
аквалангістів). Для цього дельфінів тримали один від 
одного у вольєрах з телекамерами на відстані близько 
200 м. Зображення зводилося на один екран до дис-
петчера. За будь-якого удару об воду (стрибок аква-
лангіста з човна), дельфіни поверталися в його бік, 
і  координати звуку визначалися за перетином напрям-
ків, заданих дельфінами. Простота, ефективність, на-
дійність та економічна вигода цього методу очевидна.

Пошукові дельфіни освоїли підводне фотографу-
вання. Спеціально для пошукових дельфінів розроб-
лено фотоапарат, що витримує глибини понад 100 м. 
Тварин навчали правильно направляти об’єктив на 
ціль, завмирати та тільки в цей момент спускати за-
твор. Одна зі складностей під час підводної зйомки 
полягала в тому, що потужний спалах сліпив тварин, 
тому довелося вчити їх заплющувати очі. Потім за 
фотографіями можна було легко визначити, яка зна-
хідка лежить на дні та чи варто витрачати сили на її 
підйом [7, 8].

Згідно з тактико-технічними характеристиками 
ПБТС найбільш значними є витрати на придбан-
ня, дресирування та утримування морських ссавців. 
Проте необхідно враховувати, що вищевказані витра-
ти суттєво нижчі, ніж побудова бойових кораблів, їх 
оснащення, обслуговування, підготовка та навчання 
персоналу, його утримання. Технічне обладнання та 
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оснащення ПБТС потребує мінімальних витрат, легко 
та зручно використовується на практиці. Підбір мі-
німального оснащення є індивідуальним для тварин 
і тренерів-дресирувальників і залежить від покладе-
них завдань, які необхідно виконати [6].

ВИСНОВКИ. Питання щодо перспективного 
розвитку методології ПБТС, відзначаються такими 
напрямами:

1. Охорона і захист корабля у відкритому морі від 
диверсантів, охорона стоянок кораблів у морі.

2. Мобільний підводний пошук і знешкодження 
затоплених мін, торпед, інших предметів за участю 
гідробіонтів.

3. Пошукові роботи на морських полігонах, ви-
пробування нових зразків озброєння.

4. Спільна робота підводного плавця і гідробіон-
та.

5. Підводний контроль підводних трас, газопрово-
дів, каналів і кабелів оптоліній тощо, функції огляда-
ча виконує гідробіонт, а стимулом є технічні системи 
сигналізації, які встановлені вздовж ліній.

Вважаємо за доцільне провести відновлення ка-
дрового потенціалу за напрямом досліджень; застосо-
вувати новітні наукові дослідження для підвищення 
обороноздатності держави в найближчі роки в інтер-
есах ВМС ЗСУ.
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Abstract. The agrolandscape optimization problem has been analyzed through the formation and the structural and 
functional spatial organization of its ecological framework of the constituent stabilizing lands. Modern theoretical 
and practical proposals of the geographers, land surveyors and ecologists for the optimization of agrolandscapes 
refer to the definition of some median ratios of the areas of its constituent land within different taxonomic units. At 
the same time, no norms of the optimal correlation of land in agricultural landscapes recommended by the scientific 
research in Ukrainian agrarian landscapes have been introduced by the legislation of Ukraine. Requirements for the 
mutual spatial dislocation of the components of the optimal landscape are also not defined. Hence, the authors pro-
pose an approach to the spatial organization of the agrolandscape on the basis of assessing and taking into account 
the influence of climate regulation of afforestation and water bodies on other agrolandscape components. Formation 
of the ecological framework provides such a territorial location of arable lands that they end up in the zones of a per-
manent or periodic positive influence of forests and water bodies. The main result of the study is the development 
of a systematic approach to the formation of the ecological framework for the optimal agrolandscape on the basis of 
a substantiated transformation of the dimensions of its components and their rational mutual spatial allocation. The 
positive influence of forests and water bodies on the characteristics of the agrolandscape’s microclimate is evaluated  
as well.

Keywords: optimal agrolandscape; microclimate; ecological framework; lands.

Анотація. Аналізується проблема оптимізації агроландшафту через просторову та структурно-функціональну 
організацію його екологічного каркасу із стабілізуючих земельних угідь. Оцінено позитивний вплив лісів і во-
доймищ на характеристики мікроклімату агроландшафту. Основним результатом дослідження став розвиток 
системного підходу до формування екологічного каркасу оптимального агроландшафту.

