
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний університет кораблебудування

імені адмірала Макарова

ЗБIРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ 
ІмЕНІ АДмІРАЛА мАКАРОВА

Наукове видання
№ 1 (475) 2019

Видається 4 рази на рік
Заснований у жовтні 1934 р.

Видавничий дім
«Гельветика»
2019



Засновник – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Рекомендовано до друку та поширення через мережу Internet
Вченою радою Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 

протокол № 8 від 30.08.2019 р.

Редакційна колегія: 
Сербін С. І. – д-р техн. наук., проф., головний редактор
Блінцов B. C. – д-р техн. наук., проф., заступник головного редактора
Торубара В. В. – секретар редакційної колегії
Костирко Т. М. – канд. соц. ком., голова сектору бібліометрії та наукометрії

Члени редакційної колегії: 
Секція «Суднобудування»: Некрасов В. О. – д-р техн. наук, проф., відповідальний редактор секції «Суднобудування»; Бондаренко 
О. В. – канд. техн. наук, доц.; Жуков Ю. Д. – д-р техн. наук, проф.; Зайцев В. В. – д-р техн. наук, проф.; Коростильов Л. I. – д-р 
техн. наук, проф.; Рашковский О. С. – д-р техн. наук, проф.; Щедролосев О. В – д-р техн. наук, проф.; Єгоров О. Г. – канд. техн. 
наук, доц., Морське інженерне бюро (м. Одеса)
Секція «Матеріалознавство»: Квасницький В. Ф. – д-р техн. наук, проф., відповідальний редактор секції «Матеріалознавство»;  
Дубовий О. М. – д-р техн. наук, проф.
Секція «Прикладна механіка»: Ткач М. Р. – д-р техн. наук, проф., відповідальний редактор секції «Прикладна механіка»; Бурдун 
Є. Т. – канд. техн. наук, проф. НУК
Секція «Енергетичне машинобудування»: Радченко М. І. – д-р техн. наук, проф., відповідальний редактор секції «Енергетичне 
машинобудування»; Трушляков Є. І. – канд. техн. наук, проф. НУК; 
Тимошевський Б. Г. – д-р техн. наук, проф.
Секція «Теплоенергетика»: Шевцов А. П. – д-р техн. наук, проф., відповідальний редактор секції «Теплоенергетика»;  
Димо Б. В. – канд. техн. наук, проф.
Секція «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»: Павлов Г. В. – д-р техн. наук, проф., відповідальний 
редактор секції «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Рябенький В. М. – д-р техн. наук, проф.
Секція «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»: Тимченко В. Л. – д-р техн. наук, проф., відповідальний 
редактор секції «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»; Гордєєв Б. М. – д-р техн. наук, проф.
Секція «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»: Приходько С. Б. – д-р техн. наук, проф., відповідальний редактор 
секції «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»; Чернов С. К. – д-р техн. наук, проф.; Ушкац М. В. – д-р физ.-мат. наук, 
доц.; Харитонов Ю. М. – д-р техн. наук, проф.; Гайда А. Ю. – канд. техн. наук., доц.
Секція «Економіка та менеджмент»: Іртищева І. О. – д-р екон. наук, проф., відповідальний редактор секції «Економіка та 
менеджмент»; Парсяк В. Н. – д-р екон. наук, проф.; Рогов Г. К. – д-р екон. наук, доц.; Солесвік М. Б. – д-р екон. наук, проф., 
Бізнес-школа Норд університету (м. Бодо, Норвегія); Ефімова Г. В. – д-р екон. наук, доц.
Секція «Технології захисту навколишнього середовища»: Трохименко Г. Г. – д-р техн. наук, проф. НУК, відповідальний редактор 
секції «Технології захисту навколишнього середовища»; Маркіна Л. М. – канд. техн. наук., доц.
Секція «Історія суднобудування»: Горбов В. М. – канд. техн. наук, проф., відповідальний редактор секції «Історія суднобудування»;  
Галь А. Ф. – канд. техн. наук, проф. НУК
Співробітники організацій України: Грінченко В. Т. – академік НАН України, Інститут гідромеханіки НАН України  
(м. Київ); Косой Б. В. – д-р техн. наук, проф., Одеська національна академія харчових технологій; Хмельнюк М. Г. – д-р техн. 
наук, проф., Одеська національна академія харчових технологій; Кривцун І. В. – академік НАН України, д-р техн. наук, проф., 
Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона (м. Київ); Лебедев В. О. – д-р техн. наук, проф., Інститут електрозварювання ім.  
Є. О. Патона (м. Київ); Міюсов М. В. – д-р техн. наук, проф., Одеська національна морська академія (м. Одеса); Панін В. В. – 
д-р техн. наук, проф., Державний університет інфраструктури та транспорту (м. Київ); Руденко С. В. – д-р техн. наук, проф., 
Одеський національний морський університет
Закордонні вчені: Бохдаль Т. (Tadeusz Bohdal) – д-р техн. наук, проф., Кошалінський технологічний університет (м. 
Кошалін, Польща); Жили Вонг (Zili Wang) – проф., Університет науки і технології провінції Цзянсу (м. Чженьцзян, КНР); 
Ся Гуйхуа (Xia Guihua) – проф., Харбінський інженерний університет (м. Харбін, КНР); Стахель A. (Aleksander Andrzey 
Stachel) – проф., Западно-померанський технологічний університет (м. Щечин, Польща); Хведелідзе П. Г. (Parmen Kh-
vedelidze) – проф., Батумський навігаційно-навчальний університет (м. Батумі, Грузія); Дзіда М. (Marek Dzida) – проф.,  
Гданська Політехніка (м. Гданськ, Польща); Ровінскі Л. (Lech Rowinski) – проф., Гданська Політехніка (м. Гданськ, Польща)

Зареєстровано Міністерством юстиції України 
Свідоцтво КВ № 23142-12982 ПР від 08.02.2018 р.

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 612 від 07.05.2019 р. (додаток 7)  
внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») у галузі технічних наук та економічних наук.

Уміщено статті з результатами досліджень за групами спеціальностей: кораблебудування, енергетика, електротехніка, 
економіка та управління підприємствами, управління проектами, техногенна безпека.

© Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 2019
ISSN 2311-3405 (Print)
ІSSN 2313-0415 (Online)



3

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ № 1   2019СУДНОБУДУВАННЯ

DOI https://doi.org/10.15589/znp2019.1(475).1
УДК 629.5.01:656.6

ReseaRch of changing of passengeR capacity 
of RiveR cRuise passengeR vessels

ИССЛЕДОВАНИЕ ИзмЕНЕНИЯ пАССАжИРОВмЕСТИмОСТИ РЕЧНых 
КРУИзНых пАССАжИРСКИх СУДОВ

alexander g. egorov
egorovag@meb.com.ua
ORCID 0000-0002-2050-8640

А. Г. Егоров,
канд. техн. наук, ст. науч. сотр.

Marine Engineering Bureau, Odesa
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abstract. purpose. Determination of actual passenger capacity of river cruise passenger vessels in operation with 
forecast till 2030. Methodology. Methods of statistical processing, analysis, ship theory and design are applied.  
Results. Research of passenger capacity executed in work has shown that total passenger capacity of river cruise pas-
senger vessels will decrease to 11631 persons (on 52.72%) by 2030. scientific novelty. New approach to classification 
of river cruise passenger vessels in connection with executed modernizations and conversion is offered. practical 
impact. Total passenger capacity of native river cruise passenger vessels continues to decrease both due to write-off 
of vessels and due to reduction of number of places because of comfortableness increase during re-equipment. When 
developing projects of new vessels and modernization of existing ones it is extremely important to know real situation 
with actual passenger capacity. For the solution of problem 113 cruise passenger vessels with active class have been 
investigated. It has been found out that all vessels have been in varying degrees re-equipped or modernized. 43 cruise 
passenger vessels (38.7% of all operating in navigation of 2019) were significantly modernized with increase of com-
fortableness level. Modernization and re-equipment works are still in progress. For significant modernization of ves-
sels from the first group passenger capacity by average decreases on 52.3%, for philosophy save modernization – on 
32%. For significant modernization of vessels from the second group passenger capacity by average decreases on 37%, 
for philosophy save modernization – on 16.1%. To save “river cruise” concept, and not only for foreign tourists, on 
mid-term and long-term perspectives building of new passenger vessels which fully satisfy market requests is recom-
mended. Cruise passenger vessels for classical river routes (PV300, PV500VB, PV09, PKS-180, etc.) and river-sea 
vessels for operation both in adjacent seas and on river routes (PV300VD, PV11, etc.) are among these vessels.
Key words: river cruise; river cruise passenger vessel; passenger capacity; utilization; modernization; conversion; 
prognosis; analysis.
Анотація. мета. Визначення фактичної пасажиромісткості працюючих річкових круїзних пасажирських суден 
із прогнозом до 2030 року. методика. Застосовано методи статистичної обробки, аналізу, теорії корабля і про-
ектування суден. Результати. Виконане в роботі дослідження пасажиромісткості показало, що загальна паса-
жиромісткість річкових круїзних пасажирських суден знизиться до 11 631 чоловіка (на 52,72%) до 2030 року. 
Наукова новизна. Запропоновано новий підхід до класифікації річкових круїзних пасажирських суден по факту 
виконаних модернізацій і конверсій. практична значимість. Загальна пасажиромісткість вітчизняних річкових 
круїзних пасажирських суден продовжує знижуватися як за рахунок списання суден, так і за рахунок зменшення 
числа місць у разі підвищення комфортабельності під час переобладнань. Під час розробки проектів нових суден 
і модернізації існуючих надто важливо мати уявлення про реальну ситуацію з фактичною пасажиромісткістю. 
Для розв’язку поставленого завдання було досліджено 113 круїзних пасажирських суден, які мають діючий клас. 
Було виявлено, що всі судна тією чи іншою мірою були переобладнані або модернізовані. Суттєво модернізовані 
з підвищенням рівня комфортабельності 43 круїзних пасажирських судна (38,7% від усіх працюючих у навігацію 
2019 року). Роботи з модернізації та переобладнання тривають. За істотної модернізації суден із першої групи 
пасажиромісткість у середньому зменшується на 52,3%, у разі збереження філософії – на 32%; за істотної модер-
нізації суден із другої групи – на 37%, у разі збереження філософії – на 16,1%. Для збереження поняття «річковий 
круїз», і не тільки для іноземних туристів, рекомендується на середньострокову й довгострокову перспективу 
будівництво нових пасажирських суден, які б найбільш повно задовольняли запитам ринку. Це можуть бути 
круїзні пасажирські судна як для класичних річкових маршрутів (PV300, PV500VB, PV09, ПКС-180 і т.п.), так 
і судна змішаного плавання для роботи в прибережних морях і на річкових маршрутах (PV300VD, PV11 і т.п.).
Ключові слова: річковий круїз; річкове круїзне пасажирське судно; пасажиромісткість; утилізація; 
модернізація; конверсія; прогноз; аналіз.
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Аннотация. Цель. Определение фактической пассажировместимости работающих речных круизных 
пассажирских судов с прогнозом до 2030 года. методика. Применены методы статистической обработки, 
анализа, теории корабля и проектирования судов. Результаты. Выполненное в работе исследование 
пассажировместимости показало, что общая пассажировместимость речных круизных пассажирских 
судов снизится до 11631 человека (на 52,72%) к 2030 году, и это не считая возможного уменьшения 
пассажировместимости за счет будущих модернизационных работ. Научная новизна. Предложен новый 
подход к классификации речных круизных пассажирских судов по факту выполненных модернизаций и 
конверсий. практическое значение. Для сохранения понятия «речной круиз», и не только для иностранных 
туристов, рекомендуется на среднесрочную и долгосрочную перспективу строительство новых пассажирских 
судов, которые бы наиболее полно удовлетворяли запросам рынка. Это могут быть круизные пассажирские 
суда как для классических речных маршрутов (PV300, PV500VB, PV09, ПКС-180 и т.п.), так и суда смешанного 
плавания для работы в прибрежных морях и на речных маршрутах (PV300VD, PV11 и т.п.).
Ключевые слова: речной круиз; речное круизное пассажирское судно; пассажировместимость; утилизация; 
модернизация; конверсия; прогноз; анализ.

пОСТАНОВКА зАДАЧИ
Отечественный рынок речных круизных перевоз-

ок, несмотря на кризисные явления начала XXI века, 
продолжает развиваться: строятся новые речные кру-
изные пассажирские суда (далее – РКПС), в том числе 
с использованием судов-доноров, переоборудуются и 
модернизируются старые, появляются новые взгляды 
на организацию круизов, новые маршруты.

Такое развитие – вполне адекватная реакция 
рынка на спрос со стороны клиентов (растет плате-
жеспособность, повышаются требования к качеству 
круиза, увеличивается спрос у иностранных тури-
стов на круизы не только на классических линиях 
Киев – Херсон – Одесса, Москва – Санкт-Петербург, 
но и, к примеру, на частично морские линии с выхо-
дом в Черное и Каспийское моря, на круизы по вос-
точным рекам).

Но далеко не все существующие РКПС переобо-
рудованы и модернизированы под современные поня-
тия круизного судна, да и, как показало исследование 
[1, с. 50–57], не все проекты одинаково подходят для 
переоборудования, затраты могут достигать 30–50% 
от стоимости нового судна, как следствие – утилиза-
ция определенной части РКПС.

Общая пассажировместимость отечественных 
РКПС при этом продолжает снижаться как за счет 
списания судов, так и за счет уменьшения числа мест 
при повышении комфортабельности во время пере-
оборудований.

АНАЛИз пОСЛЕДНИх ИССЛЕДОВАНИй 
И пУБЛИКАЦИй И ВыДЕЛЕНИЕ 
НЕ РЕшЕННых РАНЕЕ ЧАСТЕй 

ОБщЕй пРОБЛЕмы
В литературе отсутствует детальная оценка фак-

тической пассажировместимости существующих 
РКПС. Не опубликованы материалы по обоснованно-
му прогнозу пассажировместимости на среднесроч-
ную перспективу. В международном обзоре европей-
ского речного рынка круизов приведены общие дан-
ные по количеству РКПС [2].

При разработке проектов новых РКПС и модерни-
зации существующих крайне важно иметь представ-
ление о реальной ситуации с фактической пассажи-
ровместимостью РКПС, поэтому настоящее исследо-
вание представляется актуальным и своевременным.

Цель исследования – определение фактической 
пассажировместимости работающих РКПС с прогно-
зом до 2030 года.

мЕТОДы, ОБъЕКТ И пРЕДмЕТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

В работе применяются методы статистической 
обработки, анализа, теории корабля и проектирова-
ния судов. Объект исследования – пассажировмести-
мость речных круизных пассажирских судов. Пред-
мет исследования – характеристики речных круизных 
пассажирских судов, которые определяют пассажи-
ровместимость с учетом расположения и компоновки 
помещений.

ОСНОВНОй мАТЕРИАЛ
Для решения поставленной задачи были исследо-

ваны 113 РКПС, имеющих действующий класс РРР 
(на 2019 год) – см. таблицу 1.

В таблице 1 приведены также два круизных суд-
на проекта 301 «Викинг Синеус» и «Принцесса Дне-
пра», работающие на Днепре, круизное судно проек-
та 1168 «Белая Русь», выполняющее круизы в Белару-
си, а также два судна проекта ПКС-40 и судно проекта 
1877 «Россия», которые не совершают круизы.

Было выявлено, что все суда в той или иной сте-
пени были переоборудованы или модернизированы 
(см. таблицу 2).

При этом под понятием «сохранение философии» 
автор понимал такой тип модернизации, при которой 
сохранялся уровень комфортабельности.

В свою очередь «существенная модернизация», 
соответственно, была направлена на повышение 
уровня комфортабельности судна.

Существенно модернизированы с повышением 
уровня комфортабельности 43 круизных пассажир-
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Таблица 1. Данные по пассажировместимости речных круизных пассажирских судов,  
имеющих действующий класс РРР на 2019 год

№
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%

Ти
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 301 Виссарион Белинский 1980 360 289 19,72% Сохранение философии
2 301 Александр Радищев 1982 360 272 24,44% Сохранение философии
3 301 Константин Коротков 1976 360 255 29,17% Сохранение философии
4 301 Константин Федин 1980 360 222 38,33% Существенная модернизация
5 301 Кронштадт 1979 360 222 38,33% Существенная модернизация
6 301 Нижний Новгород 1977 360 214 40,56% Существенная модернизация
7 301 Николай Чернышевский 1981 360 228 36,67% Существенная модернизация
8 301 Санкт-Петербург 1974 360 210 41,67% Существенная модернизация
9 301 Андрей Рублев 1981 360 296 17,78% Сохранение философии
10 301 Княжна Виктория 1982 360 206 42,78% Балконы, существенная модернизация
11 301 Михаил Булгаков 1979 360 307 14,72% Частично балконы, сохранение философии
12 301 Николай Карамзин 1981 360 309 14,17% Сохранение философии
13 301 Россия 1978 360 224 37,78% Балконы, существенная модернизация
14 301 Петр Чайковский 1977 360 207 42,50% Существенная модернизация
15 301 Тихий Дон 1977 360 232 35,56% Существенная модернизация
16 301 Владимир Маяковский 1978 360 317 11,94% Сохранение философии
17 301 Федор Достоевский 1983 360 280 22,22% Сохранение философии
18 301 Викинг Рюрик 1975 360 215 40,28% Балконы, существенная модернизация
19 92-016 Феликс Дзержинский 1978 400 339 15,25% Сохранение философии
20 92-016 Сергей Кучкин 1979 400 300 25,00% Сохранение философии
21 92-016 Михаил Фрунзе 1980 400 328 18,00% Сохранение философии
22 92-016 Мстислав Ростропович 1981 400 212 47,00% Балконы, существенная модернизация
23 92-016 Александр Суворов 1981 400 307 23,25% Сохранение философии
24 92-016 Семён Будённый 1981 400 299 25,25% Сохранение философии
25 92-016 Георгий Жуков 1983 400 318 20,50% Сохранение философии
26 302 Константин Симонов 1984 332 288 13,25% Сохранение философии
27 302 Ленин 1987 332 278 16,27% Сохранение философии
28 302 Георгий Чичерин 1988 332 298 10,24% Сохранение философии
29 302 Зосима Шашков 1986 332 298 10,24% Сохранение философии
30 302 Леонид Соболев 1985 332 284 14,46% Сохранение философии
31 302 Русь 1987 332 282 15,06% Сохранение философии
32 302 Юрий Андропов 1986 332 296 10,84% Сохранение философии
33 302 Княжна Анастасия 1989 332 298 10,24% Сохранение философии
34 302 Леонид Красин 1989 332 317 4,52% Сохранение философии

35 302M Максим Литвинов  
(Кандинский)

1991 350 200 42,86% Существенная модернизация

36 302 Генерал Лавриненков 1990 332 184 44,58% Балконы, существенная модернизация
37 302 Иван Бунин 1985 332 216 34,94% Существенная модернизация
38 302 Игорь Стравинский 1985 332 220 33,73% Балконы, существенная модернизация
39 302 Сергей Дягилев (Рахманинов) 1983 332 208 37,35% Существенная модернизация
40 302 Волга Стар 1984 332 200 39,76% Существенная модернизация
41 302 Дмитрий Фурманов 1983 332 250 24,70% Частично балконы, сохранение философии

42 302 Лебединое Озеро 1986 332 250 24,70% Частично балконы, сохранение  
философии
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1 2 3 4 5 6 7 8

43 302 Лунная соната 1988 332 290 12,65% Частично балконы, сохранение  
философии

44 302 Викинг Ингвар 1990 332 250 24,70% Балконы, существенная модернизация
45 302 Викинг Хельги 1984 332 250 24,70% Балконы, существенная модернизация
46 302 Викинг Акун 1988 332 250 24,70% Балконы, существенная модернизация
47 302 Викинг Трувор 1987 332 250 24,70% Балконы, существенная модернизация
48 302M А.С. Пушкин 1990 350 344 1,71% Сохранение философии
49 Q-040 Александр Пушкин 1974 216 186 13,89% Сохранение философии

50 Q-040 Максим Горький 1974 216 186 13,89% Сохранение философии, в 2019 г.  
не работает, с 2020 г. – перевод на Енисей

51 Q-040 Василий Суриков 1975 216 190 12,04% Сохранение философии

52 Q-040 Илья Репин 1975 216 186 13,89% Частично балконы, сохранение 
философии

53 Q-056 Антон Чехов 1978 250 182 27,20% Сохранение философии

54 Q-056 Лев Толстой 1979 250 178 28,80% Сохранение философии, в 2019 г.  
не работает

55 Q-065 Сергей Есенин 1984 180 136 24,44% Частично балконы, существенная 
модернизация

56 Q-065 Демьян Бедный 1986 180 210 –16,67% Сохранение философии, Лена
57 Q-065 Михаил Светлов 1985 180 210 –16,67% Сохранение философии, Лена
58 463 Принцесса Анабелла 1973 124 98 20,97% Сохранение философии

59 PV08 Александр Грин 2012 180 112 37,78% Балконы, конверсия, существенная 
модернизация

60 588 / 
РЕГК.002

Русь Великая 2013 339 196 42,18% Конверсия, сохранение философии

61 26-37 Афанасий Никитин 1959 312 255 18,27% Сохранение философии
62 26-37 Иван Кулибин 1960 312 259 16,99% Сохранение философии
63 26-37 Октябрьская Революция 1957 312 255 18,27% Сохранение философии
64 26-37 Родная Русь 1961 312 235 24,68% Сохранение философии
65 26-37 Н.А. Некрасов 1961 312 146 53,21% Существенная модернизация
66 26-37 Александр Бенуа 1960 312 144 53,85% Существенная модернизация
67 26-37 Валерий Чкалов 1961 312 196 37,18% Сохранение философии
68 26-37 Волга Дрим 1959 312 109 65,06% Существенная модернизация

69 26-37 /92-
055

Капитан Пушкарев 1960 312 210 32,69% Сохранение философии

70 26-37 Михаил Танич 1962 312 226 27,56% Сохранение философии
71 26-37 Президент 1961 312 146 53,21% Существенная модернизация
72 305 Алдан 1960 311 148 52,41% Сохранение философии
73 305 Александр Свешников 1961 311 149 52,09% Сохранение философии
74 305 Александр Свирский 1963 311 184 40,84% Сохранение философии
75 305 Сергей Образцов 1961 311 159 48,87% Существенная модернизация

76 305 Павел Миронов 1962 311 215 30,87% Сохранение философии, в 2019 г.  
не работает

77 305 Борис Полевой 1961 311 140 54,98% Сохранение философии
78 305 Бородино 1961 311 161 48,23% Сохранение философии
79 305 Василий Чапаев 1964 311 166 46,62% Существенная модернизация
80 305 Ремикс 1964 311 53 82,96% Существенная модернизация, Обь–Иртыш
81 305 Григорий Пирогов 1961 311 179 42,44% Сохранение философии
82 305 Башкортостан 1962 311 132 57,56% Сохранение философии
83 588 И.А. Крылов 1956 364 210 42,31% Существенная модернизация
84 588 А. Матросов 1954 364 250 31,32% Сохранение философии, Енисей
85 588 В. Чкалов 1954 364 250 31,32% Сохранение философии, Енисей
86 588 Алексей Толстой 1954 364 176 51,65% Существенная модернизация
87 588 Солнечный город 1956 364 200 45,05% Существенная модернизация

Продовження таблиці 1
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Таблица 2. Данные по модернизациям активных речных круизных пассажирских судов на навигацию 2019 года

проект
Сохранение философии Существенная модернизация модернизация 

в 2008–2013
модернизация 

в 2014–2019Без  
балконов

Частично 
балконы

Без  
балконов

Частично 
балконы Балконы

301 7 1 7 0 3 3 8
92-016 6 0 0 0 1 1 0

302 10 3 4 0 6 6 8
Q-040 3 1 0 0 0 0 2
Q-056 2 0 0 0 0 0 1
Q-065 2 0 0 1 0 0 1

463 1 0 0 0 0 0 0
588/РЕГК  

(конверсия) 1 0 0 0 0 1 0
PV08  

(конверсия) 0 0 0 0 1 1 0
26-37 7 0 4 0 0 3 1
305 8 0 3 0 0 1 3
588 12 0 8 3 1 3 7
646 4 0 1 0 0 0 1

PV09 - - - - - - -
ПКС-40 - - - - - - -

301 (Днепр) 0 0 1 0 1 0 2
Суммарно 63 5 28 4 13 19 34

Суммарно без 
Днепра

63 5 27 4 12 19 3268 43

1 2 3 4 5 6 7 8
88 588 Цезарь 1955 364 150 58,79% Существенная модернизация
89 588 Очарованный Странник 1956 364 220 39,56% Сохранение философии
90 588 Дмитрий Пожарский 1957 339 245 27,73% Сохранение философии
91 588 А.С. Попов 1961 339 167 50,74% Балконы, существенная модернизация
92 588 А.И. Герцен 1959 339 251 25,96% Сохранение философии
93 588 Космонавт Гагарин 1958 339 187 44,84% Сохранение философии
94 588 Александр Фадеев 1961 339 238 29,79% Сохранение философии

95 588 Ф.И. Панферов 1961 339 150 55,75% Частично балконы, существенная  
модернизация

96 588 Хирург Разумовский 1961 339 160 52,80% Частично балконы, существенная  
модернизация

97 588 Александр Невский 1957 339 196 42,18% Существенная модернизация
98 588 Две столицы 1961 339 212 37,46% Существенная модернизация
99 588 Илья Муромец 1958 339 152 55,16% Существенная модернизация
100 588 К.А. Тимирязев 1959 339 240 29,20% Сохранение философии
101 588 Козьма Минин 1960 339 265 21,83% Сохранение философии
102 588 Михаил Кутузов 1957 339 234 30,97% Сохранение философии

103 588 Н.В. Гоголь 1959 339 220 35,10% Частично балконы, существенная  
модернизация

104 588 Павел Бажов 1960 339 232 31,56% Сохранение философии
105 588 Урал 1958 339 296 12,68% Сохранение философии
106 588 Северная сказка 1957 339 153 54,87% Существенная модернизация
107 646 Господин Великий Новгород 1954 197 120 39,09% Сохранение философии
108 646 Механик Калашников 1955 197 145 26,40% Сохранение философии, Обь-Иртыш

109 646 Родина 1955 197 276 -40,10% Сохранение философии,  
линейные перевозки, Обь-Иртыш

110 646 Механик Кулибин 1955 197 169 14,21% Сохранение философии, Лена
111 646 Близняк 1954 197 56 71,57% Существенная модернизация, Енисей
112 PV09 Штандарт 2017 36 Новострой
113 ПКС-40 Сура 2011 200 Новострой
* ПКС-40 Колёсовъ 2014 200 Новострой, используется как прогулочное
* ПКС-40 Доброходъ 2015 200 Новострой, используется как прогулочное
* 1877 Россия 1973 45 Используется как служебно-разъездное
* 1168 Белая Русь 2016 30 Конверсия из проекта 354У, Беларусь
* 301 Принцесса Днепра 1976 360 240 33,33% Существенная модернизация, Украина

* 301 Викинг Синеус 1979 360 196 45,56% Балконы, существенная модернизация, 
Украина

Закончення таблиці 1
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ских судна (38,7% от всех работающих в навигацию 
2019 года).

При этом на 12-ти круизных пассажирских судах 
(10,8% от всех работающих) были установлены бал-
коны на всех палубах, на 9-ти судах – балконы уста-
новлены частично (для определенной категории но-
меров, чаще всего – для кают класса «Люкс»).

Работы по модернизации и переоборудованию 
продолжаются. За последние пять лет было модерни-
зировано 34 судна (32 в России плюс два днепровских 
судна проекта 301).

Например, на рынок вышла швейцарская компа-
ния Thurgau Travel [3], для которой в межнавигацион-
ный период 2018–2019 годов были модернизированы 
сразу 2 РКПС, в том числе теплоход «А.С. Попов» 
(«Thurgau Karelia») – первое судно проекта 588 с бал-
конами не только для кают класса «Люкс».

На обновленном судне 71 каюта площадью  
14–16 м2 и 10 кают площадью 11–14 м2, при этом ко-
личество пассажиров сократилось до 162 с 339 чело-
век (на 52,2%).

По внутренней классификации оператора судно 
категории 3+* (см. рисунок 1).

Второй – теплоход «Ремикс» («Remix») – судно про-
екта 305 для работы на линии Салехард – Новосибирск 
(река Обь). На обновленном судне каюты площадью 
от 10 до 60 м2, количество пассажиров сократилось до  
53 с 311 человек (на 83%). По внутренней классифика-
ции оператора судно категории 3* (см. рисунок 2).

Помимо компании Thurgau Travel в межнавигацион-
ный период 2018–2019 года активно работали над по-
вышением комфортабельности компании «ВодоходЪ» 
(т/х «Нижний Новгород» и т/х «Санкт-Петербург» – 
см. рисунок 3), «Мостурфлот» (т/х «Сергей Есенин»,  

Рис. 1. Общий вид т/х «А.С. Попов» после модернизации 2018-2019 года. Автор фотографии Александр 
Конов [4]

Рис. 2. Общий вид т/х «Ремикс» после модернизации 2018-2019 года. Автор фотографии Алексей 
Потелещенко [4]
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т/х «А.С. Пушкин», т/х «Россия» – см. рисунок 4), «Ин-
фофлот» (т/х «Василий Чапаев», т/х «Северная сказка»), 
«Донинтурфлот» (т/х «Игорь Стравинский») и «Белый 
лебедь» (т/х «Бородино», т/х «К.А. Тимирязев»).

Автором была выполнена также средняя оценка 
влияния модернизации на пассажировместимость 
речных круизных пассажирских судов.

Для этого все активные РКПС были сгруппирова-
ны в две группы.

Первая (суда проектов 26-37, 588, 305, 646) – это 
грузопассажирские и пассажирские суда для дальних 
линий, построенные с начала 50-х до середины 60-х 
годов прошлого столетия.

Рис. 3. Каюта «Делюкс» на обновленном т/х «Санкт-Петербург» [5]

Вторая группа судов (проекты 301, 302, Q-040, 
Q-056, Q-065, 92-016) – это суда, которые строились в 
70–90-е годы, причем многие уже с учетом круизной 
функции [1, с. 55–57].

При существенной модернизации РКПС из первой 
группы пассажировместимость в среднем уменьшает-
ся на 52,3%, при сохранении философии – на 32%.

При существенной модернизации РКПС из второй 
группы – на 37%, при сохранении философии – на 16,1%.

В таблице 3 рассчитана общая пассажировме-
стимость работающих в 2019 году речных круиз-
ных пассажирских судов, определен средний воз-
раст работающих судов, а также, используя данные  

Рис. 4. Общий вид т/х «Сергей Есенин» после модернизации 2018-2019 года. 
Автор фотографии Максим Назаркин [4]
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Таблица 3. Общая пассажировместимость речных круизных пассажирских судов и прогноз до 2030 года

проект

Фактические данные на навигацию 2019 года прогноз  
на 2025 год

прогноз  
на 2030 год
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301 18 40,11 6480 4505 30,48% 16 4004 10 2503
92-016 7 38,57 2800 2103 24,89% 5 1502 2 601
302 23 32,26 7672 6001 21,78% 22 5740 18 4696
Q-040 4 44,50 864 748 13,43% 2 374 1 187
Q-056 2 40,50 500 360 28,00% 2 360 2 360
Q-065 3 34,00 540 556 –2,96% 3 556 3 556
463 1 46,00 124 98 20,97% 0 0 0 0
588/РЕГК.002 1 6,00 339 196 42,18% 1 196 1 196
PV08 1 7,00 180 112 37,78% 1 112 1 112
26-37 11 58,91 3432 2181 36,45% 6 1190 1 198
305 11 57,18 3421 1686 50,72% 2 307 0 0
588 24 61,13 8311 5054 39,19% 12 2527 3 632
646 5 64,40 985 766 22,23% 2 306 0 0
PV09 1 2,00 36 36 1 36 1 36
ПКС-40 1 8,00 200 200 1 200 1 200
301 (Днепр) 2 41,50 720 436 39,44% 2 436 2 436
PV300 2 684 2 684
PV300VD 1 310 1 310
ПКС-180 2 360 2 360
Суммарно без Днепра 113 46,28 35884 24602 31,44% 81 18764 49 11631

Рис. 5. Прогноз по общей пассажировместимости активных РКПС
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исследований авторов [1, с. 61], даны прогнозы по 
пассажировместимости на среднесрочную перспек-
тиву до 2030 года (см. рисунок 5).

Общая пассажировместимость на 2019 год со-
ставляет 24 602 человека. 

К 2030 году прогнозируется уменьшение пасса-
жировместимости на 52,72% до 11 631 человека, и 
это не считая возможного уменьшения пассажиров-
местимости за счет глубокой модернизации суще-
ствующих круизных судов для повышения уровня 
комфортабельности в 2019–2030 годы.

При этом также не учитываются возможные но-
вые РКПС, которые будут заказаны и построены 
(либо переоборудованы из других типов судов), на-
чиная с 2020 года.

ОБСУжДЕНИЕ пОЛУЧЕННых 
РЕзУЛЬТАТОВ И ВыВОДы

Выполненное в работе исследование показало, 
что общая пассажировместимость РКПС снизится до  
11 631 человека (на 52,72%) к 2030 году, и это не считая 
возможного уменьшения пассажировместимости за счет 
будущих модернизационных работ.

Для сохранения понятия «речной круиз», и не толь-
ко для иностранных туристов, рекомендуется на средне-
срочную и долгосрочную перспективу строительство 
новых пассажирских судов, которые бы наиболее полно 
удовлетворяли запросам рынка. Это могут быть круиз-
ные пассажирские суда как для классических речных 
маршрутов (PV300, PV500VB, PV09, ПКС-180 и т.п.), так 
и суда смешанного плавания для работы в прибрежных 
морях и на речных маршрутах (PV300VD, PV11 и т.п.).
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abstract. Pilotage is carried out with the purpose of ensuring the safety of navigation in complex meteorological and hydro-
graphic conditions. The article describes the features of operation of pilot boats and investigates the effect of characteristics of 
seakeeping on the quality of the performance of its functional operations in given hydrometeorological conditions. The problem 
of providing comfort during operation of high-speed pilot boats is relevant as it is directly related to the well-being of pilots and 
affects their ability to perform their functional duties aimed at successful implementation of piloting. The analysis of negative 
factors associated with the motion of the ship is performed. The factors affecting the physiological state of pilots and crew on 
board are considered. The classification of accelerations is given, determining various levels of motion effects on the human 
body. The indicators directly describing the required level of comfort are discussed and the possibility of their assessment at the 
initial design stages is investigated. The purpose of the article is selection of the appropriate calculation method, which at the 
conceptual design stage would allow to predict such indicators of comfort of pilot boats as vertical acceleration, initial metacen-
tric height and rolling period. The system of limitations of the studied indicators of comfort, which considers the requirements 
for seakeeping, is developed. The method for assessing the comfort indicators of pilot boats for the mathematical model is 
recommended. As a result of solving the optimization problem, validation of calculations was performed. The proposed depen-
dencies can be used in predicting comfort rates for other types of high-speed vessels (patrol, rescue, etc.)
Key words: pilot boat; vertical accelerations; rolling period; initial stability; mathematical model of ship.

Аннотация. Лоцманское обслуживание судов осуществляется с целью обеспечения безопасности мореплавания в 
сложных метеорологических и гидрографических условиях. Проблема обеспечения комфортности при эксплуатации 
высокоскоростных лоцманских катеров является актуальной, так как напрямую связана с самочувствием лоцманов и 
влияет на их способность выполнять свои функциональные обязанности, направленные на успешное осуществление 
лоцманской проводки. В статье описаны особенности эксплуатации лоцманских катеров и выполнен анализ негативных 
факторов, связанных с движением судна на волнении. Рассмотрены факторы, влияющие на физиологическое 
состояние лоцманов и экипажа на борту катера. Приведена классификация ускорений, определяющая различные 
уровни воздействия волнения на организм человека. Описаны показатели, непосредственно характеризующие 
необходимый уровень комфортности, и исследованы возможности их оценки на начальных стадиях проектирования. 
Целью статьи является выбор соответствующих расчётных методик, позволяющих на стадии концептуального 
проектирования прогнозировать такие показатели комфортности лоцманских катеров, как вертикальные ускорения, 
начальная метацентрическая высота и период качки. Рекомендован метод оценки показателей комфортности 
лоцманских катеров для математической модели, а также проведена его верификация в программном комплексе. 
Предложенные зависимости могут быть использованы при предсказании показателей комфортности для других 
типов высокоскоростных судов (патрульных, спасательных, судов береговой охраны и др.).
Ключевые слова: лоцманский катер; вертикальные ускорения; период качки; начальная остойчивость; математическая 
модель судна.



13

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ № 1   2019СУДНОБУДУВАННЯ

Анотація. Лоцманське обслуговування суден здійснюється з метою гарантування безпеки мореплавства в 
складних метеорологічних і гідрографічних умовах. Проблема забезпечення комфортності під час експлуатації 
високошвидкісних лоцманських катерів є актуальною, оскільки безпосередньо пов’язана із самопочуттям 
лоцманів і впливає на їхню здатність виконувати свої функціональні обов’язки, спрямовані на успішне 
здійснення лоцманської проводки. У статті описані особливості експлуатації лоцманських катерів і виконаний 
аналіз негативних факторів, пов’язаних з рухом судна на хвилюванні. Розглянуто чинники, що впливають 
на фізіологічний стан лоцманів і екіпажу на борту катера. Наведено класифікацію прискорень, що визначає 
різні рівні впливу хвилювання на організм людини. Описано показники, які безпосередньо характеризують 
необхідний рівень комфортності, та досліджені можливості їх оцінки на початкових стадіях проєктування. 
Метою статті є вибір відповідних розрахункових методик, що дають змогу на стадії концептуального 
проєктування прогнозувати такі показники комфортності лоцманських катерів, як вертикальні прискорення, 
початкова метацентрична висота і період качки. Рекомендований метод оцінки показників комфортності 
лоцманських катерів для математичної моделі, а також проведена його верифікація в програмному комплексі. 
Запропоновані залежності можуть бути використані для передбачення показників комфортності для інших 
типів високошвидкісних суден (патрульних, рятувальних, суден берегової охорони та ін.).
Ключові слова: лоцманський катер; вертикальні прискорення; період качки; початкова остійність; математична 
модель судна.

пОСТАНОВКА зАДАЧИ
Одним из путей уменьшения аварийности флота 

и повышения безопасности мореплавания является 
улучшение качества лоцманского обслуживания. Как 
известно, лоцманские катера (ЛК) эксплуатируются 
(осуществляют лоцманскую проводку) в сложных ме-
теорологических и навигационно-гидрографических 
условиях (рис. 1), на волнении, при качке, в условиях 
обмерзания и мелкоколотого льда, на мелководье. 

Лоцманское обслуживание характеризуется рабо-
той в стесненных условиях акватории порта; необхо-
димостью сложного маневрирования среди стоящих 
на рейде транспортных судов; опасными условиями 
работы, связанными с проводкой судов в аварийном 
состоянии или перевозящих опасные грузы; боль-
шим количеством швартовок к транспортным судам. 
Таким образом, мореходность как комплекс свойств, 
обеспечивающих судну выполнение своих функцио-
нальных операций в заданных гидрометеорологиче-
ских условиях, очень важна для ЛК.

Статистика навигационных аварий при лоцман-
ской проводке свидетельствует, что 50–90% всех ава-
рий на море связаны с «человеческим фактором» и 

прежде всего его психологическим аспектом. Состав-
ные части психологического фактора – иллюзии, при-
творные гипотезы, привычки, мотивации, стрессы, 
усталость [1; 2]. 

Сложными условиями эксплуатации обусловле-
ны следующие основные требования к ЛК: высокая 
манёвренность, комбинация  небольших  размеров  с 
высокой  скоростью, высокие  мореходные качества, 
требование по созданию безопасных  и  комфортных  
условий  работы.

Проблема обеспечения комфортности при экс-
плуатации высокоскоростных ЛК касается не только 
экипажа, но и лоцманов, поскольку влияет на их спо-
собность выполнять свои функциональные обязанно-
сти, которые, в свою очередь, направлены на успеш-
ное осуществление лоцманской проводки, а значит и 
на безопасность мореплавания. 

АНАЛИз пОСЛЕДНИх ИССЛЕДОВАНИй 
И пУБЛИКАЦИй

Исследования по прогнозированию показателей 
комфортности на начальных стадиях проектирования 
для СМПВ представлены в [3]. В [4] рассмотрены во-
просы определения характеристик качки мегаяхты в 

Рис. 1. Эксплуатация лоцманских катеров в сложных метеорологических и штормовых условиях
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программном комплексе Maxsurf Motion. Проблема 
обеспечения повышенной комфортабельности бы-
строходных пассажирских судов подробно освещена 
в [5]. Расчётные зависимости для определения верти-
кальных ускорений, начальной остойчивости и пери-
ода качки для скоростных судов предложены в [6]. 

В результате анализа последних публикаций и ис-
следований можно сделать вывод о том, что проблема 
правильной оценки показателей комфортности ЛК, с 
учётом специфики эксплуатации судов данного типа, 
является недостаточно изученной и требует деталь-
ного рассмотрения.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – выбор соответ-
ствующих расчётных методик, позволяющих на 
стадии концептуального проектирования прогнози-
ровать такие показатели комфортности ЛК, как вер-
тикальные ускорения, начальная метацентрическая 
высота и период качки. Разработка адекватных за-
висимостей является актуальной в связи с последу-
ющим использованием их в математической модели 
проектируемого ЛК. 

мЕТОДы, ОБъЕКТ И пРЕДмЕТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Случайный характер эксплуатации ЛК, неопреде-
лённость информации при разработке новых проек-
тов обусловили переход к стохастической постановке 
задачи.  Метод оптимального проектирования судов 
позволил учесть особенности функционирования с 
помощью таких инструментов, как имитационное мо-
делирование, метод Пауэлла, метод штрафных функ-
ций, теория массового обслуживания.  В основу опти-
мизации лоцманского катера положен прямой метод 
последовательного и безусловного поиска «Пауэлл». 

Объектом исследования является высокоско-
ростной ЛК, предназначенный для доставки лоцма-
нов на судно или проведения судна в порт методом 
лидирования. 

Предмет исследования – показатели комфортно-
сти пребывания лоцманов на судне с целью обеспе-
чения безопасности мореплавания и эффективного 
осуществления лоцманского обслуживания. 

ОСНОВНОй мАТЕРИАЛ
Система функциональных ограничений в опти-

мизационной задаче проектирования ЛК [7] выдвига-
ет следующие требования к комфортности:

− максимальное значение вертикальных уско-
рений

a gCG ≤ 0 25,

(для судов, на которых работает подготовленный 
адаптированный экипаж – лоцманы, спасатели, воен-
ные моряки, допускается aCG  ≤ 0,5g…0,7g);

− минимальное значение поперечной метацен-
трической высоты

GM ht ≥ ,

где h = 0,5 м – в соответствии с [8], h = 0,15 м – [9];
− по обитаемости, обеспечивающей плавность 

процессов качки судна: Тθ  ≥ 6с,  где Тθ – период бор-
товой качки судна, с;

− по величине MSI (Motion Sickness Incidence), 
%, определяемой по критерию O’Hanlon и McCauley 
[10]: MSI ≤ 10%.

Как показано на рис. 2, при движении на волнении 
судно испытывает колебательные перемещения в ше-
сти степенях свободы: продольно-горизонтальная качка 
(surge); поперечно-горизонтальная (sway); вертикальная 
(heave); бортовая (roll); килевая (pitch); рыскание (yaw).

Рис. 2. Колебательные перемещения при движении судна 
на волнении 

Поведение судна в реальных морских условиях 
характеризуется такими явлениями, как потеря ско-
рости, заливаемость и забрызгивание, слеминг, оголе-
ние гребных винтов, нарушения нормальных условий 
работы механизмов и систем и пр. Наиболее важны-
ми, обеспечивающими комфортное нахождение чело-
века на борту, являются качка, вертикальные ускоре-
ния и вибрация корпуса. 