Ключові слова: оптимальний агроландшафт; мікроклімат; екологічний каркас; земельні угіддя.

Аннотация. Анализируется проблема оптимизации агроландшафта посредством пространственной 
и структурно-функциональной организации его экологического каркаса из стабилизирующих земельных уго-
дий. Выполнена оценка положительного влияния лесов и водоемов на характеристики микроклимата агро-
ландшафта. Основным результатом исследования является развитие системного подхода к формированию 
экологического каркаса оптимального агроландшафта. 

Ключевые слова: оптимальный агроландшафт; микроклимат; экологический каркас; земельные угодья.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Статті 2 та 6 Закону України «Про землеустрій» 

визначають призначенням землеустрою зокрема «...
створення екологічно сталих агроландшафтів», а од-
ним з базових принципів землеустрою є забезпечення 
«…екологічної збалансованості і стабільності довкіл-
ля та агроландшафтів» [1]. 

Таким чином, агроландшафт є природно-антро-
погенною системою, яка являє собою об’єкт і ре-
зультат сільськогосподарської діяльності, а очікувана 
ефективність використання сільськогосподарських 
земель багато в чому залежить від формування їхньо-
го сталого агроландшафту.

Значною мірою землевпорядна проблема органі-
зації сталого агроландшафту є екологічною, оскільки 
її розв’язання передбачає створення умов для запо-

бігання кількісної та якісної деградації території, що 
використовується для виробництва сільськогосподар-
ської продукції. Сучасне уявлення про організацію 
екологічно сталого агроландшафту декларується га-
рантуванням доцільного співвідношення площ його 
компонентів (ріллі, лісів, природних  кормових угідь 
тощо), за якого виникає необхідність зменшення 
орного клину України майже на 12 млн. га. Очевидні 
економічні, соціальні та навіть політичні складності 
такого шляху забезпечення сталості агроландшафту 
потребують поглибленого дослідження принципів 
формування його компонентів.
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шафтів у різних природно-сільськогосподарських 
зонах України внаслідок формування оптимального 
співвідношення земельних угідь в агроландшафтах, 
застосування адаптивно-ландшафтного підходу в зем-
леустрої, створення екологічних мереж і коридорів на 
території землекористувань сільськогосподарських 
підприємств, впровадження еколого-економічно об-
ґрунтованої системи сівозмін, ресурсозберігаючих 
агротехнічних та інших заходів землеустрою займа-
ються О. С. Альбещенко, А. В. Барвінський, С. Ю. Бу-
лигін, Г. Б. Гладун, Ю. Г. Гуцуляк, Д. С. Добряк, 
О.  П.  Канаш, Л. І. Копій, В. М. Кривов, Н. А. Крюкова, 
Л. Я. Новаковський, Е. С. Павловський, В. Ф. Сайко, 
А. Я. Сохнич, А. М. Третяк, О. І. Фурдичко, І. П. Шев-
ченко, В. Ю Юхновський. та інші вітчизняні дослід-
ники.

Сучасні теоретичні та практичні пропозиції гео-
графів, землевпорядників, економістів та екологів 
[2–5] щодо оптимізації агроландшафту стосуються 
підвищення економічної ефективності використання 
сільськогоcподарських угідь, екологічної сталості аг-
роландшафту та встановлення певних медіанних спів-
відношень площ його складових угідь у межах таксо-
номічних одиниць природно-сільськогосподарського 
районування. Сільськогосподарські угіддя як визна-
чальна компонента агроландшафту доповнюються 
іншими компонентами, призначення яких можна 
розглядати як екологічний каркас агроландшафту [6]. 
При цьому одним із головних завдань землеустрою 
щодо оптимізації агроландшафтів [7] є запобігання 
надмірному антропогенному навантаженню, у тому 
числі зменшенню надмірної розораності території 
України шляхом виведення малопродуктивних і де-
градованих земель із інтенсивного сільськогосподар-
ського обігу й трансформації їх в екологічно стабільні 
лісові або природні кормові угіддя. 

Водночас питання оптимальної структури агро-
ландшафтів наразі залишається відкритим. Земель-
ним законодавством України нормування визначено 
засобом правового забезпечення оптимізації структу-
ри землекористування [8], проте досі жодні запропо-
новані в наукових дослідженнях і методичних реко-
мендаціях нормативи оптимального співвідношення 
земельних угідь в агроландшафтах не затверджено 
на державному рівні й не закріплено законодавством 
України. Крім цього, у наукових працях не достатньо 
висвітлено питання просторової організації агро-
ландшафту й не обґрунтовано її роль у формуванні 
оптимального агроландшафту. Крім цього, не ви-
значено чітко вимоги до взаємної просторової дис-
локації компонентів оптимального агроландшафту. 
З цієї точки зору розроблено пропозиції переваж-
но стосовно оптимізації просторового розміщення 
полезахисних лісових смуг та інших захисних лі-
сонасаджень в агроландшафтах окремих регіонів  
України [9].

МЕТА СТАТТІ — обґрунтування теоретичних  
засад структурно-функціонального просторового 
формування компонентного складу агроландшафту 
через землевпорядну організацію його екологічного 
каркасу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Проект Постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження нормативів оптимального спів-
відношення земельних угідь» було запропоновано ще 
в 2009 р. Проте цей проект не затверджено, ймовір-
но, через відсутність однозначності в аргументації 
нормативних значень кількісних показників площ 
компонентів оптимального агроландшафту. У на-
укових дослідженнях розглядаються різні оптимальні 
співвідношення площ земельних угідь в агроланд-
шафтах і землекористуваннях сільськогосподарських 
підприємств залежно від природних зон і підзон чи 
природно-сільськогосподарських провінцій їх розмі-
щення, або інтегрального співвідношення площ пе-
ретворених та природних і природно-антропогенних 
екологічних систем [2]. 

Аналіз відомих рекомендацій щодо компонентів 
оптимального агроландшафту та їхньої структури ви-
являє дещо протирічні авторські обґрунтування:

1. Відсутність загальноприйнятого переліку 
обов’язкових до розгляду компонентів (угідь) агро-
ландшафту, співвідношення площ яких забезпечує 
його оптимальність.

2. Значний діапазон рекомендованих співвідно-
шень площ ускладнює прийняття рішення про їхні 
оптимальні значення щодо конкретного агроланд-
шафту.

3. Не визначено вимоги до взаємної просторової 
дислокації компонентів оптимального ландшафту.

4. Проблема оптимізації агроландшафту не роз-
глядається з позицій системного аналізу, яким визна-
чається роль кожного компоненту у створенні збалан-
сованого землекористування.

Усунення останнього протиріччя є необхідним для 
успішного розв’язання складних багатофакторних за-
вдань, до яких належить і формування оптимального 
агроландшафту. Сутність землеробства полягає в ці-
лестрямованій агровиробничій діяльності людини на 
певній території з метою отримання врожаю, у якому 
акумулюється результат складної та тривалої взаємо-
дії ґрунту, рослин, клімату, а головною метою постає 
отримання якісно та кількісно стабільних урожаїв.

Багаторічне та недостатньо (насамперед через 
відсутність у людства відповідних знань) турботливе 
землекористування відобразилось негативно на стані 
земель, призвело до зниження їхньої родючості, роз-
витку процесів деградації: ерозії, засолення, опусте-
лювання, обнадійливим сучасним засобом усунення 
яких вбачається адаптивно-ландшафтна система зем-
леробства, впровадження якої забезпечує створення 
сталого агроландшафту. 
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Таким чином, сталий агроландшафт, ґрунти, рос-
лини, клімат та агротехніка вважаються основними 
чинниками врожайності. 

Показники кожного з чинників мають певні обме-
ження, за яких гарантовано забезпечується очікувана 
врожайність як позитивний кінцевий результат. Ха-
рактерно, що такі обмеження є теоретично вивчени-
ми й практично вивіреними для всіх чинників, окрім 
агроландшафту, концепція якого запропонована гео-
графом В.А. Ніколаєвим у 1987 р., а з 2000-х р. пере-
буває в стадії розробки в географічному й землевпо-
рядному аспектах.

Формування компонентів агроландшафту відбу-
вається переважно під впливом геологічних процесів, 
дії кліматичних факторів й антропогенних перетво-
рень. 

З позиції системного аналізу [10] головними 
чинниками утворення ландшафту є рельєф і клімат, 
оскільки вони постають не лише природними «ініціа-
торами» ландшафту, а також орієнтирами досягнення 
його рівноважного стану. 