При движении судна на волнении в результате 
воздействия на человека вышеперечисленных факто-
ров возникают явления, указанные на рис. 3.

Рис. 3. Влияние движения на волнении на самочувствие 
людей

Наибольшее влияние на самочувствие людей ока-
зывают вертикальные ускорения:

– низкочастотные ускорения характеризуют-
ся «морской болезнью» или «укачиванием» (MSI – 
Motion Sickness Incidence);
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– среднечастотные ускорения характеризуются по-
терей равновесия (MII – Motion Induced Interruptions), 
а также проблемами при выполнении функциональ-
ных операций и усталостью (MIF – Motion Induced 
Fatigue);

– высокочастотные ускорения характеризуются 
общей вибрацией тела (WBV – whole body vibrations), 
приводящей в некоторых случаях к травмам и заболе-
ваниям [11]. 

Для расчёта величины MSI могут применять-
ся критерии O’Hanlon и McCauley или стандарт  
ISO 2631/3. По критерию O’Hanlon и McCauley [10] 
кривые, которые получены в результате систематиче-
ских исследований, проводимых с группой молодых 
людей, подвергнутых действию синусоидальных вер-
тикальных перемещений различных амплитуд и ча-
стот, представлены на рис. 4.

Рис. 4. Критерии O’Hanlon и McCauley для расчёта 
величины MSI

Величина MSI зависит от величины вертикаль-
ных ускорений, частоты вертикальных перемещений 
и длительности их воздействия на человека. 

Приближенное значение показателя MSI может 
быть определено по эмпирической формуле [3]

MSI F Z F Za t� � � � �100 , %,

где F(Z) – интегральная функция стандартизиро-
ванного нормального распределения 
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t – время воздействия вертикальных перемеще-
ний (ходовое время полурейса), мин; f = 1/T – частота 
вертикальных перемещений (частота вертикальной 
качки судна), Гц; a

RMS

ï – среднеквадратическое значе-
ние вертикального ускорения, действующее на пасса-
жиров,  находится по зависимостям [6]:

a a
RMS RMS

ï = 0 45, ; a
a

RMS
cg=

2 94,
.

Необходимое для расчета MSI определение сред-
неквадратического значения вертикального ускорения 
aRMS производится с использованием метода прогно-
зирования вертикальных ускорений [6] с учётом по-
правок Lloyd’s Register 1996. Расчёт позволяет пред-
видеть среднее число 1/100 максимальных ускорений 
в центре тяжести катера при встречном курсовом угле:

a L H
X1 100 1 1

2

0 0015 0 084 5 0 1
/

, , ,� � � � �� � � � �� � �� � � . (1)

Из (1), пересчитанного в среднеквадратическое, 
получена формула для определения прогнозируемого 
среднеквадратического ускорения:

a
L H

RMS

X�
� � �� � � � �� � �� �

1 1

2

0 084 5 0 1

3737

, , �
,

где � �
v

L
WL

max ; L
L

B

B
W L

X

X

1

3

� �
�

;

L

B
H

H

B
WL

X X

� � �3 0 21
1 3; ,/ .

Угол килеватости на середине длины ватерлинии 
βx ≤ 30°, угол дифферента принимаем τ = 3°. Величина 
aRMS легко трансформируется посредством следующе-
го соотношения:

a a N
N RMS1

1
/

ln� � �� � .                    (2)

Теперь, предварительно посчитав a1/100 (1) и ис-
пользуя (2), можно рассчитать среднеквадратическое 
ускорение:

a
a

RMS
= 1 100

5 605
/

,
.

Влияние волнения на самочувствие людей опреде-
ляется критерием устойчивости человека к вертикаль-
ным ускорениям в соответствии с ISO 2631/3, применя-
емым для оценки максимально допустимого времени 
воздействия на экипаж таких ускорений. Допустимая 
продолжительность воздействия на экипаж в часах при-
ближенно определяется следующими выражениями для 
соответствующего диапазона частот волны:

0 1 0 315

0 315 0 63

, ,

, ,

≤ ≤

≤ ≤

f

f
E

E

.

Частота волны, Гц, при встречном курсовом угле 
при известном периоде волнения:
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f
T

v

T
gE

� �
� �� �

�
�

1 180

2
0

0

2

cos /�

�

.

Период волнения, с, для приближенной оценки:

T H
0 1 3

0 406

4 45� �,
/

, .

Период качки рассчитывается в соответствии с 
Resolution A.749:

T
C B

GM
X

t
�
�

� �2
,

где 

C B T L
X X WL

� � � � � � � � �0 373 0 023 0 043 100, , / , / ;

B T L
X X WL
, ,  – соответственно ширина, осадка, 

длина по ватерлинии; GMt  – начальная поперечная 
метацентрическая высота. 

В целом расчёт начальной остойчивости заключа-
ется в определении начальной поперечной метацен-
трической высоты по приближенной зависимости

GMt = KB + BMt  – KG.

Аппликата центра величины (Vertical Centre of 
Buoyancy), м, определяется по модифицированной 
формуле Papmel [6]:

KB T
C

C CX

B

B WP

� � � �
�

�

�
��

�

�
��0 961 1 048, , .

Поперечный метацентрический радиус определя-
ем из выражения:

BM
I

t
T�
�

,

где I C L B
T TI
� � �

3

12/  – поперечный мо-
мент инерции площади ВЛ, м4; коэффициент 

C CIT WP
� � �1 316 0 394, , ; ∇  – объёмное водоизмеще-

ние, м3.
Аппликату центра тяжести (Center of Gravity) KG 

на данном этапе принимают приблизительно равной 
70% от осадки катера: KG D

X
� �0 7, .

ОБСУжДЕНИЕ 
пОЛУЧЕННых РЕзУЛЬТАТОВ

Согласно математической модели судна, описан-
ной в [7], полученные расчётные зависимости были 
использованы в программе реализации алгоритма 
поиска оптимальных характеристик ЛК в среде про-
граммирования Delphi (EmbarcaderoDelphi 2010). В 
результате расчёта определены величины показате-
лей комфортности. Вкладка окна детальных резуль-
татов решения задачи оптимизации ЛК представлена 
на рис. 5.

Вкладка “Restrictions” (Ограничения) носит чи-
сто технический характер. В ней отражаются грани-
цы ограничений, текущие результаты и полученные в 
процессе оптимизации. Также производится провер-
ка выполнения ограничений. Если они не выполня-
ются, то коэффициент штрафа будет отрицательным 
числом.

Сравнительный анализ полученных результатов 
и допустимых значений по требованиям классифи-
кационных обществ (Регистр Судоходства Украины) 
представлен в табл. 1. 

ВыВОДы

Таким образом, предложенные зависимости для 
определения вертикальных ускорений, начальной ме-
тацентрической высоты и периода качки позволяют 
на стадии концептуального проектирования ЛК оце-
нить показатели комфортности. Полученные значе-
ния используются в виде ограничений в математиче-
ской модели и оптимизации основных характеристик 
судов данного типа.

Таблица 1. Сравнительный анализ результатов  
и допустимых значений показателей комфортности

Наименование ограничения Обозначение Результат Допустимое значение

Минимальное значение  
поперечной метацентрической высоты, м GMt 0,26 ≥ 0,15

Максимальное значение  
вертикальных ускорений, м/с2 aCG 0,258g

≤ 0,5g…0,7g
для лоцманов  

и экипажа

Максимальная осадка, м Тх 2 ≥ 0,91

Период качки, с Тθ 8,2 ≥ 6
Угол крена на циркуляции, ° θ 10,88 ≥ 10
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abstract. purpose. The aim of the study was to determine the effect of the spatial position of the laser welding of 
aluminum alloy AMg6M on the quality, mechanical characteristics and structural parameters of the joints.
Method. In the plates of aluminum alloy AMg6M 6 mm thick, meltdowns (not the entire thickness of the plate) by 
laser beam at different spatial positions of welding from horizontal to vertical was made. Laser welding was produced 
upward and downward. An assessment of the quality of the obtained meltdowns based on the results of visual, radiog-
raphy control and analysis of microscopy research data was carried out. The tilt angle of the plate to obtain the highest 
quality joint with the least amount of defects was determined. In the selected mode, welding of 2 mm thick AMg6M 
alloy butt joints was produced. Quality evaluation of these butt joints according to criteria of the current standards 
were carried out based on mechanical tests, visual and radiography examinations, and microscopy research.
Results. In samples of aluminium alloy AMg6M chains of pores were found along the entire length of the weld at 
all tilt angles. The X-ray analysis shows a tendency to decrease both the number and size of pores, with a decrease 
of the slope from 90° to 45°, and their increase with a further decrease of the slope to 0°. This regularity is observed 
when both downward and upward welding. The smallest number of pores is recorded when downward welding with 
tilt angle of 60°. It is revealed that the chains of pores are formed mainly in the root part of the weld. Therefore, this 
defect can be eliminated by achieving a complete meltdown at welding on the substrate, when a force formed back 
weld containing most of the defects is removed by machining.
scientific novelty. First time it is revealed, to ensure a more stable formation of high-quality welded joints of alumi-
num alloy AMg6M and prevent failure of the laser equipment, the welding process must be carried out in an upward 
vertical spatial position.
practical importance. The results obtained by the authors were used to create technological recommendations for the 
manufacture of welded stringer panels for parts and structures of space engineering.
Key words: laser welding; aluminium alloy; spatial position; butt welded joints; quality; structure; mechanical char-
acteristics.

мАТЕРІАЛОзНАВСТВО
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Анотація. мета. Метою дослідження було встановлення впливу просторового положення під час лазерно-
го зварювання алюмінієвого сплаву АМг6М на якість, механічні характеристики та структурні параметри 
з’єднань. 
методика. У пластинах алюмінієвого сплаву АМг6М товщиною 6 мм робили провари лазерним випроміню-
ванням, за різних просторових положеннях зварювання – від горизонтального до вертикального. Лазерне зва-
рювання виконували «на підйом» та «на спуск». Проводили оцінку якості одержаних проварів за результатами 
візуального, радіографічного контролю та аналізу даних металографічних досліджень. Визначали, під яким 
кутом нахилу пластини одержується найбільш якісне з’єднання з найменшою кількістю дефектів. На обрано-
му режимі виконували зварювання стикових з’єднань зі сплаву АМг6М товщиною 2 мм. За результатами ме-
ханічних випробувань, візуального, радіографічного контролю та металографічних досліджень цих стикових 
з’єднань виконували оцінку їхньої якості за критеріями діючих стандартів. 
Результати. За всіх кутів нахилу в зразках з алюмінієвого сплаву АМг6М виявлено ланцюжки пор по всій 
довжині шва. Аналіз рентгенограм показує тенденцію зменшення як кількості, так й розміру пор, у разі змен-
шення кута нахилу з 90° до 45°, та їх зростання в разі подальшого зменшення кута нахилу до 0°. Така за-
кономірність спостерігається під час зварювання як «на спуск», так і «на підйом». Найменшу кількість пор 
зафіксовано під час зварювання «на спуск» із кутом нахилу з 60°. Установлено, що ланцюжки пор переважно 
формуються в кореневій частині шва. Тому цей дефект може бути ліквідований шляхом досягнення повного 
провару під час зварювання на підкладці, коли примусово сформований зворотний валик шва, який містить 
більшість дефектів, видаляється шляхом механічної обробки. 
Наукова новизна. Вперше встановлено, що для забезпечення більш стабільного формування якісного стико-
вого зварного з’єднання з алюмінієвого сплаву АМг6М та запобігання виходу з ладу лазерного обладнання 
процес зварювання необхідно проводити у вертикальному просторовому положенні «на підйом». 
практична значимість. Одержані авторами результати використані під час створення технологічних реко-
мендацій з виготовлення зварних ребристих панелей для деталей та конструкцій ракетно-космічної техніки.
Ключові слова: лазерне зварювання; алюмінієвий сплав; просторове положення; стикові зварні з’єднання; 
якість; структура; механічні характеристики.

пОСТАНОВКА зАДАЧІ
У багатьох галузях промисловості (хімічній та 

харчовій, енергетиці та суднобудуванні, авіа- та раке-
тобудуванні тощо) застосовуються алюмінієві сплави 
для виготовлення виробів різного призначення [1–3]. 
Конструкція таких виробів часто включає у себе вузли 
та деталі як малого, так і великого розміру, які мають 
складну просторову форму. Відповідно, під час ство-
рення таких конструкцій із застосуванням технологій 
зварювання виникає необхідність виконання різно-
манітних видів зварних з’єднань у різних просторо-
вих положеннях [4–6]. Зміна просторового положен-
ня під час зварювання може мати як позитивний, так 
і негативний вплив на якість та формування зварних 
з’єднань. Лазерне зварювання належить до низки про-
гресивних технологій [4; 5; 7–9], які широко застосову-
ються в різних видах промисловості для виготовлення 
широкого асортименту продукції з алюмінієвих спла-
вів. Тому виникає задача встановлення впливу просто-
рового положення під час лазерного зварювання алю-
мінієвих сплавів на якість, механічні характеристики 
та структурні параметри одержаних зварних з’єднань. 

АНАЛІз ОСТАННІх ДОСЛІДжЕНЬ 
І пУБЛІКАЦІй

Просторове положення під час лазерного зва-
рювання впливає не лише на форму зварного шва 
з’єднання, а й на якість з’єднання, яка в даному ви-

падку визначається насамперед кількістю пор. Відо-
мо [9; 10], що найбільш характерна для лазерного 
зварювання пористість виникає в разі ненаскрізного 
проплавлення матеріалу. Така пористість являє собою 
великі порожнини в центральній та нижній частині 
зварного шва [9–11]. Методом швидкісної рентге-
нівської зйомки було виявлено [12], що поглинання 
лазерного випромінювання на передній стінці каналу 
проплавлення не є рівномірним, а змінюється з часом 
і в різних ділянках передньої стінки здійснюється 
по-різному. Саме таким чином місце випаровування 
металу на передній стінці змінює своє положення з 
часом. Завдяки великому тиску струменю металу, що 
випаровується, задня стінка каналу проплавлення по-
стійно й активно змінює свою форму. Струмінь парів 
металу, що утворюється в каналі проплавлення, по-
стійно змінює свій напрямок і швидкість [7; 12]. Не-
стабільність каналу проплавлення сприяє утриманню 
газу захисної атмосфери в каналі, що і призводить до 
утворення пор [9; 11–13].

Відокремлення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Аналіз публікацій показує, що 
актуальною невирішеною проблемою залишається 
вибір просторового положення лазерного зварюван-
ня, яке забезпечує одержання високих показників ме-
ханічних характеристик та якості стикових зварних 
з’єднань з алюмінієвих сплавів. 
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мЕТА ДОСЛІДжЕННЯ
Метою дослідження було встановлення впливу 

просторового положення під час лазерного зварюван-
ня алюмінієвого сплаву АМг6 на якість, механічні ха-
рактеристики та структурні параметри з’єднань.

мЕТОДИ, ОБ’єКТ ТА пРЕДмЕТ 
ДОСЛІДжЕННЯ

Об’єктом досліджень виступав процес лазерного 
зварювання алюмінієвого сплаву АМг6 у різних про-
сторових положеннях. Предметом дослідження було 
встановлення впливу просторового положення під 
час лазерного зварювання алюмінієвого сплаву АМг6 
на якість, механічні характеристики та структурні па-
раметри з’єднань. Зварювання виконували з викорис-
танням Nd:YAG-лазера «DY044» виробництва фірми 
«ROFIN-SINAR» (Німеччина).

Матеріалом дослідження були пластини алюміні-
євого сплаву АМг6М (відпаленого) (6%Mg, 0,56%Mn, 
0,05%Cu, 0,05%Zn, ≤0,02%Zr, 0,14%Si, 0,20%Fe, інше 
Al) з границею міцності σВ=320–350 МПа та віднос-
ним подовженням δ=15-20%. Твердість основного ме-
талу становила 82–83 одиниць HRB.

У пластинах алюмінієвого сплаву АМг6М розмі-
ром 300×100×6 мм були зроблені провари, за різних 
кутів нахилу до горизонтальної площини механізму 
переміщення лазерної головки та струбцини зі зраз-
ком, а саме під кутами 90°, 60°, 45°, 30°, 0°. В усіх 
експериментах зварювання проводили «на підйом» 
та «на спуск» (крім нижнього положення). Зварю-
вання виконували у неперервному режимі генерації 
лазерного випромінювання на режимі, параметри 
якого були: потужність лазерного випромінювання – 
4кВт; швидкість зварювання – 71,7мм/с, заглиблен-
ня фокусної площини лінзи, відносно поверхні, що 
зварюється, – 1мм, витрати захисного газу (гелію) – 
250мм3/с.

Металографічні дослідження виконували відпо-
відно до стандарту ДСТУ EN ISO 17639:2016 «Руй-
нівні випробування зварних з’єднань металевих мате-
ріалів. Макроскопічне та мікроскопічне оцінювання 
зварних з’єднань». Зразки для проведення металогра-
фічних досліджень готували за допомогою фрезеру-
вання, шліфування, полірування і травлення. Зразки 
досліджували за допомогою оптичної мікроскопії 
(використовували мікроскоп «МІМ-8»), вимірюван-
ня твердості (використовували твердомір «Wilson 
Rockwell 4JR Hardness Tester») і мікродюрометричного 
аналізу (використовували мікротвердомір «ПМТ-3»).  
Визначення хімічного складу основного металу вико-
нували за результатами спектрального аналізу, який 
проводився за допомогою фотоелектричного спек-
трометра «ДФС-36», згідно з ДСТУ EN 14242:2018 
«Алюміній та його сплави. Аналіз хімічного складу. 
Спектральний аналіз оптичного випромінювання ін-
дуктивно зв’язаної плазми».

За результатами аналізу даних візуального та раді-
ографічного контролю, металографічних досліджень 
та мікродюрометричного аналізу виконували оцінку 
якості одержаних зразків на відповідність вимогам 
стандарту ДСТУ EN ISO 13919-2:2015 «Зварюван-
ня. З’єднання, виконані електронно-променевим та 
лазерним зварюванням. Настанова щодо оцінювання 
рівня якості залежно від дефектів. Частина 2. Алю-
міній та його сплави». Визначали, під яким кутом 
нахилу було одержано найбільш якісне з’єднання з 
найменшою кількістю дефектів. На обраному режимі 
виконували зварювання стикових з’єднань зі сплаву 
АМг6М товщиною 2 мм. 

Механічні випробування на статичний розтяг 
стикових зварних з’єднань проводили на сервогі-
дравлічній машині «MTS 318.25», відповідно до  
ГОСТ 6996-66. Метою випробування було визначен-
ня границі міцності σВ і розташування місця руйну-
вання у зварному з’єднанні. Випробування на ста-
тичний загин стикових зварних з’єднань, одержаних 
за допомогою лазерного зварювання, проводили за 
триточковою схемою (використовували пристрій для 
згинання з двома опорами і оправкою) відповідно до 
ГОСТ 6996-66. Механічні властивості основного ме-
талу визначалися на стандартних зразках відповідно 
до ГОСТ 1497-84.

За результатами аналізу даних механічних випро-
бувань, візуального, радіографічного контролю та 
металографічних досліджень одержаних зразків ви-
конували оцінку якості одержаних стикових зварних 
з’єднань на відповідність вимогам стандарту ДСТУ 
EN ISO 13919-2:2015.

ОСНОВНИй мАТЕРІАЛ
За результатами візуального контролю одержаних 

проварів у зразках алюмінієвого сплаву АМг6М тов-
щиною 6 мм установлено і зафіксовано, що:

– більш стабільне формування верхнього валика 
під час зварювання «на підйом», ніж за зварювання 
«на спуск»;

– більш «сріблястий» колір зовнішньої поверхні 
під час зварювання «на підйом», ніж за зварювання 
«на спуск»;

– кількість бризок під час зварювання «на спуск» 
майже вдвічі більша, ніж за зварювання «на підйом»;

– найбільша кількість бризок під час зварювання 
«на спуск» на кутах нахилу 45° та 60°;

– під час зварювання «на підйом», зменшуючи 
кут нахилу з 90° до 0°, збільшується величина підрізу, 
який відсутній у разі зварювання «на спуск».

За результатами радіографічного контролю в усіх 
зразках з алюмінієвого сплаву АМг6М виявлено лан-
цюжки пор по всій довжині шва, з розміром пор від 
∅0,1 мм до ∅1,9 мм. Аналіз рентгенограм показує 
тенденцію зменшення як кількості, так і розміру пор 
у зразках з алюмінієвого сплаву АМг6М у разі змен-



22

ЗБIРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 1   2019

шення кута нахилу з 90° до 45°, а також їх зростання в 
разі подальшого зменшення кута нахилу до 0° під час 
зварювання як «на спуск», так і «на підйом». Наймен-
ша кількість пор спостерігалась під час зварювання 
«на спуск» із кутом нахилу з 60°.

Згідно з вимогами ДСТУ EN ISO 13919-2:2015 
значення сумарної проекції пор для зварних з’єднань 
з алюмінієвих сплавів, одержаних лазерним зварю-
ванням у різних просторових положеннях, для до-
сягнення найвищого рівня якості «В» не повинно 
перевищувати значення 3%. Аналіз одержаних даних 
дозволяє стверджувати, що за цим показником усі 
одержані шви відповідають указаним вимогам.

Металографічні дослідження одержаних проварів 
дозволили встановити, що в залежності від кута між 
вектором гравітаційної сили та напрямком розповсю-
дження лазерного випромінення процеси у зварю-
вальній ванні призводять до значних відмінностей у 
формі швів, а також до зміни кількості та розміру пор. 
Чим більше об’єм рідкого металу зварювальної ванни 
(що характерно для зварювання на спуск), тим вплив 
зміни кута проявляється більше.

За результатами структурних досліджень з’єднань 
з алюмінієвого сплаву АМг6М встановлено, що лан-
цюжки пор формуються переважно в кореневій час-
тині шва. Тому цей дефект може бути ліквідований 
шляхом досягнення повного провару під час зва-
рювання на підкладці. Досягається це видаленням 
шляхом механічної обробки примусово сформова-
ного зворотного валика шва, який містить більшість 
дефектів. Для відпрацювання даної технологічної 
методики були підготовлені для зварювання на вище-
наведеному режимі стикові з’єднання з алюмінієвого 
сплаву АМг6М товщиною 2 мм. 

Проведені дослідження проварів у зразках з алю-
мінієвого сплаву АМг6М товщиною 6 мм показали, 
що під час лазерного зварювання відбувається пері-
одичне зростання потужності віддзеркалення лазер-
ного випромінювання від поверхні ванни розплаву, 
яке проникає в оптичний тракт лазера. Це призводило 
до аварійного відключення лазерної установки та зу-
пинки процесу. Кількість аварійних відключень від-
різняється для різних просторових положень. Вона 
найбільша для нижнього просторового положення та 
нелінійно зменшується в разі зростання кута нахи-
лу площини, в якій виконується зварювання, до 90°.  
У порівнянні зі зварюванням у нижньому просторо-
вому положенні кількість аварійних відключень ла-
зерного обладнання під час зварювання у вертикаль-
ному просторовому положенні (у разі кута нахилу 
90°) зменшується приблизно у 10 разів.

У результаті аналізу вищенаведених даних було 
запропоновано виконувати подальші експерименти 
з лазерного зварювання стикових з’єднань з алю-
мінієвого сплаву АМг6М товщиною 2,0 мм у вер-
тикальному положенні (зварювання при куті 90°).  

А саме зварювання вести «знизу – догори» з метою 
забезпечення більш стабільного формування якісного 
зварного з’єднання та запобігання виходу з ладу ла-
зерного устаткування. Під час вибору вертикального 
просторового положення для лазерного зварювання 
стикових зварних з’єднань керувалися такими показ-
никами: досягненням максимальної глибини провару; 
отриманням заданої форми шва зварного з’єднання; 
відсутністю (або мінімальною кількістю) бризок; від-
сутністю (або мінімальною величиною) заниження 
шва; відсутністю (або мінімальною величиною) «гре-
бінця» верхнього валика. 

За стикового з’єднання режим лазерного зварю-
вання вибрано так, щоб забезпечити повний проплав, 
як показано на рис. 1. У результаті спостерігається 
приварювання стикового з’єднання до технологічної 
підкладки. Ширина шва в нижній частині дорівнює 
1,5 мм та збільшується до 2 мм у верхній частині 
стикового з’єднання. По всьому об’єму шва спосте-
рігаються окремі пори розміром до 50 мкм. Шов має 
дендритну структуру. Біля лінії сплавлення напря-
мок дендритів від основного металу до металу шва.  
У центральній частині швів дендрити не мають чіт-
кої спрямованості. Твердість металу шва становить  
79–81 одиниць HRB, а в зоні термічного впливу (ЗТВ) 
вона падає до 77 одиниць HRB.

Дослідження мікротвердості стикового зварного 
з’єднання проводили на приладі ПМТ-3 з наванта-
женням 0,2 Н. Ступінь подрібнення структури металу 
шва визначали за допомогою дендритного параметру 
(d) – середнього розміру поперечних перерізів гілок 
дендритів або дендритних комірок. Мікротвердість 
основного металу становить 800–900 МПа. У мета-
лі шва найменші значення дендритного параметру 
(до d = 2,0 мкм) та, відповідно, найбільші значення 
мікротвердості (близько 890 МПа) спостерігаються в 
його кореневій частині. У верхній частині шва серед-
ній розмір дендритів збільшується (до d = 2,8 мкм), 
що призводить до зниження мікротвердості (700– 
720 МПа). Такий розподіл може бути пов’язаний з 
особливостями кристалізації металу зварювальної 
ванни, де процес починається від основного мета-
лу та спрямований у верхню частину до центра шва. 
Так, найбільш легкоплавкі з’єднання витісняються у 
верхню частину зварного з’єднання, тому тут метал 
кристалізується в останню чергу, і, відповідно, зни-
жуються механічні властивості. У ЗТВ мікротвер-
дість знижується до 600–700 МПа.

Для стикових зварних з’єднань і основного мета-
лу виконано розрахунок тимчасового опору розриву 
та визначено відносне подовження. Результати ви-
пробувань показують, що границя міцності стикових 
з’єднань алюмінієвого сплаву АМг6М товщиною 
2 мм, одержаних за допомогою лазерного зварюван-
ня, становить 311…350 МПа, а відносне подовжен-
ня − 19…22%. 
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У результаті проведення випробувань на статич-
ний загин стикових зварних з’єднань алюмінієвого 
сплаву АМг6М товщиною 2 мм, одержаних за допо-
могою лазерного зварювання, встановлено, що кут за-
гину всіх випробуваних зразків перевищує 70°.

ОБГОВОРЕННЯ  
ОТРИмАНИх РЕзУЛЬТАТІВ

До стикових зварних з’єднань алюмінієвих спла-
вів, одержаних зварюванням плавленням, висувають-
ся такі вимоги до рівня механічних характеристик 
[14]: границя міцності зварного з’єднання – не менша 
за 80% від границі міцності основного металу; від-
носне подовження δ≥5%, а кут загину ≥30°. Аналіз 
даних результатів механічних випробувань дозволяє 
пересвідчитись, що під час лазерного зварювання у 
вертикальному просторовому положенні на обрано-
му режимі досягаються високі показники механічних 
характеристик, які повністю задовольняють вимогам, 
що висуваються до таких зварних з’єднань.

Одержані в ході виконання досліджень результати 
використані для створення технологічних рекоменда-
цій до виготовлення зварних ребристих панелей для 
деталей та конструкцій ракетно-космічної техніки з 
алюмінієвих сплавів.

ВИСНОВКИ
Для забезпечення більш стабільного формування 

якісного стикового зварного з’єднання з алюмінієвого 
сплаву АМг6М та запобігання виходу з ладу лазерного 
устаткування процес зварювання необхідно проводити 
у вертикальному просторовому положенні «на підйом».

Характерним дефектом у разі лазерного зварю-
вання алюмінієвих сплавів є поодинокі пори та лан-
цюжки пор, які формуються переважно в кореневій 
частині шва. Цей дефект може бути ліквідований 
шляхом досягнення повного провару під час зварю-
вання на підкладці, коли примусово сформований 
зворотний валик шва, який містить у собі дані дефек-
ти, видаляється шляхом механічної обробки.

Рис. 1. Структура стикового з’єднання сплаву АМг6М товщиною 2 мм, 
одержаного лазерним зварюванням у вертикальному просторовому 
положенні
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abstract. In serial welding production, the most popular are power sources, which supported stable arc burning in the 
current range of 60…500 A. But, if the current does not exceed 20 A, then the use of these devices becomes either not 
economically justified, or even impossible at all. However, there are a number of technological processes (welding 
of thin-sheet metals, welding and surfacing of heat-resistant alloys, welding of elements of different thickness, etc.), 
for which the use of low-ampere welding arc reveals great technological possibilities. Therefore, the development of 
low-ampere power sources that ensure stable operation in the range of small currents is an important direction in the 
development of welding equipment. Due to the fact that low-ampere power sources are not mass produced, there are 
no proven methods for their design, which significantly complicates the development process. Classical methods of 
calculation do not always provide results that coincide with practice. The article presents the results of the develop-
ment of an experimental power source for pulsed arc welding with a non-consumable electrode of a low amperage arc 
using an adequate computer model.The well-known LTSpice/SWCadIII program was used for modeling the power 
circuit blocks of the source. Verification of the developed source model under the influence of control signals, as well 
as changes in the parameters of the system elements, confirmed its adequacy to the real object of modeling. Also, using 
the model, the system parameters obtained as a result of theoretical calculation were corrected.
Key words: low-ampere arc; pulse-arc welding; computer model; research; characteristics.
Анотація. У серійному зварювальному виробництві найбільш затребуваними є джерела живлення, що 
підтримують стабільне горіння дуги в діапазоні струмів 60...500 А. Однак якщо струм не перевищує 20 А, 
то застосування цих апаратів стає або економічно не виправданим, або взагалі не можливим. Проте існує ряд 
технологічних процесів (зварювання тонколистових металів, зварювання і наплавлення жароміцних сплавів, 
зварювання елементів, різних за товщиною та ін.), для яких використання малоамперної зварювальної 
дуги розкриває великі технологічні можливості. Тому розроблення малоамперних джерел живлення, що 
забезпечують стабільну роботу в діапазоні малих струмів, є актуальним напрямком розвитку зварювальної 
техніки. Малоамперні джерела живлення серійно не випускаються, відсутні й відпрацьовані методики їх 
проектування, що істотно ускладнює процес розробки. Класичні методи розрахунку не завжди дають результати, 
що збігаються із практикою. У статті наведені результати розробки експериментального джерела живлення 
для імпульсно-дугового зварювання неплавким електродом малоамперною дугою із застосуванням адекватної 
комп’ютерної моделі. Для моделювання блоків силової схеми джерела використана широко відома програма 
LTSpice/SWCadIII. Перевірка розробленої моделі джерела під час впливу сигналів регулювання, а також під час 
зміни параметрів елементів системи підтвердила адекватність моделі реальному об’єкту моделювання. Також 
за допомогою моделі були відкориговані параметри системи, отримані в результаті теоретичного розрахунку.
Ключові слова: малоамперна дуга; імпульсно-дугове зварювання; комп’ютерна модель; дослідження; 
характеристики.



26

ЗБIРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 1   2019

пОСТАНОВКА зАДАЧІ
Виготовлення зварних листових конструкцій із 

металів товщиною 0,5…2,0 мм, наприклад, сильфо-
нів, компенсаторів, пластин холодильників і т. ін., 
ускладнене через виникнення пропалин, значних 
термічних деформацій та великих залишкових на-
пружень, а також схильність матеріалів до утворення 
гарячих тріщин. Особливою проблемою є отримання 
тонкого поверхневого шару матеріалів із функціо-
нальними властивостями, дуговим наплавленням на 
конструкційні сталі. Усе це робить проблему обробки 
таких металів дуговими способами досить актуаль-
ною.

Одним із шляхів розв’язання даної проблеми є 
використання зварювальних технологій із неплавким 
електродом в аргоні (ТІГ), у тому числі й імпульсно-
дугових процесів, із застосуванням спеціалізованих 
джерел живлення [1; 2].

Імпульсно-дугове зварювання та наплавлення до-
зволяють істотно поліпшити якість з’єднань (у по-
рівнянні з режимом безперервного струму), але біль-
шість серійних промислових джерел спрямована на 
реалізацію технології зварювання струмами не мен-
ше 20…50 А, що зумовлює низьку ефективність їх 
використання для зварювання конструкційних сталей 
і сплавів завтовшки не більше 1…2 мм. Слід також 
зауважити, що сучасні інверторні джерела живлення, 
які дозволяють отримати широкий діапазон зварю-
вального струму, поки ще є відносно дорогим техно-
логічним устаткуванням [3].

Тому постає завдання пошуку можливостей ство-
рення спеціалізованого малоамперного джерела для 
імпульсно-дугового зварювання та наплавлення ТІГ 
із застосуванням перевірених технічних рішень. Але 
через складність електромагнітних процесів у дузі під 
час живлення її імпульсним струмом [4–6] викорис-
тання стандартних методик, за якими розробляються 
загальнопромислові джерела живлення, призводить 
до появи розрахункових результатів, що неповною 
мірою відповідають практичному макетуванню зраз-
ка. Унаслідок цього виникає потреба тривалої довод-
ки дослідних зразків, що значно збільшує трудові та 
фінансові витрати на розробку. Актуальним за таких 
обставин є застосування методів комп’ютерного мо-
делювання під час розроблення зазначених джерел 
живлення.

АНАЛІз ОСТАННІх ДОСЛІДжЕНЬ 
І пУБЛІКАЦІй

Головною особливістю дуги малої потужності є 
низька стабільність її горіння. Причини, що знижу-
ють стабільність дугового розряду при струмах ниж-
че 40 А, пов’язані, насамперед, із більш інтенсивним 
зростанням електропровідності дугового проміжку 
порівняно зі зростанням струму, а також із блуканням 
активних плям по електродах, причому зі знижен-

ням струму стабільність горіння дуги погіршується  
[1; 2; 7]. Стабільність горіння малоамперної дуги під 
час зварювання або наплавлення можна суттєво під-
вищити, якщо використати імпульсний режим подачі 
струму, за якого малий струм чергової дуги змінюєть-
ся більш високим робочим струмом [8].

Застосування імпульсної модуляції струму забез-
печує також вирішення проблеми забезпечення біль-
шої глибини проплавлення за одночасного зниження 
потужності дуги під час зварювання, що в цілому 
сприяє підвищенню якості зварного з’єднання. Під 
час подачі зварювального імпульсу струму з високою 
швидкістю зростання попередньому фронту, як пока-
зано за допомогою математичного моделювання [5], 
можна досягти збільшення здатності малоамперної 
дуги до проплавлення.

Таким чином, розробка спеціалізованого джерела 
живлення для імпульсно-дугового зварювання не-
плавким електродом зі стабілізацією малоамперної 
дуги дозволить забезпечити необхідні технологічні 
вимоги до зварювального процесу. 

ВІДОКРЕмЛЕННЯ НЕ ВИРІшЕНИх 
РАНІшЕ ЧАСТИН зАГАЛЬНОЇ пРОБЛЕмИ

Виконаний аналіз серійних промислових устано-
вок для аргоно-дугового зварювання [9; 10] показав 
таке: 1) закладені в них параметри силової схеми забез-
печують під час зварювання на режимах, близьких до 
нижньої межі регулювання струму, використання лише 
5…15% номінальної потужності джерела живлення; 
2) схемні рішення вітчизняних генераторів імпульсно-
го струму створюють фіксовану частоту імпульсів, що 
обмежує дозування енергії імпульсної дуги та знижує 
технологічні показники джерел; 3) малоамперні дже-
рела живлення серійно не випускаються, тому відсутні 
відпрацьовані методики їх проектування; 4) класичні 
методи розрахунку не завжди дають результати, які за-
довільно збігаються із практикою.

Усе зазначене вище суттєво ускладнює процес 
розробки джерел живлення для аргонодугового зва-
рювання неплавким електродом струмом силою не 
більше 40 А.

Комп’ютерна симуляція моделі джерела живлен-
ня у процесі його розробки дозволить дослідити його 
параметри в різних режимах навантаження, порівня-
ти їх із параметрами аналогічних джерел і вибрати 
оптимальне схемне рішення.

мета статті – розробка та дослідження за допо-
могою комп’ютерного моделювання малоамперного 
джерела для імпульсно-дугового зварювання й на-
плавлення неплавким електродом.

мЕТОДИ, ОБ’єКТ ТА пРЕДмЕТ 
ДОСЛІДжЕННЯ

Під час розроблення та дослідження джерела 
використані відомі методи розрахунку і конструю-
вання зварювальних джерел живлення [9; 10] та про-
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грамний продукт LTSpice/SWCad III компанії Linear 
Technology [11]. Вибір алгоритму комп’ютерного 
моделювання джерела зумовлений широким застосу-
ванням даної програми багатьма професійними роз-
робниками електронних пристроїв, у тому числі й 
зварювального обладнання.

Об’єктом дослідження є комп’ютерна модель 
силової схеми джерела для імпульсно-дугового зва-
рювання та наплавлення неплавким електродом із но-
мінальним струмом силою 50 А.

Предмет дослідження – визначення впливу сиг-
налів системи керування магнітним шунтом силового 
трансформатора та параметрів стабілізуючого дросе-
ля на вихідні параметри джерела: величину базово-
го й імпульсного струму, тривалість імпульсу, рівень 
пульсації випрямленого струму.

ОСНОВНИй мАТЕРІАЛ
Для визначення раціональної схеми джерела жив-

лення врахуємо, насамперед, вимоги, що висуваються 
до джерел живлення для зварювання неплавким елек-
тродом постійним струмом [6; 12]. Умовна робоча на-
пруга під час навантаження джерела має відповідати 
рівнянню U Ið � �10 0 04, ä . Зовнішня характеристика 
повинна бути спадною з напругою холостого ходу від 
50 до 100 В. Таким чином забезпечуються стійкість 
дугового процесу зварювання чи наплавлення та ста-
більність підтримання режиму під час коливань до-
вжини дуги, що особливо важливо у випадку малої 
сили струму.

Зазвичай традиційні джерела живлення являють 
собою випрямлячі, які складаються із трансформа-
тора та випрямного блока на діодах або тиристорах. 
Переважну більшість сучасних джерел становлять 
транзисторні випрямлячі або інверторні джерела 
живлення [9; 13; 14].

Принципово до складу розроблюваного джерела 
мають входити такі блоки (рис. 1): 1) силовий транс-

форматор; 2) силовий випрямний блок; 3) стабілізую-
чий блок; 4) генератор імпульсного струму; 5) осци-
лятор; 6) блок зниження струму в кінці зварювання 
(у випадку використання джерела у складі установки 
для автоматичного зварювання).

Зважаючи на експериментальний зразок джерела, 
під час конструювання його блоків доцільно перед-
бачити застосування елементів схеми з відносно не-
великою вартістю.

Найбільш придатним для створення базового 
струму є трансформатор типу ТРПШ із керованим 
шунтом підмагнічення. Для забезпечення зварюваль-
ної дуги постійним струмом із мінімальною пульса-
цією під час розроблення джерела використано одно-
фазну мостову схему випрямляння з ємнісно-індук-
тивним фільтром на виході. 

Схема генератора імпульсного струму обрана на 
основі аналізу систем живлення з безпосереднім пе-
ретворенням енергії електричної мережі та являє со-
бою відоме технічне рішення ключової схемотехніки 
з використанням транзисторів як комутаторів висо-
ких струмів.

Однофазний трансформатор ТРПШ стрижневого 
типу з магніто-керованим шунтом містить первинну 
і вторинну обмотки, рознесені на окремі стрижні, за-
вдяки чому збільшується індуктивність розсіювання 
та формується спадна статична вольт-амперна харак-
теристика. Регулювання робочого струму здійснюєть-
ся шляхом підмагнічування заліза шунта постійним 
струмом, унаслідок чого змінюється магнітний потік 
розсіювання трансформатора.

Складна електромагнітна схема таких трансфор-
маторів зумовила обмеженість інформації щодо кон-
кретної інженерної методики розрахунку їх конструк-
ції, тому під час проектування трансформатора була 
застосована комбінована методика [13; 15; 16].

Для визначення параметрів та характеристик 
трансформатора за основу прийняті рекомендації  

Рис. 1. Блок-схема силової частини джерела живлення



28

ЗБIРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 1   2019

щодо вибору режиму імпульсного аргонодуго-
вого зварювання нержавіючих сталей постійним  
струмом [7].

Відповідно до умовної осцилограми зварювально-
го струму (рис. 2) для зварювання металу товщиною 
0,5…2,5 мм вибрані параметри складають: Іб = 6…8 А; 
Іі = 50…60 А; tі = 0,10…0,60 с; tп = 0,15…0,50 с.

Рис. 2. Умовна осцилограма зварювального струму

Номінальна величина зварювального струму 
трансформатора розраховується за формулою [2]
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Для вибраних максимальних значень параметрів 
циклу розрахований за формулою (1) номінальний 
струм Іном = 44,64 А. З метою забезпечення запасу 
технологічної надійності роботи силового трансфор-
матора прийнято I íîì � = 50 А.

На підставі стандартного співвідношення між ро-
бочою напругою та напругою холостого ходу транс-
форматора [13], а також з урахуванням вимог техніки 
безпеки мінімальна напруга холостого ходу транс-
форматора складає U0 = 70 В.

Таким чином, головні технічні параметри силово-
го трансформатора прийняті такими: вхідна напруга 

U1 = 220 В; напруга холостого ходу U0 = 70 В; но-
мінальний зварювальний струм I íîì � = 50 А; базовий 
зварювальний струм I çâ  = 8…12 А; межі регулюван-
ня робочої напруги Uд = 10…12 В.

Кількість витків обмоток та площа магнітопрово-
ду трансформатора визначені розрахунком за загаль-
ноприйнятою методикою [13] і складають відповідно: 
первинна обмотка w1 = 250 витків; вторинна обмотка 
w2 = 96 витків; площа перерізу осердя S = 22 см2.

Розрахунок параметрів магнітного шунта є склад-
ним інженерно-технічним завданням, тому під час про-
ектування, не втрачаючи необхідної для практики точ-
ності, скористалися спрощеною методикою розрахунку 
[17]. Розрахункова потужність шунта Рш = 5,7 кВ∙А.

Площа перерізу магнітного шунта, яка залежить 
від потужності шунта Рш, визначається залежністю

S
P

fB Kø
ø

ø

� � � � �
�

�
�

�

�
�4 1 4 8 1 17

2
1 5

4

7

, ... , ,
,

,           (2)

де f = 50 Гц – частота струму живильної мере-
жі; Вш = 1,6 Тл – індукція насичення магнітопроводу 
електротехнічної сталі типу Э310; K2 = 3 – коефіцієнт, 
що враховує відношення розрахункової потужнос-
ті магнітного шунта до повної вихідної потужності 
трансформатора.

Тоді при Рш = 5,7 кВ∙А розрахункова площа згідно 
із (2) складає Sш = 22 см2.

Максимальний струм керування шунтом (струм 
намагнічування) Iк.max повинен забезпечувати повне 
витиснення основного магнітного потоку із шунта, 
тому він був розрахований за формулою
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де lсер = 0,47 м – довжина середньої магнітної лінії 
шунта; μ = 700 – відносна магнітна проникність елек-
тротехнічної сталі Э310; μ0 = 4π∙10–7 Гн/м – магнітна 
стала; wш = 80 – кількість витків обмотки шунта. 

а)
б) в)                а)                                            б)                                                         в)

Рис. 3. Електрична схема (а), зовнішній вигляд (б) і конструктивна схема силового 
трансформатора (в): w1 – первинна обмотка; w2 – вторинна обмотка; w3, w4 – обмотки 
керування магнітного шунта; w5 – обмотка живлення блока зниження зварювального 
струму; цифрами позначені виводи обмоток
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Розрахований за формулою (3) струм Iк.max = 1,9 A.
На підставі виконаних розрахунків розроблена 

конструкція силового трансформатора з магнітно-
керованим шунтом (рис. 3) та визначені його головні 
параметри (табл. 1).