Рельєф характеризується крутістю схилів, нега-
тивний вплив надмірності якої традиційно нівелю-
ється належною технологією обробітку ґрунту або 
проведенням відповідних планувальних робіт.

Основними показниками клімату, які, безумов-
но, впливають на стан агроландшафту, є: швидкість 
вітрів, що зумовлюють виникнення й розвиток про-
цесів вітрової ерозії ґрунту; кількість і сезонний роз-
поділ опадів, якими зокрема характеризується водний 
баланс території; вологість повітря, значне зниження 
якої ставить під загрозу виживання рослинності.

Очевидно, що лісові угіддя та поверхневі води ви-
конують, у межах їхньої просторової досяжності, по-
зитивну роль природних регуляторів погодних умов 
локального клімату агроландшафту. 

Лісові масиви та лісосмуги суттєво знижують 
швидкість вітру в межах, захищених ними орних зе-
мель, і сприяють акумуляції й перерозподілу вологи. 
Інтенсивне літнє випаровування насичує вологістю 
повітряні маси, що переміщуються над поверхневи-
ми водами, і знижують небезпеку пригнічення чи за-
гибелі рослин.

У першому наближенні можна вважати, що наве-
дені локальні прояви визначають цільове призначен-
ня лісових і водних компонентів екологічного каркасу 
агроландшафту. 

Безперечно, при всій складності виникнення та 
просторової трансляції зазначених ефектів, масштаб-
ність очікуваних локальних проявів першочергово  
залежить від віддаленості джерела їх дії – лісів і во-
доймищ. 

Значний теоретичний та експериментальний до-
свід підтверджує, що:

– полезахисні лісосмуги ефективно захищають 
орні землі від вітрової ерозії, удвічі й більше змен-

шуючи приземну швидкість вітрів на відстані понад 
30-ти кратної висоти дерев і забезпечують снігозатри-
мання й перерозподіл водних запасів території агро-
ландшафту;

– наявність лісів майже на 140 мм збільшує річну 
кількість опадів, що суттєво сприяє стійкості рослин 
проти посухи й покращує умови виробництва рос-
линницької продукції; зазначений ефект зумовлений 
тим, що ліси створюють суттєву перешкоду вітрам, 
спрямовуючи приземлені повітряні потоки у верхні 
шари атмосфери, де адіабатне зниження їхньої тем-
ператури призводить до формування додаткових ло-
кальних опадів (рис. 1);

– позитивний вплив лісів на агроландшафт також 
характеризується пом’якшенням температури пові-
тря на 3,5º, найбільший позитивний ефект якого по-
мітний у вегетаційний період (рис. 2);

– через формування в лісах холоднішого повітря 
порівняно з незалісненими територіями випаровуван-
ня води зменшується з 87,1% річного шару опадів для 
відкритого поля до 28,4% (для соснового лісу, кожен 
гектар якого зберігає декілька тисяч м3 ґрунтових вод, 
перерозподіляючи їх між іншими компонентами аг-
роландшафту) [11];

Рис. 1. Особливості обміну повітря у лісі: 
а — затримання холодного повітря при проходженні те-
плого фронту; б — швидке витіснення теплого повітря при 
проход женні холодного фронту

а)

б)

Рис. 2. Хід значень середньої температури повітря:
1 — на полях; 2 — в сусідніх лісонасадженнях
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– вплив водоймищ визначається випаровуванням 
вологи з водної поверхні, що регулює температурний 
режим і вологість повітря навколишньої території; 
відстань, на якій відчуваються такий вплив від водно-
го об’єкта, залежить від його розмірів і характеру ре-
льєфу навколишньої території, від берегової лінії во-
досховищ така відстань сягає 3...5 км, але практично 
відчутною вважається відстань у 1,5...2 км [12, 13].

Таким чином, в екологічному каркасі оптимально-
го агроландшафту лісові масиви та водопокриті землі 
необхідно розташовувати на такій відстані один від 
одного, щоб зони їхнього функціонального впливу на 
орні землі перекривалися чи дотикалися. Відповідно, 
підтриманню стабільності агроландшафту сприятиме 
таке розміщення лісів і водойм, за якого рілля пере-
буватиме в зоні їхнього сприятливого впливу.