Таблиця 1. Основні розрахункові параметри 
силового трансформатора з керованим шунтом

параметр Трансформатор шунт
Потужність, кВА 3,5 1,4
Номінальний струм, А:
І обмотки
ІІ обмотки
шунта

16,8
50

1,9

Кількість витків:
І обмотки w1

ІІ обмотки w2

шунта w3+w4

300
96

80

Площа перерізу  
осердя, см2:
трансформатора S
шунта Sш

22 22

Обмотковий дріт, мм:
І обмотки (ПСДКТ)
ІІ обмотки (АПСД)
шунта (ПСДКТ)

2,24
2,5×4,5 2×1,06

Габаритні розміри, мм 265×161×240 62×85×42
Маса (орієнтовно), кг 32 2,8

Але визначений аналітичним шляхом максималь-
ний струм повного магнітного насичення шунта не 
дає уявлення про лінійний відрізок функції керу-
вання. Цей недолік можна виправити за допомогою 
комп’ютерного моделювання.

Програмний продукт LTSpice має вбудовані за-
соби, які дозволяють моделювати поведінку транс-
форматорів із розгалуженим осердям, ураховуючи 

нелінійність їх роботи, викликану гістерезисом маг-
нітного потоку [18; 19]. Модель магнітного шунта, 
розроблена Д. Чаном [18], містить основні параметри 
петлі магнітного гістерезису: Hc – коерцитивна сила; 
Br –залишкова індукція; Bs – індукція насичення. Ре-
зультати моделювання намагнічування осердя шунта 
зображені на рис. 4.

В основу побудови моделі силового нелінійного 
трансформатора покладений принцип дуальності (по-
дібності) процесів, які відбуваються в електричних та 
магнітних колах. Під час моделювання кожний фраг-
мент реального осердя зображується елементарною 
нелінійною індуктивністю, яка має параметри осердя 
(матеріал, його довжину, немагнітний зазор та пере-
різ). Відповідно до принципу дуальності всі пара-
лельні кола реального осердя в моделі зображуються 
відповідними індуктивностями, з’єднаними послі-
довно, і навпаки.

Важливим етапом розроблення джерела живлен-
ня постійного струму є розрахунок і конструювання 
випрямного та стабілізуючого блоків, які забезпечу-
ють зварювальну дугу постійним струмом у заданому 
діапазоні пульсацій. Для проектованого джерела ви-
користано однофазну мостову схему з ємнісно-індук-
тивним фільтром на виході з коефіцієнтом пульсацій 
зварювального струму не більше 5% [20]. Завдяки 
цьому має бути забезпечена стабільність процесу ім-
пульсно-дугового зварювання.

Коефіцієнт пульсацій вихідного блока розрахову-
ється як

k
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де L і C – індуктивність та ємність фільтра відпо-
відно.

Прийнявши значення L = 18 мГн, C = 2000 мкФ, 
отримаємо з формули (4) kп = 4,8 %, що задовольняє 
встановленій вимозі.

а) б)                                  а)                                                                                          б)
Рис. 4. Моделювання петлі гістерезису магнітного шунта з електротехнічної сталі Э310:  
а) комп’ютерна модель шунта; б) петля гістерезису
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Розроблена комп’ютерна модель силової частини 
джерела живлення наведена на рис. 5, в якій елементи 
L4, L5 імітують ідеальний трансформатор, за допомо-
гою якого відбувається передача енергії з первинної 
обмотки до вторинної; елементи L1, L6 – електромаг-
нітні параметри осердя реального трансформатора; 
L2 – індуктивність розсіювання рознесених обмоток; 
L3, L8 – обмотки магнітного шунта. Джерело струму 
G1 імітує процес насичення магнітного шунта внаслі-
док проходження керуючих імпульсів.

Елементи схеми, розташовані після силового 
трансформатора, моделюють роботу випрямного бло-
ка, їхні параметри відповідають розрахунковим зна-
ченням. Діод D5 – елемент із параметрами, що відпо-
відають властивостям малоамперної дуги постійного 
струму [15].

Розроблений генератор імпульсів зварювального 
струму (рис. 6) з’єднується безпосередньо з магніт-
ним шунтом.

Робота генератора базується на принципі дії регу-
льованого мультивібратора, зібраного на біполярних 
транзисторах VT1 та VT2. Змінними резисторами R2, 
R3 можна задавати тривалість імпульсу tі та паузи tп 

між імпульсами (див. рис. 2). Мультивібратор через 
польові транзистори VT3, VT4 керує відкриттям клю-
чового транзистора VT5, тим самим передаючи ке-
руючий імпульс на обмотки шунта, які в даній схемі 
замінені резистором R12.

Змінюючи напругу на виході джерела, що живить 
обмотки шунта через транзистор VT6, можна керува-
ти амплітудою імпульсу або величиною постійного 
струму під час зварювання в безімпульсному режимі. 

Змінним резистором R11 можна задавати величи-
ну базового струму в імпульсному режимі. Двопози-
ційний перемикач SA1 переводить роботу генератора 
в імпульсний режим або режим роботи на постійному 
струмі.

Дослідження роботи розробленої електронної 
моделі джерела живлення в режимі постійного стру-
му показали два важливих моменти. По-перше, під-
твердилися результати розрахунків щодо потужності 
джерела, максимальний робочий струм складає 37 А. 
По-друге, максимальна індукція насичення магнітно-
го шунта Вш = 0,9 Тл, що значно менше від розрахун-
кової величини Вш = 1,6 Тл. Відповідно, максималь-
ний струм керування Iк.max = 1,1. А також менший від 

Рис. 5. Комп’ютерна модель трансформатора ТРПШ та випрямного блока

Рис. 6. Генератор імпульсного струму
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розрахованого Iк.max = 1,9 А, тому можна очікувати 
зниження загальних витрат споживаної потужності 
трансформатора. Осцилограми роботи трансформа-
тора в режимі постійного струму показані на рис. 7.

Дослідження моделі в режимі генерації керую-
чих імпульсів (рис. 8) дає можливість оцінити вплив 
стабілізуючого дроселя вихідного фільтра на роботу 
джерела.

а) б)                                           а)                                                                                                     б)
Рис. 7. Осцилограми струму на дузі: а) магнітний шунт у стані насичення; б) потік підмагнічування у шунті відсутній

а) б)                                                а)                                                                                                     б)
Рис. 8. Осцилограми струму на дузі під час роботи в імпульсному режимі при індуктивності стабілізуючого дроселя: 
а) 9 мГн ; б) 18 мГн

Рис. 9. Статична вольт-амперна характеристика джерела:  
1 – базовий струм (Ікер = 0); 2 – граничний режим  
(Ікер = 1,9 А); 3 – робочий діапазон режимів

Як видно з осцилограми на рис. 8,а, індуктивність 
фільтра 9 мГн забезпечує достатньо малу тривалість 
спаду імпульсу 0,15 с, але пульсації зварювального 
струму великі; фільтр з індуктивністю 18 мГн добре 
згладжує пульсації (див. рис. 8,б), але період спаду 
імпульсу зростає до 0,25 с. Така поведінка моде-
лі повністю відповідає роботі реального пристрою  
[21; 22].

Рис. 10. Регулювальна характеристика
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Зовнішні статичні вольт-амперні та регулюваль-
ну характеристики джерела створювали методом 
експериментально-комп’ютерного моделювання, 
тобто як навантаження для даного джерела викорис-
товували певний резистор зі змінним опором. Кожно-
му значенню цього опору відповідають певні пара-
метри зварювального струму та напруги. Результати 
моделювання характеристик наведені на рис. 9 і 10, з 
яких видно, що, зокрема, характер зміни вихідної на-
пруги джерела в цілому відповідає реальному об’єкту 
моделювання.
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИмАНИх РЕзУЛЬТАТІВ

Аналіз поведінки комп’ютерної моделі показав, 
що силова частина джерела живлення в цілому адек-
ватно реагує на сигнали керування, її параметри задо-
вільно збігаються з результатами розрахунків, зокре-
ма: максимальний робочий струм моделі складає 37 
А, розрахунковий показник – 40 А; пульсації вихідно-
го струму для моделі – 7,1%, за розрахунками – 4,8%.

Розроблена модель дала можливість більш де-
тально дослідити роботу трансформатора з ураху-
ванням магнітного гістерезису. Аналіз результатів 
моделювання дозволив знизити максимальний струм 

керування із 1,9 А до 1,1 А, що сприятиме поліпшен-
ню енергетичних характеристик джерела.

Також за допомогою моделювання був підтвер-
джений факт впливу величини індуктивності стабілі-
зуючого дроселя вихідного фільтра на зміну швидко-
сті спаду імпульсу зварювального струму.

ВИСНОВКИ
Розроблена конструкція експериментального ма-

лоамперного джерела живлення для дугового зварю-
вання та наплавлення неплавким електродом забезпе-
чує роботу джерела в імпульсному й безімпульсному 
режимах, ґрунтується на перевірених технічних рі-
шеннях і не потребує дорогих комплектуючих деталей.

Створена комп’ютерна модель адекватно відображає 
електромагнітні процеси, які відбуваються під час зварю-
вання в силовому трансформаторі з магнітно-керованим 
шунтом, і дозволяє дослідити роботу джерела під час змі-
ни параметрів системи: керуючих імпульсів, компонентів 
електричної схеми та величини навантаження.

Розраховані з використанням комп’ютерної мо-
делі статична вольт-амперна та регулювальна харак-
теристики джерела відповідають реальному об’єкту 
моделювання. 
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abstract. The aim of this work was to develop an analytical method for stresses calculating near the root weld side of 
the butt welded joint with asymmetric reinforcement under tension. The methodology for the desired stresses determin-
ing is based on the hypothesis of broken sections and involves the establishment of a relationship between the stresses 
distributed over the broken sections and the external force factors acting on the section with weld reinforcement. It was 
assumed that the transition zones from the weld to the base metal and the convexity of the weld are described by arcs 
of contiguous circles. As a result, analytical relationships that describe the variation of the first principal stress under 
tension and bending, both along the contour of the transition zone to the base metal of the root weld side, and along the 
joint depth were established. Formulas for explicitly determining the stress concentration factor at the fillet of the root 
reinforcement depending on the geometric dimensions of the face-side and root-side reinforcements are obtained. The 
scientific novelty of the method is that it takes into account the increasing of the cross section due to convexity on the 
face side as well as bending stresses due to the eccentricity of the load application in the section with asymmetric weld 
reinforcement. Since the previously used method for determining the stress concentration factor gave very erroneously 
low results on the root side of the joint, the proposed method can find practical application in predicting the fatigue 
strength characteristics of welded joints of this type. The practical example of calculation made for thin steel sheets butt 
welded joint according to the formulas of the proposed method is given. Its results show that the proportion of bending 
stresses in the maximum total stress is more than 40%. The stress diagrams plotted based on the relationships proposed 
in the work qualitatively correspond to the results of numerical calculations of stress fields by the finite element method 
(FEM). The quantitative deviation of the maximum stress which was calculated and obtained by FEM is about 6%.
Key words: butt welded joint; asymmetrical reinforcement; stress state; stress concentration; the root reinforcement; 
eccentricity.
Анотація. Метою роботи є розроблення аналітичного методу розрахунку напружень в околі кореневої 
опуклості шва під час розтягування стикового зварного з’єднання з асиметричним підсиленням. Методика 
визначення шуканих напружень базується на гіпотезі ламаних перерізів і передбачає встановлення зв’язку 
між напруженнями, розподіленими по ламаних перетинах, і зовнішніми силовими факторами, що діють на 
ділянці з підсиленням шва. Припускалося, що зони переходу від шва до основного металу та опуклості шва 
описуються дугами кіл, що дотикаються. У результаті встановлено аналітичні залежності, які описують зміну 
першого головного напруження як по контуру зони переходу від кореневої опуклості шва до основного металу, 
так і по глибині з’єднання під час розтягування та згинання. Отримано формули для визначення в явному 
вигляді коефіцієнта концентрації напружень біля підніжжя кореневої опуклості через геометричні розміри 
лицьового підсилення та підсилення на кореневій стороні. Наукова новизна методу полягає в тому, що він 
ураховує збільшення поперечного перерізу за рахунок опуклості на лицевій стороні та згинальні напруження, 
зумовлені ексцентриситетом прикладення осьового навантаження на ділянці з асиметричним підсиленням 
зварного шва, оскільки метод визначення коефіцієнта концентрації напружень, який використовувався раніше, 
давав сильно занижені результати на кореневій стороні з’єднання. Практично використовувати запропонований 
метод можна під час прогнозування характеристик втомної міцності зварних з’єднань такого типу. На прикладі 
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практичного розрахунку тонколистового стикового зварного з’єднання зі сталі за формулами запропонованого 
методу показано, що частка напружень згину в максимальному сумарному напруженні становить більше ніж 
40%. Контурні епюри напружень, побудовані за запропонованими в роботі залежностями, якісно відповідають 
результатам чисельних розрахунків полів напружень методом скінчених елементів. Якісно ж відхилення 
величини максимального напруження становило близько 6%.
Ключові слова: стикове зварне з’єднання; асиметричне підсилення; напружений стан; концентрація напружень; 
коренева опуклість; ексцентриситет.
Аннотация. Ранее при расчёте коэффициента концентрации напряжений на корневой стороне стыкового 
сварного соединения не учитывались напряжения изгиба, обусловленные эксцентриситетом приложения 
осевого усилия на участке с асимметричным усилением. Поэтому исследования были направлены на 
установление закономерностей распределения этих напряжений. В основу предлагаемой методики расчёта 
напряжений положена гипотеза ломаных сечений. Функциональная зависимость основных геометрических 
характеристик ломаных сечений от размеров усиления и обратного валика установлена в явном виде. Связь 
напряжений с внешними силовыми факторами определялась путём непосредственного интегрирования в 
квадратурах условий равновесия. В итоге разработан аналитический метод исследования напряжённого 
состояния, который учитывает все эффекты, характерные для корневой стороны рассматриваемого соединения. 
На примере показано, что точность разработанного метода достаточна для инженерных расчётов.
Ключевые слова: стыковое сварное соединение; асимметричное усиление; напряжённое состояние; 
концентрация напряжений; корневая выпуклость; эксцентриситет.

пОСТАНОВКА зАДАЧИ
Концентрация напряжений в зоне перехода от шва 

к основному металлу является одним из основных 
факторов, определяющих сопротивление усталос-
ти сварных соединений [1]. Опыт показывает, что 
с концентрацией напряжений необходимо считать-
ся не только при действии вибрационной нагруз-
ки, но и при действии статической нагрузки, ког-
да возможно хрупкое разрушение. Так, результаты 
испытаний образцов стыковых сварных соединений 
высокопрочных алюминиевых сплавов Д16Т1 и 
1460Т1 на одноосное статическое растяжение пока-
зали, что разрушение происходит в зоне сплавления 
металла шва с основным металлом, где имеет место 
максимальный уровень концентрации напряжений 
[2]. Такие результаты объясняются хрупкостью зоны 
соединения, обусловленной структурным превраще-
нием в термически упрочняемых алюминиевых спла-
вах под воздействием термического цикла сварки 
плавлением [3].

Современные подходы к определению характе-
ристик сопротивления усталости сварных конструк-
ций предполагают определение номинальных на-
пряжений вблизи швов с помощью метода конечных 
элементов (далее – МКЭ) с последующим умножени-
ем на теоретический коэффициент концентрации на-
пряжений (далее – ККН), рассчитанный по соответ-
ствующим аналитическим зависимостям [4; 5].

До недавнего времени для определения ККН как 
на лицевой, так и на корневой стороне стыкового свар-
ного соединения использовали формулу Стаканова-
Костылева-Рыбина [6]. Однако эта формула не мо-
жет быть использована для расчёта ККН в корневой 
части, так как поперечное сечение в зоне корневого 
концентратора более номинально за счёт усиления 

на лицевой стороне, а также вследствие асимметрии 
усиления возникают напряжения изгиба, поскольку 
осевая нагрузка на участке с усилением приложена с 
эксцентриситетом.

В одном из последних обзоров литературных 
источников [7] показано, что имеющиеся на сегод-
няшний день расчётные зависимости для опред-
еления ККН в стыковых сварных соединениях 
предназначены для швов с односторонним или 
симметричным двусторонним усилением, в то время 
как соединения с асимметричным двусторонним уси-
лением остаются без внимания. Поэтому разработка 
комплексного подхода к расчёту напряжений вблизи 
корневого усиления, который учитывает и увеличе-
ние сечения, и напряжение изгиба, является акту-
альной научно-практической задачей в области про-
чности, надёжности и долговечности сварных узлов 
элементов конструкций.

АНАЛИз пОСЛЕДНИх ИССЛЕДОВАНИй 
И пУБЛИКАЦИй

Влияние увеличения поперечного сечения за счёт 
лицевого усиления на распределение напряжений 
вблизи обратного валика исследовано в работе [8]. 
Как и следовало ожидать, учёт этого фактора привёл 
к значительному снижению напряжений в корневой 
части соединения. При этом напряжения изгиба, 
обусловленные эксцентриситетом приложения рас-
тягивающей нагрузки, приводят к снижению суммар-
ной напряжённости на лицевой стороне соединения и 
повышению её на корневой стороне [9; 10].

Численный расчёт методом конечных элементов, 
проведенный в работе [11], показал, что в зонах пе-
рехода от обратного валика к основному металлу 
концентрируются как напряжения растяжения, так и 
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напряжения изгиба, и величина напряжений в этих 
зонах возрастёт сильнее, чем в образцах со снятой 
корневой выпуклостью. Однако аналитические зави-
симости для оценки степени повышения этих напря-
жений не были получены.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исходя из вышеизложенного, настоящая работа 

посвящена разработке аналитического метода описа-
ния напряжённого состояния вблизи корневого уси-
ления выражения и обоснованию математических 
формул для расчёта ККН в этих зонах.

ОСНОВНОй мАТЕРИАЛ
При проведении исследований использовалась 

идеализированная модель геометрической формы 
усилений на лицевой и корневой стороне соединения, 
которая описывает зоны перехода от шва к основному 
металлу и выпуклости шва дугами соприкасающихся 
окружностей (рис. 1).

В основу разрабатываемого метода положена 
гипотеза ломаных сечений [12]. Согласно положе-
ниям этой гипотезы, через точку A, находящуюся на 
контуре зоны перехода корневой части шва к осно-
вному металлу, проведём ломаное сечение ABC так, 
что участок AB проводится нормально к контуру на 
глубину b0, а участок BC – перпендикулярно линии 
действия нагрузки (рис. 2).

При использовании принятой идеализированной 
модели глубина действия концентратора b0 определя-
ется формулой [13]

b
r h
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r r

r r

0 2 2
4 2

4
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�
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,                        (1)

где rr – радиус перехода корневой части шва к 
основному металлу; 

gr и hr – ширина и высота обратного валика со-
ответственно.

Через точку A1 таким же образом проведём лома-
ное сечение A1B1C1 так, чтобы продолжения отрез-
ков AB и A1B1 образовали бесконечно малый угол Δβ 
(см. рис. 2).

Растяжение. Согласно выкладкам работы [8], в 
результате перемещения сечения ABC в положение, 
указанное пунктиром (см. рис. 2), в волокне KF воз-
никают нормальные напряжения растяжения
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где E – модуль упругости первого рода.
Характеристика ломаного сечения be1 изменяется 

от сечения к сечению по зависимости
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Здесь необходимо заметить, что геометрическая 
характеристика be1 отличается от аналогичной харак-
теристики b1 из работы [8] наличием члена y1, который 
учитывает расстояние между осью приложения на-
грузки и центрами инерции сечений (см. рис. 2).

Если продолжение отрезка AB пересекает линию 
центров инерции на участке, соответствующем вог-
нутой части корневого усиления, то
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при этом
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Рис. 1. Геометрические параметры идеализированной модели стыкового сварного соединения с асимметричным 
усилением
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где δ – толщина основного металла; Rf и hf – ра-
диус выпуклой части и высота лицевого усиления со-
ответственно.

Если же продолжение отрезка AB пересекает ли-
нию центров инерции на участке, соответствующем 
выпуклой части корневого усиления, тогда
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Параметр Ψc определяется аналогично Ψt с заме-
ной в формуле (5) Ctq, Ctp, Ct0,…Ct3 на Ccq, Ccp, Cc0,…Cc3 
соответственно, при этом
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где Rr – радиус выпуклой части корневого усиления.
В то же время в волокне QS возникают нормальные 

напряжения растяжения
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Условие равновесия для соединения единичной 
толщины имеет вид
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где yB определяется зависимостью

y r bB r� � � �� � � �
�

� �
2

1 0cos cos ,             (9)

а yC – зависимостью
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Член y0 также учитывает расстояние между осью 
приложения нагрузки и центрами инерции сечений.

Если отрезок BC пересекает линию центров инер-
ции на участке, соответствующем вогнутой части 
корневого усиления, то
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Рис. 2. Построение ломаных сечений на контуре зоны 
перехода корневой части шва к основному металлу
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Если же отрезок BC пересекает линию центров 
инерции на участке, соответствующем выпуклой час-
ти корневого усиления, тогда
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Подставляя выражения для напряжений (2) и (7) в 
условие равновесия (8), после интегрирования получим
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где T0 – геометрическая характеристика ломаного 
сечения при растяжении, которая изменяется от сече-
ния к сечению по закону
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Подставив тождество (13) в формулы (2) и (7), 
установим связь между растягивающим усилием P и 
напряжением на участках AB
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соответственно.
Из анализа выражения (16) следует, что на участ-

ке BC напряжение постоянно по толщине и изменяет-
ся только от сечения к сечению, поэтому напряжения 
на контуре лицевой выпуклости (точка С) от растяги-
вающей нагрузки определяются по формуле
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На участке AB, согласно (15), напряжение от рас-
тягивающей нагрузки достигает максимума на по-
верхности зоны перехода от корневой части шва к 
основному металлу (точка A) при u = be1 и определя-
ется по формуле
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Полученные формулы справедливы для случая 
b0 ≤ be1, если же b0 ≥ be1, то в выражениях (7)–(10) 
следует положить b0 = be1, а также в условии (8) – y0 
= y1, тогда нижние пределы в обоих интегралах (8) 
обращаются в нуль и геометрическая характеристи-
ка ломаных сечений при растяжении в этом случае 
определяется выражением
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а напряжения на лицевой и корневой поверхнос-
тях соединения –
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соответственно.
Изгиб. Как уже упоминалось ранее, на участке с 

выступом стыкового сварного соединения, кроме на-
пряжений осевого растяжения, также возникают на-
пряжения изгиба, вызванные действием изгибающего 
момента M, который при внецентренном растяжении 
определяется по формуле [14]

M P ert� � ,                              (21)

где ert – эксцентриситет приложения растягивающей 
нагрузки на участке, соответствующем вогнутой части 
корневого усиления, который, согласно принятой гео-
метрической модели (см. рис. 1), изменяется по закону
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Предположим, что при изгибе сечение A1B1C1 
осталось неподвижным, а сечение ABC повернулось 
на малый угол Δγ и заняло положение, указанное 
пунктиром (рис. 3), при этом волокно KF, находящее-
ся на расстоянии u от центра инерции сечения, полу-
чит удлинение KN, в результате чего в нём возникнет 
нормальное напряжение растяжения
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так как согласно построениям (см. рис. 2 и рис. 3)

KN
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u b bB
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�
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tan tan
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В то же время волокно QS, находящееся на рас-
стоянии v от центра инерции сечения, укоротится на 
величину ST, в результате чего в нём возникнет нор-
мальное напряжение сжатия

�
�
� �v

B

r

v E
r b

�
� �

�� � � �
�
�0 cos

.                    (24)

Условие равновесия для соединения единичной 
толщины при изгибе имеет вид
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Подставляя выражения для напряжений (23) и (24) в 
условие равновесия (25), после интегрирования получим
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где B0 – геометрическая характеристика ломаного 
сечения при изгибе, которая изменяется от сечения к 
сечению по закону
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Подставив тождество (26) в выражения (23) и 
(24), установим связь между изгибающим моментом 
M и напряжениями на участках AB
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соответственно.
Подстановкой u = be1 в формуле (28) получим на-

пряжение от изгиба, действующее на контуре зоны 
перехода от корневой части шва к основному металлу 
(точка A)
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Напряжение от изгиба, действующее на контуре 
лицевой выпуклости (точка С), получается подста-
новкой в формулу (29) v = yC – y0, тогда
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Полученные формулы справедливы для случая b0 
≤ be1, если же b0 ≥ be1, то в выражениях (23)–(25) сле-
дует положить b0 = be1 и y0 = y1, тогда напряжения в 
точках A и C будут определяться выражениями
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где B1 – геометрическая характеристика ломаных 
сечений при изгибе в случае b0 ≥ be1, которая изменя-
ется от сечения к сечению по закону
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Для случая b0 ≤ be1 суммарные напряжения, дей-
ствующие на контуре зоны перехода от корневой час-
ти шва к основному металлу, будут определяться как 
сумма напряжений от растягивающей нагрузки (17) и 
изгибающего момента (30)
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а на контуре лицевой выпуклости – как разница 
напряжений от растягивающей нагрузки (16) и изги-
бающего момента (31)
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Если же b0 ≥ be1, то суммарные напряжения, дей-
ствующие на контуре зоны перехода от корневой час-
ти шва к основному металлу, будут определяться как 
сумма напряжений от растягивающей нагрузки (20) и 
изгибающего момента (32)
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а на контуре лицевой выпуклости – как разница 
напряжений от растягивающей нагрузки (19) и изги-
бающего момента (33)
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Рис. 3. Поворот ломаного сечения ABC при изгибе 
соединения
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ОБСУжДЕНИЕ пОЛУЧЕННых 
РЕзУЛЬТАТОВ

Для стыкового соединения стальных пластин 
толщиной 1,6 мм, выполненного дуговой свар-
кой в инертных газах неплавящимся электродом с 
присадочным металлом, размеры усиления которого 
соответствуют ГОСТ 14771-76 (таблица 1), с приме-
нением формул разработанного метода описано ра-
спределение напряжений в исследуемой зоне (рис. 4).

Поскольку при β = 0 для рассматриваемого сое-
динения b0 ≤ δ/2 очевидно, что на всём промежутке 

изменения β выполняется условие b0 ≤ be1, поэтому 
эпюры построены по формулам (35) и (36).

Анализ полученных эпюр показал, что без учёта 
эксцентриситета приложения осевой нагрузки на-
ибольшим будет напряжение у подножия лицевого 
усиления, которое составляет 1,54 от номинального 
напряжения. Однако действие дополнительных на-
пряжений изгиба приводит к тому, что напряжение 
у подножия обратного валика возрастает с 1,26 до 
2,18 от номинального напряжения и в итоге является 
максимальным.

Для подтверждения результатов, полученных 
разработанным методом, проведено компьютерное 
моделирование полей напряжений в исследуемом 
образце численным методом конечных элементов 
(рис. 5).

Используемая сетка измельчалась до получения 
разницы между значениями напряжений в оконча-
тельной и предыдущей модели, не превышающей 
5%, так как по данным работы [16] это исключа-
ет влияние её размеров на значения локальных 
максимальных напряжений. В результате окон-
чательная расчётная модель насчитывала 39549 
элементов с 149931 узлом. При этом, в соответствии 
с рекомендациями работы [17], во всех случаях раз-
мер элемента в зонах перехода от шва к основному 
металлу составлял не более 0,1 от величины радиуса 
этого перехода.

Поскольку по данным как аналитического расчёта, 
так и численного расчёта максимальное напряжение 
действует у подножия зоны перехода от корня шва к 
основному металлу (см. рис. 4 и рис. 5), имеет смысл 
определить ККН именно в точке β = 0.

Для случая b0 ≤ be1 ККН определяется как отноше-
ние напряжения (35) в сечении β = 0 к номинальному 
напряжению
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Таблица 1. Геометрические размеры усиления исследуемого соединения

Сторона сварного 
соединения

Высота 
выступа h, 

мм

ширина 
выступа g, 

мм

Радиус перехода от 
шва к основному 

металлу r, мм

Радиус выпуклой 
части усиления 

R, мм

Глубина действия 
концентратора b0, 

мм
Лицевая (f) 1,00 8,00 0,80 7,70 0,55

Корневая (r) 0,80 5,00 0,62 3,69 0,53
Примечание: Значения радиусов перехода от шва к основному металлу r определены по графику из работы [15], а зна-
чения радиусов выпуклой части усиления R по формуле из работы [8].

Рис. 4. Эпюры напряжений на лицевой и корневой стороне 
исследуемого соединения с учётом (сплошные линии) и 
без учёта (штриховые линии) эксцентриситета приложения 
нагрузки
Примечание: Эпюры напряжений в сечениях, соответ-
ствующих зоне перехода от лицевой части шва к основно-
му металлу построены по формулам работы [10].

Рис. 5. Результаты численного моделирования полей 
напряжений в рассматриваемом соединении
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Если же b0 ≥ be1, то ККН определяется как отно-
шение напряжения (37) в сечении β = 0 к номиналь-
ному напряжению по формуле
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Сравнение результатов расчёта ККН по формуле 
(39) и численного расчёта показало, что отклонение 
значения максимального напряжения составляет око-
ло 6%. В то же время расчёт ККН в корневой части 
рассматриваемого соединения по формуле Стаканова-
Костылева-Рыбина даёт сильно заниженное значение 
(около 1,55).

ВыВОДы
1. Разработан аналитический метод расчёта напря-

жений вблизи корня шва при растяжении стыкового 
сварного соединения с асимметричным усилением, 
комплексно учитывающий влияние лицевой части шва 
на распределение напряжений в сечениях, соответству-
ющих зоне перехода от корня шва к основному металлу.

2. Результаты расчётов предложенным мето-
дом показывают, что напряжения изгиба, вызванные 
эксцентриситетом приложения растягивающей нагруз-
ки, приводят к повышению максимального напряже-
ния в корневой части рассмотренного тонколистового 
стыкового сварного соединения более чем на 73%.

3. Впервые получены математические формулы, 
устанавливающие связь между величиной ККН у по-
дножия зоны перехода от корня шва к основному мета-
ллу и геометрическими размерами усиления и обрат-
ного валика стыкового сварного соединения, которые 
учитывают и увеличение поперечного сечения за счёт 
выпуклости на лицевой стороне, и эксцентриситет 
приложения растягивающей нагрузки.
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abstract. The article discusses the problems of controlling the grinding process that arise in the production of forged 
crankshaft of marine diesel. A set of monitoring measures is presented to assess the possibility of continuing the effec-
tive operation of the machine in a grinding system of the product of complex shape and accuracy, unique in terms of 
material consumption and labor intensity. In the paper, grinding process control problems that occur during the marine 
diesel engine crankshaft production are addressed. The large size crankshafts have a length of up to 12 m and weigh up 
to 25 tons, but the final grinding allowance for the diameter is ca. 0.3 – 0.4 mm. To achieve this, very high accuracy of 
the mechanical parts of the grinding machine is necessary. The study focused on the measurement of parameters such 
as level, linearity, parallelism, runout and coaxiality of the respective mechanical parts of the grinding machine. The 
work was performed with grinding machine type DB12500, equipped with Sinumerik 840D control system, as well as 
measuring and eccentric processing systems. Based on the results, some recommendations were made on the inspec-
tion procedure in order to ensure a consisted quality of the produced crankshafts. The grinding tool was a Molemab 
B126-100639 S.630090 disc type grinding wheel. The choice of chemically inert to the carbon-containing material to 
be processed and especially hard abrasive tool material (c-BN), as well as a considerable length of the working part 
of the grinding wheel around the periphery (over 6 m), are an important prerequisite for ensuring tool durability in the 
cycle of productive and high-quality external processing of specified functional surfaces of considered large crank-
shafts. Processing allowances were distributed between the preliminary and final grinding transitions with a slight in-
crease (redundancy to ensure accuracy) for crank-pins, which were processed by the second plan. The microgeometric 
surface quality was controlled using a Surftest SJ-201P portable surface roughness meter, which avoided the obvious 
problems of stationary profilometry in the control of large-sized multiple-profile parts, such as shipboard crankshafts.  
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The obtained roughness parameters after grinding (Ra ≤ 0.4 μm) were found highly satisfactory, allowing effective 
polishing afterwards up to the level of Ra 0.3 μm necessary for the main functional surfaces. The work performed can 
be considered as a methodological prototype of monitoring in roadmaps for examining the state of the accuracy param-
eters of grinding machines and the level of microgeometric quality of processing crankshafts.
Key words: сrankshaft; grinding; roughness; machine tool; runout; linearity; parallelism; monitoring.

Анотація. У статті розглядаються проблеми управління процесом шліфування, що виникають під час 
виробництва кованого колінчастого вала суднового дизеля. Представлений комплекс моніторингових заходів 
для оцінки можливості продовження ефективної експлуатації верстата в системі шліфування складного за 
формою і точністю, унікального за матеріаломісткістю і трудомісткістю виробу. Колінчасті вали великого 
розміру мають довжину до 12 м і важать до 25 тонн, але допуск на остаточне шліфування для діаметра 
становить 0,3–0,4 мм. Для цього необхідна дуже висока точність механічних деталей шліфувального верстата. 
Дослідження було зосереджено на вимірі таких параметрів, як площинність, лінійність, паралельність, биття і 
співвісність відповідальних за вихідну точність механічних частин шліфувального верстата. Робота виконана зі 
шліфувальним верстатом типу DB12500, оснащеним системою управління Sinumerik 840D, а також системами 
вимірювання та ексцентричної обробки. На підставі отриманих результатів були зроблені деякі рекомендації 
з процедури перевірки з метою забезпечення стабільної якості випуску колінчастих валів. Шліфувальним 
інструментом був шліфувальний круг дискового типу Molemab B126-100639 S.630090. Вибір хімічно інертного 
до оброблюваного матеріалу з вмістом вуглецю і водночас особливо твердого абразивного інструментального 
матеріалу (c-BN), а також значна протяжність робочої частини шліфувального круга по периферії (понад 6 м), є 
важливою передумовою забезпечення стійкості інструменту в циклі продуктивної і якісної зовнішньої обробки 
заданих функціональних поверхонь розглянутих великогабаритних колінчастих валів. Припуски на обробку 
розподілялися між попереднім і чистовим переходами шліфування з деяким збільшенням (резервуванням 
забезпечення точності) для шатунних шийок, обробка яких велася другим планом. Мікрогеометричну якість 
поверхні контролювали за допомогою портативного вимірювача шорсткості поверхні Surftest SJ-201P, що 
дозволило уникнути очевидних проблем вимірювання профілю в задачах контролю великогабаритних деталей 
складної ступінчастої форми, якими є суднові колінчаті вали. Отримані параметри шорсткості після шліфування 
(Ra ≤ 0,4 мкм) були визнані вагомою мірою задовільними, що дозволило після цього ефективно полірувати до 
необхідного за основними функціональними поверхнями рівня Ra 0,3 мкм. Виконана робота може розглядатися 
як методичний прообраз моніторингів в дорожніх картах експертизи стану параметрів точності шліфувальних 
верстатів і рівня мікрогеометричної якості обробки колінчастих валів.
Ключові слова: колінчастий вал; шліфування; шорсткість; верстат; биття; лінійність; паралельність; 
моніторинг.

pRobleM stateMent
A failure of the marine engine crankshaft may threat-

en the life of the shipboard personnel and passengers, so 
there is a need to continually improve the technology, 
quality control, and the inspection of the machine tools’ 
performance in its production. The crankshaft is a cru-
cial element of the marine engine, and special standards 
prescribe how they must be projected, e.g. the one is-
sued by PRS Executive Board [1]. Nowadays, there are 
three main technologies for large marine diesel engine 
crankshaft fabrication, which produce assembled crank-
shafts, semi-built crankshafts and fully forged ones 
[2]. The first two technologies have crankshaft parts 
that joined together with the shrink-fitting method [3]. 
A critical step in the manufacture of forged crankshafts 
is the grinding of its sidewalls [4]. 

latest ReseaRch 
and publications analysis

Grinding of sidewalls of forged crankshafts can be 
implemented by applying several strategies, e.g. axial 

plunge grinding, axial face grinding, and multi-step 
axial face grinding [4]. The rising demands on quality 
also force the improvement of grinding performance 
and are driving the development of machines for grind-
ing [5]. Grinding parameters have direct impact on the 
integrity of machined surfaces and their characteristics, 
such as residual stresses, surface roughness and dimen-
sional stability [6]. Improper grinding was reported to 
be a source of misalignments in journals, high stress 
concentration, and high surface roughness [7]. Shen et 
al. [8] examined the elastic deformations of the large 
size crankshafts generated by grinding process, while 
Torims et al. [9] analyzed the influence of grinding pa-
rameters on the surface texture formation in the repara-
tion process of marine diesel engine crankshafts. Hashi-
moto et al. pointed out that the improvements aimed to 
achieve fuel efficiency raise additional demands on the 
superfinishing of the crankshafts [10]. Importance of the 
cooling conditions was analyzed by Maruda et al. [11]. 
Tian et al. [12] proposed a portable power monitoring 
system for grinding process.



45

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ № 1   2019МАтЕРiАЛОзНАВстВО

sepaRation of pReviously unsolved 
paRts of the geneRal pRobleM

The customer sets very high demands on the surface 
topography with Ra < 0.3 μm, which is almost impos-
sible to obtain with the grinding technology. There-
fore, hand polishing is applied after grinding. Typically 
achievable Ra parameters after grinding are between 
0.5 and 1.4 μm, while after polishing it lays between 
0.1 and 0.3 μm [13]. However, hand polishing has very 
limited impact on the surface, so the grinding process 
has to prepare the surface as efficiently as possible. The 
study below is dedicated to the grinding process of the 
crankshaft machining, as well as the inspection proce-
dures aimed to control the performance of the grinding 
machine. 

the article aim – is to identify to-do list and test a 
set of monitoring measures to make a decision to renova-
tion or continued operation of the machine in the grinding 
system of the forged crankshaft of a marine engine which 
is a unique product in terms of material consumption and 
laboriousness.

Methods, object and subject 
of ReseaRch

Grinding is one of the final machining processes of 
the crankshaft fabrication. Main journals and cranks ob-
tain the dimensions close to the upper tolerance, so that 
the surface can be finished by hand (lapping and polish-
ing procedures). The examined grinding process was per-
formed with a grinder DB12500 type (Fig. 1) equipped 
with the control system Sinumerik 840D, measurement 
system Marposs and eccentric machining system Pendu-
lum.

fig. 1. The DB12500 grinding machine

The grinding tool was the disc-type grinding wheel 
Molemab B126-100639 S.630090 shown in the Fig. 2. 
Its diameter was ø2000 mm, and width B = 140 mm, and 
it was covered with the cubic-form boron nitride (c-BN). 
The use of large-diameter grinding wheels with abrasives 
of the highest hardness (diamond, cubic boron nitride) 
in various tasks of precise shaping makes it possible to 
carry out preliminary and final grinding of operationally 

responsible external surfaces in one processing cycle, due 
to the increased durability of the tool in the technologi-
cally correctly built cycle, for example, when grinding 
rolls of rolling mills after surfacing with wear-resistant 
wire material [14]. The maximal cutting velocity and ro-
tational speed were Vmax = 50 m/s and nmax = 473 rpm, 
respectively.

fig. 2. The Molemab B126-100639 S.630090 grinding wheel 
during the operation

Like in any machining technology, the final sur-
face quality was dependent on the geometry and per-
formance of the “machine – tool – workpiece” system. 
For any type of fabricated crankshaft, the grinding op-
erations sequence has been assumed to be the same, 
namely, the main journals were to be grinded first 
(main axis of the crankshaft), so the final dimensions 
were achieved, and then the crank-pins were grinded. 
In general, the grinding process can be described as 
follows:

− The grinding allowances of the diameter were 
ca. 1 mm, maximally up to 1.5 mm. It was more desirable 
to leave larger allowances on the crank-pins, in order to 
avoid the increased uncertainty when the angle of the ref-
erence crank-pin was measured.

− After initial grinding of all the main journals, the 
fine grinding was initiated.

− The allowance for the fine grinding was ca. 0.3-
0.4 mm on diameter.

− Supporting tailstocks are always put down un-
der the grinded main journal. After grinding, the journal 
is again supported, and the position of the crankshaft is 
corrected on the base of flexometer indications.

− High pressure washing of the grinding disc after 
each operation is performed in order to prolong durability 
of the tool. 

The above procedure is presented schematically in 
Fig. 3. It is crucial that, after the initial grinding of all 
the main journals, Marposs device measurements are 
processed by and form corrections are performed, so that 
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final grinding commences only after the main axis accu-
racy is assured.

the object of the research is marine engine forged 
crankshaft grinding system. the subject of the research 
is the machine model DB12500 in the grinding system of 
the forged crankshaft of a marine engine using the tool 
model Molemab B126-100639 S.630090 from superhard 
abrasive based on cubic boron nitride. 

fig. 3. Crankshaft grinding procedure

The grinding machine DB12500 is equipped with the 
measurement system Marposs, which consists of three 
main units:

− Automatic system Marposs Wheel Balanc-
ing designed to continually supervise the balance of the 
grinding disc while it is in motion.

− The main measurement system Marposs Post-
process designed to measure form deviations of the main 
journals and crank-pins. The unit has three supporting 
points and the specially constructed arm, Fenar-L, which 
enables the measurement of both main journals and 
crank-pins. The sensor collects 3600 points per rotation 
and is synchronized with the control system Sinumerik 
840D. The measured values are averaged down to 360 
points using one of the delivered algorithms. These points 
are the basis for the form compensation table correlated 
with the angle position of the measured pivot. The form 
correction is performed using the perpendicular support 
with defined virtual axis. Resolution of the device is 
0.001 mm.

− The third unit is a Marposs Monitoring equipped 
with the ultrasonic microphones. It is designed to monitor 
the slot between grinding disc and grinded material (the 
GAP function) in order to control the contact between the 
tool and the ground material.

In order to maintain the consistent performance of the 
grinding machine, it was checked regularly with additional 
devices. In our case, it was an electronic level type LE051 
produced by Microplan. It is equipped with a digital/
analog display, and its internal mechanism is submerged in 
an oil-bath box. Achievable sensitivity of the level LE051 
is 1 μm/m or 0.2 second of arc. It has 5 measuring scales 

providing resolutions from 250 μm/m per division down to 
1 μm/m per division. The data can be transferred to a PC 
through the serial connections RS-232.

Linearity of the bed with the fixed headstocks of the 
grinding machine was inspected using the collimator de-
vice with a string and measuring magnifier. 

Moreover, the parallelism of the bed with fixed head-
stocks and the support was inspected. In the measurement, 
the electronic dial gauges (produced by Kordt) were used, 
with a resolution of 0.001 mm. They were placed on the 
grinding machine support and bed. 

Similar electronic dial gauges were used in the meas-
urement of the grinding disc runout as well as of the fixed 
headstocks. In the latter case, both radial and axial runout 
was measured. Additionally, the following parameters 
were inspected:

− parallelism between the axes of the disc cone 
during the headstock movement,

− distance between the vertical positions of the 
disc and headstock axes,

− runout of the disc cone,
− and the coaxiality of the fixed headstocks.
Methodological issues of measurement geometric ac-

curacy parameters –  such as level, linearity, parallelism, 
runout and coaxiality – of the respective mechanical parts 
of the grinder DB12500 equipped with the control system 
Sinumerik 840D and measurement system Marposs are 
discussed and illustrated in more detail in our work [15].

Since the roughness of the crankshaft surface is a very 
important parameter after grinding, it was also measured. On-
machine and in-process surface metrology is important for 
quality control in manufacturing of precision surfaces [16].

According to the documentation, the main journals 
must have a very smooth surface with Ra < 0.3 μm, so 
the grinding prepares the surface leaving only little de-
formation that can easily be removed during polishing. 
After grinding, the Ra parameter was measured with the 
portable surface roughness tester Surftest SJ-201P. It was 
chosen because of the obvious difficulty with applying 
the stationary profilometer to a huge detail such as the 
crankshaft 18W46 type. The most important parameters 
of SJ-201P device are as follows:

− measuring range 350 μm (from -200 to +150 μm),
− diamond stylus tip of radius 5 μm,
− sampling length 0.25 mm, 0.8 mm, 2.5 mm,
− displaying range from 0.01 μm to 100 μm,
− resolution is dependent on the measuring range, 

with the highest being 0.01 μm/10 μm,
− data output via RS-232 interface unit.
As such, this device was considered sufficient to in-

spect the roughness of the crankshaft surface both after 
grinding and later, after hand polishing. 

basic MateRial and discussion

The results of inspection of the abovementioned pa-
rameters – initial (June) and after 5 months of operation 
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(November) – are presented and discussed in the respec-
tive subsections below. 

Level declinations. Fig. 4a,b presents the results 
of level measurements obtained at different measuring 
points along the bed with fixed headstocks, in June and 
in November. The measurement was performed both in 
parallel and perpendicular directions.

The general observation is that after 5 months, the 
level deteriorated, so its regulation was needed to avoid 
the dimensional errors in the grinding process. Moreo-
ver, it is seen that the dispersion of the results is larger in 
the parallel direction (between 0 and 0.03 mm/m in June 
and between 0.03 and 0.16 mm/m in November) than 
in the perpendicular measurement (between -0.005 and 
0.005 mm/m in June and between 0.175 and 0.24 mm/m 
in November). However, the dispersion of the respective 
results obtained both in the parallel and perpendicular di-
rections was smaller in June than in November. It was 
concluded that the most instable level was the parallel 
direction, therefore it was recommended to check it more 
frequently, with the measurement taken at a minimum 3 
points, to check for any trend. 

Similarly, the bed level declination was checked along 
the support axis, both in the parallel and perpendicular di-
rections. Fig. 4c,d shows the positioning of the electronic 
level and the results of the measurement. Again, the par-
allel direction displays a larger dispersion, particularly in 
the June measurements. The November measurement re-

sults are biased towards the negative values and are more 
dispersed than those of June. Thus, it can be recommend-
ed that the support axis level is checked and corrected 
more often, and the measurement should be performed at 
all 13 measuring points.

Linearity and parallelism deviations. The measure-
ment results for the linearity of the bed with fixed head-
stocks are presented in Fig. 5a. On the other hand, Fig. 5b 
presents the results of the parallelism measurement be-
tween the bed and the support. The measurements were 
performed at 11 points distanced ca. 1 m apart, and each 
point was given a subsequent number.

It should be noted that the linearity measurement in 
June revealed deviations between -0.01 and 0.01 mm, 
while in November twice as larger, namely, between 
-0.02 and 0.02 mm. Nevertheless, the latter is still ac-
ceptable, since the permissible non-linearity of the bed 
with the fixed headstocks is 0.02 mm per 1000 mm, but 
the obtained results indicated immediate need of correc-
tion. It was also observed that the right part of the bed 
(points from 1 to 5) tended to reveal positive values of 
non-linearity, while negative values dominate in the left 
part.

In the case of parallelism deviations, the trend is clear 
and a correction of the mutual position of the bed and 
support can easily be made.

Other measurement results for the grinding  
machine are shown in Table 1.

fig. 4. Parallel (a,c) and perpendicular (b,d) level checks of the bed: with fixed headstocks (a,b) and in the support axis (c,d)

                                                  a)                                                                                                             b)

                                                      c)                                                                                                          d)
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The presented results proved the proper performance 
of the grinding machine. In some cases, where the values 
approached the permissible error, it indicated the need for 
calibration of the machinery. Since the quality control of 
the produced crankshafts confirmed the final form and di-

mension tolerances obtained, the inspection procedure of 
the grinding machine geometry was deemed satisfactory 
with the addition of the improvement recommendations 
discussed above.

Roughness after grinding. The examples of the dis-
tribution of roughness measurement results for the main 
journals CG (10 journals, measurements at 4 points on 
each) and the crank pivots CK (9 pivots, measurements at 
4 points on each) after grinding are shown in the Fig. 6. 

The results are highly satisfactory, so that the fi-
nal roughness below Ra = 0.3 μm is easily achievable 
through hand polishing.

conclusions
The presented study aimed to evaluate the inspection 

procedure of the grinding machine involved in the marine 
diesel engine crankshaft production process. It was found 
that the most instable parameter was the level of the bed 
with fixed headstocks in the parallel direction. Based on 
this finding, it is recommended to monitor the fixed heas-
tocks’ bed level in shorter intervals, e.g. every 3 months, 
not necessarily comprehensively, but with measurements 
taken at a minimum of 3 points to check the trend. Addi-

                                                     a)                                                                                                  b)
fig. 5. The measurement results for the bed with the fixed headstocks: (a) linearity and (b) parallelism between the bed and the 
support

table 1. Measurement results for various features of the 
grinding machine

Measured feature Measurement 
result

permissible 
error

Grinding disc 
perpendicularity [mm/mm]

0.010–
0.015/300 0.02/300

Headstock S1 runout [mm/mm] 0.010–
0.025/350 0.025/300

Headstock S2 runout [mm/mm] 0.010–
0.025/350 0.025/300

Disc cone coaxiality [mm/mm] 0.007–
0.020/300 0.03/300

Vertical position of the disc 
and headstock axes [mm/mm] 0.25/920 0.40/1000

Disc cone runout [mm] 0.001-0.002 0.005
Headstocks coaxiality [mm] 0.01–0.02 0.02

Ra, μm

control data frequency Ra, percentage

fig. 6. The distribution of roughness measurement results for the main journals (CG) 
and the crank pivots (CK)
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tionally, it was recommended that the support axis level is 
checked and corrected at least every 3 months. Measured 
linearity of the bed with the fixed headstocks revealed an 
immediate need for correction, no such correction of the 
inspection procedure was considered necessary. Under 
the above conditions, the roughness obtained after grind-
ing was fond to be highly satisfactory.

The completed work can be considered as a methodi-
cal prototype of monitoring in roadmaps for examining 

the state of the accuracy parameters of grinding machines 
and the level of microgeometric quality after processing 
of crankshafts. The sequence of monitoring activities, their 
composition and control schemes are specified by further 
studies in the production conditions. The development of 
a roadmap for the examination of the state of the machine 
and the level of microgeometric quality of processing ex-
pands the possibilities of flexibility and reliability in organ-
ization of production, increasing its stability and efficiency.
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abstract. The design and main parameters of the prototype rotary piston expansion engine 12RPD-4,4/1,75 are con-
sidered. The engine design provides easy start-up at any position of the power take-off output shaft, and also due to the 
presence of a central control cam shaft, it makes it possible to adjust the operating modes by changing the angle of start 
of the inlet of the working fluid (cylinder filling value, which is in the range 0,135... 0,175) Due to the evenly spaced 
twelve cylinders and a small value, the ratio of the stroke of the piston to the diameter of the cylinder (S/D = 0,4) ro-
tary piston engine has a high balance, more compact and lightweight, has minimal pressure loss at the inlet and slight 
backpressure at the outlet. The proposed design of the movement mechanism ensures the absence of theoretical harm-
ful dead volume, while the relative dead volume is only 0,015 and is due to technological gaps. The designed 12RPD-
4,4/1,75 rotary piston engine is cheaper and more technologically advanced to manufacture, low noise, reliable and 
easy to operate and maintain, has a high mechanical and effective efficiency due to the reduction of the friction forces 
of the connecting elements and leaks of the working fluid, and also a high degree of uniformity of rotation and uniform 
torque. On the basis of the machine-building enterprise Motor Plus LLC, together with the Center for Advanced Energy 
Technologies of the National University of Shipbuilding, an experimental stand was developed and manufactured on 
the basis of a prototype 12RPD-4,4/1,75 rotary piston engine, as well as a data measurement and recording system. 
The general scheme and description of the operation of the experimental stand and measurement system is presented. 
The stand allows you to determine the basic parameters of the working process, as well as changing effective indicators 
depending on the operating mode and parameters of the working fluid at the engine inlet. This will further improve the 
proposed design, as well as obtain the necessary data for the design and calculation of promising engines.
Key words: compressed air; rotary piston engine; dead volume; degree of filling; movement mechanism; experimental 
stand.

Анотація. Розглянуто конструкцію та основні параметри дослідного зразка роторно-поршневого розширю-
вального двигуна 12РПД-4,4/1,75. Конструкція двигуна забезпечує легкий пуск при будь-якому положенні 
вихідного вала відбору потужності, а також завдяки наявності центрального регулюючого кулачкового вала 
дає можливість регулювати режими роботи за рахунок зміни кута початку впуску робочого тіла (ступеня на-
повнення циліндра, значення якого знаходиться у межах 0,135…0,175). Завдяки рівномірно розміщеним два-
надцятьом циліндрам та малому значенню відношення ходу поршня до діаметра циліндра (S/D = 0,4) роторно-
поршневий двигун має високу врівноваженість, є більш компактним і легким, має мінімальні втрати тиску при 
впуску й незначний протитиск на випуску. Запропонована конструкція механізму руху забезпечує відсутність 
теоретичного шкідливого мертвого об’єму, при цьому значення відносного мертвого об’єму становить лише 
0,015 та зумовлене технологічними щілинами. Спроєктований роторно-поршневий двигун 12РПД-4,4/1,75 
більш дешевий і технологічний у виготовленні, малошумний, надійний і простий в експлуатації та обслугову-
ванні, має підвищений механічний і ефективний ККД за рахунок зменшення сил тертя сполучних елементів та 
витоків робочого тіла, а також високий ступінь рівномірності обертання й рівномірний крутний момент. На базі 
машинобудівного підприємства ТОВ «Мотор-Плюс» спільно із Центром перспективних енергетичних техно-
логій Національного університету кораблебудування розроблено та виготовлено експериментальний стенд на 
основі дослідного зразка роторно-поршневого двигуна 12РПД-4,4/1,75, а також систему вимірювання й фікса-
ції даних. Подано загальну схему та опис роботи експериментального стенда й системи вимірювання. Стенд 
дозволяє визначати основні параметри робочого процесу, а також змінення ефективних показників залежно 
від режиму роботи та параметрів робочого тіла на вході в двигун. Це дасть змогу вдосконалити запропоновану 
конструкцію, а також отримати необхідні дані для проєктування та розрахунку перспективних двигунів.
Ключові слова: стиснене повітря; роторно-поршневий двигун; мертвий об’єм; ступінь наповнення; механізм 
руху; експериментальний стенд.
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пОСТАНОВКА зАДАЧІ
Широке застосування розширювальних машин у 

різних галузях промисловості (хімічній, нафтохіміч-
ній та гірничодобувній, авіації, підводних технічних 
засобах) зумовлене їх перевагами над електричними 
двигунами. Так, до основних переваг можна відне-
сти пожежну безпеку, простоту конструкції (що за-
безпечує високу надійність, ремонтопридатність та 
легкість технічного обслуговування), а також низькі 
масогабаритні показники. До головних недоліків роз-
ширювальних машин належать висока питома витра-
та стисненого повітря та обмежений запас стисне-
ного робочого тіла (об’єм витратних балонів). Ці та 
інші фактори зумовлюють необхідність забезпечення 
ефективного використання енергії стисненого робо-
чого тіла. Для вирішення цих та багатьох інших про-
блем, пов’язаних із застосуванням розширювальних 
машин в енергетичних установках різного призначен-
ня, необхідне подальше технічне вдосконалення вже 
наявних або, що є більш перспективним, створення 
принципово нових двигунів з високими значеннями 
ефективних показників.

АНАЛІз ОСТАННІх ДОСЛІДжЕНЬ 
І пУБЛІКАЦІй

Останнім часом досить інтенсивно розвиваєть-
ся напрям дослідження застосування розширюваль-
них машин в енергетичних установках транспорт-
них засобів. Це зумовлено необхідністю вирішення 
проблеми забруднення навколишнього середовища 
транспортними засобами. Так, у Харківському наці-
ональному автомобільно-дорожньому університеті 
створено дослідний зразок гібридної силової уста-
новки транспортного засобу на базі конвертованого 
бензинового двигуна з повітряним охолодженням 
МеМЗ-968 [1; 2].

Значний вклад у розвиток досліджень теорії робо-
чих процесів пневмодвигунів зробили такі вітчизняні 
вчені: Ф.І. Абрамчук, А.М. Туренко, В.О. Богомолов, 
О.І. Воронков, А.І. Харченко, С.С. Жилін, І.М. Нікіт-
ченко та інші [3; 4]. Також у цьому напрямі вели екс-
периментальні й теоретичні дослідження зарубіжні 
вчені [5; 6].

Унаслідок розширення повітря відбувається ін-
тенсивне охолодження двигуна, що має негативний 
вплив на систему змащення та показники ефектив-
ності. З огляду на це значна увага приділяється до-
слідженню впливу підігріву стисненого повітря на 
показники ефективності робочого процесу пневмод-
вигуна, а також визначенню мінімального значення 
на вході в двигун залежно від умов експлуатації [7; 8].

ВІДОКРЕмЛЕННЯ НЕ ВИРІшЕНИх 
РАНІшЕ ЧАСТИН зАГАЛЬНОЇ пРОБЛЕмИ

Незалежно від призначення енергетичної уста-
новки та умов її експлуатації пневмодвигун повинен 
забезпечувати мінімальну питому ефективну витрату 

стисненого робочого тіла при заданих значеннях по-
тужності й крутного моменту на всіх режимах екс-
плуатації. Крім того, двигун повинен забезпечувати 
мінімальні масогабаритні показники, бути надійним 
та простим в експлуатації й ремонті. Більшість до-
слідників для енергетичних установок транспортних 
засобів [9–13] або підводних апаратів [14] використо-
вує конвертовані поршневі двигуни. Поршневі бензи-
нові двигуни, які є основою для конвертації, мають 
відмінний від пневмодвигунів принцип роботи (це 
пов’язано з процесами згоряння й газообміну), а та-
кож загальну конструкцію та відповідні системи. Кон-
вертація двигуна внутрішнього згоряння у розширю-
вальну машину не дозволяє повністю задовольнити 
всі зазначені вище вимоги, тому більш раціональним 
є проєктування та виготовлення нового двигуна.

мета дослідження – розробка експерименталь-
ного стенда на базі роторно-поршневого двигуна та 
системи вимірювання, а також методики комплексно-
го експериментального дослідження енергоустановок 
різного призначення, що дозволить отримати необ-
хідні експериментальні дані для подальшого вдоско-
налення дослідних зразків роторно-поршневих дви-
гунів різного призначення і створення математичної 
моделі розрахунку робочого циклу двигуна.

мЕТОДИ, ОБ’єКТ ТА пРЕДмЕТ 
ДОСЛІДжЕННЯ

Оскільки роторно-поршневий двигун має відмін-
ну від інших пневмодвигунів конструкцію, яка поєд-
нує у собі переваги поршневих та роторних двигунів, 
то робочі процеси у ньому проходять дещо інакше. 
У першому наближенні математичний опис робочо-
го процесу можна записати відомими рівняннями, 
однак для підвищення точності та розширення меж 
застосування моделі в неї потрібно внести емпіричні 
залежності й коефіцієнти. Для цього застосовується 
метод фізичного моделювання робочих процесів в 
енергетичних установках різного призначення на базі 
роторно-поршневих двигунів нової конструкції. Це 
дозволить не тільки однозначно визначитися з право-
мірністю прийнятих припущень і адекватністю мате-
матичної моделі, а й переконатися в працездатності 
даної енергетичної установки. Крім того, результати 
експериментального дослідження дадуть змогу отри-
мати достовірні дані про деякі маловивчені процеси, 
які важко отримати іншими методами.

Об’єктом дослідження є енергетичні установки 
на базі роторно-поршневих двигунів та процеси пере-
творення енергії робочого тіла в них. 

Предмет дослідження – роторно-поршневі дви-
гуни та їх характеристики роботи у складі енергетич-
них установок.

ОСНОВНИй мАТЕРІАЛ
На базі машинобудівного підприємства ТОВ 

«Мотор-Плюс» сумісно із Центром перспективних 
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Таблиця 1. Основні параметри двигуна 12РПД-4,4/1,75
№ № з.п. параметр Одиниця вимірювання значення

11 Діаметр циліндра мм 44
22 Хід поршня мм 17,5
33 Відношення S/D – 0,4
44 Кількість циліндрів – 12
55 Робочий об’єм см3 320,6
66 Відносний мертвий об’єм – 0,015

Рис. 1. Роторно-поршневий двигун 12РПД-4,4/17,5

Рис. 2. Принципова схема експериментальної установки з роторно-поршневим двигуном  
12РПД-4,4/17,5
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енергетичних технологій Національного універси-
тету кораблебудування імені адмірала Макарова був 
розроблений та створений експериментальний стенд 
для випробувань і досліджень дослідного зразка ро-
торно-поршневого двигуна 12РПД-4,4/1,75 (рис. 
1). Схема експериментального стенда зображена на 
рис. 2, а фотографії – на рис. 3.

Основні параметри експериментального зразка 
роторно-поршневого двигуна РПД-4,4/1,75 наведені 
у табл. 1.

Конструктивно роторно-поршневий двигун 
складається з корпусу, в якому розміщений ротор 
з радіальними попарно опозитними дванадцятьма 
циліндрами та розташованими в них дванадцятьма 
поршнями. Рівномірне розміщення поршнів забез-
печує врівноваженість двигуна та можливість пуску 
при будь-якому положенні ротора. Поршні пов’язані 
між собою за допомогою пальців і жорстких ланок з 
утворенням шарнірного чотирикутника, при цьому 
відношення ходи поршня S до діаметра циліндра D 

дорівнює S/D = 0,4. Усередині шарнірного чотири-
кутника розміщено регулюючий кулачок, який за-
безпечує змінення фаз газорозподілу (регулює режи-
ми роботи двигуна за рахунок ступеня наповнення 
циліндра).

З балонів 1 (див. рис. 2) стиснене повітря по-
трапляє до розподільника високого тиску 2, до якого 
приєднаний манометр 3 для визначення тиску в ба-
лонах. Далі стиснене повітря надходить до повітря-
ного редуктора 4, який знижує тиск до робочого зна-
чення. Після повітряного редуктора встановлений 
запірний кран 5 та розподільник низького тиску 6. У 
розподільнику низького тиску повітря розділяється 
на два потоки та надходить до впускних ресиверів 
роторно-поршневого двигуна 8. Тиск повітря перед 
двигуном визначається за допомогою манометра 
7, приєднаного до розподільника низького тиску 6, 
а для визначення тиску відпрацьованого повітря в 
одному з випускних ресиверів установлений мано-
метр 9. Роторно-поршневий двигун навантажений 

Рис. 3. Загальний вигляд експериментального стенда та панелі приладів 
на базі роторно-поршневого двигуна 12РПД-4,4/17,5
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електрогенератором постійного струму ГС-24А 11. 
Двигун з’єднаний з електрогенератором за допомо-
гою пружної втулково-пальцевої муфти 10, яка до-
зволяє компенсувати неточності центрування вихід-
них валів та зменшити динамічні навантаження. За-
лежно від режиму роботи потужність навантаження 
генератора встановлюється регулятором 16. Отри-
мана електрична енергія через систему керування 
18 іде на блок ТЕНів 17. Значення струму й напруги 
фіксуються на панелі приладів за допомогою воль-
тметра 19 та амперметра 20.

Для визначення крутного моменту двигуна елек-
трогенератор постійного струму встановлений на 
опори 12 та 13, які дозволяють генератору вільно 
обертатися навколо своєї осі. До корпусу генератора 
приєднаний важіль для визначення крутного момен-
ту 14 (довжина плеча L = 500 мм), який протилеж-
ним кінцем опирається на ваги 15. Для визначення 
частоти обертання вихідного вала на панелі прила-
дів установлений тахометр 22. Отримані значення 
крутного моменту та частота обертання дозволяють 
досить точно визначити ефективну потужність ро-
торно-поршневого двигуна.

Температура робочого тіла в характерних точках 
визначається за допомогою термопар та вимірюва-
ча-регулятора багатофункціонального восьмика-
нального «ОВЕН» УКТ38-Щ4.ТП 21.

Для проведення досліджень нового зразка ротор-
но-поршневого двигуна РПД-4,4/1,75 необхідно мати 
відновлювальний запас стисненого повітря високого 
тиску. Для цього був використаний компресор висо-
кого тиску К2-150 у складі установки компресорної 
ЕК2-150. Компресор призначений для забезпечен-
ня підприємств стисненим повітрям високого тиску 
(150 або 200 кгс/см2) або для забезпечення на суднах 
пуску дизельних двигунів потужністю до 370 кВт.

Для зберігання стисненого повітря застосову-
ються балони середнього об’єму (40 л) з робочим 
тиском 15 МПа, виготовлені з безшовних труб та 
призначені для зберігання й транспортування стис-
нених газів за температури від –50 до +60оС. Ба-
лони пройшли випробування відповідно до правил 
побудови та безпечної експлуатації посудин, які 
працюють під тиском, й отримали відповідні сер-
тифікати.

Було проведено серію пусконалагоджувальних 
випробувань експериментального стенда для пере-
вірки працездатності двигуна та системи фіксації 
даних. Значення обертів роторно-поршневого дви-
гуна змінювалися у діапазоні 308…702 об/хв, тиск 
робочого тіла в ресивері двигуна коливався в межах 
4,08…5,28 кг/см2, початкова температура газу в ба-
лонах була 28оС. Максимальне падіння температури 
робочого тіла становило 21,8оС, а мінімальна тем-
пература коливалася у межах 13,3…6,2оС. Залеж-
но від навантаження двигуна (Ne = 0,18…1,48 кВт) 

питома ефективна витрата робочого тіла становила  
ge = 171,4…64,5 кг/кВт·год. 
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИмАНИх РЕзУЛЬТАТІВ

Пусконалагоджувальні випробування експери-
ментального стенда на базі роторно-поршневого 
двигуна 12РПД-4,4/17,5 підтвердили працездатність 
двигуна та системи вимірювання. Отримані перші 
дані дозволяють скорегувати методику проведення 
досліджень, а саме режим роботи. Попередній ана-
ліз результатів випробування роторно-поршневого 
двигуна на експериментальному стенді свідчить, що 
у робочому циліндрі не відбувається різкого розши-
рення газу, що є позитивним фактором. Так, значен-
ня мінімальної температури робочого тіла не падає 
нижче нуля (6,2оС), хоча значно зменшується від-
носно початкового значення (28оС). Цей фактор по-
трібно враховувати при подальших випробуваннях 
на більших потужності та тиску на вході у двигун, 
а також при експлуатації за низьких температур на-
вколишнього середовища. Не виключається необхід-
ність попереднього підігріву стисненого робочого 
тіла.

З підвищенням тиску на вході в двигун, а та-
кож потужності двигуна питома ефективна витра-
та стисненого робочого тіла значно зменшується  
(ge = 171,4…64,5 кг/кВт·год). З огляду на це для за-
безпечення мінімальної витрати робочого тіла на різ-
них режимах роботи необхідно визначити оптимальні 
значення та співвідношення параметрів робочого тіла 
на вході в двигун, обертів і значення ступеня напо-
внення циліндра. Вирішення цих та багатьох інших 
проблем, пов’язаних, зокрема, з використанням ро-
торно-поршневих двигунів нової конструкції в енер-
гетичних установках різного призначення, потребує 
подальшого більш глибокого експериментального й 
теоретичного дослідження.

ВИСНОВКИ
1. Розроблено й створено експериментальний 

стенд із системою вимірювання для дослідження ро-
торно-поршневих двигунів нової конструкції, який 
дає змогу отримувати достовірні експериментальні 
дані для подальшого вдосконалення наявної кон-
струкції та проєктування перспективних зразків.

2. Проведено пусконалагоджувальні випробу-
вання експериментального стенда та системи ви-
мірювання. Отримано первинні дані щодо змінення 
ефективних показників роботи роторно-поршневого 
двигуна, що дозволять вибрати шляхи підвищення 
цих показників.

3. Установлено, що значний вплив на зменшен-
ня питомої ефективної витрати стисненого робочого 
тіла мають такі значення: значення тиску на вході в 
двигун, кількість обертів, а також значення ступеня 
наповнення циліндра, яке регулюється поворотом ку-
лачкового вала.
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abstract. purpose. This study is dedicated to specifying fluid dynamic characteristics and reducing NOx emission. 
Two-phased combustion of dual-fuel gas turbine engines researches are important due to present needs and future 
environmental safety. Also combining liquid and gaseous state combustion could lead to economic and social benefits. 
This study is dedicated to specifying fluid dynamic characteristics and reducing NOx emission. 
Method. Three-dimensional mathematical modeling has been used as a method of research.The analysis of the influ-
ence of velocity on NOx emission with using working hypothesis of creating a low-emission dual-fuel combustor for 
a gas turbine engine has been made. An effective method of organizing the working process in a dual-fuel gas turbine 
combustor is has been used. A low-emission gas turbine combustor with pre-mixing of fuel and air was selected as a 
research object.
Results. To increase the efficiency of processes in a dual-fuel gas turbine combustor, it is proposed to use the idea of 
preliminary mixing of liquid fuel with air in axial-radial swirlers. The choice of a mathematical model of liquid fuel 
burning in a dual-fuel low-emission combustor taking into consideration formation of the main toxic components 
has been made. Eddy dissipation concept, radiation heat transferring model, specific (k–ε) turbulence model, discrete 
phase model have been used for liquid fuel combustion process modeling. Theoretical investigations of nitrogen 
oxides formation have been carried out for various methods of liquid fuel injection into the channels of axial-radial 
swirlers of low-emission combustor. Using three-dimensional mathematical modeling, a graph of the nitrogen oxides 
(NOx) dependence on the flow rate of the liquid fuel into the channels of the axial-radial swirlers of the low-emission 
gas turbine combustor was obtained, taking into consideration the radial mode of fuel supply. The graph of the un-
evenness of the temperature field was also obtained. The results of three-dimensional mathematical modeling showed 
the prospect of a radial method of liquid fuel injection into the channels of axial-radial swirlers of a gas turbine low-
emission combustor in comparison with the traditional method of liquid fuel supply using centrifugal nozzles. The 
results of mathematical modeling revealed that fuel supply velocity above 40 m/s is prohibited, and the best emission 
results are at the lowest velocity indicators.
scientific novelty. As result the knowledge about combustion process in dual-fuel combustion chambers was deepened.
practical importance. This work has been theoretical in nature; however, the obtained results could be used in the 
State Research and Development Production Gas Turbine Complex “Zorya”–“Mashproekt” when upgrading existing 
engines.
Key words: gas turbine engine; dual-fuel low-emission combustor; combustion process.
Анотація. мета. Метою роботи є дослідження впливу швидкості впорскування рідкого палива в канали ак-
сіально-радіальних завихрювачів низькоемісійної камери згоряння газотурбінного двигуна (ГТД) потужністю 
25 МВт на температурне поле на виході з камери та емісію оксидів азоту.
методика. Для підвищення ефективності процесів у двопаливній газотурбінній камері пропонується викорис-
товувати ідеї попереднього перемішування рідкого і газоподібного палива з повітрям в аксіально-радіальних 
завихрювачах, дрібнодисперсного розпилювання рідкого палива високошвидкісним повітряним потоком після 
компресора високого тиску, що забезпечить перехід з одного виду палива на інший без зупинки газотурбінного 
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двигуна та мінімальні викиди токсичних компонентів на основних режимах роботи. Розрахунки проводяться 
за допомогою тривимірного математичного моделювання.
Результати. Запропоновано ефективний спосіб організації робочого процесу в двопаливній газотурбінній 
низькоемісійній камері згоряння. Проведено теоретичні дослідження утворення оксидів азоту для різних 
швидкостей впорскування рідкого палива в канали аксіально-радіальних завихрювачів низькоемісійної каме-
ри згоряння. Здійснено вибір математичної моделі вигоряння рідкого палива в двопаливній низькоемісійній 
камері згоряння з урахуванням утворення основних токсичних компонентів. Тривимірна математична модель 
вигоряння рідкого палива в двопаливній низькоемісійній камері згоряння ГТД містить у собі такі рівняння: не-
розривності, збереження кількості руху та енергії, переносу компонентів кінетичної схеми з урахуванням дис-
ипації вихорів, утворення і розкладання оксидів азоту, переносу характеристик турбулентності, променистого 
теплообміну у взаємодії з рівняннями моделі дискретної фази. Математична модель емісії оксидів азоту являє 
собою систему рівнянь масового переносу, які враховують конвекцію, дифузію, а також утворення і розкла-
дання NOx та споріднених сполук. За допомогою тривимірного математичного моделювання отримано графік 
залежності оксидів азоту (NOx) від швидкості подачі рідкого палива в канали аксіально-радіальних завихрюва-
чів низькоемісійної камери згоряння ГТД при радіальному способі подачі палива, а також побудовано графік 
залежності нерівномірності температурного поля на виході з камери згоряння. 
Наукова новизна. Отримано нові знання щодо організації робочого процесу в двопаливних камерах згоряння 
ГТД та нерівномірності температурного поля на виході. 
практична значимість. Дана робота має теоретичний характер, проте отримані результати можуть бути ви-
користані в ДП «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»–«Машпроєкт» при модернізації 
існуючих двигунів.
Ключові слова: газотурбінний двигун; двопаливна низькоемісійна камера згоряння; процес горіння.

пОСТАНОВКА зАДАЧІ
Сучасний світ кидає інженерам та науковцям низ-

ку суперечливих викликів. Наприклад, таких: а) зна-
ходження шляхів ефективного використання палива 
та підвищення ККД газотурбінних двигунів (далі – 
ГТД) за необхідності дотримання вимог екологічних 
норм щодо промислових викидів [1], однак підвищен-
ня цих характеристик часто пов’язане з підвищенням 
температури перед турбіною Т3, що своєю чергою 
може призвести до збільшення утворення термічних 
оксидів азоту NOx [2]; б) з одного боку, підвищення 
швидкості та якості розробки двигуна, а з іншого – 
зменшення вартості продукції.

Натурні дослідження процесів розпилювання та 
горіння палив достатньо проблематичні у зв’язку з ви-
сокою вартістю матеріальних та людських ресурсів, ви-
сокими температурами в камері згоряння, але за допо-
могою сучасних методів математичного моделювання 
й обчислювальної гідродинаміки такі завдання можуть 
розв’язуватися з високою швидкістю і точністю. Дослі-
дження шляхів удосконалення емісійних характеристик 
паливоспалюючих пристроїв, що забезпечують вирішен-
ня проблеми створення мобільних і високоефективних 
ГТД наземного та морського призначення, які відповіда-
ють вимогам до енергетичних модулів нового покоління 
і працюють на рідкому й газоподібному органічних па-
ливах одночасно, є актуальною проблемою, розв’язання 
якої матиме як соціальний, так і економічний ефект.

АНАЛІз ОСТАННІх ДОСЛІДжЕНЬ 
І пУБЛІКАЦІй

Проблему покращення емісійних показників 
паливоспалюючих пристроїв ГТД висвітлено в кон-

венції [1], її розглядали такі науковці, як P.C. Melte, 
D.T. Pratt [2], O. Lindman, M. Andersson, M. Persson, 
E. Munktell [3], С.І. Сербін [4–6], G.M. Faeth [7],  
B.F. Magnussen [8], S.B. Pope [9], M. Welch, B.M. Igoe, 
D. Vilson [10], Е. Синкевич [11], J. Brown [12], H.J. Kurji  
[13], I.A. Ibrahim, M.M. Shabaan, M.A. Shehata,  
T.M. Farag [14], M. Hertel [15]. Цю проблему висвітле-
но також у технічних виданнях [16; 17]. Попри велику 
кількість наукових досліджень у сфері низькоемісій-
них камер згоряння, методологічні й технічні аспекти 
вирішення проблеми створення двопаливних камер 
згоряння розроблені недостатньо. Багато дослідників 
зосередилося на розв’язанні проблем двопаливних 
камер згоряння виключно експериментальними ме-
тодами, і лише деякі зарубіжні вчені, які представ-
ляють різні наукові школи та країни (H.J. Kurji [13], 
M. Hertel [15]), прагнуть для цього використовувати 
сучасні методи обчислювальної гідродинаміки.

ВІДОКРЕмЛЕННЯ НЕ ВИРІшЕНИх 
РАНІшЕ ЧАСТИН зАГАЛЬНОЇ пРОБЛЕмИ

Дослідження впливу швидкості розпилювання 
рідкого палива на характеристики двопаливної газо-
турбінної камери є одним з етапів теоретичного до-
слідження фізико-хімічних закономірностей процесів 
двофазного горіння у двопаливних камерах згоряння 
за допомогою методів обчислювальної гідродинаміки, 
що є частиною загальної проблеми створення мобіль-
них, високоефективних та конкурентоспроможних ві-
тчизняних ГТД наземного й морського призначення, 
які будуть відповідати вимогам до енергетичних мо-
дулів нового покоління та зможуть працювати на рід-
кому і газоподібному органічних паливах одночасно.  
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Зазначимо, що комплексні дослідження у цьому на-
прямі в Україні практично відсутні.

метою роботи є дослідження впливу швидкості 
впорскування рідкого палива в канали аксіально-ра-
діальних завихрювачів низькоемісійної камери зго-
ряння газотурбінного двигуна потужністю 25 МВт 
на температурне поле на виході з камери та емісію 
оксидів азоту.

мЕТОДИ, ОБ’єКТ ТА пРЕДмЕТ 
ДОСЛІДжЕННЯ

Як метод дослідження обране тривимірне чис-
лове моделювання з використанням моделей турбу-
лентності, кінетичних механізмів окиснення вугле-
воднів та утворення токсичних компонентів у хімічно 
реагуючих потоках.

Об’єктом дослідження є процеси в низькоемі-
сійній камері згоряння з попереднім перемішуванням 
паливно-повітряної суміші ГТД потужністю 25 МВт 
виробництва «Зоря»–«Машроєкт» [6].

Предмет дослідження – фізико-хімічні законо-
мірності процесів горіння рідкого палива у двопалив-
ній газотурбінній камері згоряння ГТД.

ОСНОВНИй мАТЕРІАЛ
Як об’єкт дослідження обрано низькоемісійну ка-

меру згоряння з попереднім перемішуванням палив-
но-повітряної суміші газотурбінного двигуна потуж-
ністю 25 МВт виробництва «Зоря»–«Машроєкт» [6].

Основним елементом такої камери є пальниковий 
пристрій, що складається з двох радіальних завихрю-
вачів першого і другого каналів, за якими розташо-
вані кільцеві камери змішування. Частинка повітря, 
що надходить через завихрювач першого каналу, 
становить близько 12% від сумарної витрати повітря 
через жарову трубу, а через завихрювач другого кана-
лу – близько 61%. Паливний газ подається через ряд 
отворів, виконаних в лопатках радіальних завихрюва-
чів першого і другого каналів.

У даній роботі наводяться результати числового 
моделювання процесів розпилювання та згоряння ди-
зельного палива в низькоемісійній камері згоряння. 
Була проведена серія розрахунків з метою визначення 
впливу швидкості впорскування рідкого палива при 
його радіальній подачі в канали аксіально-радіаль-
них завихрювачів на характеристики камери згорян-
ня. При проведенні розрахунків ураховано, що 95% 
палива подається в радіальному напрямку через зо-
внішній завихрювач фронтового пристрою, а 5% па-
лива подається також у радіальному напрямку через 
внутрішній завихрювач. Цей спосіб подачі палива 
був обраний з огляду на попередні дослідження, а 
також результати експериментально-теоретичних до-
сліджень компанії “Siemens”, які були проведені для 
камери згоряння SGT-750 [3]. Базові параметри роз-
пилювання дизельного палива такі: швидкість виті-
кання крапель – 50 м/с, середній діаметр крапель у 

спектрі розпилювання – 50 мкм, кут розпилювання 
палива – 35°.

Для розрахунків горіння рідкого палива в низько-
емісійній камері згоряння обрано модель дискретної 
фази DPM (Discrete Phase Model), яка розраховує тра-
єкторії руху окремих частинок [4].

Для використання детальних хімічних механізмів 
горіння в турбулентних потоках з флуктуаціями зро-
блене таке припущення: реакції відбуваються в ма-
лих турбулентних структурах, які називаються дріб-
номасштабними реакторами [7], що являють собою 
реактори постійного тиску, початкові умови для яких 
визначаються концентрацією компонентів і темпера-
турою в осередках. Швидкості реакцій визначають-
ся за виразом Арреніуса та інтегруються числовим 
методом за допомогою ISAT-алгоритму [8]. Подібні 
припущення зроблені в рамках так званої концепції 
дисипації вихорів – Eddy-Dissipation-Concept (EDC), 
яка і була застосована в даному дослідженні.

Модель інертного нагріву використовується, коли 
температура краплі менша за температуру випарову-
вання. Для розрахунку зміни температури частинок 
за часом T tp( )  застосовується рівняння теплового 
балансу, що враховує конвекційний та радіаційний 
переноси теплоти:

m c
dT

dt
hA T T A Tp p

p
p p p R pp

� � � ��( ) ( )µ � �4 4 ,        (1)

де mp  – маса частинки; cp  – питома теплоємність 
частинки при постійному тиску; Ap  – площа поверхні 
частинки; T∞  – локальна температура газової фази; 
h  – коефіцієнт тепловіддачі; ε p  – коефіцієнт випро-
мінювання частинки; σ – стала Стефана–Больцмана; 
θR

 – радіаційна температура.
Коефіцієнт тепловіддачі h  обчислюється з ви-

користанням кореляції Ранца і Маршала (Ranz, 
Marshall):

Nu � � �
�

hd

k
p

d2 0 0 6 1 2 1 3, , Re Pr/ / ,             (2)

де k∞  – коефіцієнт теплопровідності газової 
фази; Red  – число Рейнольдса, яке визначається діа-
метром краплі та її відносною швидкістю; Pr  – число 
Прандтля для газоподібної фази.

Радіаційна температура і падаюче випромінюван-
ня вираховуються так:

� �R G� ( / ) /4 1 4  ; G Id�
�
� �

� �4

,                (3)

де I  – інтенсивність випромінювання; Ω  – тілес-
ний кут.

Наведені вище рівняння інтегруються в часі із засто-
суванням наближеної лінійної форми, яка передбачає, 
що температура частинок змінюється досить повільно.

Модель випаровування ініціюється, коли темпе-
ратура частинки досягає температури випаровування  
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Tvap , і використовується доти, доки температура не 
перевищує значення точки кипіння Tbp  або доки ле-
тючі компоненти частинок повністю не будуть витра-
чені (в разі горіння залишкових палив).

Рівняння теплообміну частинок з газовою фазою 
при їх випаровуванні враховує конвективний і радіа-
ційний потоки теплоти, а також процес пароутворення:

m c
dT

dt
hA T T A T

dm

dt
hp p

p
p p p R p

p
fgp

� � � � ��( ) ( )µ Ã ¸ 4 4 ,  (4)

де hfg  – прихована теплота випаровування.
Маса частинки протягом випаровування зменшу-

ється відповідно до балансового рівняння:

m t t m t N A M tp p i p w i( ) ( ) ,� � �� � ,                (5)

де Mw i,  – молекулярна вага частинки i .
Ступінь випаровування визначається дифузійним 

потоком парів палива в газовій фазі, пропорційним 
градієнту концентрацій парів на поверхні частинки і 
в газовому середовищі:

N k C Ci c i S i� � �( ), , ,                          (6)

де Ni  – молярний потік випаруваної речовини; 
kc  – коефіцієнт масообміну; Ci S,  – концентрація пари 
на поверхні краплі; Ci,∞  – концентрація пари в газо-
вому середовищі.

Коли температура частинки досягає температу-
ри кипіння, то використовується таке рівняння для 
швидкості зміни її діаметра:
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Для спрощення передбачається, що при кипінні 
температура краплі не змінюється. Енергія, необхід-
на для випаровування, враховується у вигляді дже-
рельного члена в рівнянні збереження енергії газової 
фази. Випаровування рідини також є джерелом хіміч-
ного компонента i  для газової фази. У дослідженні 
застосовується спосіб впорскування палива single: 
моделюється потік, що проходить через ряд одинич-
них труб малого діаметра, що підведені в канал зави-
хрювача.

На рис. 1–4 зображені розподіли таких основних 
параметрів у повздовжніх перерізах жарової труби: 
температур, швидкостей, кінетичної енергії турбу-
лентності й концентрацій оксидів азоту за двох зна-
чень (мінімального та максимального) швидкості ви-
тікання рідкого палива в канали аксіально-радіальних 
завихрювачів (5 і 50 м/с).

Існує тісний взаємозв’язок між розподілом тем-
ператур, об’ємними викидами азоту, швидкостями, 
характером потоку і турбулентністю. При збільшен-
ні швидкості радіальної подачі палива збільшується 
емісія оксидів азоту за рахунок збільшення сумарної 
протяжності факела палива (див. рис. 1 і 4). Харак-
тер і розміри зони зворотних течій усередині жарової 
труби також дещо змінюються (див. рис. 2) за рахунок 
невеликого підвищення інтенсивності турбулентнос-
ті (див. рис. 3) при збільшенні різниці в швидкостях 
рідкої та газоподібної фаз.

                                               а)                                                                                      б)
Рис. 1. Розподіл температур газу (К) уздовж жарової труби камери згоряння за швидкостей впорскування: 
а) 5 м/с; б) 50 м/с

                                       а)                                                                               б)
Рис. 2. Розподіл швидкостей (м/с) та аеродинамічна структура потоку в жаровій трубі за 
швидкостей впорскування: а) 5 м/с; б) 50 м/с
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Зазначимо, що у разі радіальної подачі рідкого 
палива процес випаровування крапель та перемішу-
вання парів з повітрям відбувається достатньо швид-
ко. Процес горіння розпочинається навіть у каналах 
завихрювачів, що може призвести до підвищення 
температури металевих поверхонь, нагароутворень 
і зниження надійності жарової труби в цілому. Для 
вирішення цієї проблеми в наступних дослідженнях 
планується виконати перерозподіл кількості повітря, 
що надходить в канали завихрювачів і змішувач.

Залежність викидів оксиду азоту від швидкості 
подачі рідкого палива подана на рис. 5. Очевидно, що 
зменшення швидкості витікання палива в канали за-
вихрювачів сприяє зниженню емісії оксиду азоту, що 

вимагає конструювання більш ефективних паливо-
розпилювальних пристроїв.

На рис. 6 наведені діаграми середньої нерівно-
мірності температурного поля d у вихідному перерізі 
жарової труби.

Коефіцієнт загальної нерівномірності поля темпе-
ратур визначався за такою формулою:

, (8)
avT

TT minmaxδ −
=                               (8)

де maxT , minT , avT  – максимальна, мінімальна й 
осереднена температури газів у вихідному перерізі.

                                          а)                                                                                                 б)
Рис. 4. Розподіл об’ємних концентрацій оксидів азоту в жаровій трубі за швидкостей впорскування: а) 5 м/с; 
б) 50 м/с

                                        а)                                                                                                    б)
Рис. 3. Розподіл кінетичної турбулентності (м2/с2) у жаровій трубі за швидкостей впорскування: а) 5 м/с; б) 50 м/с
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Рис. 5. Вплив швидкості подачі палива в камеру згоряння 
на викиди оксидів азоту у вихідному перерізі жарової труби

Рис. 6. Нерівномірність температурного поля за різних 
швидкостей подачі палива в камеру згоряння
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Дані рис. 6 відображують незначний вплив швидко-
сті подачі рідкого палива в канали завихрювачів на не-
рівномірність температурного поля на виході камери. Це 
зумовлено достатньо малим часом вирівнювання швид-
костей рідкої та газоподібної фаз в об’ємі жарової труби.
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИмАНИх РЕзУЛЬТАТІВ

Отримані результати тривимірного математич-
ного моделювання підтвердили доцільність вибору 
радіального способу підведення рідкого палива в ка-
нали завихрювачів низькоемісійної камери згоряння 
ГТД порівняно з традиційним відцентровим спосо-
бом подачі палива та виявили закономірності вибору 
діапазону раціональних значень швидкостей впор-
скування рідкого палива при його радіальній подачі.