Якщо сільськогосподарські угіддя знаходяться на 
більшій відстані від лісових або водних компонентів 
агроландшафту, необхідно здійснювати трансформа-
цію угідь. Таким чином, постає можливість обгрун-
товано пом’якшити відому вимогу щодо вилучення 
в Україні близько 12 млн. га орних земель, викорис-
товуючи просторово придатні перелоги, порушені, 
малопродуктивні тощо землі для заліснення та обвод-
нення. 

ВИСНОВКИ. Складність розроблення, обґрун-
тування й практичного впровадження в правове ре-
гулювання земельних відносин уніфікованих норма-
тивів оптимального співвідношення земельних угідь 
в агроландшафтах усіх регіонів України зумовлює 
необхідність пошуку нових шляхів розв’язання цієї, 
безумовно, важливої проблеми землеустрою й охоро-
ни земель. 

Основним результатом дослідження став розви-
ток системного підходу до формування екологічного 
каркасу оптимального агроландшафту на основі об-
ґрунтованої трансформації його компонентів і забез-
печення раціонального взаємного їх просторового 
розміщення. 

Показано, що метою оптимального агроландшаф-
ту є створення мікроклімату (вологість і температу-
ра повітря, швидкість вітрів, баланс запасів вологи), 
сприятливого для ведення сільськогосподарського 
виробництва.

Оцінено позитивний вплив лісів і водоймищ на 
характеристики мікроклімату агроландшафту. Дове-
дено можливість досягнення оптимального співвід-
ношення земельних угідь внаслідок правильної їх 
просторової організації на основі визначення досяж-
ності екологостабілізуючого впливу лісів і водоймищ 
на ріллю.
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Abstract. Choosing the way of economic development, developing appropriate strategies, it is important to analyze 
the basic state of the economy and take into account the current trends. Without a clear understanding of the char-
acteristics of the market and the experience of developed countries, it is difficult to answer the question facing the 
management of the enterprise for the production of both industrial and consumer goods. In the article, the concept of 
industrial goods, the special features of the market for such goods have been studied. The concept of electronic com-
merce and the special features of its application in the sphere of industrial goods in the conditions of the development 
of the fourth industrial revolution are defined.
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Анотація. Обираючи шлях економічного розвитку, розробляючи відповідні стратегії, важливо аналізувати 
базовий стан економіки та брати до уваги сучасні тенденції. Не маючи чіткого розуміння особливостей ринку 
та досвіду розвинених країн, складно відповісти на запитання, які постають перед менеджментом підприєм-
ства з виробництва продукції як промислового, так і споживчого призначення. У статті досліджено поняття 
товару виробничого призначення, особливості ринку таких товарів. Визначено поняття електронної комерції 
та особливості її застосування у сфері товарів виробничого призначення в умовах розвитку 4-ої промислової 
революції. 

Ключові слова: товари виробничого (промислового) призначення; В2В; електронний маркетинг; електронна 
комерція; промислова революція 4.0.

Аннотация. Выбирая путь экономического развития, разрабатывая соответствующие стратегии, важно ана-
лизировать базовое состояние экономики и учитывать современные тенденции. Не имея четкого понимания 
особенностей рынка и опыта развитых стран, сложно ответить на вопросы, которые возникают перед менед-
жментом предприятия по производству продукции как промышленного, так и потребительского назначения. 
В статье исследовано понятие товара производственного назначения, особенности рынка таких товаров. Опре-
делено понятие электронной коммерции и особенности ее применения в сфере товаров производственного 
назначения в условиях развития 4-ой промышленной революции. 

Ключевые слова: товары производственного (промышленного) назначения; В2В; электронный маркетинг; 
электронная коммерция; промышленная революция 4.0.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Невпинний розвиток техніки і технологій, зокрема 

промислова революція 4.0, трансформують економіч-
ні відносини, які виникають у процесі виробництва 
та реалізації продукції. Обґрунтовуючи прийняття 
рішення, виробникові необхідно брати до уваги не 
лише базові особливості ринку, але й адаптуватися до 
нових. Підприємствам, які виготовляють продукцію 
промислового значення, важливо вчасно реагувати 
на зміни, спричинені темпом розвитку економічних 
відносин, аби не втратити конкурентних позицій на 
ринку.  Тож постала необхідність дослідження осо-
бливостей ринку товарів виробничого призначення 
(ТВП) в рамках 4-ої промислової революції. 

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

 Ринок ТВП обіймає вагомий сегмент світового 
ринку товарів і послуг, тому іноземні та вітчизняні 
науковці приділяють достатньо уваги його дослі-
дженню, а саме: Г. Армстронг, П. Дойль. О. Малинка, 
Т. Нільсон, Ф. Шарков, В. Яцентюк та ін. [5]. Однак, 

незважаючи на значну кількість публікацій, досить 
важко виділити чіткі особливості ринку ТВП на цьо-
му етапі розвитку економіки.

МЕТА СТАТТІ — визначення особливостей 
ринку товарів виробничого призначення, класифіка-
ції його продукції в контексті 4-ої промислової рево-
люції. 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Стрімкий розвиток економіки та науко-технічного 
прогресу викликають появу величезного різноманіття 
товарів і послуг на світовому ринку.  Разом з цим по-
глиблюються та трансформуються економічні відно-
сини між людьми, які задіяні у всіх сферах виробни-
чої діяльності (виробництво, розподіл, обмін та спо-
живання створених благ). Сфера дослідження пропо-
нованої роботи зосереджена на відносинах між про-
мисловим підприємством і суб’єктом процесу обміну 
продукції, яким може виступати кінцевий споживач 
або підприємство.  Останнє дозволяє класифікувати 
ринки споживання продукції в результаті процесу її 
обміну, що зображена на рис. 1.

Рис. 1. Суб’єкти процесу обміну
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Ринок кінцевих споживачів (В2С1, business to 
consumer) — ринок, суб’єктами якого є домашні гос-
подарства та окремі особи, які купують товари та по-
слуги з метою задоволення власних потреб. Він ха-
рактеризуються великою кількістю споживачів з від-
носно низькою купівельною спроможністю та висо-
кою еластичністю попиту — коливання цін зумовлює 
відповідну зміну попиту на продукцію. 

Суб’єктами ж ринку підприємств є різноманітні 
виробники або власне особи, які купують товари  для 
подальшого перепродажу або використання у вироб-
ництві. Представники державних установ і місцевих 
громад купують або орендують товари задля здій-
снення своїх безпосередніх функцій з метою реалі-
зацій поставлених політикою країни цілей. Такими 
товарами можуть бути меблі, будівельні матеріали,  
устаткування, озброєння, пальне тощо.  Ринок про-
міжних продавців становлять особи або організації, 
які здають в оренду або перепродають придбані това-
ри з метою збагачення. Ідеальними прикладами пред-
ставниками такого ринку є спеціалізовані супермар-
кети («Епіцентр», «Practiker»). 

Наше дослідження присвячене ринку товарів про-
мислового призначення, на якому зупинимося більш 
детально. Аналіз численних публікацій дозволяє 
стверджувати, що погляди наших попередників щодо 
змісту поняття ТВП різняться. Частина тих, що ви-
далася нам такими, що заслуговують на розгляд, на-
ведена в табл. 1

Як бачимо, більшість з представлених поглядів об-
межується глобальним узагальненням «товар», дехто — 
конкретизує ТПП як «сировину, матеріали, обладнання, 
деталі, споруди, послуги»; інші — обирають проміжну 

позицію, визначаючи ТВП як «сировина, напівфабри-
кати та обладнання». Спільним є те, що товари цього 
виду використовуються підприємствами-виробниками 
інших товарів, хоча дехто з авторів підкреслює суть 
«використання», а саме: подальша переробка, перепро-
даж, надання в оренду. Узагальнюючи, дозволимо собі 
запропонувати таке визначення: ТВП — товари, які ку-
пують підприємства з метою подальшого використання 
для створення власної продукції.

У процесі аналізу нормативної бази були виявлені 
варіанти переліку ТПП затверджені як Департамен-
том з економічних та соціальних питань Організації 
Об’єднаних Націй документом Standard International 
Trade Classification (Edition 4) [13], так і українським 
законодавством (Пояснення до позицій класифікації 
видів економічної діяльності) [4]. 