ВИСНОВКИ
Досліджено вплив швидкості радіальної подачі 

палива в канали аксіально-радіальних завихрювачів 
двопаливної камери згоряння газотурбінного двигуна 
потужністю 25 МВт на викиди оксидів азоту та нерів-
номірність температурного поля у вихідному перерізі 
жарової труби.

Збільшення швидкості радіальної подачі рідко-
го палива в канали внутрішнього і зовнішнього за-
вихрювачів жарової труби із 5 до 50 м/с призводить 
до зростання розрахункової емісії оксидів азоту із 
24 до 66 ppm та суттєво не впливає на сумарну не-
рівномірність поля температур у вихідному перерізі 
(14…11%).
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abstract. The results of an experimental study of the features of the fuel injection process on the speed response of 
a medium-speed marine diesel engine under conditions of variable conditions are presented. The study of hydrody-
namic processes for these characteristics expands the possibilities for improving the operation of a diesel engine, and 
also makes it possible to clarify the methods for calculating the processes associated with fuel injection. Experimental 
studies were performed on an engineless stand under various initial conditions with the refinement of the measuring 
complex. The first option – before starting the high-pressure fuel system was unloading. The second option – the launch 
of an engine-free stand was made after a short stop. At the same time, residual pressure remains in the system after the 
first launch variant. The generalized results of the experimental study allowed evaluating the process of fuel supply 
development during the whole experiment. In the first embodiment, the essential feature is the absence of a noticeable 
increase in pressure in the nozzles during the first three injection cycles in the acceleration process, despite the rather 
high rotational speed of the camshaft. Only in the fourth cycle, a pressure increase of up to 40 bars was obtained, which 
is not enough to lift the nozzle needle. The conditions of the first injection are formed in the fifth cycle (stepwise injec-
tion phase). In the second variant, with an initial pressure in the fuel system of 27 bars, during acceleration already on 
the first revolution with a relatively low rotational speed, the pressure value corresponds to the injection conditions and 
reaches 166 bars. Thus, the initial pressure in the fuel system during acceleration has a significant impact on the devel-
opment of the injection characteristics, which is a specific feature of the diesel engine operation in variable conditions. 
The peculiarity of the formation of injection parameters during coasting in both variants does not depend on the initial 
conditions in the fuel system. Taking into account the features of the injection process at a continuously varying speed 
of rotation will improve the reliability of ship diesel engines during maneuvering and will ensure the improvement of 
diesel working processes in variable modes.
Key words: injection process; diesel engine; hydrodynamic processes; motor less stand; fuel system; step feed; diesel 
engine workflow.

Аннотация. В статье представлены результаты экспериментального исследования особенностей процесса 
топливоподачи на скоростной характеристике среднеоборотного судового дизельного двигателя в условиях 
переменных режимов. Изучение гидродинамических процессов для указанных характеристик расширяет 
возможности совершенствования работы дизеля, а также дает возможность уточнить методы расчета 
процессов, связанных с топливоподачей. Экспериментальные исследования выполнены на безмоторном 
стенде при различных начальных условиях с доводкой измерительного комплекса. При первом варианте перед 
запуском топливная система высокого давления разгружалась. При втором варианте запуск безмоторного 
стенда производился после кратковременной остановки. При этом в системе сохраняется остаточное давление 



66

ЗБIРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 1   2019

после первого варианта запуска. Обобщенные результаты проведенного экспериментального исследования 
позволили оценить процесс развития топливоподачи в течение всего эксперимента. При этом в первом 
варианте существенной особенностью является отсутствие заметного повышения давления в форсунке при 
первых трех циклах впрыскивания в процессе разгона, несмотря на достаточно высокую частоту вращения 
распределительного вала. Только в четвертом цикле получен рост давления до 40 бар, которого недостаточно 
для подъема иглы форсунки. Условия первого впрыска формируются в пятом цикле (фаза ступенчатого 
впрыскивания). Во втором варианте с начальным давлением в топливной системе 27 бар при разгоне уже на 
первом обороте при относительно невысокой частоте вращения величина давления соответствует условиям 
впрыскивания и достигает 166 бар. Таким образом, начальное давление в топливной системе при разгоне 
оказывает существенное влияние на развитие характеристики впрыскивания, что является специфической 
особенностью работы дизельного двигателя на переменных режимах. Особенности формирования параметров 
впрыскивания при выбеге в обоих вариантах не зависят от начальных условий в топливной системе. Учет 
особенностей процесса впрыскивания при непрерывно меняющейся частоте вращения позволит повысить 
надежность работы судовых дизелей при маневрировании и обеспечит совершенствование рабочих процессов 
дизелей на переменных режимах.
Ключевые слова: процесс впрыскивания; дизельный двигатель; гидродинамические процессы; безмоторный 
стенд; топливная система; ступенчатая подача; рабочий процесс дизеля.

Анотація. У статті наведено результати експериментального дослідження особливостей процесу подачі 
палива на швидкісній характеристиці середньооборотного суднового дизельного двигуна в умовах змінних 
режимів. Вивчення гідродинамічних процесів для зазначених характеристик розширює можливості 
вдосконалення роботи дизеля, а також дає можливість уточнити методи розрахунку процесів, пов’язаних з 
подачею палива. Експериментальні дослідження виконані на безмоторному стенді за різних початкових умов з 
доведенням вимірювального комплексу. За першого варіанта перед запуском паливна система високого тиску 
розвантажувалася. За другого варіанта запуск безмоторного стенда проводився після короткочасної зупинки. 
При цьому в системі зберігається залишковий тиск після першого варіанта запуска. Узагальнені результати 
проведеного експериментального дослідження дали змогу оцінити процес розвитку подачі палива протягом 
усього експерименту. При цьому в першому варіанті суттєвою особливістю є відсутність помітного підвищення 
тиску у форсунці за перших трьох циклів впорскування в процесі розгону, незважаючи на досить високу 
частоту обертання розподільного валу. Тільки в четвертому циклі отримано зростання тиску до 40 бар, якого 
недостатньо для підйому голки форсунки. Умови першого впорскування формуються у п’ятому циклі (фаза 
ступеневого впорскування). У другому варіанті з початковим тиском у паливній системі 27 бар при розгоні вже 
на першому оберті за відносно невисокої частоти обертання величина тиску відповідає умовам впорскування 
й досягає 166 бар. Таким чином, початковий тиск у паливній системі при розгоні здійснює істотний вплив 
на розвиток характеристики впорскування, що є специфічною особливістю роботи дизельного двигуна на 
змінних режимах. Особливості формування параметрів впорскування при вибігу в обох варіантах не залежать 
від початкових умов у паливній системі. Врахування особливостей процесу впорскування за безперервно 
змінної частоти обертання дасть змогу підвищити надійність роботи суднових дизелів під час маневрування й 
забезпечить удосконалення робочих процесів дизелів на змінних режимах.
Ключові слова: процес впорскування; дизельний двигун; гідродинамічні процеси; безмоторний стенд; паливна 
система; ступінчаста подача; робочий процес дизеля.

пОСТАНОВКА зАДАЧИ

Дизельные двигатели являются основой энерге-
тики судов различного назначения. Особенностью 
эксплуатации дизелей является то, что значительную 
часть времени они работают на переменных режимах 
в условиях изменяющихся нагрузок природного и 
эксплуатационного происхождения (например, дви-
жение судна по волне, в ледовых условиях, маневри-
рование). В качестве примера можно привести запись 
параметров судового главного двигателя в процессе 
маневрирования при входе в порт, представленную на 
рис. 1 [1].

Рис. 1. Изменения режимов работы двигателя при 
маневрировании судна: tг – температура выпускных газов; 
tв.т – температура втулки цилиндров; tохл – температура 
воды, охлаждающей цилиндр
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Основным фактором, влияющим на рабочий про-
цесс двигателя на переменных режимах, является не-
стабильность процесса впрыскивания топлива. Этот 
фактор составляет особенность работы дизельного 
двигателя в режиме пуска и маневрирования.

АНАЛИз пОСЛЕДНИх ИССЛЕДОВАНИй 
И пУБЛИКАЦИй

Результаты исследований работы топливоподаю-
щей аппаратуры на различных режимах рассмотрены 
в источниках [2; 3].

Так, например, в работе [4] приведены результа-
ты экспериментальных исследований перемещения 
нагнетательного клапана и иглы форсунки высоко-
оборотного дизеля на пусковых оборотах (вращения 
вала топливного насоса на 100, 150 и 200 об./мин). 
При всех значениях частоты вращения вала насоса 
игла форсунки 7–8 раз поднимается, не достигая мак-
симальной высоты (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость перемещения иглы форсунки Ни  
и нагнетательного клапана Нк от угла поворота вала насоса 
φо: nв = 200 мин–1

При этом нагнетательная магистраль разгружа-
лась в период посадки клапана, что приводило к нару-
шению процесса впрыскивания в следующем цикле.

Полученные результаты не в полной мере описы-
вают гидродинамические процессы топливоподачи. 
Публикуемые в работе материалы представляют ре-
зультаты детальных исследований процессов топли-
воподачи. Полученные данные позволяют улучшить 
динамические характеристики дизелей и в перспек-
тиве оптимизировать рабочий процесс.

ВыДЕЛЕНИЕ НЕ РЕшЕННых РАНЕЕ 
ЧАСТЕй ОБщЕй пРОБЛЕмы

В сфере экспериментального исследования то-
пливоподающей аппаратуры на переменных режимах 
в дизельных двигателях остаются недостаточно рас-
крытыми особенности развития параметров впры-
скивания при непрерывно изменяющейся частоте 
вращения.

Такая эксплуатационная характеристика присуща 
пусковым и неустановившимся режимам. Изучение 
гидродинамических процессов для указанных харак-

теристик расширяет возможности усовершенствова-
ния работы дизеля, а также позволяет уточнить мето-
ды расчета процессов топливоподачи.

Цель исследования. Целью статьи является по-
лучение и оценивание параметров топливоподачи на 
скоростной характеристике среднеоборотного дизеля 
в условиях переменных режимов.

Для достижения цели были поставлены такие за-
дачи:

− разработка методики для экспериментального 
исследования скоростной характеристики системы 
впрыскивания в условиях динамических испытаний;

− сборка и доводка измерительного комплекса;
− экспериментальное исследование процессов 

впрыскивания топлива в системе топливоподачи су-
дового среднеоборотного двигателя в указанных ус-
ловиях.

мЕТОДы, ОБъЕКТ И пРЕДмЕТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Для достижения поставленной цели исследова-
ния использован метод экспериментально-теорети-
ческого уровня, а именно эксперимент. Этот метод 
исследования позволяет собрать экспериментальные 
данные и систематизировать их, проанализировать 
зависимости, а также сформулировать выводы.

Объектом исследования являются процессы то-
пливоподачи среднеоборотного дизеля на перемен-
ных режимах.

Предметом исследования являются гидродинами-
ческие процессы в узлах механизма топливоподачи 
(системы высокого давления) судового среднеоборот-
ного дизеля на переменных режимах.

ОСНОВНОй мАТЕРИАЛ
Одними из подходов к решению поставленной за-

дачи были создание и установка измерительной си-
стемы на безмоторном стенде для регистрации про-
цессов в топливоподающей аппаратуре дизельных 
двигателей в условиях переменной частоты враще-
ния.

Работа была проведена на кафедре судовых энер-
гетических установок Национального университе-
та «Одесская морская академия» (Украина) и пред-
ставлена в виде патента Украины на изобретение 
а201806815 [5] и полезной модели u201805581 [6].

В качестве начального этапа исследований осо-
бенностей процессов впрыскивания на малых и пере-
менных режимах целесообразно выполнить испыта-
ния с изменением частоты вращения при неизменных 
регулировочных параметрах системы впрыскивания.

Безмоторный стенд имеет такие возможности:
− плавное регулирование и свободное изменение 

частоты вращения распределительного вала во всем 
диапазоне рабочих частот исследуемой топливной ап-
паратуры с возможностью исследования переходных 
режимов в установленном частотном диапазоне;
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− наличие многоканального программно-аппарат-
ного комплекса (тензостанция), который существенно 
расширяет метрологические возможности благодаря 
свободному назначению необходимых масштабов 
фиксирования и высокой разрешающей способности 
цифрового представления информации в неограни-
ченном объеме с возможностью непрерывной запи-
си регистрируемых процессов на установившихся и 
переменных режимах.

Как основной вариант на безмоторном стенде ис-
следовалась система впрыскивания топливной аппа-
ратуры судового среднеоборотного дизеля ЧН25/34 с 
основными параметрами, представленными в табл. 1.

Таблица 1. Параметры топливной аппаратуры 
дизеля ЧН25/34

Топливный насос высокого давления
Диаметр плунжера топливного насоса dп, мм 16

Ход плунжера топливного насоса hп, мм 16
Топливная форсунка (закрытого типа)

Давление начала впрыскивания р0, бар 210
Диаметр иглы форсунки dи, мм 6

Ход иглы форсунки zmax, мм 0,45
Топливопровод

Наружный диаметр Dт, мм 10

Внутренний диаметр dт, мм 3

Длина топливопровода высокого давления Lт, мм 955

В ходе эксперимента тензостанция принимала, 
обрабатывала и записывала на персональный ком-
пьютер такие показатели:

− давление топлива в штуцере топливного на-
соса рн;

− давление топлива в штуцере форсунки рф.вх;
− давление в топливном канале форсунки рф.к;
− ход иглы форсунки z;
− частота вращения распределительного вала пр;
− угол поворота распределительного вала 

(ПРВ) φ;

− время с момента начала записи осцил- 
лограмм τ.

Выход рейки топливного насоса высокого давле-
ния в эксперименте составлял m = 15 мм.

Давление затяжки форсуночной пружины p0 = 70 бар.
Программой эксперимента обеспечивались повы-

шение и снижение частоты вращения от остановки и 
до пускового значения.

Кроме того, после набора установленной скорости 
вращения выдерживался промежуток времени, доста-
точный для стабилизации процесса впрыскивания.

В процессе проведения эксперимента предва-
рительно был задан режим пусковой частоты путем 
установки необходимого напряжения на электродви-
гатель. Затем стенд был остановлен, а после начала за-
писи осциллограммы тензостанцией он был запущен 
с ранее установленным напряжением. После выхода 
на пусковую частоту и стабилизации режима электро-
двигатель отключался, происходил выбег системы до 
остановки. Запись осциллограмм тензостанцией ве-
лась непрерывно вплоть до остановки стенда.

Эксперимент проводился в соответствии с по-
ставленными задачами при различных начальных ус-
ловиях:

1) перед запуском топливная система (ТС) вы-
сокого давления разгружалась;

2) запуск безмоторного стенда производился 
после кратковременной остановки, при этом в систе-
ме сохраняется остаточное давление после первого 
варианта запуска.

Результаты обработки двух вариантов начальных 
условий экспериментальных значений представлены 
на рис. 3, 4 в виде зависимости рф.вх.max = f (τ) макси-
мального давления форсунки входа от времени.

На рисунках время указано на оси абсцисс, а но-
мер цикла приведен на поле графика.

Из рис. 3, 4 следует, что продолжительность экс-
перимента при разгруженной топливной системе со-
ставила 48 с и 123 цикла, а с начальным давлением – 
44 с и 117 циклов.

                                        а)                                                                                  б)
Рис. 3. Динамика давления рф.вх в разгруженной топливной системе: а) разгон nр = 0…245 об./мин.; 
б) выбег nр = 245…0 об./мин.
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Количество циклов в первом эксперименте при 
разгоне составила 26, во втором – 20. При выбеге ко-
личество циклов в первом и втором экспериментах 
одинаково и составляет 29.

Следует отметить, что процессы в ТС при разгоне 
в обоих экспериментах (рис. 3а, 4а) заметно отличают-
ся, тогда как при выбеге они близки как по времени, 
так и по характеру изменения давления (рис. 3б, 4б).

Используя тахограммы nр = f (τ) эксперименталь-
ных значений при различных начальных условиях, 
представленных на рис. 5, выполняем оценивание 
динамики переходных процессов при изменении те-
кущей частоты вращения за период впрыскивания.

На рис. 5 тахограммы при различных начальных усло-
виях в топливной системе высокого давления имеют сме-
щение, вызванное различием во времени между началом 
записи и запуском стенда, а также разницей во времени 
выдержки при установившейся частоте вращения. Графи-
ческие кривые при наложении не имеют существенных 
отличий. Характеристики участков разгона при условии, 
что ТС разгружена, являются такими: время разгона соста-
вило 6,16 с и 26 циклов впрыскивания; при условии, что 
в топливной системе имеется начальное давление, время 
разгона составило 5,5 с и 20 циклов впрыскивания.

Рис. 5. Тахограммы экспериментов: ––– – при разгруженной 
топливной системе; - - - – топливная система с начальным 
давлением (обозначения в тексте)

Время выбега в обоих вариантах начальных усло-
виях в ТС высокого давления оказалось одинаковым 
и составило 10,71 с.

Тахометрические параметры фаз эксперимента 
от начальных условий сведены в табл. 2, из которой 
следует, что давление рф.вх на фазе разгона при разгру-
женной топливной системе в течение первых четырех 
и пятого циклов в диапазоне nр = 173…229 об./мин. 
последовательно возрастает, достигая уровня откры-
тия иглы форсунки.

В эксперименте с начальным давлением условия 
первого впрыскивания на фазе разгона создаются уже 
на первом обороте вала при nр = 102 об./мин.

Фазы выбега в обоих вариантах начальных усло-
вий идентичны.

Осциллограммы рф.вх обоих вариантов начальных 
условий при разгоне показаны на рис. 6.

На рис. 6а и 6б видно, что при разгруженной ТС 
наблюдаются существенные колебательные процес-
сы. В топливной системе с начальным давлением ко-
лебательные процессы протекают более плавно. При 
дальнейшем увеличении частоты вращения различия 
становятся незначительными.

Описанные осциллограммы (рис. 6) подтвержда-
ются кривыми хода иглы форсунки (рис. 7) в соответ-
ствующих циклах.

Из рис. 7 следует, что при разгруженной ТС пя-
тый цикл разгона является ступенчатым. При этом 
продолжительность впрыскивания значительно 
меньше, чем в последующем шестом цикле, а начало 
впрыскивания смещено по углу поворота в сторону 
запаздывания.

Параметры топливоподачи, полученные в течение 
всего эксперимента, представлены в виде графиков 
зависимостей параметров топливоподачи от частоты 
вращения на переменных режимах при различных на-
чальных условиях (рис. 8, 9, табл. 3, 4).

Результаты проведенного экспериментального ис-
следования, обобщенные в рис. 8 и 9, а также табл. 3  

                                            а)                                                                           б)
Рис. 4. Динамика давления рф.вх в топливной системе с начальным давлением: 
а) разгон nр = 0…245 об./мин.; б) выбег nр = 245…0 об./мин.
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и 4, позволили оценить процесс развития топливопода-
чи в течение всего эксперимента. При этом существен-
ной особенностью является отсутствие заметного по-
вышения давления рф.вх (рис. 8а) в первых трех циклах 
впрыскивания в процессе разгона, несмотря на доста-
точно высокую частоту вращения распределительного 
вала. Только в четвертом цикле начинается рост дав-
ления до 40 бар, которого недостаточно для подъема 
иглы форсунки. Условия первого впрыска формируют-
ся в пятом цикле (фаза ступенчатого впрыскивания).

В эксперименте с начальным давлением в топлив-
ной системе (рнач = 27 бар) при разгоне уже на первом 

обороте при относительно невысокой частоте вра-
щения величина давления соответствует параметру 
впрыскивания и достигает (рис. 8б) рф.вх = 166 бар.

В эксперименте с начальным давлением в ТС ха-
рактеристика кривой давления рф.вх на выбеге близка к 
характеристике разгона. При этом изменения давле-
ния рф.вх при выбеге в обоих экспериментах подобны 
по конфигурации, что соответствует отмеченному ра-
нее соотношению количества циклов и времени про-
цесса.

В табл. 3, 4 для каждого цикла впрыскивания ука-
заны текущая частота вращения nр (средняя за период 

Таблица 2. Тахометрические параметры эксперимента

Фаза эксперимента

Начальные условия

ТС разгружена ТС с начальным 
давлением

номер 
циклов

nр,  
об./мин.

номер 
циклов

nр,  
об./мин.

Разгон − − − −
Циклы на участке разгона, при которых условия 
впрыскивания не сформировались 1–4 173…213 − −

Ступенчатое впрыскивание 5 221 − −
Первое стабильное впрыскивание 6 229 1 102
Последний цикл впрыскивания на участке разгона 26 243 20 243
Выбег − − − −
Первый цикл на участке выбега 95 240 89 239
Последний цикл на участке выбега 120 56 113 62
Участок дробного впрыскивания 121–123 46…25 114–117 54…8

                     а)                                                     б)
Рис. 6. Осциллограммы рф.вх при разгоне: а) при 
разгруженной топливной системе; б) топливная система 
с начальным давлением; - - - – цикл первого стабильного 
впрыскивания (обозначения в тексте)

а) б)

а) б)
                        а)                                                 б)
Рис. 7. Перемещение иглы форсунки при разгоне: а) при 
разгруженной топливной системе; б) топливная система с 
начальным давлением

а) б)                      а)                                                      б)
Рис. 8. Зависимость рф.вх от частоты вращения на переменных 
режимах при различных начальных условиях: а) топливная 
система разгружена; б) топливная система с начальным 
давлением; –•–– – разгон; - - - – выбег (обозначения в тексте)

                      а)                                                  б)
Рис. 9. Зависимость φвп

о от частоты вращения на переменных 
режимах при различных начальных условиях: а) топливная 
система разгружена; б) топливная системе с начальным 
давлением; –•–– – разгон; -°- - – выбег (обозначения в тексте

а) б)
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впрыскивания), время τ (от начала процесса), значе-
ния давления рф.вх, рф.к , рн и угол впрыскивания φвп .

Следует отметить, что по характеристикам топли-
воподачи продолжительность впрыскивания в пятом 
и шестом циклах для разгона при разгруженной то-
пливной системе составляет φвп = 4,5о ПРВ при nр = 
221 об./мин. (ступенчатое впрыскивание) и φвп = 16,2о 

ПРВ при nр = 229 об./мин. (первое стабильное впры-
скивание). Последняя величина близка к установив-
шемуся значению.

В топливной системе с начальным давлением во 
время разгона при первом же обороте игла поднима-
ется на φвп = 10,9о ПРВ при nр = 102 об./мин., а при 
дальнейшем увеличении оборотов продолжитель-
ность общего угла впрыскивания стремится к устано-
вившимся значениям.

При выбеге дробное впрыскивание формируется 
в обоих вариантах экспериментального исследования. 

Дробное впрыскивание наблюдается при изменении ча-
стоты вращения в диапазоне 56…46 и 62…54 об./мин.

Характер движения иглы и угол впрыскивания 
определяются сложным ходом волновых процессов в 
топливной системе.

Наиболее существенным их влияние является при 
малых давлениях топлива и частоте вращения.

В этих условиях наблюдается дробное впрыски-
вание. Процессы дробного впрыскивания наглядно 
представлены на рис. 10.

В разгруженной топливной системе условия дроб-
ного впрыскивания формировались на частоте враще-
ния распределительного вала 56…46 об./мин. (120-й 
и 121-й циклы). В топливной системе с начальным 
давлением условия дробного впрыскивания форми-
ровались при 62…54 об./мин. (113-й и 114-й циклы).

Параметры иглы форсунки в дробных циклах при вы-
беге в обоих вариантах экспериментов показаны в табл. 5.

Таблица 3. Параметры топливоподач в разгруженной топливной системе
Номер 
цикла

nр, об./
мин. τ, с рф.вх, бар рф.к, бар рн, бар φвп

о, пРВ Участок

1 173 6,28 1…2 1…2 3 0 Разгон

2 185 6,57 2 1…2 5 0 Разгон

3 200 6,83 2 1…2 7 0 Разгон

4 213 6,91 40 20 55 0 Разгон

5 221 7,19 121 125 118 4,5 (ступенчатое 
впрыскивание) Разгон

6 229 7,46 344 345 381 16,2 Первое стабильное впрыскивание

26 243 12,45 500 501 532 18 Разгон
95 240 29,34 490 485 529 18,2 Выбег
120 56 40,87 111 105 128 9,9 Выбег

121 46 42,04 119 109 116 9,8 (дробное  
впрыскивание) Выбег

123 25 45,53 100 95 99 7,4 (дробное  
впрыскивание) Выбег

– 0 50,83 55 63 58 0 Остановка

Таблица 4. Параметры топливоподач с начальным давлением в топливной системе
Номер 
цикла

nр, об./
мин. τ, с рф.вх, бар рф.к, бар рн, бар φвп

о, пРВ Участок

– 0 0 27 27 28 0 Остаточное давление в ТС

1 102 2,66 166 163 188 10,8 Первое впрыскивание

2 140 3,16 307 301 329 14 Разгон

20 243 8,17 493 486 529 17,9 Разгон

89 239 24,97 471 463 510 17,7 Выбег

113 62 35,68 118 110 131 10,0 Выбег

114 54 36,7 107 100 123 9,9 (дробное 
впрыскивание) Выбег

117 8 41,76 98 88 79 6,6 (дробное  
впрыскивание) Выбег

– 0 47,32 58 54 62 0 Остановка
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а) б)                                           а)                                                                                                б)
Рис. 10. Совмещенные осциллограммы впрыскивания на участке выбега: а) топливная система разгружена: ___ –  
120-й цикл, ••• – 121-й цикл; б) топливная система с начальным давлением: ___ – 113-й цикл, ••• – 114-й цикл

Таблица 5. Дробное впрыскивание при выбеге

характеристики впрыскиваний
Начальные условия

ТС разгружена,  
121-й цикл

ТС с начальным давлением, 
114-й цикл

Количество подъемов иглы форсунки 13 12
Частота колебания подъема иглы форсунки, Гц 430 368

Количество пиков давления рф.вх 14 11
Частота колебания давления рф.вх, Гц 445 425

Давление рф.вх max/min, бар 120/45 109/52

Как следует из табл. 5, особенностью параметров 
дробного впрыскивания в разгруженной топливной 
системе и в топливной системе с начальным давлени-
ем является их идентичность.

Обсуждение полученных результатов
Полученные результаты, описанные в статье, мо-

жем обсудить, построив матрицу на основе SWOT-

анализа, выделяя сильные и слабые стороны полу-
ченных результатов (табл. 6).

ВыВОДы
Результаты экспериментального исследования 

особенностей процесса топливоподачи на скорост-
ной характеристике дизельного двигателя в условиях 
переменных режимов, выполненные на безмоторном  
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стенде, показали, что при разгоне в разгруженной 
топливной системе особенностью формирования 
параметров первого цикла впрыскивания стала его 
ступенчатая характеристика перемещения иглы фор-
сунки. Особенностью формирования параметров 
впрыскивания в топливной системе с начальным дав-
лением (в опытах 27 бар) является устойчивое впры-
скивание, которое наблюдается уже на первом оборо-
те распределительного вала.

Таким образом, начальное давление в топливной 
системе при разгоне оказывает существенное влия-

ние на развитие характеристики впрыскивания, что 
является специфической особенностью работы ди-
зельного двигателя на переменных режимах.

Особенности формирования параметров впры-
скивания при выбеге в обоих вариантах не зависят от 
начальных условий в топливной системе.

Учет особенностей процесса впрыскивания при 
непрерывно меняющейся частоте вращения позволит 
повысить надежность работы судовых дизелей при 
маневрировании и обеспечит совершенствование ра-
бочих процессов дизелей на переменных режимах.

Таблица 6. SWOT-матрица обсуждения полученных результатов
Внутренняя среда

Сильные стороны Слабые стороны

Получение значений гидродинамических процессов 
впрыскивания последовательных циклов в топливной 
системе высокого давления на переменных режимах.

Отсутствие специального программного обеспечения, 
необходимого для проведения визуального анализа 

исследуемых гидродинамических процессов в топливной 
системе высокого давления

Внешняя среда
Возможности Угрозы

Автоматическое управление и адаптация топливной 
системы высокого давления к работе на переменных 
режимах при создании новых управляющих систем 

топливоподач.

При увеличении количества измерительных датчиков 
на топливной системе высокого давления во время 

технической эксплуатации потребуется дополнительный 
контроль со стороны обслуживающего персонала.
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abstract. The work is devoted to the study of the operational characteristics of the adsorption heat and moisture regenera-
tor based on the composite adsorbent ‘silica gel – sodium acetate’ for the system of inflow and exhaust ventilation. The 
technique to determine the structural parameters of adsorptive regenerator is suggested. It involves calculation of the heat 
load for inflow air heating per a day, maximal adsorption, adsorption heat, mass and volume of the adsorbent. The algorithm 
for calculating the operational parameter of adsorptive heat-moisture regenerator is developed: calculation of the volume 
of air passed through a layer of heat-accumulating material, the concentration of water in the air at the outlet of the heat ac-
cumulator, adsorption, heat of adsorption, the final temperature of cold air, the temperature of the air after mixing cold air 
and air in the room, the calculation of the concentration of water in the air at the outlet of the heat regenerator, the volume 
of air that passed through the layer of adsorptive heat storage material, the final temperature of the warm air temperature 
after mixing with cold air outside and warm air from the room during the emission, determination temperature efficiency 
factor and the total time to achieve maximal adsorption. It was stated that the most efficient is composite which consist of 
20% silica gel and 80% sodium acetate. The correlation of experimentally determined and calculated air temperatures near 
the warm and cold ends of the regenerator, which is located in the ventilated room and outside, is shown. Simulation of the 
processes of operation of adsorptive heat and moisture regenerators on the basis of composites ‘silica gel – sodium acetate’ 
in the conditions of a typical system of ventilation of premises is carried out. The maximal values of temperature efficiency 
factor are registered at a humid air velocity of about 0.22–0.32 m/s and a flow switching time up to 5 minutes and external 
and internal air temperatures of –3°C and +15°C, respectively. At first correlation of adsorbent properties and performance 
of heat-moisture regenerator is stated. The results of the study can be used in the development of energy-efficient air condi-
tioning and ventilation systems, as well as desiccant modules for residential and warehouse space.
Key words: adsorption heat and moisture regenerator; temperature coefficient of efficiency; heat of adsorption; com-
posite sorbent.

1 Представлена робота виконана за часткової підтримки Міністерства освіти і науки України в межах держбюджетної 
НДР 0119U002243.
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Анотація. Робота присвячена дослідженню експлуатаційних характеристик адсорбційного регенератора те-
плоти і вологи на основі композитного адсорбенту «силікагель – натрій ацетат» для системи припливно-викид-
ної вентиляції. Розроблена методика визначення конструктивних характеристик адсорбційного регенератора 
теплоти та вологи, яка передбачає розрахунок теплового навантаження на підігрів припливного повітря про-
тягом доби, граничної адсорбції, теплоти адсорбції, маси та об’єму адсорбента. Пропонується такий алгоритм 
розрахунку температурного коефіцієнта корисної дії: обчислення обсягу повітря, який пройшов через шар те-
плоакумулюючого матеріалу, концентрації води в повітрі на виході з теплового акумулятора, адсорбції, теплоти 
адсорбції, кінцевої температури холодного повітря, температури повітря після змішування холодного повітря 
з вулиці і теплого повітря в приміщенні під час подачі, розрахунок концентрації води в повітрі на виході з 
теплового акумулятора, обсягу повітря, який пройшов через шар теплоакумулюючого матеріалу, кінцевої тем-
ператури теплого повітря, температури повітря після змішування холодного повітря з вулиці і теплого повітря 
з приміщення під час викиду, визначення температурного коефіцієнта корисної дії, сумарної адсорбції і часу 
досягнення максимальної адсорбції. Показана кореляція експериментально визначених та розрахованих тем-
ператур повітря біля теплого і холодного кінців регенератора, які розташовано у вентильованому приміщенні 
та назовні. Показано, що найбільш ефективними є регенератори на основі композита, який містить 80% натрій 
ацетату та 20% силікагелю. Проведена симуляція процесів експлуатації адсорбційних регенераторів теплоти 
і вологи на основі композитів «силікагель – натрій ацетат» в умовах типової системи вентиляції житлових 
приміщень. Максимальні значення теплових коефіцієнтів корисної дії зареєстровано за швидкості вологого 
повітря близько 0,22–0,32 м/с і часу перемикання потоків до 5 хв. Показано, що максимальні значення темпе-
ратурного коефіцієнта корисної дії спостерігаються за температури зовнішнього повітря –3°С та внутрішньо-
го повітря +15°С. Уперше встановлена кореляція властивостей адсорбенту та екcплуатаційних характеристик 
регенератора теплоти та вологи на його основі. Результати проведеного дослідження можуть бути використані 
під час розроблення енергоефективних систем кондиціонування і вентиляції, а також модулів-осушувачів для 
житлових і складських приміщень. 
Ключові слова: адсорбційний регенератор теплоти і вологи; температурний коефіцієнт корисної дії; теплота 
адсорбції; композитний сорбент.

пОСТАНОВКА зАДАЧІ
До суттєвих статей витрат під час теплопоста-

чання житлових приміщень відноситься підігрів 
припливного повітря. Однією з ключових про-
блем під час експлуатації автономних систем те-
плопостачання протягом опалювального періоду 
є періодичне зростання концентрації діоксиду ву-
глецю во внутрішньому повітрі [1]. Це зумовлює 
необхідність періодичного оновлення повітря во 
внутрішньому приміщенні, що веде до зростання те-
плових втрат протягом опалювального періоду. Од-
ним із технічних рішень є використання рекуператив-
них теплообмінників. Ці прилади розроблені як для 
систем теплопостачання на основі первинного па-
лива [2], так і для сонячних нагрівальних установок, 
які пропонується використовувати як підтримку для 
традиційних опалювальних систем [3]. Використання 
традиційних рекуперативних теплообмінників при-
зводить до порушення балансу вологи в приміщенні 
[4]. Крім того, їх робота періодично блокується 
внаслідок утворення льоду на холодному кінці при-
строю. Регенеративні теплообмінники призводять 
до забруднення свіжого повітря [5]. Крім того, в разі 
використання традиційних ємнісних матеріалів дані 
пристрої регулюють лише відносну вологість, але не 
вологовміст у повітрі приміщення, що вентилюється. 

Альтернативою подібним пристроям є 
адсорбційні перетворювачі теплової енергії. Водно-

час їхні експлуатаційні характеристики обмежені 
адсорбційними властивостями адсорбентів, які вико-
ристовуються.

АНАЛІз ОСТАННІх ДОСЛІДжЕНЬ 
І пУБЛІКАЦІй

Застосування адсорбентів для кондиціонування 
і вентиляції житлових приміщення пропонувалося 
в останні кілька десятиліть [6; 7]. Як адсорбційний 
матеріал пропонували, наприклад, силікагель [8]. 
Альтернативою силікагелю могли б слугувати 
сілікоалюмінофосфати, з температурою регенерації 
60–100°С [9]. Водночас їхня сорбційна ємність 
дорівнює близько 0,25 г/г [9], що, вочевидь, вимагає 
значної маси адсорбента теплових навантажень, які 
вимагаються для покриття теплового навантаження в 
умовах систем теплопостачання та вентиляції, а отже, 
значного об’єму адсорбційного модуля.

Технологія VENTIREG, розроблена в Інституті 
каталізу ім. Г. К. Борескова, передбачає застосуван-
ня адсорбційного матеріалу як водного буфера [10]. 
Причому композитний адсорбент SWS-1A (оксид 
алюмінію, який імпреговано кальцій хлоридом) по-
казав кращі експлуатаційні характеристики, зокрема 
адсорбційні властивості у порівнянні з традиційними 
діоксидом кремнію та оксидом алюмінію. Композитні 
матеріали типу «сіль у пористої матриці» є пер-
спективними для поглинання, акумулювання і 
трансформації теплової енергії в системах теплопо-
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стачання [11, 12]. Проте обсяг адсорбційного модуля, 
з одного боку, визначається властивостями адсорбен-
ту, зокрема граничної адсорбції. З іншого боку, маса і 
об’єм адсорбенту повинні задовольняти конструктив-
ним характеристикам системи вентиляції. Гранична 
адсорбція застосовуваного матеріалу не повинна бути 
менше 0,5 кг/кг, що дозволить їх використовувати в 
невеликих обсягах у відповідних побутових умовах. 
Технології імпрегнування не завжди дозволяють до-
могтися такого результату і досить дорогі та складні.

Крім того, для переходу від лабораторного про-
тотипу до установки для практичного застосування 
в умовах системи вентиляції необхідна математич-
на модель, що враховує всі стадії експлуатації при-
строю. Однак більшість математичних моделей 
розглядає лише окремі аспекти процесів експлуатації 
адсорбційних модулів, переважно тепло- і масопе-
ренос у процесі адсорбції [13]. Алгоритми, що до-
зволяють оцінити ефективність експлуатації тепло-
акумулюючого пристрою, відносяться переважно до 
ємнісних пристроїв [14]. Тому стає актуальною зада-
ча розроблення алгоритму розрахунку адсорбційного 
регенератора теплоти і вологи.

ВІДОКРЕмЛЕННЯ НЕ ВИРІшЕНИх 
РАНІшЕ ЧАСТИН зАГАЛЬНОЇ пРОБЛЕмИ

У зв’язку з вищесказаним необхідно ком-
плексне дослідження, спрямоване на вивчення 
експлуатаційних характеристик адсорбційного 
перетворювача теплової енергії та розроблення 
математичної моделі процесів експлуатації даного 
пристрою.

мета дослідження – виявити експлуатаційні ха-
рактеристики адсорбційного регенератора на основі 
композиту «силікагель – натрій ацетат». Для досяг-
нення зазначеної мети поставлено такі задачі:

– розробити методику розрахунку конструктив-
них характеристик адсорбційного регенератора те-
плоти та вологи;

– скласти алгоритм розрахунку експлуатаційних 
характеристик адсорбційного регенератора;

– виявити кореляцію характеристик адсорбен-
та, конструктивних характеристик, параметрів 
процесів експлуатації та коефіцієнта корисної дії 
адсорбційного регенератора на основі композиту 
«силікагель – натрій ацетат».

мЕТОДИ, ОБ’єКТ ТА пРЕДмЕТ 
ДОСЛІДжЕННЯ

У роботі аналізуються процеси експлуатації 
регенераційного пристрою, який у разі встановлення 
у вентиляційний канал підігріває холодне приплив-
не повітря, зменшує його вологість та не позбавляє 
вмісту кисню в ньому. Конструктивне виконання ре-
генератора наведено на рис. 1. Холодним вважається 
той кінець, який знаходиться ззовні, теплим – 
усередині приміщення, яке вентилюється.

Рис. 1. Конструктивне виконання регенератору теплоти 
та вологи 1 – труба (корпус); 2 – вентилятор зовнішній;  
3 – вентилятор внутрішній; 4 – теплоакумулюючі насадки; 
5 – датчик температури; 6 – пульт управління

Пристрій працює у двох режимах – «подача» та «ви-
кид», які періодично змінюють один одного. За тепло-
акумулюючий матеріал використовували «силікагель 
– натрій ацетат», який синтезували золь-гель мето-
дом [15]. Насипна густина для композитних сорбентів 
«силікагель-натрій ацетат» становила 0,72 г/см3. Розмір 
гранул композитного сорбенту дорівнював 2–3,5 мм.

Температуру повітря та адсорбенту контролюва-
ли за допомогою групи термоперетворювачів про-
мислового виконання Pt1000, метеорологічні пара-
метри (швидкість повітря, його напрям, температуру, 
відносну вологість, атмосферний тиск) вимірювали 
за допомогою ультразвукової метеостанції «Coastal 
Environmental Systems C–5 S1019RB».

Методика розрахунку маси та об’єму адсорбенту 
передбачає визначення теплового навантаження на 
підігрів припливного повітря за традиційними мето-
диками, наприклад за СНіП 2.04.05-91. 

Далі визначається маса адсорбенту Mads, кг:
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де ΔHads – теплота адсорбції, кДж/кг, яку оціню-
ють відповідно до
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де Δh ≅ 60 – теплота адсорбції водяної пари, кДж/
моль; Alim – гранична адсорбція, кг/кг; μH2O – молярна 
маса води, г/моль.

Величину граничної адсорбції Alim можна визна-
чити згідно із властивостями адсорбенту або оцінити 
як лінійну суперпозицію для механічної суміші.

Об’єм адсорбенту розраховують згідно з формулою
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де ρads – густина адсорбенту, кг/м3.
Крім того, запропоновано алгоритм розрахунку 

експлуатаційних характеристик адсорбційного реге-
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нератора теплоти та вологи. Блок-схема запропоно-
ваного алгоритму представлена на рис. 1. Алгоритм 
передбачає розрахунок температурного коефіцієнта 
корисної дії (ККД):

�òåì
ïð çîâ

âіäï çîâ
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,                             (4)

де tпр – температура припливного повітря; tзов. – 
температура зовнішнього повітря; tвідп – температура 
відпрацьованого повітря. 

Визначення температури повітря після 
змішування холодного повітря з вулиці та теплого 
повітря в приміщенні під час подачі:
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де Vкім – об’єм кімнати, м3; t0.кім – початкова темпе-
ратура повітря під час викиду з кімнати, °С; t(кін.кім) – 
температура повітря під час подачі, °С.

Кінцеву температуру холодного повітря під час 
подачі визначали згідно з рівнянням теплового балансу:
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де C’ – теплоємність повітря, кДж/м3 ·°С; t0вул– тем-
пература зовнішнього повітря (у холодного кінця реге-
нератора);  Vпод – обсяг повітря, що пройшло через шар 
теплоакумулюючого матеріалу, м3; С0вул. – початкова аб-
солютна вологість повітря біля холодного кінця регене-
ратора, кг/м3; ΔНадс.под – теплота адсорбції під час подачі, 
кДж/кг; Мсорб – маса адсорбенту, кг; С(кін.кім) – кінцева аб-
солютна вологість під час подачі, кг/м3.

Температуру відпрацьованого повітря визначали 
як температуру після змішування холодного повітря з 
вулиці та теплого повітря з приміщення під час викиду:
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де Vвул – об’єм повітря біля зовнішнього кінця 
регенератора, м3; t0.вул – температура зовнішнього 
повітря (біля холодного кінця регенератора), °C;  
tкін.вул – кінцева температура теплого повітря під час 
викиду, °С. 

Кінцева температура теплого повітря під час ви-
киду розраховується згідно з рівнянням теплового 
балансу:
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де С’ – об’ємна теплоємність повітря, кДж/м3 ·°С; 
t0кім – температура внутрішнього повітря біля теплого 
кінця регенератора, °C; Vвик – об’єм повітря, що прой-
шов через шар теплоакумулюючого матеріалу, під час 
викиду, м3; С0кім – початкова абсолютна вологість біля 
теплого кінця регенератора, кг/м3; ΔHадм.вик – теплота 

адсорбції під час викиду, кДж/кг; Мадс – маса адсор-
бенту, кг; Cкін.вул – кінцева абсолютна вологість під час 
викиду, кг/м3. 

Теплоту адсорбції під час подачі або викиду роз-
раховували аналогічно [15]:

� �H h Aàäñ
H O

� � �
1000

2�
                       (9)

де Δh – теплота адсорбції, кДж/моль; А – адсорбція 
під час подачі або викиду, кг/кг; μH2O – молярна маса 
води, г/моль. 

Адсорбцію під час подачі або викиду розрахову-
вали відповідно до [15]:
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де V – об’єм повітря, м3; С0 – початкова абсолютна 
вологість під час подачі або викиду, кг/м3; С – кінцева 
абсолютна вологість під час подачі або викиду, кг/м3; 
Mads – маса адсорбенту, кг. 