Виробники ТПП можуть виготовляти як товари 
серійного виробництва, так і унікальні товари (спе-
ціальні замовлення, обмежені партії тощо). Велика 
кількість найменувань товарів зумовлює необхідність 
їхньої класифікації, яка, виявляється, може бути ство-
рена за різними критеріями: терміном використання 
товару, способом виготовлення, за швидкістю перене-
сення вартості та характером використання. На нашу 
думку, найбільш доцільно узагальнити ТВП за функ-
ціональною спорідненістю у виробничому процесі. 
Ця гіпотеза ґрунтується на тому, що основним спо-
живачем такої продукції є підприємство, отже, вироб-
ництво функціонально споріднених товарів в одному 
місці — значна економіка як їхнього виробника — на 
собівартості товару, так і споживача – на транспорту-
ванні складових майбутнього продукту. Пропонуємо 
використовувати класифікацію, наведену на рис. 2.

____________
1 Для позначення цього терміна використовують шифр, який створили з літер «В» (з англ. «business» — бізнес) та «С» 
(з англ. «consumer» — споживач), а також прийменника «to» (з англ. «до»), що вимовою наближено до «two» (з англ. циф-
ра 2). Отже, дослівно код означає «бізнес до споживача».

Таблиця 1. Дефініції товару виробничого (промислового) призначення

Автор Визначення
В.Н. Парсяк ТВП — товари, які використовуються підприємствами-виробниками інших товарів [3]

С.С. Гаркавенко ТВП — товари, призначені для використання у виробничому процесі, для перепродажу 
або здавання в оренду [2]

Р. Брейли, С. Майерс

 Товари промислового призначення (ТПП) — результати діяльності людини у вигляді  
сировини, матеріалів, обладнання, деталей, споруд, послуг, які купують приватні особи чи 
організації для подальшої переробки чи використання в господарській діяльності, пере-
продажу чи здавання в оренду [1]

Todor Raluca-Dania 
(Transilvania University  
of Braşov) 

Промислові товари — це сировина, обладнання чи напівфабрикати, необхідні підприєм-
ству для виробництва або поставки товарів або інших послуг [12]

 Evan Tarver Промислові товари зумовлені попитом на споживчі товари, складовою яких вони є [10]

Dictionary of Business Terms ТВП — продукти або послуги, придбані для використання у виробництві інших товарів 
або послуг, для  виробництва або для перепродажу іншим споживачам [8]

American Marketing 
Association’s Industrial 
Marketing Committee

ТПП — товари, які використовуються у виробництві споживчих товарів, інших  
промислових товарів та послуг та / або сприяють функціонуванню підприємства [9]
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На нашу думку, аналізувати особливості ринку 
товарів виробничого призначення (B2B) доцільно 
в розрізі його відмінностей від ринку товарів кінце-
вого споживання (В2С). 

По-перше, коло споживачів товарів ринку В2В2  
менше, аніж В2С, проте в більшості випадків по-
купці є більш платоспроможними та обсяг їхнього 
замовлення відчутно більший. При цьому споживач 
(підприємство) може розраховувати на стабільно ви-
соку якість продукції, надійність постачання, варіа-
тивність кредитної схеми придбання товару за конку-
рентоспроможною ціною, можливість адаптації про-
дукту до споживчих потреб та уподобань та можливе 
постпродажне обслуговування. 

По-друге, продукція ринку ТВП — товари вузької 
товарної спеціалізації, що може свідчити про компе-
тентність, професіоналізм і надійність виробника; 
разом з цим покупці також володіють високою ква-
ліфікацією та мають чітко окреслені вимоги до необ-
хідного товару. Характерною особливістю товарів 
(особливо засобів праці) є необхідність їхньої стан-
дартизації на державному або міжнародному рівні. 

По-третє, ринку ТВП притаманна локальна кон-
центрація порівняно з географічною розпорошеністю 
ринку товарів кінцевого споживання (ТКС), що може 
впливати на ціну сировини / напівфабрикатів для вироб-
ництва продукції — зменшення витрат на логістику. 

По-четверте, важливість репутації для виробни-
ка на ринку ТВП відчутно зменшує ризики покупця 
продукції й створює атмосферу взаємодовіри між 
суб’єктами операції купівлі-продажу. 

По-п’яте, основна частина маркетингових витрат 
В2В припадає на організацію персонального продажу, 
аніж на окремі засоби просування, на відміну від В2С.

Тим не менше, в розвинутих країнах світу навіть 
на ринку товарів виробничого призначення менедж-
мент використовує системи маркетингових заходів, 
обираючи найбільш влучні комбінації з огляду на 
особливості продукції. 