Кінцеву абсолютну вологість на виході з регене-
ратора під час подачі або викиду визначали:

Скін  =  С0

e
�β∙(−τ∙w∙∁0)

Аlim
+H�

w +1

,
                 (11)

де С0 – початкова абсолютна вологість під час 
подачі або викиду, кг/м3; Alim – гранична адсорбція, 
кг/кг; β –  коефіцієнт масопереносу, с-1; w – швидкість 
вологого повітря, м/с; H – висота шару адсорбенту; 
τ – тривалість подачі або викиду, с. 

Коефіцієнт масопереносу розраховували згідно з 
роботою:

1 1 1 1

y ï ïð� � � �
� � �                       (12)

де βy, βп и βпр – коефіцієнти массоотдачи в газовій 
фазі, в повздовжньому розрізі та порах, с-1.

ОСНОВНИй мАТЕРІАЛ
Пропонується використовувати адсорбційний ре-

генератор для підігріву припливного повітря в умовах 
звичайної трикімнатної квартири з електричними кухон-
ними плитами, загальною площею 103 м2, висотою 2,5 м. 

Теплове навантаження на підігрів припливного 
повітря дорівнює 327,9 МДж/добу. Результати розра-
хунку маси та об’єму композиту «силікагель – натрій 
ацетат» для покриття цього навантаження наведені 
в таблиці 1. Згідно з результатами наведеного розра-
хунку найменша маса та об’єм адсорбенту, вочевидь, 
відповідають композиту, що містить 20% силікагелю 
і 80% натрію ацетату. Тому даний адсорбент далі ви-
користано як адсорбційний матеріал.

Далі була проведена апробація запропоновано-
го алгоритму розрахунку експлуатаційних харак-
теристик регенератора на прикладі лабораторного  
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Початок

Введення
даних

1. Визначення концентрації води в повітрі на 
виході з теплового акумулятора під час подачі.

2. Обчислення об’єму повітря, який пройшов 
через шар теплоакумулюючого матеріалу під 
час подачі.

3. Розрахунок адсорбції під час подачі.
4. Розрахунок теплоти адсорбції під час подачі.
5. Визначення кінцевої температури холодного 

повітря під час подачі.
6. Визначення температури повітря після 

змішування холодного повітря з вулиці та 
теплого повітря в приміщенні під час подачі.

7. Визначення концентрації води в повітрі на 
виході з теплового акумулятора під час
викиду.

8. Обчислення об’єму повітря, який пройшов 
через шар теплоакумулюючого матеріалу під 
час викиду.

9. Розрахунок адсорбції під час викиду.
10. Визначення кінцевої температури холодного 

повітря під час викиду.
11. Визначення температури повітря після 

змішування холодного повітря з вулиці та
теплого повітря в приміщенні під час викиду.

12. Розрахунок температурного ККД. Кінець

Якщо
Асумм ≤Аmax 

Асумм = 0
𝜏𝜏𝜏𝜏сумм = 0

Асумм = Асумм+ Апод+ Авик

𝜏𝜏𝜏𝜏сумм = 𝜏𝜏𝜏𝜏сумм+ 𝜏𝜏𝜏𝜏под+ 𝜏𝜏𝜏𝜏вик

Вивід
Асумм, 𝜏𝜏𝜏𝜏сумм

Виведення 
результатів

1

1

Рис. 2. Блок-схема розрахунку адсорбційного регенератора

Таблиця 1. Результати розрахунку теплоти адсорбції і маси сорбенту за теплового навантаження на підігрів 
припливного повітря 327,9 МДж/добу

Вміст 
силікагелю, % 

Вміст 
CH3coonа %

Величина максимальної 
адсорбції, Аlim, кг/кг Δhадс, кДж/кг м, кг v, м3

20 80 0.557 1856.10 177 0.25
40 60 0.455 1517.07 216 0.30
60 40 0.353 1178.05  278 0,39
80 20 0.252 1099.11 298 0,41

прототипу. Відхилення розрахункових температур від 
експериментальних не перевищує 2–2,5°С на холод-
них і теплих кінцях регенератора (рис. 2).

Температурний коефіцієнт корисної дії регене-
ратора за експериментальними даними становить 

приблизно 85%, а за розрахунковими – приблизно 
82%.

Отже, ця математична модель може бути використа-
на для якісної оцінки експлуатаційних характеристик 
адсорбційних регенераторів у вентиляційних системах.
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Далі було проведено математичне моделювання 
процесів експлуатації адсорбційного регенератора в 
умовах типового житлового приміщення. Маса ад-
сорбенту відповідає тепловим навантаженням та ста-
новить за розрахунками 177 кг, а обсяг – 0,25 м3. Та-
ким чином, буде оптимальним варіантом установити в 
схему 3-кімнатної квартири 4-сорбційні регенератори. 
Тоді маса сорбенту на регенератор становить 45 кг.

Встановлено, що температурні криві на теплому і 
холодному кінцях регенератора виявляють періодичну 
природу. Причому зі зменшенням часу перемикан-
ня (зміни напрямку) потоків спостерігається істотне 
зниження амплітуди залежностей «температура-час», 
як на теплому, так і на холодному кінцях пристрою. 
Це сприяє підвищенню коефіцієнта корисної дії (рис. 
4). Максимальні значення коефіцієнтів корисної дії 
спостерігаються за швидкостях потоку вологого 
повітря 0,22–0,32 м/с і часу перемикання потоків не 
більше 5 хв.

Час досягнення максимальної адсорбції від часу 
перемикання потоків майже не залежить (рис. 5). 
Більш істотно впливає на нього швидкість потоку во-
логого повітря, що пов’язано з кількістю поданого 
повітря.

Також на ефективність роботи теплоакуму-
люючого пристрою впливають метеорологічні 
умови, тобто температура зовнішнього повітря, 
зі збільшенням якої підвищується коефіцієнт 
корисної дії регенератора (рис. 6). Аналогічним 
чином впливає на температурний коефіцієнт 
корисної дії підвищення абсолютної вологості 
зовнішнього повітря. Це супроводжується, очевид-
но, збільшенням швидкості адсорбційних процесів 
і зменшенням часу досягнення максимальної 
адсорбції. Температура зовнішнього повітря на 
тривалість досягнення максимальної концентрації 
майже не впливає. Зниження температури в кімнаті 
сприяє підвищенню коефіцієнта корисної дії.
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Рис. 3. Температурні залежності для адсорбційного 
регенератора теплоти на основі композита «силікагель – 
натрій ацетат». 1,2 – розрахункові результати; 1’, 2’ – 
експериментальні результати; 1, 1’ – температура на 
холодному кінці регенератора; 2, 2’ – температура на 
теплому кінці регенератора
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Рис. 4. Залежність температурний ККД – час перемикання 
напрямків та швидкості потоку повітря
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Рис. 5. Вплив на час досягнення максимальної адсорбції 
часу перемикання напрямку та швидкості потоку повітря, 
м/с: 1–0,22; 2–0,32; 3–0,42; 4–0,52

Рис. 6. Залежність температурного ККД від часу 
перемикання напрямку потоків повітря за температури 
зовнішнього повітря, °С: 1– -3; 2 – -9; 3– -15; 4 – -25
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ОБГОВОРЕННЯ ОТРИмАНИх РЕзУЛЬТАТІВ
За результатами математичного моделювання 

встановлено, що на величину температурного ККД 
адсорбційного регенератора теплоти і вологи впливає 
швидкість потоку припливного та викидного повітря, 
а також час перемикання потоків (рис 4). Зростання 
швидкості призводить до зниження ККД, що є резуль-
татом підвищення кількості поданого повітря. Змен-
шення часу перемикання потоків сприяє збільшенню 
ККД, що є результатом істотного зниження амплітуди 
залежностей «температура – час», як на теплому, так 
і на холодному кінцях пристрою. Максимальні зна-
чення коефіцієнтів корисної дії спостерігаються за 
швидкості потоку вологого повітря близько 0,22 м/с 
і часу перемикання потоків не більш за 5 хв. Отже, 
дані параметри процесів експлуатації можна розгля-
дати як оптимальні. Час досягнення максимальної 

адсорбції від часу перемикання потоків майже не за-
лежить (рис. 5), але він істотно знижується в разі зро-
стання швидкості потоку повітря від 0,22 до 0,52 м/с.

Температури зовнішнього та внутрішнього 
повітря на час досягнення максимальної адсорбції 
не впливають, але зростання коефіцієнта корисної дії 
відбувається в разі підвищення зовнішнього повітря 
до –3°С та внутрішнього до +15°С. 

ВИСНОВКИ
Досліджено процеси експлуатації адсорбційного 

регенератора теплоти та вологи на основі композит-
ного адсорбенту «силікагель – натрій ацетат». За-
пропоновано методику розрахунку конструктивних 
характеристик адсорбційного регенератора. Запро-
поновано алгоритм розрахунку експлуатаційних ха-
рактеристик адсорбційного регенератора. Показана 
задовільна кореляція результатів розрахунку згідно із 
запропонованим алгоритмом з експериментальними 
даними.

Показано вплив складу адсорбенту на 
конструктивні характеристики регенератора. Вста-
новлено, що мінімальний об’єм адсорбенту для по-
криття навантаження на підігрів припливного повітря 
відповідає композиту, який містить 20% силікагелю 
та 80% натрій ацетату.  

Проведено симуляцію процесів експлуатації 
адсорбційного регенератора на основі композиту 
«силікагель – натрій ацетат» в умовах типової систе-
ми вентиляції. Встановлені оптимальні параметри 
процесів експлуатації: час перемикання потоків до 
5 хв., швидкість потоку повітря 0,22–0,32 м/с. Вияв-
лено вплив метеорологічних умов на температурний 
коефіцієнт корисної дії. Показано, що максимальні 
значення температурного коефіцієнта корисної дії 
відповідають температурі зовнішнього повітря –3°С 
та внутрішнього повітря +15°С.
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Рис. 7. Залежність температурного ККД від часу 
перемикання напрямку потоків повітря за температури 
внутрішнього повітря, °С: 1–15; 2–20; 3–25

RefeRences
[1] Őstin R. (2017). Evaluation of a Single Family Low Energy Building in Cold Climate. Energy Procedia, 132, 9–14. 
[2] Weber, C., Berger, M., Mehling, F., Heinrich, A., Nuńěz, T. (2014). Solar cooling with water – ammonia absorption chillers 

and concentrating solar collector. Operational experience. Int. J. of Refrigeration, 39, 57–76.
[3] Corsinia, A., Delibra, G., Di Meo, G., Martinia M., Rispolia, F., Santoriello, A. (2015). A CFD-based virtual test-rig for rotat-

ing heat exchangers. Energy Procedia, 82, 245–251. 
[4] Dotsenko S. А. (2003). Energosbereguyutshiye technologii system ventylyatsii i kondotsionirovaniya vozdukha. Stroyprofil, 

4, 54–56. 
[5] Danilevskiy L. N. (2014). Системы принудительной вентиляции с рекуперацией тепловой энергии удаляемого воздуха 

для жилых зданий. Минск, 128 с. 
[6] Al-Alili A., Hwang Yu., Radermacher R. (2014). Review of solar thermal air conditioning technologies. Int. J. Refrigeration, 

39, 4–22. 
[7] Scapino L., Zondag H.A., Van Bael J., Diriken J., Rindt C.C.M. (2017). Sorption heat storage for long-term low-temperature 

applications [A review on the advancements at material and prototype scale]. Applied Energy, 190, 920–948. 
[8] Manyumbua, E., Martin, V., Fransson, T. (2014). Simple mathematical modeling and simulation to estimate solar-regenera-

tion of a silica gel bed in a naturally ventilated vertical channel for Harare, Zimbabwe. Energy Procedia,  57, 1733–1742. 
[9] Freni A., Maggio G., Sapienza A., Frazzica A., Restuccia G., Vasta S. (2016). Comparative analysis of promising adsorbent/

adsorbate pairs for adsorptive heat pumping, air conditioning and refrigeration. Applied Thermal Engineering, 104, 85–95.
[10] Aristov Yu I. (2015) Current progress in adsorption technologies for low-energy buildings. Future Cities and Environment, 

10, 1–13. 



81

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ № 1   2019ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

[11] Schreiber H., Lanzerath F., Bardow A. (2018). Predicting performance of adsorption thermal energy storage: from experiments 
to validated dynamic models. Applied Thermal Engineering, 141, 548–557. 

[12] Grekova A.D., Gordeeva L.G., Aristov Y.I. (2017). Composite “LiCl/vermiculite” as advanced water sorbent for thermal 
energy storage, Applied Thermal Engineering, 124, 1401–1408. 

[13] Nagel T., Beckert S., Lehmann C., Glser R., Kolditz O. (2016). Multi-physical continuum models of thermochemical heat 
storage and transformation in porous media and powder beds – A review. Applied Energy, 178, 323–345. 

[14] Hanzha Y.H., Khymenko A.H. (2012). Teplovoe akkumulyrovanye kak sposob povishenyia enerhetycheskoi effektyvnosty 
system teplosnabzhenyia Enerhosberezhenye, Enerhetyka, Enerhoaudyt, 3(97), 16–21. 

[15] Sukhyy K. M., Belyanovskaya E. A., Kolomiyets, E. V. (2018). Design and performance of adsorptive transformers of heat 
energy. Riga, Latvia: LAP Lambert Academic Publishing, 117 p.

СпИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
[1] Őstin R. (2017) Evaluation of a Single Family Low Energy Building in Cold Climate. Energy Procedia. № 132. С. 9–14. 
[2] Weber C. et al. (2014) Solar cooling with water – ammonia absorption chillers and concentrating solar collector. Operational 

experience. Int. J. of Refrigeration. № 39. С. 57–76.  
[3] Corsinia A. et al. (2015) A CFD-based virtual test-rig for rotating heat exchangers. Energy Procedia. № 82. С. 245–251.  
[4] Доценко С. А. (2003) Энергосберегающие технологии систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Стройпро-

филь. № 4. С. 54–56.  
[5] Данилевский, Л. Н. (2014) Системы принудительной вентиляции с рекуперацией тепловой энергии удаляемого воз-

духа для жилых зданий. Минск. 128 с.  
[6] Al-Alili A., Hwang Yu., Radermacher R. (2014) Review of solar thermal air conditioning technologies. Int. J. Refrigeration. 

№ 39. С. 4–22. 
[7] Scapino L. et al. (2017) Sorption heat storage for long-term low-temperature applications. A review on the advancements at 

material and prototype scale. Applied Energy. № 190. С. 920–948.   
[8] Manyumbua, E., Martin, V., Fransson, T. (2014) Simple mathematical modeling and simulation to estimate solar-regeneration 

of a silica gel bed in a naturally ventilated vertical channel for Harare, Zimbabwe. Energy Procedia. № 57. С. 1733–1742.  
[9] Freni A. et al. (2016) Comparative analysis of promising adsorbent/adsorbate pairs for adsorptive heat pumping, air condi-

tioning and refrigeration. Applied Thermal Engineering. № 104. С. 85–95. 
[10] Aristov Yu I. (2015) Current progress in adsorption technologies for low-energy buildings. Future Cities and Environment. 

№ 10. С. 1–13. 
[11] Schreiber H., Lanzerath F., Bardow A. (2018). Predicting performance of adsorption thermal energy storage: from experi-

ments to validated dynamic models. Applied Thermal Engineering. № 141. С. 548–557. 
[12] Grekova A.D., Gordeeva L.G., Aristov Y.I. (2017). Composite “LiCl/vermiculite” as advanced water sorbent for thermal 

energy storage. Applied Thermal Engineering. № 124. С. 1401–1408. 
[13] Nagel T. et al. (2016). Multi-physical continuum models of thermochemical heat storage and transformation in porous media 

and powder beds – A review. Applied Energy. № 178. С. 323–345. 
[14] Ганжа И. Г., Хименко А. Г. (2012) Тепловое аккумулирование как способ повышения энергетической эффективности 

систем теплоснабжения. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. № 3 (97). С. 16–21. 
[15] Sukhyy K. M., Belyanovskaya E. A., Kolomiyets E. V. (2018). Design and performance of adsorptive transformers of heat 

energy. Riga, Latvia : LAP Lambert Academic Publishing. С. 117.



82

ЗБIРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 1   2019

DOI https://doi.org/10.15589/znp2019.1(475).11
УДК 621.438:542.67

assessMent of the fRactional efficiency of gRadient tRansfeR 
of aeRosols in eleMents of poweR plants

ОЦЕНКА ФРАКЦИОННОй эФФЕКТИВНОСТИ ГРАДИЕНТНОГО 
пЕРЕНОСА АэРОзОЛЕй В эЛЕмЕНТАх эНЕРГЕТИЧЕСКИх УСТАНОВОК

ОЦІНКА ФРАКЦІйНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ГРАДІєНТНОГО пЕРЕНЕСЕННЯ 
АЕРОзОЛІВ В ЕЛЕмЕНТАх ЕНЕРГЕТИЧНИх УСТАНОВОК

anatolii p. shevtsov
aootnet@ukr.net
ORCID: 0000-0002-8692-6458
heorhii v. Kuznetsov
kuznetsov_georgiy@ukr.net
ORCID: 0000-0002-1028-4102

А. п. шевцов,
докт. техн. наук, профессор
Г. В. Кузнецов,
студент

А. п. шевцов,
докт. техн. наук, професор
Г. В. Кузнецов,
студент

Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, г. Николаев
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

abstract. The article offers the results of the research to develop new generations of gas cleaning devices in power 
plants and life support systems of the ships. The goal of the research is to determine fractional efficiency of deposi-
tion on individual sites of multifunctional surfaces and surfaces in general, the aerosol gradient of resource-saving 
technologies in ship systems and technical comfort air conditioning. The main research’s task is a validated evaluation 
of fractional efficiency of aerosol transport in the boundary layers multifunctional surfaces in power plants based on 
the model fractional efficiency of deposition of aerosol particles consistent means as a set of independent events with 
a constant efficiency. The object of the research is the treatment processes of aerosol environments in power plants 
and life support systems. Subject of the research is characteristics of a sequence of gradient transfer processes in the 
boundary layers of multifunctional surfaces during cleaning aerosol environments and their performance fractional 
efficiency of purification in the ship power plant and life support systems. Research method is probabilistic method 
of analysis of random processes and assesses the desired level of result with a sequence of events with regard to their 
inherent elements of randomness. The study substantiates the dependence of the fractional efficiency of deposition of 
aerosol particles in different variants of gradient transfer in boundary layers multifunctional surfaces. Made interval 
estimates of the influence of the forces caused by the gradients of the fields of pressure, temperature and concentration 
on the values of the fractional efficiency of aerosol deposition. Practical value of results consists in proposing a rational 
method of selecting a sequence of actions of thermal, acoustic and photophoretic effects and the surface tension gradi-
ent in aerosol technologies for ship power plant and support life systems.
Key words: probability; suppression; particle; boundary layer; multifunctional surface.
Аннотация. В статье поданы результаты исследования для создания новых поколений газоочистительных 
устройств энергетических установок и систем жизнеобеспечения судов. Целью исследования является 
определение фракционной эффективности осаждения на отдельных участках многофункциональных 
поверхностей и поверхности в целом при реализации ресурсосберегающих аэрозольных градиентных 
технологий в судовых системах технического и комфортного кондиционирования. Основная задача 
исследования заключается в обосновании достоверности оценки фракционной эффективности переноса 
аэрозолей в пограничных слоях многофункциональных поверхностей в энергетических установках на основе 
модели фракционной эффективности осаждения аэрозольной частицы последовательными способами как 
совокупности независимых событий с постоянной эффективностью. Объектом исследования являются 
процессы очистки аэрозольных сред в судовых энергетических установках и системах жизнеобеспечения. 
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Предметом исследования является характеристика последовательности процессов градиентного переноса 
аэрозольных сред в пограничных слоях многофункциональных поверхностей и их показателей фракционной 
эффективности очистки в судовых энергетических установках и системах жизнеобеспечения. Методом 
исследования является вероятностный метод анализа случайных процессов и оценивания достижения 
необходимого уровня результата при последовательном проведении событий с учетом присущих им 
элементов случайности. В результате исследования обоснована зависимость фракционной эффективности 
осаждения частиц аэрозоля при реализации различных вариантов градиентного переноса в пограничных слоях 
многофункциональных поверхностей. Предоставлены интервальные оценки влияния действия сил, вызванных 
градиентами полей давления, температуры и концентраций на значения фракционной эффективности осаждения 
аэрозолей. Практическая значимость результатов заключается в предложении рационального способа выбора 
последовательности действий термо-, акустико- и фотофоретических эффектов и сил поверхностного 
натяжения в аэрозольных градиентных технологиях для судовых энергоустановок и систем жизнеобеспечения.
Ключевые слова: вероятность; осаждение; частица; пограничный слой; многофункциональная поверхность.
Анотація. У статті подано результати дослідження для створення нових поколінь газоочисних пристроїв 
енергетичних установок і систем життєзабезпечення суден. Метою дослідження є визначення фракційної 
ефективності осадження на окремих ділянках багатофункціональних поверхонь і поверхні загалом під 
час реалізації ресурсозберігаючих аерозольних градієнтних технологій у суднових системах технічного та 
комфортного кондиціонування. Основна задача дослідження полягає в обґрунтуванні достовірності оцінки 
фракційної ефективності перенесення аерозолів у примежових шарах багатофункціональних поверхонь 
в енергетичних установках на основі моделі фракційної ефективності осадження аерозольної частинки 
послідовними способами як сукупності незалежних подій з постійною ефективністю. Об’єктом дослідження є 
процеси очищення аерозольних середовищ у суднових енергетичних установках і системах життєзабезпечення. 
Предметом дослідження є характеристики послідовності процесів градієнтного перенесення аерозольних 
середовищ у примежових шарах багатофункціональних поверхонь та їх показників фракційної ефективності 
очищення в суднових енергетичних установках і системах життєзабезпечення. Методом дослідження є 
ймовірнісний метод аналізу випадкових процесів та оцінювання досягнення необхідного рівня результату за 
послідовного проведення подій з урахуванням властивих їм елементів випадковості. У результаті дослідження 
обґрунтовано залежність фракційної ефективності осадження частинок аерозолю під час реалізації різних 
варіантів градієнтного перенесення в примежових шарах багатофункціональних поверхонь. Надано 
інтервальні оцінки впливу дії сил, викликаних градієнтами полів тиску, температури й концентрацій на 
значення фракційної ефективності осадження аерозолів. Практична значущість одержаних результатів полягає 
в пропозиції раціонального способу вибору послідовності дій термо-, акустико- й фотофоретичних ефектів 
та сил поверхневого натягу в аерозольних градієнтних технологіях для суднових енергоустановок та систем 
життєзабезпечення.
Ключові слова: ймовірність; осадження; частинка; примежовий шар; багатофункціональна поверхня.

пОСТАНОВКА зАДАЧИ
Определение фракционной эффективности при 

очистке аэрозолей в энергетических установках ба-
зируется на совместном исследовании газодинами-
ческих и тепломассообменных процессов [1–3]. Эти 
процессы моделируются системой уравнений, по-
лученных на основе законов сохранения импульса, 
энергии и массы при турбулентном движении мно-
гофазного потока с условиями однозначности. До-
стоверность полученных результатов определяется 
заданием начальных и граничных условий, которые 
имеют случайный характер. Это вызывает необхо-
димость дополнительного согласования при субъек-
тивном определении краевых условий [4; 5].

Альтернативным методом описания физических 
процессов сепарации в многофазных потоках явля-
ется определение их вероятностных характеристик  
[6–8]. Это направление позволяет устранить некото-
рые недостатки детерминированных моделей про-

цессов и использовать вероятностные оценки при их 
исследовании [9; 10].

АНАЛИз пОСЛЕДНИх ИССЛЕДОВАНИй 
И пУБЛИКАЦИй

В работах [6–8] поданы результаты исследова-
ния касательно определения эффективности инер-
ционного осаждения жидких и твердых частиц на 
волокнистых, сетчатых и листовых поверхностях. 
Показано влияние ориентации в пространстве эле-
ментов поверхностей относительно направления 
движения частиц на эффективность их осаждения. 
Приводятся зависимости для определения эффектив-
ности осаждения и аэродинамического сопротивле-
ния в слоях многофункциональных поверхностей и 
их каналах определенных форм при регулярном их 
взаимном расположении. При вероятностном оцени-
вании фракционной эффективности в пограничных 
слоях поверхностей предполагается, что осаждение 
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частиц различных размеров осуществляется в том 
случае, когда на удалении от участка поверхности их 
начальные координаты находятся на линиях траекто-
рий движения частиц, которые проходят над участком 
поверхности на расстоянии, которое меньше ее экви-
валентного радиуса или равно ему [6]. Поверхности 
устройств очистки аэрозолей можно представить в 
виде системы непрерывных (сплошных или преры-
вистых) волокнистых, сетчатых, пористых элементов 
различной формы. Классификация схем таких по-
верхностей представлена в работах [7; 8]. Понятия 
многофункциональной поверхности, технологиче-
ских последовательностей процессов очистки, мо-
дели многоуровневой системы очистки дисперсных 
сред для экологических и ресурсосберегающих энер-
гетических установок приведены в работах [9; 10]. 
Многофункциональность поверхностей определя-
ется как способность генерировать микровихри для 
осаждения частиц и отводить осажденные частицы в 
виде пленок за счет капиллярных сил.

Предложены такие технологические уровни се-
парации, как инерционный, градиентный турбофоре-
тический, градиентный неизотермический, градиент-
ный акустикофоретический. В результате этой града-
ции уровней сепарации были учтены такие процессы 
осаждения частиц: в каналах при обтекании искрив-
ленных поверхностей под различными углами атаки 
системами струй; при обтекании многофункциональ-
ных поверхностей в виде систем тонких цилиндров и 
тонких пластин с выступами на уровне пограничных 
слоев и отрывных зон.

Научная проблема, на решение которой нацеле-
на работа, заключается в следующем. Реализация 
очистки многофазных рабочих сред от аэрозолей в 
энергетических установках требует использования 
технологий, базирующихся на принципах и методах 
интенсификации их переноса в пограничных слоях 
многофункциональных поверхностей при совмест-
ном действии сил, вызванных градиентами полей 
давления, температуры и концентраций. Выявление 
приоритетности отдельных способов очистки при их 
совокупном действии и рациональной их последова-
тельности при организации технологии за счет раз-
личных форм движения, обмена энергией и массой с 
использованием внутренних энергоресурсов высоко-
го и низкого потенциалов является научной пробле-
мой создания новых поколений газоочистительных 
устройств для энергетических установок и систем 
жизнеобеспечения судов и кораблей.

ВыДЕЛЕНИЕ НЕ РЕшЕННых РАНЕЕ 
ЧАСТЕй ОБщЕй пРОБЛЕмы

Влияние формы многофункциональных поверх-
ностей на процессы осаждения определяется разме-
рами аэрозоля, взаимным расположением аэрозоля 
и поверхности, распределением скорости потока в 

пограничных слоях, а также температуры и концен-
трации. Воздействие градиентов давления, темпера-
туры и концентрации определяет размеры осаждае-
мых частиц и их расположение относительно участка 
поверхности, где они осаждаются. Таким образом, 
один и тот же участок поверхности характеризует-
ся фракционной эффективностью осаждения частиц 
для соответствующих распределений скоростей, тем-
ператур и концентраций. Определение фракционной 
эффективности осаждения для отдельных участков 
многофункциональных поверхностей и отыскание 
закономерностей их изменения вдоль этих поверх-
ностей являются не исследованными ранее частями 
научной проблемы. Прикладная составляющая этой 
проблемы требует дополнительного исследования 
особенностей и закономерностей градиентного пере-
носа фазы в пограничных слоях многофункциональ-
ных поверхностей под действием термо-, акустико- и 
фотофоретичних эффектов и сил поверхностного 
натяжения в аэрозольных градиентных технологиях 
для судовых энергоустановок и систем жизнеобеспе-
чения (технического и комфортного кондиционирова-
ния включительно).

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью статьи является определение фракционной 

эффективности осаждения на отдельных участках 
многофункциональных поверхностей и поверхности 
в целом при реализации ресурсосберегающих аэро-
зольных градиентных технологий в судовых энерге-
тических установках и системах.

Основная задача исследования заключается в 
обосновании возможности оценивания фракционной 
эффективности переноса аэрозолей в пограничных 
слоях многофункциональных поверхностей в энерге-
тических установках на основе модели фракционной 
эффективности осаждения аэрозольной частицы по-
следовательными способами как совокупности неза-
висимых событий с постоянной эффективностью.

методы, объект и предмет исследования. Объ-
ектом исследования являются процессы очистки аэро-
зольных сред в судовых энергетических установках и 
системах жизнеобеспечения. Предметом исследования 
являются характеристики последовательности процес-
сов градиентного переноса аэрозольных сред в погра-
ничных слоях многофункциональных поверхностей и 
их показателей фракционной эффективности очистки 
в судовых энергетических установках и системах жиз-
необеспечения. Методом исследования является веро-
ятностный метод анализа случайных процессов и оце-
нивания достижения необходимого уровня результата 
при последовательном проведении событий с учетом 
присущих им элементов случайности.

ОСНОВНОй мАТЕРИАЛ
Структура многофункциональных сетчатых по-

верхностей позволяет предложить такие допущения:
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− при движении частиц аэрозоля, размеры кото-
рых соответствуют второму порядку малости по срав-
нению с размером элемента поверхности, граничные 
условия одинаковы для всех элементов поверхности и 
не изменяются вдоль ее пограничных слоев;

− прохождение аэрозольной частицы вдоль 
поверхности при действии сил, вызванных градиен-
тами полей давления, температуры и концентраций 
равнозначно проведению серии последовательных 
независимых испытаний (движение частицы через от-
дельный элемент поверхности), в результате каждого 
из которых может с некоторой вероятностью насту-
пить ожидаемое событие, а именно осаждение части-
цы, причем вероятность осаждения на каждом таком 
участке постоянная и может быть определена заранее;

− осаждение разных частиц осуществляется 
независимо одних от других.

С учетом высказанных допущений фракционная 
эффективность осаждения аэрозоля на всей много-
функциональной поверхности определяется таким 
выражением:

� � � � �� � � � � � � � � �, , , , ,[ ( ) ( ) ( ) ( ) ]d d
m

d
m

d
m

d
m

ý ý ý ý ý
1 1 1 1 1è ò í à

è ò í à ,

где η – вероятность осаждения частицы на эле-
мент поверхности; m – количество последовательных 
процессов; индексы: Σ – суммарная, dэ – эквивалент-
ный диаметр частицы, и – инерционная, т – турбу-
лентная, н – неизотермичная, а – акустическая.

Согласно источникам [9; 10] инерционная составля-
ющая вероятности осаждения частицы может быть опре-
делена для сухого элемента поверхности таким образом:
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,

а смоченого элемента поверхности может быть 
определена таким образом:
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где nx, ny – среднее количество волокон на едини-
цу длины вдоль осей Х и Y соответственно; dв – диа-
метр волокна сетки; δпл, δсл – толщины пленки и слоя 
соответственно; y0 – координата частиц аэрозоля.

При инерционном, градиентном турбофоретиче-
ском, градиентном неизотермическом, градиентном 
акустикофоретическом технологических уровнях се-
парации траектория движения частицы изменяется, 
как показано на рис. 1. В результате этого значение 
величины y0 увеличивается до значения y0∑, где:

y y y y y0 0� � � � �ò í à .

Тогда фракционная эффективность осаждения 
аэрозоля на всей многофункциональной поверхности 
определяется такими выражениями:
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Рис. 1. Схема влияния сил на траекторию движения частицы 
при нескольких технологических уровнях сепарации

Зависимости фракционной эффективности 
осаждения аэрозоля на многофункциональной сет-
чатой поверхности исследовались поэтапно для трех 
сеток № 05, 016, 0056 [11] с диаметром волокон 0,25; 
0,10 и 0,04 мм. На первом этапе исследовалась инер-
ционная эффективность осаждения ηи,dэ одиночного 
аэрозоля размером, соответствующем эквивалентно-
му диаметру dэ, от 1 до 10 мкм для случаев одно- и 
многорядного последовательного расположения во-
локон сетки. Значения координаты частиц аэрозоля 
y0∑ принимались из условия равномерного их рас-
положения в пространстве при заданных концентра-
ции и размеров. С увеличением объемной концен-
трации аэрозоля увеличиваются их поверхностная 
и линейная концентрации, в результате чего умень-
шается координата частиц аэрозоля y0 относительно 
волокна сетки. Результаты полученных оценок пред-
ставлены на рис. 2. Они подтверждают, что с увели-
чением размера аэрозольной частицы и количества 
рядов волокон вдоль ее движения вероятность осаж-
дения возрастает. Начальная концентрация аэрозоля 
задавалась в диапазоне 0,002–0,57 г воды/кг возду-
ха, который соответствует условиям для элементов 
энергетических установок водоизмещающих судов 
при силе ветра от 0 до 8 балов.

На втором этапе исследовалась инерционная 
эффективность осаждения аэрозольных потоков 
для различных начальных концентраций аэрозоля в 
диапазоне от 0,002 до 50 г/кг, который соответству-
ет условиям для элементов энергетических уста-
новок водоизмещающих судов, на подводных кры-
льях и воздушной подушке, а также случаев одно- 
и многорядного последовательного расположения 
листов плоской и гофрированной сетки. Результаты 
полученных оценок представлены на рис. 3–5.
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Рис. 2. Зависимость инерционной эффективности 
осаждения одиночного аэрозоля для случаев одно- и 
многорядного последовательного расположения волокон 
сетки при y0 = 5·10–3 мм: сетка 05 с толщиной слоя  
⧫ – 20 мм; сетка 016 с толщиной слоя ∎ – 5 мм, ∎ – 10 мм, 
∎ – 20 мм; сетки 0056 с толщиной слоя ⦁ – 1 мм, ⦁ – 5 мм, 
⦁ – 10 мм, ⦁ – 20 мм
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Рис. 3. Зависимость эффективности осаджений в сетке  
05 аэрозольных потоков с концентрацией, соответствующей 
y01 = 125·10–3 мм с толщиной слоя ∎ – 1 мм, ∎ – 5 мм, ∎ – 10 
мм, ∎ – 20 мм и y02 = 125·10–2 мм с толщиной слоя ▲ – 1 мм, 
▲ – 5 мм, ▲ – 10 мм
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Рис. 4. Зависимость эффективности осаждений в сетке  
016 аэрозольных потоков с концентрацией, соответствующей 
y01 = 125·10–3 мм; обозначения соответствуют рис. 3

С увеличением концентрации инерционная эф-
фективность осаждения увеличивается, а при много-
рядном расположении сеток в многофункциональной 
поверхности вероятность осаждения возрастает до 

значений, которые приемлемы для элементов энерге-
тических установок.
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Рис. 5. Зависимость эффективности осаждений в сетке 0056 
аэрозольных потоков с концентрацией, соответствующей 
y01 = 125·10–3 мм; обозначения соответствуют рис. 3

Последующее увеличение эффективности осаж-
дения при многорядном расположении сеток в 
многофункциональной поверхности является воз-
можным при последовательном или одновременном 
применении нескольких технологических уровней 
сепарации, поэтому на третьем этапе исследовалась 
эффективность осаждения аэрозольных потоков при 
одновременном применении нескольких технологи-
ческих уровней сепарации для различных начальных 
концентраций аэрозоля и случаев многорядного по-
следовательного расположения листов плоской и 
гофрированной сетки. Достижение фракционной эф-
фективности осаждения аэрозоля на всей многофунк-
циональной поверхности на уровне 0,99–0,999 явля-
ется возможным при сочетании нескольких вариан-
тов технологических уровней сепарации с различным 
распределением в суммарной эффективности осаж-
дения аэрозоля инерционной, турбулентной, неизо-
термичной и акустической составляющих сепарации. 
На основании обработки экспериментальных данных 
разных технологических уровней сепарации можно 
составить такую систему уравнений для определения 
инерционной, турбулентной, неизотермичной и аку-
стической составляющих сепарации:

� � � � �� � � � � � � � � �, , , , ,[ ( ) ( ) ( ) ( )]d d d d dý ý ý ý ýè ò í à1 1 1 1 1 ;

� � � �èòí è ò íý ý ý ý, , , ,[ ( ) ( ) ( )]d d d d� � � � � � �1 1 1 1 ;

� � �èò è òý ý ý, , ,[ ( ) ( )]d d d� � � � �1 1 1 ;

ηè ý,d = F(nх, nу,dв, δпл,δсл,y0),

где ηΣ,dэ; ηитн,dэ; ηит,dэ – заданные значения эффектив-
ности вариантов технологических уровней сепарации.

Результаты распределения в суммарной эффектив-
ности осаждения аэрозоля ηΣ,dэ = 0,999 инерционной, 
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турбулентной, неизотермичной и акустической состав-
ляющих сепарации для двух вариантов многофункци-
ональной поверхности представлены на рис. 6.

ОБСУжДЕНИЕ пОЛУЧЕННых 
РЕзУЛЬТАТОВ

Как следует из представленных распределений, 
заданная суммарная эффективность осаждения аэро-
золя ηΣ,dэ = 0,999 может быть достигнута при реализа-
ции нескольких вариантов сочетаний инерционного, 
градиентного турбофоретического, градиентного не-
изотермического и градиентного акустикофоретиче-
ского технологических уровней. Выбор более рацио-
нального варианта в этом случае должен выполняться 
на основе дополнительных технико-экономических и 
массогабаритных критериев элементов и энергетиче-
ской установки в целом.

ВыВОДы
На основе проведенного исследования можно 

сделать такие выводы.

1) Обоснована возможность оценивания фрак-
ционной эффективности переноса аэрозолей в погра-
ничных слоях многофункциональных поверхностей в 
энергетических установках на основе модели фракци-
онной эффективности осаждения аэрозольных частиц 
последовательными способами как совокупности не-
зависимых событий с постоянной эффективностью.

2) Приведенные результаты позволяют вы-
брать материал сетки по исходным данным суммар-
ной фракционной эффективности, размера аэрозоля и 
последовательности процессов инерционной, турбу-
лентной, неизотермичной и акустической составляю-
щих сепарации.

3) Выбор рационального варианта многофунк-
циональных поверхностей при реализации ресурсос-
берегающих аэрозольных градиентных технологий в 
судовых энергетических установках и системах дол-
жен выполняться на основе дополнительных техни-
ко-экономических и массогабаритных критериев ее 
элементов и энергетической установки в целом.
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                                        а)                                                                                                              б)
Рис. 6. Распределение эффективности осаждения для двух вариантов: а) однослойной; б) двадцатислойной 
мнофункциональных поверхностей; 1 – ηи,dэ – инерционная вероятность осаждения частицы на элемент поверхности; 
2 – ηт,dэ – турбулентная; 3 – ηн,dэ – неизотермичная; 4 – ηа,dэ – акустическая; 5 – ηΣ,dэ – суммарная
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abstract. Swarm Intelligence (SI), widely used in the field of swarm robotics (swarm robotics) – the collective behav-
ior of group decentralized, self-organized agents – are superior capabilities of agents’ swarm compared to its individual 
agents. It is studied and applied for a number of different tasks, where a group of autonomous underwater vehicles 
(AUVs) is used to solve problems with distributed approach. Recently, the need for the group application of intelligent 
AUVs has attracted considerable attention due to their low cost of serial production, lower costs for the use and mainte-
nance of AUV groups, extended methods in a wider application range, fault tolerance, scalability, flexibility, efficiency 
enhancement of tasks execution and others. They are used for the intellectual mission tasks execution in the field of a 
number of important activities, such as pipeline inspections in the gas and oil industries, military implementation, res-
toration of sunken objects, underwater mine countermeasures and others. The types of AUV group applications provide 
effective and reliable results for group missions. The classification of AUVs group application methods used for under-
water systems control, robotics research and the World Oceans development, which covers the AUVs plane rectilinear 
and curvilinear motion, as well as their group spatial motion, is proposed. The classification of underwater tasks and 
methods for solving them, using the AUV group has been developed. The basic methods of distributed group control 
without the exchange of information and with the need to ensure regular exchange of information between the AUV in 
the group are presented. A lot of applied scientific and technical tasks on the creation of centralized and decentralized 
control systems for a group of underwater vehicles performing a common mission are formulated. The obtained results 
can serve as a theoretical basis for the development of highly efficient systems for the AUV group control automation 
when performing operations in large areas in underwater environments with uncertainties.
Key words: swarm intelligence; group control; centralized control; decentralized control.
Анотація. Ройовий інтелект, широко використовуваний у сфері ройової робототехніки, – це колективна по-
ведінка децентралізованих, самоорганізованих агентів групи, що є чудовою можливістю рою агентів порів-
няно з його окремими агентами. Він вивчався і застосовувався для низки різних завдань, де група автоном-
них ненаселених підводних апаратів (АНПА) використовується для вирішення завдань з розподіленим під-
ходом. Останнім часом необхідність групового застосування інтелектуальних АНПА значною мірою постала 
у зв’язку з низькою вартістю їх серійного виробництва, зниженням витрат на використання та обслуговування 
груп АНПА, розширеними методами застосування в більшому діапазоні, відмовостійкістію, масштабованістю, 
гнучкістю, підвищенням ефективності вирішення поставлених задач та іншим. Вони використовуються для 
інтелектуального виконання завдань місією в сфері низки важливих видів діяльності, таких як інспекції трубо-
проводів у газовій і нафтовій промисловості, військове використання, відновлення затонулих об’єктів, контрза-
ходи підводних мін тощо. Типи групових застосувань АНПА дають ефективні та надійні результати виконання 
спільної місії. Запропоновано класифікацію методів групового застосування АНПА для керування підводними 
системами і дослідженнями робототехніки та освоєння Світового океану, що охоплює плоский прямолінійний 
і криволінійний рух АНПА, а також їх груповий просторовий рух. Розроблено класифікацію підводних завдань 
і методів їх вирішення за допомогою групи АНПА. Наведено основні методи розподіленого групового керу-
вання без обміну інформацією та з необхідністю забезпечення регулярного обміну інформацією між АНПА в 
групі. Сформульовано низку прикладних науково-технічних завдань зі створення систем централізованого та 
децентралізованого керування групою підводних апаратів, що виконують спільну місію. Отримані результати 
можуть слугувати теоретичною основою для розробки високоефективних систем автоматизації групового руху 
підводних апаратів під час виконання робіт на великих акваторіях у невизначених середовищах.
Ключові слова: ройовий інтелект; групове керування; централізоване керування; децентралізоване керування.
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pRobleM stateMent
Today, the AUV group application is pertinent in the 

performance of exploratory and environmental maritime 
missions and is characterized by high efficiency and effec-
tiveness of their implementation. One of the main issues in 
organizing the AUV group use is the operational control of 
several AUVs with the aim of their coordinated motion in 
the aquatic environment to achieve a common underwater 
mission (UM). In modern foreign literature there is infor-
mation about the AUV group application, but there is no 
complete idea of the scientific problem of motion organi-
zation and operational control for the AUV group.

In this regard, the applied scientific classification 
problem of group motion control methods and group ap-
plication methods of AUVs is relevant, taking into ac-
count their technical characteristics, underwater environ-
mental characteristics and the desired underwater objects 
properties.

The solution to this problem will allow develop theo-
retical foundations for the synthesis of a new type of ma-
rine automatic control systems (ACS) of moving objects 
– AUV group control systems (GCS).

LATEST RESEARCH AND PUBLICATIONS 
ANALYSIS

AUVs are a highly efficient form of unmanned ma-
rine robotics and are widely used to perform survey and 
research works over the entire range of depths of the 
oceans [1; 2]. A group of AUVs can efficiently perform 
desired tasks more than what is possible with a single 
AUV, and with enhanced accuracy.

Swarm robotics (SR) uses the principles of coopera-
tive behavior, observed in nature and often manifested by 
small insects, birds, etc. [3; 4]. In [5] collective behavior 
arising from local interactions between robots and the 
environment is described, and the problem of organizing 
joint coordinated actions of the group is considered. In 
[6] the problem of self-organization of autonomous dis-
tributed systems in decision-making problems in the face 
of uncertainty is considered.