Говорячи про виробництво продукції, ринки та 
інструменти збуту, важливо орієнтуватися на до-
сягнення розвитку техніки та технологій, звертаючи 
увагу на поширення автоматизованого «розумного» 
виробництва, технологій обміну й зберігання даних, 
що в системі утворюють поняття «Четвертої промис-
лової революції». Інакше кажучи, «Ера 4.0» нівелює 
кордони між фізичною та цифровою сферами життя, 
розширює межі ефективності виробництва, якості 
продукції та інструментів стимулювання збуту, одним 
з яких є Е-маркетинг (електронний маркетинг). 

Невід’ємною частиною Е-маркетингу є Е-комер-
ція3 — комплекс маркетингових заходів, який ґрун-
тується на застосуванні електронних засобів (рис. 3). 
Е-комерція  — технологія торгових операцій, сторо-
ни яких взаємодіють у світовому павутинні на основі 
стандартів електронного обміну даними, у результаті 
чого, як і зазвичай, право власності або право корис-
тування товаром переходить від продавця до покуп-
ця [3]. 

Будь-яке бізнес-рішення потребує зваженості та, 
перш за все, визначення цілей, які можна досягти за 
допомогою обраного інструменту. Для підприємства, 

Рис. 2. Класифікація товарів виробничого призначення
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2 За аналогією до коду В2С, В2В дослівно означає «бізнес до бізнесу»
3У літературі набули поширення різні назви електронного маркетингу: Е-маркетинг, електронна комерція (Е-комерція), 
он-лайн торгівля, Е-трейдинг.
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яке орієнтоване на ринок товарів промислового при-
значення, використання е-маркетингу – це засіб до-
слідження ринку, створення бажаного іміджу своєї 
компанії та його підтримки, презентації та розповсю-
дження створених продуктів, підтримки постійного 
зв’язку з клієнтами та генерації лідів. 

Найбільш результативним для компаній,  які орі-
єнтовані на виробництво ТВП, є комплекс засобів 
е-маркетингу, популярність та ефективність яких була 
досліджена Content Marketing Institute (рис. 4).

 Аналізуючи результати дослідження, ми можемо 
стверджувати, що найбільш популярними засобами 

Е-маркетингу на ринку товарів виробничого призна-
чення є використання соціальних платформ, e-mail 
маркетинг і робота над контентом сайту компанії.

Е-маркетинг оперує широким спектром  дієвих 
інструментів, доцільність використання яких зале-
жить від специфіки товару та готовності ринку їх 
сприймати та правильно на них реагувати. На відмі-
ну від України, для багатьох розвинутих країн світу 
е-маркетинг на ринку товарів промислового призна-
чення – важлива умова успішного функціонування 
компанії, про що свідчать дані про обсяг товарообігу 
ринку В2В у сфері електронної комерції (рис. 5).

Рис. 5. Обсяг товарообігу ринку В2В у сфері Е-комерції [11]

Рис. 4. Інструменти Е-маркетингу для ринку В2В [7]

Рис. 3. Концептуальна модель функціонування Е-комерції
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Зростаюча динаміка, виявлена за даними діагра-
ми, свідчить про те, що з кожним роком е-комерція 
стає невід’ємною частиною економічного розвитку у 
рамках 4-ої промислової революції, зокрема на ринку 
ТВП. Проте український ринок ТВП не має системно-
го розвитку в цьому напрямі. Відсутня навіть доступ-
на статистична інформація про обсяги реалізованої 
продукції ТВП, що свідчить про те, що аналізу ринку 
В2В не приділяється достатньо уваги.

ВИСНОВКИ 1. Вітчизняні виробники товарів 
виробничого призначення недооцінюють важливість 
і колосальність призначення Е-комерції. Не виключа-

ємо, що саме через цю причину Україна продовжує 
залишатися постачальником на світовому ринку си-
ровинної продукції й поступово втрачає перспективи 
позиціонування у світі як інноваційної індустріальної 
держави.

2. У боргу перед вітчизняним бізнесом перебуває 
й економічна наука, яка не прислухається до соціаль-
ного запиту щодо розробки теоретично-методичного 
підґрунтя й технічного інструментарію, який би 
озброїв менеджмент промислових підприємств су-
часними засобами просування виробничих продуктів 
на міжнародні ринки.
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