A significant number of scientific publications [6; 
7] are devoted to questions of AUV group applications. 
However, today there is no unified system for AUV group 
application methods classification as a basis for develop-
ing appropriate methods for organizing their group mo-
tion control. Today, the issues of AUV group application 
methods general classification and AUV group control 
methods are not resolved.

the aRticle aiM is to develop the classification 
of AUV group application methods and of related AUVs 
group control methods as a theoretical basis highly effec-
tive automation systems synthesis of search underwater 
operations carried out in large water areas.

To achieve this goal, the following tasks are formu-
lated and solved:

– compile the classification of AUV group applica-
tion methods;

– develop the classification of underwater tasks and 
the methods for solving them using the AUV team;

– propose the main AUV group application methods.
Methods, object and subject 

of ReseaRch
Methods of research. The methods used for carrying 

out the tasks are: linear algebra and analytical geometry 
methods, general methods of robots group control theory.

Subject of research – a group of search autonomous 
underwater vehicles performing a common underwater task.

Object of research – classification process and group 
control features of search autonomous underwater vehicles.

basic MateRial
Group AUVs should be able to organize themselves 

to perform specific tasks in complex operations. How-
ever, the AUVs architecture, tasks distribution between 
them, the control strategy, the control tasks localization 
and their group coordinated motion organization should 
be taken into account. The effectiveness of the AUV 
group application largely depends on the chosen control 
method. As a result of the typical underwater operation 
analysis and the methods (technologies) for solving them, 
using the AUV group [3; 4], and the author offers the 
AUV group control methods classification.

Depending on the multi-agent system organization 
method, the AUV group control methods are divided into 
two main – centralized and decentralized control (fig. 1). 
It is also expedient to point out the auxiliary control – 
semi-decentralized.

centralized control consists the presence of a lead-
er-AUV in the group (central-control device (CCD)), 
which controls all the AUVs in the group directly. All de-
cisions are made by the leader-AUV or the main control 
computer located onboard and transferred to the execu-
tive controllers of the individual group AUVs. This com-
puter collects information about the status of all AUVs as 
control objects, processes them, and each control object 
issues its own control command. There are single-leader 
or hierarchical control. 

With centralized single-leader control, there is a 
leader and many followers in the group. All the AUVs in 
the group are synchronized with the leader, all AUVs use 
the same central controller, which operates on the basis of 
information about all the group AUVs. The leader AUV 
provides an optimal solution to a joint task, but the failure 
of the leader AUV leads to the failure in the operation of 
the entire group.

In centralized hierarchical control, there is a hier-
archy tree of control devices [8; 9]. The control center 
is also directly connected with each group AUV. There 
are sub-leaders that control the follower-AUVs in their 
subgroups, which are also controlled by the main AUV 
leader. The leader-AUVs are equipped with high-preci-
sion navigation systems to support the follower-AUVs 
and each of the follower-AUVs exchange information 
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with the leader-AUVs. The CCD controls the entire AUV 
group and, accordingly, plans the actions of individual 
subgroups. The generated control actions that are pre-
scribed for each AUV are then transferred to the appropri-
ate AUV for execution. For larger systems, hierarchical 
control is used. 

The failure of the main leader-AUV leads to the fail-
ure of the entire group. If the leader-AUV in the subgroup 
fails, a role assignment scheme is used for identifying 
a new leader-AUV among the sub-group AUVs. This 
scheme combines such methods as the “leader-follower” 
approach and the analysis of the fault tree with fuzzy tri-
angles [10].

decentralized control includes the distribution of 
control functions between individual independent AUVs 
of a group, either with (or without) a communication 
channel. Each AUV is controlled by its own controller, 
chooses an action (in parallel) based purely on locally ob-
servable information an immediate environment and an 
observation obtained by the closest neighbors of the AUV 
at a given time.

Decentralized control is effective with an increase 
in the number of AUVs in the group. The lack of com-
munication between the AUVs limits the achievable per-
formance and if one of the AUVs loses contact with the 
command center, it is not possible to use it in the group.

There are two different approaches to the coordina-
tion and organization of the AUV group – behavior con-
trol and leader-follower control [8; 9].

group behavior control is based on the AUVs in-
telligent behavior in the group when performing a com-

plex UM (search, survey, measurement, etc.). Each AUV 
group operates independent of the other AUV groups, 
having the ability to exchange operational data with them.

The advantage of such control is that the group dy-
namics contains feedback that allows being proactive and 
automating complex UMs performance process. The dis-
advantage is that group behavior is unpredictable.

In the leader-follower control approach, AUVs are 
divided into leaders and followers (as explained earlier).

There is also a combined (mixed) control in accord-
ance with the hierarchical principle, when there are large 
numbers of groups, and the AUV groups are also divided 
into smaller groups [11].

Depending on the possibility of coordinating individ-
ual decisions, decentralized control strategies are divided 
into collective, flocking, swarm and combined control 
strategies [12]. 

In AUV group collective control method [13], each 
group AUV receives information from the entire group 
AUVs and transfers the collected information about the 
environment and its own state to the communication 
channel for accessibility to the other entire group AUVs 
and optimizes the group collective actions. Each AUV 
independently determines its necessary actions [14]. The 
choice of actions by the AUV group is carried out only 
on the basis of the information about the group goal, the 
current environment situation, the current conditions and 
the actions of other AUV groups to achieve a common 
goal; compromises are allowed. Collective control strate-
gies allow a group to remain operational in the event of 
failure of one or more group AUVs. 

fig. 1. Classification of AUVs Group Management Methods
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In flocking control, there is no dedicated communi-
cation channel for exchanging information between the 
AUVs. Each AUV independently collects information 
about the environment and decides on its next actions to 
perform a group task [12]. All AUVs perform the same 
algorithm, and their actions are independent and asyn-
chronous from each other. Each AUV can perform more 
than one operation and can change one for another. The 
advantage of such control is scalability: with an increase 
in the number of group AUVs, the control tasks’ compu-
tational complexity does not increase.

swarm control is based on the swarm intelligence 
(RI) idea, as in the natural world (bee colonies, ant colo-
nies, etc.) and controls the combination collective behav-
ior of homogeneous portable and cheap AUVs with good 
maneuverability and communication, has a short range 
communication system only with its closest AUVs and 
does not require any central coordination. Each AUV 
makes its own decisions regarding current behavior based 
on environmental data and from the neighboring AUVs, 
which are issued in the form of local rules. Two scenarios 
are possible, by the nature of the information exchange.

The advantage of such control is a more optimal solu-
tion to the information exchange problem in AUV groups 
to achieving collective goals [12; 13].

1. When the AUV detects a target, it informs the 
neighboring AUVs, which transmit this information to 
their neighbors; as a result, the information becomes 
known to all the AUV groups; subsequently, they change 
the motion path to the goal. 

2. When the AUV detects a target, but cannot transfer 
its coordinates to other AUVs; he changes its motion path 
to the goal; the other AUVs, following the rules of their 
closest neighbors, will follow it, and he will become the 
leader-AUV.

Below is a list of some SI algorithms, which reflect 
the approach essence to task solutions [15]: Ant colony 
optimization (ACO); Bees algorithm – BEECLUST; 
Particle Swarm Optimization (PSO); Bacterial Foraging 
Optimization (BFO); Stochastic Diffusion Search; Gravi-
tational search algorithm; Intelligent Water Drops algo-
rithm; Firefly Algorithm (FA).

In semi-decentralized control there is a local con-
nection between the AUVs. This type of group control 
is carried out from the centralized strategy to decentral-
ized strategies [8] with intermediate actions, and at the 
same time works for the benefit of the entire AUV group 
as a whole, where there are elements of both central-
ized and decentralized control. In this control method, 
there is a leader-AUV that distributes tasks to the group 
AUVs and each AUV achieves its goal by making its 
own decisions. 

Advantage: the effectiveness of centralized control 
and communication requirements is practically achieved. 
Disadvantage: there are challenges due to delays, packet 
drops, etc.

Based on the experience study of successful auv 
group application by the leading maritime nations of the 
world in [15], the following underwater tasks classifica-
tion and methods for solving them using the AUV group 
is proposed:

– centralized control: 1) front (line) motion; 2) ledge 
(echelon) motion; 3) wedge motion; 4) radial motion (con-
verging and diverging); 5) motion in a circle; 6) motion in 
concentric circles; 7) spiral motion; 8) spatial motion;

– decentralized control: 1) swarm motion; 2) flock-
ing motion; 3) collective motion.

The first four types of motion organization provide for 
synchronous or asynchronous motion of a group of N AUVs 
along predetermined rectilinear trajectories. Moreover, the 
linear AUV speeds can be exactly the same (vi = v1) or dif-
ferent (vi ≠ v1). In this paper, the ratio (vi = v1) is adopted.

The next four types of motion organization provide 
for the AUVs motion along calculated curved trajectories, 
which imposes additional functions on their control systems 
for the current calculation of the motion parameters of the 
i-th AUV as a multi-agent search underwater system agent.

These first eight typical types of group motion are im-
plemented using the centralized control principles, when 
the motion parameters are given to each AUV as a group 
element by the CCD (e.g. a group control post on the ves-
sel). Such a device receives information about all the AUVs 
current state and the external environment. Consider the 
AUV group centralized motion organization features.

Line motion provides for AUV group straight line 
motion with equal intervals hF  between them in the 
search mode [5]. The interval hF  is selected taking into 
account the width s of the search AUV equipment work-
ing zone, but not more than the AUV onboard communi-
cation systems range rC :

h
k s r s

r r sF
C

C C

�
�
�

�
�
�

1 when

when

;

,

where k1 < 1 is the “overlap” coefficient of the search 
AUV equipment working zone width s when the neigh-
boring underwater vehicles move in parallel tacks.

Upon detection of the underwater object (search tar-
get) by one of the AUVs, its coordinates, using the board 
communication systems, are transmitted to other AUVs; 
as a result, AUV group goes into the rebuild mode to radi-
al converging motion in order to inspect the found object.

The echelon motion – each AUV moves in line be-
hind the next by a certain distance g, is used during ex-
plosive objects search, when their operation can lead to 
the AUV’s damage. If the radius of the object’s striking 
effect is p, then the distance h is also selected taking into 
account the AUV search equipment working zone width 
s, however, the AUV stepwise displacement g is selected 
for safety reasons, but not more than the AUV on-board 
communication systems range rC:

g k p s� �2
2 2

4  when g rC< ,
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where k2 > 1 is the safety factor for the AUV safety 
distance.

Note that at g ≥ rC, a marine search operation, gener-
ally, is not carried out due to the AUV risk of loss. 

Wedge motion is applied when search target – sunken 
object (SO) – probable location, is known [16]. In this 
case, the group motion is constructed so that the wedge 
tip is directed to point A (x; y) with the target probable co-
ordinates, and the AUV stepwise shift g is selected based 
on AUV on-board communication systems range rC or the 
nearest AUV approach operational time t0 to the found 
targets:

g r hC V� �2 2 ;

or

g vt hF� �( ) ,0
2 2

where v – is the AUV linear speed.
AUV group radial converging motion is used if one 

of the AUVs detects the desired object (DO), calculates 
its coordinates A(x, y) and deciding on its comprehensive 
survey or accompaniment by the AUV group.

Generally, the AUV initial position can be arbitrary; 
however, their velocity vectors after the command for 
converging radial motion should be directed to point A(x, 
y). Moreover, the AUV ACS sub-task, which controls the 
approach safe distance to other group AUVs, is of par-
ticular relevance. The decision relevance of solving this 
sub-task is due to two main conditions:

– the appearance probability on the same radial line 
of two or more moving AUVs that previously moving in 
line;

– the inevitable convergence of several vehicles point 
A(x, y) approach.

Both of these conditions require an operative change 
in AUV velocity v and course φ in order to avoid the col-
lisions in the AUV group.

AUV group radial divergent motion is used:
– for a target search in the working circular zone with 

the AUV group carrier vessel location at its center;
– as transitional motion for organizing other types of 

motion.
In both cases, all the group AUVs simultaneously 

start the motion and the ACS of each of them solves the 
subtask URA at the motion initial phase, when the group 
density is high and under these conditions each under-
water vehicle falls on its given course φg. Subsequently, 
when the AUV group density decreased and the threat of 
collisions passed, each underwater vehicle ACS solves 
the subtask URС to preserve the group entirety, that is, to 
prevent loss of communication URA between them due 
to an increase in the distance l between the neighboring 
AUVs. In this case, the radial diverging motion ceases 
with the condition l < rC.

group motion in a circle is proposed as an interme-
diate motion form at AUV group formation stage with 
its subsequent reorganization to fulfill a specific mission. 
The main objective of this motion is to maintain a given 
distance hg between the vehicles:

hmin < hg < rC,

where hmin – minimum safe distance between the 
neighboring AUVs.

Thus, in this mode, for each AUV, an intelligent ACS 
simultaneously solves two subtasks – the subtask URA to 
prevent collisions from forward and backward by the op-
erating vehicles, and the subtask URA to maintain a reli-
able communication distance between the neighboring 
AUVs, that is, preserve the AUV group.

Motion along concentric trajectory-circles is pro-
posed during the transition from the SO frontal search to 
the fan-like search (fig. 2). Usually the main task of the 
search is the simultaneous completion of the mission by 
all AUVs for the minimum possible time ТМ.

a)
b)

c) d)

fig. 2. AUV group curved (along concentric trajectory-circles) 
motions

An AUV group is supposed for a search operation 
(for example, a SO search) in a certain underwater area. 
When AUVs are deployed from the carrier vessel, they 
are organized at the starting points in the working area B, 
C, D, E and F for the operation in such a way as to cover 
the largest possible area of the search water area, as in 
fig. 2 a. At the beginning of the mission, the group AUVs 
form concentric circles when conducting a search thus:

Group AUVs will begin the operation of forming 
concentric circles simultaneously with the virtual center 
A(x, y), as shown in fig. 2 a. Fig. 2 b shows the initial for-
mations and movements of the AUVs with the indicated 
directions. AUVs move along the trajectory curve, form-
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ing predefined concentric circles that are formed in two 
ways, as in fig. 2 c and d.

1. In fig. 2 c all AUVs moving simultaneously in the 
same direction with a virtual center A(x, y) for the forma-
tion of concentric circles. AUV 1 at point B, as a leader, 
forms a circle with virtual center A(x, y). Other AUVs form 
concentric circles with the same virtual center A(x, y).

2. In fig. 2 d AUV 1 forms a circular trajectory, and other 
AUVs form concentric circles through a common point 0 
(circles common edge). In this case, the specific i-th AUV 
assigned to the i-th circle is set such a speed vgі that will 
ensure the simultaneous completion of the mission by each 
underwater vehicle to complete the search mission:

v r
Tgi
i

M
� 2� .

Moreover, the distance hR between AUVs moving in 
neighboring circles should be no more than the on-board 
communication systems range rC, of the vehicles, that is, 
hR < rC.

Let the total number of homogeneous group AUVs be 
N, the AUV search equipment working zone width be s 
and the maximum AUV speed equals to vAUV .

Obviously, the working zone-circle radius R and ra-
dius ri of the i-th circular path for the i-th AUV can be 
determined from the expressions, respectively:

R k sN= 1 ;

r
s

k i si � � �
2

11( ) ,

where i = 1,… N.
Then, the search mission estimated time of the SO 

search along the concentric trajectories-circles is deter-
mined from the relation:

T R
vM
AUV

= .

In case of SO detection, the AUV group goes into ra-
dial converging motion mode for the SO comprehensive 
examination.

The AUV group motion along the Archimedes spiral 
(fig. 3) is used to examine the working area of a circu-
lar shape with an area SUM  with maximum productivity 
under the conditions of limited number of AUVs in the 
group.

At the beginning of the mission, AUVs are deployed 
from the carrier vessel, and are located at the starting 
points B, C, D, E, F and G in the working area. During 
the mission, AUV 1 (leader) will move to point A (virtual 
center) along the BA trajectory. Other AUVs (as follow-
ers) move simultaneously along the following predefined 
trajectories during the search:

AUV 2 moves along path CB, AUV i moves along 
DC path, AUV N-2 moves along ED path, AUV N-1 
moves along FE path, and AUV N moves along GF path. 

Apparently, AUV at point G moves along the longest 
path. Consequently, the Archimedean spiral is formed by 
the AUV group as in fig. 3.

fig. 3. AUV group curved (along the spiral of Archimedes) 
motions

If there are still tasks to be completed, group transi-
tion (GT) is carried out to the appropriate positions to 
perform the next tasks. The speed of each AUV is directly 
proportional to the path length, which makes the perfor-
mance of the individual tasks simultaneously. After the 
tasks complete execution by the AUV group, they will 
make a GT together with equally defined distances from 
each other, and when they all come together with this 
configuration, they will begin to independently reorgan-
ize for a GT in order to start moving back to the collection 
source. Group motion control of this kind contains the 
following phases:

– the Archimedean spiral is built in polar coordinates 
r k s� 1 � , where r, φ – are, respectively, the current val-
ues of the radius vector and the polar angle of the spiral; 
the constructed spiral area SA should be equal to the work-
ing zone area SUM (circular search zone on the bottom sur-
face), and the center of the spiral should be at point A(x, 
y) with the target probable coordinates:

S S r dA UM

M
� � �

1
2

2

0
�

�
,

where φМ – Archimedean spiral polar angle with an 
area of SUM; the Archimedes spiral number of turns wUM is 
calculated, with area SА = SUM from the relation:

w
R
s

S
sUM

UM UM� �
� 2

;

– spiral length LUM is calculated from the expression

L k sUM � � � � �� ��
��

�
��

0 5 1 11
2 2, ln� � � � ,     (1)

where φ = 2πw – polar angle of the calculated Archi-
medean spiral;
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– the distance length lAUV that an individual AUV 
must move in the group, moving along its part of the spi-
ral, is calculated:

lAUV = LUM / N;

– mission execution time TM is calculated:

TUM = Tі = lAUV /v,

where v – is the AUV course speed;
– knowing the AUV distance length lAUV for the i-th 

group AUV, taking into account the dependence r = sφ and 
using relation (1), we calculate the polar coordinates {rі, φі}, 
which are the starting coordinates for the i-th group AUV; 

– each AUV group is brought to its starting point 
on the spiral and each AUV motion control, as a group 
agent, is carried out along the allocated spiral portion for 
the inspection of the working zone as a whole, all AUVs 
completed operation simultaneously.

AUV group spatial control, in contrast to the plane 
control types considered above, is three-dimensional and, 
from the control point of view, is the most complex. Many 
options for such control organization are determined by 
many missions of water column research. Typical types 
of such motion include:

– control along triangular oblique ascending trajecto-
ries typical of underwater glider vehicles [15];

– circular spiral motion [17] and others.
Such types of group control are used when perform-

ing operational hydrophysical and hydrochemical water 
column researches in large water areas.

An analysis of the reduced main types of AUV group 
motion organization and the authors’ own experience in 
the development and implementation of underwater ro-
bots motion ACS of makes it possible to formulate the 
following main tasks of their centralized control:

1) underwater mission planning task ZPМ for an AUV 
group under the restrictions conditions on the number 
N of AUVs in the group and for the underwater mission 
execution time TUM. The result of solving this indicated 
task should be a generalized technological scheme of per-
forming underwater operations, a proposal for the AUV 
group composition with specified technical characteris-
tics, as well as reasonable requirements for the AUV con-
trol accuracy;

2) ACS synthesis task ZGC for AUV group motion 
selected for performing a given underwater mission, en-
suring the AUVs coordinated motions along designated 
trajectories. The result of solving this task should be syn-
thesized laws and control algorithms for the AUV group 
coordinated motion, ensuring maximum group produc-
tivity, the possibility of tasks operational redistribution 
between individual AUVs and high reliability of saving 
received information about the underwater situation in 
the area of offshore operations;

3) ACS synthesis task ZАC for a single AUV as a group 
agent, the result of which should be laws and algorithms 
for ACS of safe linear and trajectory motion of AUVs 
in the navigational proximity conditions of other group 
AUVs, marine environment unsteadiness, uncertainty of 
external disturbances and restrictions on energy and com-
munication resources.

Thus, the current state of AUV group application 
problem, as the most productive form of conducting 
search operations and obtaining operational underwater 
information in large areas, requires a scientifically sound 
solution to the complex task ZMASz of their centralized 
group motion automation and contains three task groups:

ZMASz = {ZPМ; ZGC; ZАC}.

The main lines of research for solving these problems 
of AUV group motion automation with their centralized 
control are:

1) synthesis of reliable mathematical models of sin-
gle AUV dynamics as a control object that operates in 
conditions of uncertainty;

2) development of mathematical modeling methods 
of AUV controlled group motion taking into account the 
underwater navigation environment conditions;

3) application of artificial intelligence elements 
(fuzzy, neural network and inverse technologies) in AUV 
motion control laws synthesis.

discussion of the Received Results

The AUV group is a distributed structure of sim-
ple AUVs that use the self-organization principles. The 
article provides an overview of such tasks, illustrating 
the various algorithms used to solve problems associ-
ated with each task. Individual AUVs are mostly large, 
expensive, and require complex hardware. However, a 
group of small AUVs is cost-effective, operates more 
reliably than a single AUV, individual AUVs have low-
er equipment requirements, which reduces the mainte-
nance costs, possesses fault tolerance, scalability and 
flexibility.

The article provides the AUV group control methods 
classification and gives the applications types necessary 
to ensure more efficient operations. For this, a classifica-
tion of existing AUV group control methods is compiled 
and depending on the method of organizing the multi-
agent system, the methods are divided into – centralized 
and decentralized control. It is also necessary to distin-
guish auxiliary control – semi-decentralized.

The following types of centralized control: front 
(line) control; ledge (echelon) control; wedge control; ra-
dial control (converging and diverging); control in a cir-
cle; control on concentric circles; spiral control; spatial 
control; are considered. Analytical dependences for cal-
culating the required time, quantities of AUVs and speed 
to be used are given.
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conclusions
The classification, of existing AUV group control 

methods in the interests of studying and developing the 
World Ocean, which includes centralized and decentral-
ized control, as well as a combination of these methods, 
is compiled.

A lot of applied scientific and technical tasks on the 
creation of centralized and decentralized control systems 

for a group of underwater vehicles performing a common 
mission and implementing flat rectilinear and curvilinear 
motion of underwater vehicles, as well as their group spa-
tial motion, are formulated.

The obtained results can serve as a theoretical basis 
for the development of highly efficient systems for under-
water vehicles group motion automation when perform-
ing operations in large water areas.
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abstract. The purpose of the article was to increase the effectiveness of risk management in the process of automated 
information system (AIS) validation, including the risks of information security and integrity of GxP-critical data, by 
forming an effective strategy that takes into account the basic risk management tactics in project management automa-
tion as well as the industry specificity of the pharmaceutical industry.
Method. The analysis of publications has made it possible to define as one of the most important stages of the process 
of risk management in projects on automation of production processes the development of the concept (strategy) of 
managing these risks.
Results. The article raises the problem of information risk management in the projects of implementation of AIS in the 
pharmaceutical industry. The definition of a risk response strategy first depends on the nature and characteristics of the 
risk itself. The elements of the information security risk management strategy and the integrity of GxP-critical data are 
considered and the principles necessary for the development and implementation of the risk management strategy at the 
pharmaceutical enterprise are highlighted. It is determined that the proposed approach to risk management uses a sys-
tematic approach to AIS and related implementation projects, since AIS are modular systems in structure and often hi-
erarchical. To determine performance criteria for the AIS function, there are three levels of significance for variability.
In the course of the analysis, the main risk attributes in the AIS validation project are highlighted, which are the basis 
for their classification and formation of the risk management strategy. Phases of the iterative process of automation of 
pharmaceutical production are considered.
scientific novelty. Guidelines are provided to manage the risks of information security and the integrity of AIS-data 
and to simplify the analysis process.
practical importance. The result is a well-grounded solution to the problem of forming an information security risk 
management strategy and the integrity of GxP-critical data that emerges in the AIS validation process. Conceptual 
frameworks are developed for creating an effective risk management strategy in AIS validation projects.
Key words: automation; validation; information system; risks; GxP-data.
Анотація. метою статті було підвищення ефективності управління ризиками в процесі валідації автомати-
зованої інформаційної системи (далі – АІС), в тому числі ризиками інформаційної безпеки та цілісності GxP-
критичних даних, шляхом формування ефективної стратегії, яка враховує базову тактику ризик-менеджменту 
в управлінні проєктами автоматизації, а також галузеву специфіку фармацевтичної промисловості.
методика. Проведений аналіз публікацій дозволив як основне завдання дослідження визначити один з най-
важливіших етапів процесу управління ризиками в проєктах з автоматизації виробничих процесів – вироблен-
ня концепції (стратегії) управління цими ризиками.
Результати. У статті підіймається проблема управління інформаційними ризиками проєктів впровадження 
(АІС) на фармацевтичному виробництві. Визначення стратегії реагування на ризик залежить від характеру і 
характеристик самого ризику. Розглянуто елементи стратегії управління ризиками інформаційної безпеки та 
цілісності GxP-критичних даних та виділено принципи, необхідні при розробці та реалізації стратегії управ-
ління ризиками на фармацевтичному підприємстві. Визначено, що пропонований метод управління ризиками 
використовує системний підхід до АІС і пов’язаних з ними проєктів впровадження, оскільки АІС є модульни-
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ми системами за структурою і часто є ієрархічними. Для визначення критеріїв ефективності виконання функції 
АІС виділяють три рівні значущості за варіабельністю.
В ході аналізу були виділені основні атрибути ризиків у проєкті валідації АІС, які є основою для їх класифі-
кації та формування стратегії управління ризиками. Ми розглянули фази ітеративного процесу автоматизації 
фармацевтичного виробництва.
Наукова новизна. Запропоновано методичні рекомендації для управління ризиками інформаційної безпеки та 
цілісності даних АІС та з метою спрощення процесу аналізу.
практична значимість. Результатом є обґрунтоване рішення задачі формування стратегії управління ризиками 
інформаційної безпеки та цілісності GxP-критичних даних, що виникають в процесі валідації АІС. Були розро-
блені концептуальні засади для створення ефективної стратегії управління ризиками в проєктах валідації АІС.
Ключові слова: автоматизація; валідація; інформаційна система; ризики; GxP-дані.

пОСТАНОВКА зАДАЧІ
Розробка та впровадження автоматизованої ін-

формаційної системи на фармацевтичному виробни-
цтві є складним процесом, що вимагає від учасників 
впровадження (замовника і виконавця) максимальних 
зусиль для досягнення позитивного результату [1]. 

У забезпеченні надійного функціонування АІС і 
досягненні необхідного рівня безпеки та цілісності 
GxP-критичних даних особливу роль відіграє процес 
управління ризиками при її проєктуванні, розробці, 
впровадженні, валідації та експлуатації.

Проблема управління інформаційними ризиками 
АІС є комплексним завданням, що включає низку та-
ких напрямів: формування узгодженого поняття про 
рівень прийнятного ризику; оцінку актуального стану 
ризиків в трьохвимірному просторі координат «тяж-
кість наслідків – ймовірність виникнення – ймовір-
ність виявлення»; пошук прийнятних заходів щодо 
зниження рівня ризику до допустимих значень; роз-
робку і реалізацію необхідних коригувальних і запо-
біжних дій.

АНАЛІз ОСТАННІх ДОСЛІДжЕНЬ 
І пУБЛІКАЦІй

Управління ризиками – це процес ідентифікації 
та аналізу ризиків з подальшим прийняттям рішень 
про коригувальні та запобіжні дії, спрямованих на 
мінімізацію ризикових подій, зниження ймовірності 
виникнення несприятливого результату, а також міні-
мізацію негативних наслідків і можливих втрат.

Попри значний масив робіт теоретичного та прак-
тичного характеру, спостерігається дефіцит комплек-
сних досліджень в галузі побудови системи ризик-
менеджменту в управлінні проєктами з автоматизації 
фармацевтичних виробництв. У дослідженні [2] авто-
ром аналізуються різні підходи до організації функ-
ціоналу проєктних організаційних структур, виділя-
ються основні функції в рамках управління ризиками. 
Наявні моделі систем захисту інформації та методи 
оцінки ризиків порушення критично важливих влас-
тивостей захисту ресурсів майже не відображають 
специфіку систем захисту інформації як складних 
організаційно-технічних систем [3]. Для успішного 

аналізу ризиків необхідно проводити якісну іденти-
фікацію ризиків. Основою ідентифікації ризиків є їх 
класифікація [4].

Одним з найважливіших етапів процесу управлін-
ня ризиками в проєктах з автоматизації виробничих 
процесів є вироблення концепції (стратегії) управлін-
ня цими ризиками. При цьому формування стратегії, 
як правило, базується на виборі національних і між-
народних керівних документів і стандартів в галузі 
управління ризиками.

За основу для вирішення даної проблеми взято 
узагальнену онтологічну модель оцінки і управління 
інформаційними ризиками [5], що дозволяє цілеспря-
мовано вивчати взаємозв’язок основних концептів 
ризик-менеджменту в різних предметних галузях, зо-
крема у фармацевтичній промисловості.

Виявлені автором роботи [6] особливості управ-
ління ризиками інформаційної безпеки свідчать про 
високий рівень структурної складності даного проце-
су, реалізація якого не може обмежуватися чотирма 
послідовно виконуваними етапами (оцінка факторів 
ризику, оцінка ризику, оцінка співвідношення контр-
заходів і можливого збитку, реалізація управління ри-
зиками).

ВІДОКРЕмЛЕННЯ НЕ ВИРІшЕНИх 
РАНІшЕ ЧАСТИН зАГАЛЬНОЇ пРОБЛЕмИ

Процедура з управління ризиками досить глибоко 
інтегрується в систему управління життєвим циклом 
АІС [7]. Оцінка і управління ризиками, що виникають 
в процесі валідації АІС, являє собою складний, слаб-
ко структурований та недостатньо формалізований 
вид діяльності.

Питання формального опису процесу управління 
ризиками в рамках валідації АІС залишаються сьо-
годні недостатньо опрацьованими в зв’язку з тим, 
що даний процес має низку специфічних особли-
востей. Це знижує ефективність управління інфор-
маційними ризиками. Завдання оцінки і управління 
рівнем ризиків має низку специфічних особливостей, 
пов’язаних зі слабкою структурованістю і наявністю 
як об’єктивних, так і суб’єктивних невизначеностей.

мета дослідження – підвищення ефективності 
управління ризиками в процесі валідації АІС, в тому 
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числі ризиками інформаційної безпеки та цілісності 
GxP-критичних даних, шляхом формування ефектив-
ної стратегії, яка враховує базову тактику ризик-ме-
неджменту в управлінні проєктами автоматизації, а 
також галузеву специфіку фармацевтичної промисло-
вості.

мЕТОДИ, ОБ’єКТ ТА пРЕДмЕТ 
ДОСЛІДжЕННЯ

Методи дослідження базуються на положен-
нях теорії системного аналізу, концепції загально-
го управління якістю (TQM), статистичних методах 
управління якістю, теорії прийняття оптимальних рі-
шень, кількісних і якісних методиках оцінки ризиків. 
Об’єктом дослідження є ризики, що виникають в про-
цесі валідації АІС. Предметом дослідження є моде-
лі, методики та алгоритми управління ризиками, що 
виникають в проєктах автоматизації фармацевтичних 
виробництв.

ОСНОВНИй мАТЕРІАЛ
Загальні принципи процесу управління ризиками 

базуються на результатах оцінки ризику, техніко-тех-
нологічному та економічному аналізі потенціалу та 
середовища функціонування АІС. Управління ризи-
ками включає в себе розробку стратегії і тактики.

Стратегія управління ризиками інформаційної 
безпеки та цілісності GxP-критичних даних повинна 
складатися з набору різних методів і забезпечувати 
такі критерії ефективності: максимізувати узгодже-
ність і адекватність оцінок факторів ризику, адаптив-
ність до якісних даних; мінімізувати суб’єктивність і 
невизначеність оцінки ризику; враховувати неоднако-
ву чутливість ризику до різних факторів.

Основні етапи процесів управління ризиками 
такі:

− контекстний аналіз, який включає в себе 
розуміння інтересів і середовища, виявлення різних 
зацікавлених сторін, встановлення основи, на якій 
будуть аналізуватися ризики, і планування процесів 
управління ризиками;

− ідентифікація ризику, тобто виявлення та 
перерахування загроз, небезпек та інших негативних 
проблем, які можуть вплинути на АІС;

− якісний аналіз ризиків, тобто документуван-
ня характеристик ризиків, аналіз їх впливу на АІС і 
розуміння їх взаємозв’язків;

− кількісна оцінка ризиків, тобто оцінка ймо-
вірності виникнення ризиків і чисельна оцінка їх 
впливу на АІС;

− реагування на ризики, тобто планування та 
розробка варіантів і дій для запобігання або зменшен-
ня негативного впливу ризиків на АІС і посилення їх 
позитивного впливу.

Виділимо принципи, необхідні при розробці та 
реалізації стратегії управління ризиками на фарма-
цевтичному підприємстві. Це баланс відповідаль-

ності та ініціативи, поєднання аналітики і ризикової 
евристики, багатоваріантність, проактивність, сис-
темність, безперервність.

Кількісний аналіз, який базується на інструмен-
тарії теорії ймовірності та математичної статистики, 
складається в числовому вимірі з впливу змін ризико-
вих факторів проєкту на зміну ефективності проєкту і 
спирається на базисний варіант бізнес-плану проєкту 
автоматизації і проведений якісний аналіз. За іденти-
фікацію всіх можливих ризиків відповідає якісний 
аналіз, який визначає фактори ризику, послідовність 
робіт, під час виконання яких виникає ризик.

З системної точки зору пропонований підхід до 
управління ризиками передбачає, що АІС і процеси 
її реалізації можуть бути розділені на компоненти 
різних сегментів і рівнів. Отже, відбувається вплив 
факторів ризику безпосередньо на ці компоненти або 
взаємодія між компонентами, а потім це відобража-
ється у кінцевих результатах реалізації. Фактори ри-
зику впливають на успіх окремих компонентів і, якщо 
вплив є досить негативним, можуть викликати по-
милки або збої, які впливають на інформаційну без-
пеку та цілісність GxP-критичних даних. Крім того, 
ймовірність і серйозність потенційної втрати є двома 
найбільш важливими змінними при виборі реакції на 
ризик і стратегії розробки коригувальних дій.

Пропонований підхід до управління ризиками 
використовує системний підхід до АІС і пов’язаних 
з ними проєктів впровадження, оскільки АІС є мо-
дульними системами за структурою, які часто є іє-
рархічними. Основне обґрунтування цього полягає в 
тому, що на компоненти АІС накладається вплив ри-
зиків, а накопичення або конкретна комбінація відмов 
компонентів призводить до збою використання АІС  
в цілому.

Ефективний аналіз ризиків передбачає поєднан-
ня формалізованого підходу і емпіричних методів 
(ICH Q9). При правильному використанні він може 
служити ефективним інструментом, що дозволяє ви-
явити джерела ризиків і найбільш критичні фактори, 
оцінити і запобігти можливим проблемам, заощадити 
ресурси і досягти більш високої якості використання 
АІС. Дуже важливою при цьому є наявність досвіду 
і практики, які дозволяють, з одного боку, використо-
вувати перевірені і відпрацьовані схеми і підходи, а з 
іншого – виважено і продумано підходити до їх засто-
сування в кожному конкретному випадку.

Для проведення валідації АІС повинні бути ви-
значені за допомогою аналізу ризиків та задокумен-
товані в протоколі валідації критичні стадії і опера-
ції автоматизованого процесу, а також контрольовані 
параметри для них. Результатом аналізу ризиків при 
цьому є визначення контрольних точок і параметрів, 
які повинні бути протестовані в процесі валідації.

Ітеративний проєкт з автоматизації фармацевтич-
ного виробництва можна представити певними фаза-
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ми. Для даного проєкту була побудована архітектура 
процесу розробки, зокрема і процес управління ри-
зиками. Відповідно до методології RUP проєкт був 
розбитий на 5 фаз, що складаються з ітерацій (Рис. 1).

Кожна ітерація має такі підпроцеси: моделювання 
бізнес-процесів, управління вимогами, аналіз і проєк-
тування, розробка, тестування, впровадження, конфі-
гураційне управління, управління життєвим циклом 
АІС та управління середовищем (підтримка виробни-
чого середовища).

Важливо розуміти, що функціональний аналіз 
об’єкта дослідження проводиться з метою перераху-
вання, опису характеристик і класифікації всіх екс-
плуатаційних функцій АІС поряд з фазами життєвого 
циклу [8]. Функціональний аналіз, зазвичай викладе-
ний в функціональних специфікаціях, є необхідною 
умовою, адже дозволяє валідаційній команді отрима-
ти однакове і вичерпне уявлення про об’єкт аналізу, 
тобто АІС, правильно визначити всі можливі види, 
наслідки і причини потенційних дефектів, помилок, 
збоїв об’єкта аналізу.

Рис. 1. Фази проєкту автоматизації процесів 
фармацевтичного виробництва

Для визначення критеріїв ефективності виконан-
ня функцій (характеристик АІС) використовується 
поняття варіабельності. Зазвичай виділяють три рівні 
значущості (за варіабельністю):

− клас 1 – нульова варіабельність, тобто ситу-
ація, коли відхилення не допускаються (висока зна-
чимість);

− клас 2 – рівень, що допускає мінімальну варі-
абельність (мало відхилень), – середня значимість;

− клас 3 – рівень, що допускає певну варіабель-
ність (можуть бути відхилення в певній кількості), – 
низька значимість.

Управління ризиками в проєкті валідації АІС по-
чинається з процедури їх ідентифікації. Ідентифікація 
ризиків є ітеративним процесом, де першу ітерацію 
може зробити команда управління проєктом, другу 
– інші учасники, остаточну – зовнішні щодо проєкту 
фахівці або безпосередньо користувачі. Ідентифіка-
ція ризиків проводиться систематично за допомогою 
контрольних таблиць, опитувальників при проведен-
ні зборів і співбесід, а також через рецензування пла-
нів проєктів і процесів.

У результаті ідентифікації визначаються дискрет-
ні події, які можуть вплинути на проєкт автоматиза-
ції (ризики), а також дії, які можуть зробити ризики 
більш імовірними (умови ризиків). До основних ви-
хідних даних, необхідних для ідентифікації ризиків, 
належать такі: опис мети проєкту, технічне обґрун-
тування, план проєкту, склад і послідовність робіт з 
розробки та валідації, плани для суміжних робіт, план 
управління якістю, а також договір на технічну під-
тримку АІС.

У ході аналізу були виділені основні атрибути 
ризиків в проєкті валідації АІС, які є основою для їх 
класифікації та формування стратегії управління ри-
зиками. За допомогою класифікації ризики система-
тизується на підставі будь-яких ознак і критеріїв, що 
дозволяють об’єднати підмножини ризиків. Обґрун-
тована класифікація ризику сприяє чіткому визначен-
ню місця кожного ризику в загальній системі і ство-
рює потенційні можливості для ефективного застосу-
вання відповідних прийомів управління ризиками.

Після ідентифікації, аналізу та оцінки ризи-
ків необхідно скласти план управління ризиками, 
здійснювати моніторинг і застосовувати відповідні 
контрзаходи. При плануванні необхідно розроби-
ти контрзаходи для кожного з ризиків. Ослаблення 
впливу ризиків може бути досягнуте кількома таки-
ми шляхами: уникненням ризику, контролюванням 
ризику, перенесенням ризику і прийняттям ризику. 
Підсумковий план описує підхід і способи для ви-
рішення ризику. Моніторинг ризиків, який необхід-
но проводити на всіх етапах життєвого циклу АІС, 
полягає в спостереженні за індикаторами ризиків 
для прийняття рішень щодо застосування плану ре-
агування на ризики. Вхідними даними для процесу 
моніторингу є сценарії ризиків, порогові значення і 
поточний статус ризиків.

Рис. 2. Атрибути ризиків
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ОБГОВОРЕННЯ ОТРИмАНИх РЕзУЛЬТАТІВ
Запропонований підхід покликаний допомог-

ти краще зрозуміти, як відбувається управління ри-
зиками інформаційної безпеки та цілісності GxP-
критичних даних при впровадженні АІС, а також 
з’ясувати, які чинники ризику є основними причина-
ми збою. Цей підхід надає інструменти для ефектив-
ного реагування на ризики і пом’якшення їх наслідків 
у процесі впровадження та валідації АІС.

Формулювання і реалізація таких стратегій залежать 
від імовірностей ризиків і від зв’язку між конкретними 
подіями ризику, відмовою від компонентів і відмовою 
від використання АІС. Критичні компоненти і критич-
ні події ризику повинні бути пріоритетами управління 
ризиками. Форма критичних компонентів АІС і подій 
критичного ризику в отриманих уявленнях стратегії, 

особливо в мінімальному наборі зрізів, надає важливу 
інформацію про уразливість проєкту впровадження і ва-
лідації АІС. В цілому мета стратегій – уникнути, переда-
ти, повністю зберегти або зменшити ризики.

ВИСНОВКИ
Загальним підсумком роботи є науково обґрунто-

ване вирішення задачі формування стратегії управ-
ління ризиками інформаційної безпеки та цілісності 
GxP-критичних даних, що виникають в процесі ва-
лідації АІС, і управління їх рівнем на основі фак-
тичних даних. Розроблено концептуальні засади для 
створення ефективної стратегії управління ризиками 
в проєктах валідації АІС. Стратегія дозволяє в умо-
вах суб’єктивної невизначеності вибрати оптимальну 
тактику управління ризиками з метою підвищення 
рівня інформаційної безпеки.
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abstract. The system of the complex technical systems blade unit aerodynamic characteristics estimation – fans of 
various purpose in the sugar industry, gas pumping units, aviation engines, etc., is proposed. The question of studying 
the real technical condition of the vane systems, and, in particular, the influence of changes in the space configuration 
of the vanes on the production indicators of the corresponding technical systems are considered. The coordinate system 
for elliptical profiles with different sizes of small axes is selected, the mathematical model of the flow process using 
the Fredholm integral equation of the second kind to determine the tangent component of the flow velocity is proposed, 
the method of its numerical solution by using the trapezoid formula for the approximate integer is proposed related 
software. Test calculations were performed for model elliptical profiles at different angles of attack and with different 
sizes of small halves of the upper and lower surfaces, and a good agreement with the calculation data for other models 
was found. With the help of the developed approaches, modeling of profile geometry is simulated due to deposition 
of gas-liquid mixtures on the profile surface and wear of the blade unit during operation due to the action of abrasive 
components. he influence of changes in the geometry of the lower part of the vane on the aerodynamic characteristics of 
the profile is studied, moreover both the wear of the lower surface and the increase in this semiaxis are studied, which 
may mean the accumulation of foreign substances on the lower surface of the vane. The change of two main charac-
teristics is investigated – the coefficient of aerodynamic resistance and the coefficient of lift. Based on the calculations, 
it was noted that, in the case where the part of the damage is known (loss of symmetrical ellipticity), the developed 
technique can be used to assess the real change in the technological parameters of systems with a vane pump. The areas 
of further research may be related to the consideration of more complex, non-elliptical vanes profiles, as well as to the 
aerodynamic interference of vanes profiles.
Key words: blade unit; flow; tangential velocity component; aerodynamic characteristics.
Анотація. Запропоновано систему оцінювання аеродинамічних характеристик лопаткового агрегату складних 
технічних систем, а саме: вентиляторів різного призначення в цукровій промисловості, газоперекачувальних 
агрегатів, авіаційних двигунів тощо. Розглянуто питання дослідження реального технічного стану лопаткових 
комплексів і, зокрема, впливу зміни просторової конфігурації лопатей на виробничі показники відповідних тех-
нічних систем. Проведено вибір системи координат для еліптичних профілів із різними величинами малих пів-
осей, створено математичну модель процесу обтікання з використанням інтегрального рівняння Фредгольма ІІ 
роду для визначення дотичної компоненти швидкості потоку, запропоновано метод його чисельного розв’язку 
шляхом використання формули трапецій для наближеного інтегрування визначених інтегралів, створено відпо-
відне програмне забезпечення. Проведено тестові розрахунки для модельних еліптичних профілів під різними 
кутами атаки та з різною величиною малих півосей верхньої та нижньої поверхонь, виявлено добре узгодження 
з даними про розрахунки за іншими моделями. За допомогою розроблених підходів виконано моделювання 
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зміни геометрії профілю за рахунок відкладання на поверхні профілю компонентів газорідинних сумішей та 
при зношенні лопатевого агрегату в процесі експлуатації внаслідок дії абразивних компонент. Досліджено 
вплив зміни геометрії нижньої частини лопатки на аеродинамічні характеристики профілю, причому дослі-
джено як зношення нижньої поверхні, так і збільшення цієї піввісі, що може означати накопичення сторонніх 
речовин на нижній поверхні лопатки. Досліджується зміна двох основних характеристик – коефіцієнта аеро-
динамічного опору та коефіцієнта підіймальної сили. На основі проведених розрахунків зауважено, що якщо 
відомі долі ушкодження (втрата симетричної еліптичності), розроблена методика може бути використана для 
оцінювання реальної зміни технологічних параметрів систем із лопатковим апаратом. Напрями подальших 
досліджень можуть бути пов’язані з розглядом більш складних, нееліптичних профілів лопаток, а також варто 
розглянути аеродинамічну інтерференцію профілів лопаток.
Ключові слова: лопатковий агрегат; обтікання; дотична компонента швидкості; аеродинамічні характеристики.

пОСТАНОВКА зАДАЧІ
При оцінці технічного стану об’єктів, що харак-

теризуються наявністю лопаткових агрегатів (техно-
логічні вентилятори цукрової промисловості, газопе-
рекачувальні агрегати, авіаційні двигуни тощо), важ-
ливим є питання оцінки реального технічного стану 
цих лопаткових комплексів і, зокрема, впливу зміни 
просторової конфігурації лопатей на виробничі по-
казники відповідних технічних систем. Вирішенню 
таких питань присвячено багато літературних джерел 
[1−3; 10−15; 20−21], в яких із різним степенем деталі-
зації даються відповіді на вказані питання. За даними 
досліджень, що проводиться в компаніях, які займа-
ються експлуатацією вказаних систем [4; 12; 16], ло-
патковий апарат обладнання, як правило, зношується 
нерівномірно, тому залишається актуальним питання 
оцінки впливу на аеродинамічні характеристики ло-
паткового апарату промислових вентиляторів зміни 
їх геометричної конфігурації за рахунок зношення, 
яке зумовлює зменшення товщини лопаток, а також 
за рахунок відкладання на поверхні лопаток осадових 
речовин.

метою дослідження є розробка ефективних ма-
тематичних моделей та засобів їх реалізації для  ви-
значення аеродинамічних характеристик лопаткового 
апарату, який тривалий час експлуатується в склад-
них нестаціонарних умовах, що дасть змогу одер-
жувати більш точну інформацію про технічний стан 
вказаного апарату.

мЕТОДИ, ОБ’єКТ ТА пРЕДмЕТ 
ДОСЛІДжЕННЯ

Об’єктом дослідження є лопатковий апарат про-
мислових вентиляційних систем, предмет досліджен-
ня – процеси зношення лопаток та їх вплив на аеро-
динамічні характеристики лопаток та продуктивність 
вентиляційних систем. Для реалізації поставленої 
мети застосовуються методи інтегральних рівнянь 
Фредгольма ІІ роду, чисельні методи їх розв’язання, 
методи теоретичної аеродинаміки.

ОСНОВНИй мАТЕРІАЛ
Для оцінки аеродинамічних характеристик вико-

ристовується підхід [2], що базується на використан-

ні інтегральних рівнянь Фредгольма ІІ роду. Загальна 
постановка і розв’язок задачі моделювання здійсню-
ється таким чином.

1. Геометрія профілю
Вважається, що профіль лопатки має еліптичну 

конфігурацію:
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проте в процесі свого функціонування верхня або 
нижня частина лопатки зношується, модельно можна 
розглянути такий випадок:
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Як правило, подання (2) є достатнім для прове-
дення аналізу  лопаткового агрегату, що зазнає дії 
різних факторів силового або хімічного впливу, при-
наймні, достатнім для прийняття інженерних рішень 
стосовно подальшої експлуатації систем рівнем точ-
ності. Якщо необхідні більш точні дослідження, (2) 
подається у вигляді:
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(3)

де f ( )θ  визначається за результатами експери-
ментальних досліджень параметрів профілю з по-
дальшим використанням відповідних інтерполяцій-
них процедур [5; 6], наприклад, інтерполяційних ку-
бічних згладжуючих сплайнів.

2. Інтегральне рівняння Фредгольма ІІ роду 
щодо дотичної до профілю компоненти швидкості 
на поверхні лопатки

Інтегральне рівняння Фредгольма ІІ роду до  
дотичної компоненти швидкості записується у вигля-
ді [2]:
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деVθ θ( )0  − дотична компоненти швидкості; 
V�
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�

,  де ϕ  − потенціал течії, K ( , )θ θ0  − ядро інте-
грального оператора, яке записується у вигляді:
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де y y x x( ), ( ), ( ), ( )θ θ θ θ0 0  − координати, обчислені 
за (1) або (2) у відповідних точках, � �( ) − потенціал 
набігаючого потоку:

� � � � � �( ) [ ( ) cos ( ) sin ],� ��V x y0 0           (6)

де V ∞  − швидкість незбуреного потоку, який об-
тікає лопатку; α  − кут атаки профілю – кут між віссю 
профілю та напрямом набігаючого потоку. 

3. Чисельний алгоритм розрахунку аеродина-
мічних параметрів потоку

З метою чисельного розв’язання інтегрального рів-
няння Фредгольма ІІ роду до рівняння (4) застосову-
ється метод трапеції розрахунку визначених інтегралів 
[5; 6]. З цією метою вводиться розрахункова сітка 
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З урахуванням виконання постулату Чаплигіна-
Жуковського [1; 3]
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одержується система лінійних алгебраїчних рів-
нянь
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Ядро інтегрального рівняння розраховується за 
формулою:
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Якщо i j= , то до (11) застосовується правило 
Лопіталя:

K
x y y x
x yi i
i i i i

i i

( , )
( ) ( )

.� � �
� �� � � ��
� � �

1
2 2 2

,                 (12)

Завдяки побудові ядер за (11) та (12) вдається га-
рантувати виконання умови нерівності визначника 
системи (9) нулю, що зумовлює існування єдиного 

розв’язку системи (9). Після визначення компонент 
V іθ θ( )  основні аеродинамічні характеристики визна-
чаються за розрахунковими формулами:

− коефіцієнт тиску:
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(13)

− коефіцієнт підіймальної сили:
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(14)

− коефіцієнт індуктивного опору:
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− коефіцієнт моменту відносно передньої 
кромки:

Ñ Ñ õ õ
N

Ñ ó ó
Nmt ð i

i

N

i i ð i
i

N

i i� � � �
� �
� �( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .� � �

�
� � �

�

1

2

1

2

, (16)

У розрахунках приймається, що � � 3 14159265358, .  
Для еліптичних профілів використання формули трапе-
цій є достатнім для проведення розрахунків, проте в тих 
випадках, коли параметризація профілю проводиться за 
(3), для апроксимації інтегралів  доцільно використову-
вати більш точні формули чисельного інтегрування, на-
приклад формули Сімпсона, які мають більш високий 
порядок точності.

Аналіз чисельних розрахунків. Проведено роз-
рахунки дотичної компоненти швидкості до профілю 
лопатки, який виявив повне співпадіння результатів з 
результатами одержаними за методом дискретних ви-
хорів [1; 3] та за методом конформного відображення 
[7], що  підтверджує доцільність використання ме-
тоду інтегрального рівняння Фредгольма ІІ роду для 
проведення практичних розрахунків.

Проведено розрахунок із метою вивчення впливу 
зміни геометрії лопатки на аеродинамічні характерис-
тики. Досліджено вплив зміни геометрії нижньої час-
тини лопатки на аеродинамічні характеристики профі-
лю (рис. 1), причому досліджено як зношення нижньої 
поверхні (зменшення величини малої нижньої піввісі), 
так і збільшення цієї піввісі, що може означати накопи-
чення сторонніх речовин на нижній поверхні лопатки 
– при фіксованій верхній піввісі �1 0 08� ,  величина ε2  
змінювалась в межах від 0,03 до 0,13.

Аналогічно вивчено залежність аеродинамічних 
характеристик від збільшення верхньої піввісі лопат-
ки (накопичення сторонніх речовин на верхній по-
верхні лопатки (рис. 2)).

При вивченні обтікання симетричного еліп-
тичного профілю встановлено, що аеродинамічні  
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коефіцієнти симетричні для симетричних кутів 
( ; )� �� � , для коефіцієнта опору – це осьова симетрія, 
а для коефіцієнта підіймальної сили – це централь-
на симетрія (рис. 3). Крім того, проведені розрахунки 
засвідчили, що при � � 0  всі аеродинамічні характе-
ристики дорівнюють нулю, що добре узгоджується з 
відомими теоретичними положеннями.

Вказана симетрія втрачається при несиметрич-
них профілях. На рис. 4 наведено аеродинаміч-

ні характеристики для несиметричного профілю  
( � �1 20 08 0 05� �, ; , ) при різних кутах атаки з діапа-
зону ( ; )−10 10  .

При несиметричних профілях із параметрами 
� �1 20 08 0 02� �, ; ,  (сильно зношена нижня частина) 
вказані характеристики ще більш несиметричні (рис. 5).

ВИСНОВКИ
На основі проведених розрахунків можна заува-

жити, що якщо відомі долі ушкодження (втрата симе-
тричної еліптичності) σ�, розроблена методика може 
бути використана для оцінки реальної зміни техно-
логічних параметрів систем із лопатковим апаратом. 
Для цього всі лопатки поділяються на діапазони втра-
ти симетрії, і загальні характеристики можуть бути 
обчислені за формулою:

C Ck i k
i

i

M

�
�
��

1

,

де M – кількість діапазонів, Ck
i  − k -тий по-

казник аеродинамічної ефективності на �-тому 
діапазоні, σ� − доля лопаток в �-тому діапазоні 
0 1 1� � ��� �� �; .

Рис. 2. Залежність  коефіцієнтів опору та підіймальної сили 
від  верхньої малої піввісі профілю, нижня мала піввісь − 
0.08, кут атаки − 10 град.
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Рис. 1. Залежність  коефіцієнтів опору та підіймальної сили 
від нижньої малої піввісі профілю, верхня мала піввісь − 
0.08, кут атаки − 10 град.

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0 0,05 0,1 0,15 0,2

Коефіцієнт 
опору -ряд 1. 
Коефіцієнт 

підіймальної 
сили - ряд 2, 

умовн. од.

Верхня мала піввісь профілю, умовні оди 

Залежність коефіцієнта сили опору (ряд 1) та 
коефіцієнта підіймальної сили (ряд 2) від малої 

верхньої піввісі профілю

Ряд1 

Ряд2 

-2

-1

0

1

2

3

-10 -5 0 5 10 15

Коефіцієнти 
опору (ряд 1) 

та 
підіймальної 
сили (ряд 2), 

умовн. од.

Кут атаки, град.

Коефіцієнти опору (ряд 1) та підіймальної 
сили (ряд 2) для симетричного  профілю для 

різних кутів атаки 

Ряд1 

Ряд2 

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

-10 -5 0 5 10 15

Коефіцієнти 
опору - ряд 1 

та 
підіймальної 
сили - ряд 2, 

умовн. од 

Кут атаки, град.

Аеродинамічні параметри для 
несиметричного профілю

Ряд1 

Ряд2 

Рис. 3. Залежність  коефіцієнтів опору та підіймальної сили 
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Рис. 4. Залежність коефіцієнтів опору та підіймальної сили 
від кута атаки для профілю з верхньою малою піввіссю 0,08 
та нижньою малою піввіссю 0,05
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Рис. 5. Залежність коефіцієнтів опору та підіймальної сили 
від кута атаки для профілю з верхньою малою піввіссю 0,08 
та нижньою малою піввіссю 0,02
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abstract. The article deals with the creation of anautomized measuring complex used in experimenta lstudies of 
the infrared pulse-echo inspection method of aviation constructions. The analysis of existing automated systemsw as 
carried out, their lack of versatility, ease in operation, and the absence of low-budget complexes were revealed. The 
requirements for anautomized measuring complex and the basic functions performed by it are determined. Based on 
the requirements, a reasonable choice of the Arduino microprocessor platformas a base element in the creation of the 
mentioned measuring complex was made. Previous studies of the capabilities of the Arduino platform have been ana-
lyzed. It has been established that the capabilities of the platform are used not fully. Based on the research analysis, the 
algorithms of the Arduino platform were developed for the management of laboratory equipment, the receiving and 
processing of experimental data, as well as the procedures for data exchange between the platform and the personal 
computer. Based on the developed algorithms software was created that allows to perform parallel control of several 
processes during experiments using a laboratory bench. Such processesare: the management of auxilliary laboratory 
equipment from a personal computer and control panel; receiving and processing of experimental data; transfer of 
experimental data to a personal computer with the possibility of saving it. The scientific novelty is to formulate a rea-
sonable hypothesis about the possibility of simultaneous execution of several tasks by the Arduino microprocessor plat-
form when conducting experimental studies using it, as well as to confirm this hypothesis when creating anautomized 
measuring complex on the basis of this platform. Practical importance lies in the development and implementation 
of software created on the basis of these algorithms and used in the design of a laboratory bench for the study of the 
infrared pulse-echo inspection method.
Key words: automized measuring complex; experimental data processing; microprocessor platform.
Анотація. У статті розглядаються питання створення автоматизованого вимірювального комплексу, викорис-
товуваного в експериментальних дослідженнях методу інфрачервоної ехо-імпульсної дефектоскопії склоплас-
тикових авіаційних конструкцій. Проведено аналіз існуючих автоматизованих комплексів, виявлено їх недо-
статню гнучкість і відсутність простих і малобюджетних комплексів. Визначено вимоги, що пред’являються 
до автоматизованого вимірювального комплексу, і основні функції, виконувані ним. На підставі сформованих 
вимог проведений обґрунтований вибір мікропроцесорної платформи Arduino як базового елементу під час 
створення згаданого вимірювального комплексу. Проаналізовано проведені раніше дослідження можливос-
тей платформи Arduino. Встановлено, що можливості платформи використовуються не в повному обсязі. З 
урахуванням проведеного аналізу досліджень розроблені алгоритми роботи платформи Arduino для управ-
ління лабораторним обладнанням, прийому і обробки експериментальних даних, а також процедури обміну 
даними між платформою і персональним комп’ютером. Керуючись розробленими алгоритмами, створено 
програмне забезпечення, що дозволяє здійснювати паралельне управління декількома процесами під час про-
ведення експериментів з використанням лабораторного стенду. Такими процесами є управління допоміжним 
лабораторним обладнанням; прийом та обробка експериментальних даних; передача експериментальних да-
них на персональний комп’ютер. Наукова новизна полягає в формуванні обґрунтованої гіпотези про мож-
ливість одночасного виконання декількох задач мікропроцесорною платформою Arduino під час проведення  
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експериментальних досліджень з її використанням, а також підтвердження даної гіпотези під час створення ав-
томатизованого вимірювального комплексу на базі цієї платформи. Практична значимість полягає в розробці та 
впровадженні програмного забезпечення, створеного на основі зазначених алгоритмів і використовуваного під 
час конструювання лабораторного стенда дослідження методу інфрачервоної ехо-імпульсної дефектоскопії.
Ключові слова: автоматизований вимірювальний комплекс; обробка експериментальних даних; мікропроце-
сорна платформа.
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы создания автоматизированного измерительного комплекса, 
используемого в исследованиях метода инфракрасной эхо-импульсной дефектоскопии. Выявлены 
недостатки существующих автоматизированных комплексов. Определены требования, предъявляемые к 
автоматизированному измерительному комплексу и основные функции, выполняемые им. Предложено 
использование платформы Arduino для создания такого комплекса. Проанализированы проведенные ранее 
исследования платформы Arduino, установлено, что возможности платформы до сих пор использовались 
не в полном объеме. С учетом проведенного анализа исследований разработаны алгоритмы для управления 
лабораторным оборудованием, приема и обработки экспериментальных данных, а также процедуры обмена 
данными между платформой и персональным компьютером. Создано программное обеспечение, позволяющее 
осуществлять параллельное управление несколькими процессами при проведении экспериментов с 
использованием лабораторного стенда.
Ключевые слова: автоматизированный измерительный комплекс; обработка экспериментальных данных; 
микропроцессорная платформа.

пОСТАНОВКА зАДАЧИ
Проведение экспериментов с целью подтвержде-

ния и уточнения эксплуатационных характеристик 
метода инфракрасной эхо-импульсной дефектоско-
пии [1, с. 47] требует построения автоматизированно-
го измерительного комплекса, который обеспечивал 
бы сбор экспериментальных данных, их предвари-
тельную обработку и отображение в удобной для опе-
ратора форме. Кроме того, необходимо обеспечить 
автоматизированное управление используемым при 
проведении экспериментов лабораторным стендом.

Современная номенклатура готовых измеритель-
ных устройств и отдельных электронных компонен-
тов дает возможность создания такого автоматизиро-
ванного комплекса. Однако это требует высокой ин-
женерно-технической квалификации разработчиков, 
а также значительной затраты материальных ресур-
сов и времени. Готовые же универсальные измери-
тельные платформы недостаточно гибки, дорогосто-
ящи и требуют для своего размещения значительных 
площадей, а зачастую и специально обученного пер-
сонала.

Перечисленным выше требованиям к аппаратной 
платформе наиболее полно, на наш взгляд, отвечает 
платформа Arduino. Arduino – открытая электронная 
платформа, отличающаяся простотой в использова-
нии, универсальностью и относительной дешевизной 
по сравнению с ее аналогами. Открытое программное 
обеспечение и архитектура данной платформы дает 
возможность использовать ее для приема и передачи 
аналоговых и цифровых сигналов, преобразования 
сигналов при помощи встроенных цифро-аналого-
вых (ЦАП) и аналого-цифровых (АЦП) преобразова-
телей, управления различными устройствами и обме-
на данными с компьютером при помощи различных 

интерфейсов. Более подробно структура и интерфейс 
данной платформы описаны в [2; 3]. 

В рамках разработки метода инфракрасной эхо-
импульсной дефектоскопии создано эксперименталь-
ное устройство отработки метода и лабораторный 
стенд для проведения неразрушающего контроля 
стеклопластиков данным методом. Лабораторный 
стенд состоит из шасси с кронштейном для крепле-
ния измерительной головки устройства, подвижной 
платформы с зубчатоременным приводом от шагово-
го двигателя, схемы управления и пульта управления. 
На кронштейне устанавливаются инфракрасный из-
лучатель, детектор и экран, образующие узел измери-
тельной головки устройства. На подвижной платфор-
ме закрепляется исследуемый образец [1].

Задачи автоматизированного измерительного 
комплекса в рамках исследований метода инфракрас-
ной эхо-импульсной дефектоскопии с использовани-
ем лабораторного стенда сводятся к следующему:

1. Управление лабораторным стендом, в част-
ности обеспечение перемещения исследуемого об-
разца вдоль измерительной головки с точностью 
не менее ±0,1 мм, надежную фиксацию подвижной 
платформы в любой момент при проведении контро-
ля и возврат ее в исходную точку, принятую за «0» 
координат по командам с пульта управления стендом 
либо с персонального компьютера.

2. Прием, обработка, сохранение и передача на 
компьютер диагностического сигнала от инфракрас-
ного эхо-импульсного дефектоскопа. Данная задача 
разделяется на несколько составляющих, а именно: 
прием и преобразование аналогового сигнала в циф-
ровой, вычисление среднего уровня диагностическо-
го сигнала с целью фильтрации посторонних шумов, 
сохранение и передача уровня диагностического сиг-



111

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ № 1   2019АВтОмАтизАцiЯ тА КОмп’ютЕРНО-iНтЕгРОВАНi тЕхНОЛОгiї

нала с привязкой к текущей координате по длине ис-
следуемого образца, выдача полученного пакета дан-
ных на персональный компьютер.

АНАЛИз пОСЛЕДНИх ИССЛЕДОВАНИй 
И пУБЛИКАЦИй

К сожалению, несмотря на то, что платформа 
Arduino создана около 20 лет назад и получила широ-
кую популярность около 15 лет назад, применение ее 
для проведения научных исследований все еще огра-
ничено. На сегодняшний день данная платформа ис-
пользуется в основном в учебном процессе в качестве 
симуляторов простейших процессов и систем. Не-
многочисленные примеры использования платформы 
Arduino в научном эксперименте являются скорее ис-
ключением, нежели правилом. Так, в [2, с. 83] пред-
ложено использование платформы для приема и об-
работки информации с аналоговых датчиков, а также 
для создания экспериментальной радиофизической 
установки. В [3, с. 29] рассмотрен интерфейс плат-
формы Arduino, проанализированы ее возможности 
по выполнению задач приема, обработки и передачи 
экспериментальных данных. В [4, с. 149] разработано 
программное обеспечение, облегчающее связь плат-
формы Arduino с персональным компьютером для об-
мена данными.

ВыДЕЛЕНИЕ НЕ РЕшЕННых РАНЕЕ 
ЧАСТЕй ОБщЕй пРОБЛЕмы

В упомянутых выше работах платформа Arduino 
рассматривалась лишь в качестве преобразовате-
ля аналогового сигнала в цифровой с последующей 
передачей последнего на персональный компьютер, 
либо в качестве генератора сигналов. В то же вре-
мя возможности микроконтроллера AVR128/328, на 
базе которого построена платформа Arduino, намного 
больше. Так, данная платформа в состоянии осущест-
влять одновременное управление некоторыми испол-
нительными устройствами и прием информации в 
цифровом или аналоговом виде. Указанные возмож-
ности Arduino в перечисленных выше работах рас-
крыты и реализованы недостаточно. 

Цель исследования. Целью исследования явля-
ется разработка автоматизированного измерительно-
го комплекса для сбора и обработки эксперименталь-
ных данных в рамках разработки метода инфракрас-
ной эхо-импульсной дефектоскопии на базе платфор-
мы Arduino.

методы, объект и предмет исследования. Для 
решения поставленных выше задач применялись ме-
тоды наблюдения, сравнения, анализа и синтеза, а 
также материального моделирования.

Предметом исследования является автоматизи-
рованный измерительный комплекс для сбора и об-
работки экспериментальных данных в рамках разра-
ботки метода инфракрасной эхо-импульсной дефек-
тоскопии.

Объектом исследования является микропроцес-
сорная платформа Arduino, используемая для управ-
ления автоматизированным измерительным комплек-
сом для сбора и обработки экспериментальных дан-
ных.

ОСНОВНОй мАТЕРИАЛ
Разработка системы управления лабораторным 

стендом на базе платформы Arduino.
При разработке системы управления лаборатор-

ным стендом учтены следующие требования:
1. Возможность контроля образцов материалов 

различных линейных размеров.
2. Автоматическая остановка подвижной плат-

формы при достижении ею крайних положений  при 
любом режиме работы стенда.

3. Возможность задания начальной точки пере-
мещения подвижной платформы в любом месте в 
пределах диапазона перемещения платформы с обе-
спечением последующего автоматического возврата 
платформы в начальную точку.

4. Возможность задания скорости перемеще-
ния подвижной платформы.

5. Обеспечение двойного управления работой 
стенда (с пульта управления и непосредственно с пер-
сонального компьютера).

6. Обеспечение защиты от подачи некоррект-
ных команд стенду.

Для управления шаговым двигателем использован 
подключаемый программный модуль Stepper (разработ-
чик RyanOrendorff). Управление шаговым двигателем 
осуществлено через транзисторные ключи. Для ограни-
чения диапазона перемещения подвижной платформы 
использованы бесконтактные концевые выключатели 
(герконы), подключенные к цифровым входам модуля 
Arduino UNO. Пульт управления стендом представляет 
собой клавиатуру, состоящую из 8 кнопок, также под-
ключенных непосредственно к цифровым входам моду-
ля Arduino UNO. Клавиатура обеспечивает:

− выдачу команд стенду на перемещение под-
вижной платформы в двух режимах («грубо» – со ско-
ростью 50 мм/сек и «точно» – со скоростью 5 мм/сек);

− выдачу команды на сохранение в оператив-
ной памяти текущей координаты подвижной плат-
формы (установка условного «0» координат), отно-
сительно которой впоследствии будут отсчитываться 
координаты по длине исследуемого образца;

− выдачу команды на возврат подвижной плат-
формы в точку, принятую за «0» координат;

− выдачу команды дефектоскопу на замер диа-
гностического параметра «на месте» (без перемеще-
ний подвижной платформы);

− выдачу команд дефектоскопу на проведение 
контроля при перемещении подвижной платформы 
(режим «рабочего прохода») в двух направлениях 
(вправо и влево) по выбору оператора.
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Для обеспечения связи с персональным компью-
тером используется интерфейс параллельного порта 
Arduino IDE. При помощи данного интерфейса обе-
спечена возможность выдачи стенду перечисленных 
выше команд, а также задания текущей длины иссле-
дуемого образца. Блок-схема управления лаборатор-
ным стендом приведена на рис.1.

Разработка системы обработки и передачи экс-
периментальных данных

Особенностью созданного экспериментального 
устройства отработки метода инфракрасной эхо-им-
пульсной дефектоскопии является то обстоятель-
ство, что диагностическая информация, выдаваемая 
устройством, представляет собой аналоговый сигнал, 
а именно – напряжение постоянного тока, изменя-
ющееся в диапазоне от 0,1 В до 4,9 В. Таким обра-
зом, для приема и последующей обработки диагно-
стического сигнала необходимо преобразовать его в 
цифровую форму. Встроенный в платформу Arduino 
аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с 10-бит-
ным разрешением и базовой скоростью опроса анало-
гового входа с частотой 500 Гц позволяет выполнять 
данную задачу с достаточной точностью.

Блок-схема работы лабораторного стенда со-
вместно с платформой Arduino в режиме обработки 

и передачи экспериментальных данных приведена на 
рис. 2.

Программный код приема, обработки и передачи 
данных реализован в бесконечном цикле “loop” скет-
ча Arduino [2, с. 85].

Для предварительной фильтрации диагностиче-
ского сигнала производится вычисление среднего 
значения сигнала за 10 последних измерений. По-
лученные значения записываются в динамический 
массив в оперативной памяти платформы Arduino, 
который впоследствии передается на персональный 
компьютер и обрабатывается при помощи интер-
фейса PLX-DAQ, что дает возможность представ-
ления диагностической информации в табличной 
и графической форме, а также сохранения файла 
данных.

Фрагмент составленной программы, содержащий 
процедуры приема, обработки и передачи экспери-
ментальных данных, приведен ниже (листинг 2).

Листинг 2
else if ((digitalRead(WRK) == HIGH) && 

(digitalRead(R) == HIGH)) {
//нажатие одной кнопки, рабочий проход вправо
cycle0: // цикл движения и приема диагностиче-

ской информации

Рис. 1. Блок-схема управления лабораторным стендом

Рис. 2. Блок-схема работы системы в режиме обработки и передачи данных
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onlyone (); // обращение к подпрограмме опреде-
ления нажатия только одной кнопки на пульте

limiters (); // обращение к подпрограмме опроса 
концевиков

if (only_one==true && limiters==false) {
myStepper.step(-1); //команда шаговому двигателю 
count--; // обновление счетчика шагов
for (int i = 0; i < 10; i++) { 
sig_i = sig_i + analogRead(SIG);} // прием сигнала 

с аналогового входа
sr_sig = sig_i / 10; // вычисление среднего уровня 

диагностического сигнала
arr_sig[s] = sr_sig; // запись среднего значения в 

массив
if ((s < (step_t_go) && (digitalRead(R_f) == LOW))) 

{ // если проход не окончен, перемещение каретки на 
1 шаг

s++;
goto cycle0;}}
elseif (s >= (step_t_go)) { // если проход выполнен, 

выводим данные в порт
s = 0;
Serial.println(“CLEARDATA”);
Serial.println(“LABEL,Point,signal”);// команда 

PLX-DAQ начать прием информации
int j = 0;
cycle1: // цикл передачи данных в параллельный 

порт ПК
sig_t_out = arr_sig[j];

Serial.print(j);
Serial.print(“ “);
Serial.println(sig_t_out);
if (j <step_t_go) {
j++;
goto cycle1;}
Serial.write(“DELAY”,CR); // команда PLX-DAQ 

окончить прием информации и подготовиться к сле-
дующему приему

}}

Пример отображения полученной диагностиче-
ской информации представлен на рисунке 3.

ВыВОДы
Использование платформы Arduino при создании 

автоматизированного измерительного комплекса в 
рамках исследования метода инфракрасной эхо-им-
пульсной дефектоскопии позволяет решить задачи 
управления лабораторным оборудованием, а также 
обработки и передачи экспериментальных данных 
с минимальными затратами материальных ресурсов 
и времени. Существенным преимуществом приме-
нения платформы Arduino является также простота 
окончательного монтажа оборудования.

Продемонстрирована возможность осуществле-
ния двойного управления лабораторным оборудова-
нием, разработаны алгоритмы управления оборудо-
ванием и обработки экспериментальных данных с 
обеспечением необходимой точности.

Рис. 3. Графическое представление экспериментальных данных при помощи интерфейса 
PLX-DAQ
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abstract. The given work is devoted to approaches to using the features of identification of fragments of a dislocation 
circuit on a digitally binarized image of a surface of a single crystal of a semiconductor. The plate after selective etch-
ing, using light microscopy and photo-optical method of forming the observation areas, after processing several types 
of binarization of the image of the surface of the semiconductor plate, is evaluated in order to generate the identification 
features. The approach proposed in the paper involves consideration of the parameters that represent the characteris-
tics of fragments considered in the form of binarized images of the surface of the plate obtained in parallel, as a result 
of adaptive and global binarization. The refinement of the subset of the main significant fragments of the contours 
of the dislocations is invariant under the following characteristics: produced after the preprocessing of the obtained 
image, which includes converting a color bitmap into an eight-tone eight-bit image, improving image clarity; global 
binarization; obtaining contours on digital raster images with fuzzy display of dislocations on GaAs wafers; detection 
of contours in the differences in the brightness of the predicted contour line, rebuilding of the contour line of disloca-
tion of the digital image of the wafers, selection of binarized fragments of the etch pit. Invariant features that affect 
the result of grouping and identification process situations: the coincidence of binary and major significant fragments; 
match the characteristics of the contour line with the reference; closed line contours; the coordinates of the significant 
fragments and the main significant fragments. The clustering approach is a variant of the nearest neighbor method and 
has automatic parameter tuning. As a result of the identification, the plurality of significant fragments from the point 
of view of the etch pits wells belonging to the fragments is grouped into the identified contours of the etching pits of 
the semiconductor wafers. The novelty of this approach allows to solve the problem of automation of the process of 
calculating the dislocation density on the image of the surface of a semiconductor single crystal, which is an urgent 
problem for reducing the labor costs and practical increase in the efficiency of obtaining indicators of the quality of 
semiconductor single crystals.
Key words: global binarization; adaptive binarization; raster image, fragment; dislocation; etch pit; waffer GaAs.
Анотація. У статті досліджуються підходи щодо використання ознак ідентифікації фрагментів контуру дис-
локації на цифровому бінаризованому зображенні поверхні монокристала напівпровідника. Пластина після 
селективного травлення, за допомогою світлової мікроскопії та фотооптичного методу формування зон спо-
стереження, після обробки декількома видами бінаризації зображення поверхні пластини напівпровідника 
оцінюється з метою формування ознак ідентифікації. Підхід, запропонований у роботі, включає розгляд па-
раметрів, що являють собою характеристики фрагментів, розглянутих у вигляді бінаризованих зображень по-
верхні пластини, отриманих паралельно, як результат роботи адаптивної та глобальної бінаризації. Уточнення 
підмножини основних значущих фрагментів контурів дислокацій проходить за інваріантними ознаками, що 
виробляються після: попередньої обробки одержуваного зображення, що включає перетворення кольорового 
растрового зображення на півтонове восьмибітне зображення, підвищення чіткості зображення; глобальної би-
наризації; отримання контурів на цифрових растрових зображеннях з нечітким відображенням дислокацій на 
пластинах GaAs; виявлення контурів у перепадах яскравості передбачуваних граней контуру, відновлення лінії 
контуру дислокації цифрового зображення пластини, виділення бінаризованих фрагментів ямок травлення.  
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Інваріантні ознаки, що впливають на результат групування та ідентифікації, опрацьовують ситуації: співпа-
діння бінарних і основних значущих фрагментів; збіги характеристик лінії контуру з еталонними; замкнутості 
лінії контуру; збіги координат значущих фрагментів і основних значущих фрагментів. Підхід щодо групування 
є різновидом методу найближчих сусідів та має автоматичне налагодження параметрів. Як результат іденти-
фікації – множина значимих фрагментів з точки зору приналежних до фрагментів ямки травлення групується 
до ідентифікованих контурів ямок травлення пластин напівпровідників. Новизна такого підходу дозволяє ви-
рішувати завдання автоматизації процесу підрахунку щільності дислокацій на зображенні поверхні пластини 
монокристала напівпровідника, що є актуальною проблемою для зменшення трудовитрат та практичного під-
вищення оперативності отримання показників якості пластин монокристалів напівпровідника.
Ключові слова: ідентифікація; фрагмент; цифрове зображення; контур дислокації; пластина монокристала 
напівпровідника; ямка травлення.
Аннотация. В статье исследуются подходы по использованию признаков идентификации фрагментов контура 
дислокации на цифровом бинаризированном изображении поверхности монокристалла полупроводника. 
После световой микроскопии и фотооптического формирования зон наблюдении используются характеристики 
фрагментов бинаризированных изображений. Уточнение подмножества основных значимых фрагментов 
контуров достигается по инвариантным признакам: совпадение бинарных и основных значимых фрагментов; 
совпадение характеристик линии контура с эталонными; замкнутость линии контура; совпадение координат 
значимых фрагментов и основных значимых фрагментов. Подход к группировке метода ближайших соседей 
имеет автоматическая настройка параметров. Множество значимых фрагментов с точки зрения принадлежащих 
к фрагментам ямки травления группируется в идентифицированных контурах ямок травления. Новизна 
подхода решит задачи автоматизации процесса подсчета плотности дислокаций пластины монокристалла 
полупроводника, уменьшит трудозатраты и повысит оперативность получения показателей качества пластин 
монокристаллов полупроводника.
Ключевые слова: идентификация; фрагмент; цифровое изображение; контур дислокации; пластина 
монокристалла полупроводника; ямка травления.

пОСТАНОВКА зАДАЧИ
В процессе производства монокристалла полу-

проводника GaAs его качество, определяемое величи-
ной плотности дислокацій, нормируется стандартом 
по величине 103 ÷ 105 см-2  [1]. Визуально-оптический 
метод контроля вышеупомянутой величины на отно-
сительно недорогом интерферометре МИИ-4, широко 
используемом операторами заводских лабораторий, 
предусматривает, по сути, получение числа дисло-
кационных ямок травления, а также их соотношения 
к площади пластины монокристалла на квадратный 
сантиметр [1]. 

Стандарт [1] описывает методику определения 
дислокаций для кремния. В то же время для измере-
ния плотности дислокаций в подложках GaAs диа-
метром больше 100 мм, с толщиной 600 мкм и более 
этап подготовки и травления пластины имеет свои 
особенности и требует обновленных подходов к про-
цессу измерения величины плотности дислокаций.

Исследования в данной области направлены на 
усовершенствование точности оценивания дефектов, 
возникающих в процессе производства полупрово-
дниковых структур. Используемые мировые стандар-
ты [2] предполагают использование точных результа-
тов измерений количества дислокаций. 

Поэтому актуален поиск новых путей повышения 
точности измерений с использованием обновленных 
подходов визуально-оптического метода контроля на 
относительно недорогом оборудовании.

АНАЛИз пОСЛЕДНИх ИССЛЕДОВАНИй 
И пУБЛИКАЦИй

Рост промышленного производства пластин с ди-
аметром больше 100 мм инициирует поиск способов 
повышения количества и качества экспрессных и це-
ховых измерений качества монокристаллов полупро-
водника. 

В работе [3] приводятся способы точной оценки 
размеров топографических дефектов полупроводни-
ковых кремниевых структур с использованием оп-
тических приборов, а также методика их коррекции 
применительно к моноисточнику освещения препа-
рата в интерферометре МИИ-4.

В работе [4] усовершенствована методика контро-
ля плотности дислокаций в подложках GaAs. Однако, 
в отличие от стандартной схемы измерений с 9 по-
лями [1], показанной на рисунке 1 а), предложенный 
план измерения повышает точность определения 
плотности дислокаций.

ВыДЕЛЕНИЕ НЕ РЕшЕННых РАНЕЕ 
ЧАСТЕй ОБщЕй пРОБЛЕмы

Методика с планом измерения, приведенном на 
рис. 1 б), предполагает количество полей стандарт-
ной схемы и значительно увеличивает трудозатраты 
и время подсчета показателей плотности дислокаций 
по стандарту визуально-оптического метода в неавто-
матическом режиме (рис. 1 б).
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Поэтому автоматизация процесса подсчета плот-
ности дислокаций по усовершенствованной схеме 
выбора полей измерения является актуальной задачей 
для получения показателей качества пластин моно-
кристаллов полупроводника.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИй
Необходимо выработать подходы к идентифика-

ции фрагментов ямок травления контура дислокации 
на изображении поверхности пластины монокристал-
ла полупроводника с целью дальнейшего использова-
ния для расчета плотности дислокаций. 

мЕТОДы, ОБъЕКТ И пРЕДмЕТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования базировались на методах: селек-
тивного травления и световой микроскопии для кон-
троля плотности дислокаций полуизолирующего 
GaAs и фотооптического метода получения началь-
ных цифровых изображений поверхности пластины 
монокристалла полупроводника.

Объектом исследований является процесс авто-
матизированной идентификации фрагментов контура 
дислокации на пластине монокристалла полупрово-
дника.

Предметом исследований является идентифика-
ция дислокаций на пластинах монокристалла полу-
проводника с использованием обновленных подходов 
визуально-оптического метода контроля.

Настоящая статья является обобщением результа-
тов, полученных в ходе исследований, с целью раз-
работки методов подсчета дислокаций для автомати-
зированного вычисления величины плотности дисло-
каций на пластине монокристалла полупроводника. 
Результаты этих исследований раскрыты в работах 
[1; 2; 3; 4; 5; 6; 8].

ОСНОВНОй мАТЕРИАЛ
Искажения изображений фрагментов ямок трав-

ления, становящиеся преградой для идентификации, 

вызваны нерегулярностью бинаризированного изо-
бражения поверхности пластины. 

Пиксели со значением интенсивности 0 опре-
деляют количество точек плоскости фрагментов на 
бинарном изображении при размере дислокаций, по-
лученных визуально-оптическим методом 5 мкм, по-
казанных на рисунке 2.

Рис. 2. Предварительно обработанное полутоновое 
восьмибитное изображение поверхности пластины 
монокристалла GaAs ориентации [100] с ямками травления 
дислокаций

Фрагменты на изображении поверхности пла-
стины монокристалла J1 входят в множество A и 
включают B – значимое подмножество фрагментов, 
определяющих контуры ямок травления на изобра-
жении, а также остальные фрагменты подмножества 
С, не вошедшие в подмножество В. Таким образом, 
смежность незначимых фрагментов C  со значимыми 
фрагментами описывается как:

A B C� � � . ,                           (1)

где A  – множество всех фрагментов бинаризиро-
ванного изображения, подмножество B  – определяет 

а) б)

Рис. 1. Схема выбора полей измерения для подсчета неавтоматизированным методом: а) по стандартной 
схеме выбора полей измерения с 9 полями; б) по усовершенствованной схеме выбора с 137 полями, для 
подложки диаметром 100 мм для пластин {100} и {110}
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значимую часть фрагментов, определяющих состав-
ляющие линии контуров, и принадлежат контурной 
(внешней) или внутренней части ямки травления, C  –  
подмножество незначимых фрагментов, не вошед-
ших в подмножество B  [5]. 

Изображение поверхности пластины монокристал-
ла J0, полученное после обработки глобальной бина-
ризацией и медианным фильтром, позволяет оценить 
расположение ямок травления по площади отражения 
светового пучка освещения интерферометра МИИ-4. 

Использование изображения поверхности пла-
стины монокристалла J2 с подчеркнутыми контурами 
после применения адаптивной бинаризации с наибо-
лее эффективным коэффициентом С=15 [6] использу-
ется для подтверждения принадлежности фрагментов 
к подмножеству основных значимых В. 

Вышеописанные изображения J1 и J2 обработаны 
медианным фильтром для устранения шумов [7].

Значимое подмножество фрагментов B, опреде-
ляющее контуры ямок травления, включает микро-
дефекты на поверхности пластины подмножества 
D с координатами центра массы XMD и YMD , где 
d X Y DMD MD� �� �,  , видимых на изображении J3, ре-
зультате сложения J1 и J2 [5]. Критерием принадлеж-
ности является совпадение координат центров масс 
фрагментов подмножества D, где d X Y Dm k� �� �,  
изображения J3 и множества координат J1 и J0: 
J J3 1 1� �  или J0 J J3 0 1� � :

X XM MD=  Y YM MD= ,                      (2)

где MX , MY  – координаты центров масс изобра-
жения J1, XMD , YMD  – множество координат центров 
масс микродефектов изображения J3.

Инвариантные признаки для идентификации ос-
новных значимых фрагментов контуров дислокаций 
включают:

1. Признак совпадения бинарных и основных 
значимых фрагментов. Если координаты центров 
масс XMJ 2 , YMJ 2  фрагментов изображения J2 совпа-
дают с любой координатой XmJ 0 , YnJ 0

 изображения 
J0 и принадлежат множеству значимых фрагментов 
b X Y Bm k� �� �, .

2. Признак совпадения характеристик линии кон-
тура с эталонными, полученными из множества зна-
чимых фрагментов изображения J1.

3. Признак замкнутости линии контура.
4. Признак совпадения координат центров масс 

значимых фрагментов и основных значимых фраг-
ментов. Если координаты центров масс XMJ 1 , YMJ 1

 
фрагментов изображения J1 попадают в интервалы 
координат, соответствующих группировке фрагмен-
тов изображения J2, и принадлежат множеству значи-
мых фрагментов b X Y Bm k� �� �, . 

Признак совпадения координат значимых фраг-
ментов и основных значимых фрагментов соответ-

ствия координат фрагментов ямки травления с уни-
кальным идентификатором группы после исполь-
зования метода группировки [8] имеет следующие 
этапы определения:

1. Извлечение уникального значения идентифика-
тора группировки.

2. Выборка координат центров масс XMJ 2 , YMJ 2  
фрагментов изображения J2 для уникального иденти-
фикатора группировки.

3. Выбор определение и фиксация граничных 
координат центров масс XMJ 2 min , YMJ 2 min , XMJ 2 max , 
YMJ 2 max  для очередного уникального идентификатора 
группировки на изображениях J1 и J2 соответственно.

4. Выборка координат центров масс XMJ 1 , YMJ 1  
фрагментов изображения J1.

5. Получение значения признака совпадения ко-
ординат значимых фрагментов и основных значимых 
фрагментов, после выполнения условия ограничения 
координат центров масс XMJ 1 , YMJ 1  фрагментов для 
изображения J1: 

( XMJ 2 min ≤ XMJ 1 ≤ XMJ 2 max ) AND (YMJ 2 min ≤YMJ 1 ≤

YMJ 2 max )                              (3)

6. Фиксация координат центров масс XMJ 1 , YMJ 1  с 
признаком совпадения координат значимых фрагмен-
тов и основных значимых фрагментов для идентифи-
катора группировки на изображении J1.

В таблице 1 представлена матрица получения ре-
зультата идентификации изображения ямки травле-
ния дислокаций по признакам в столбцах:

1. Совпадение бинарных и основных значимых 
фрагментов.

2. Совпадение характеристик линии контура с 
эталонными.

3. Замкнутость линии контура.
4. Совпадение координат центров масс значимых 

фрагментов и основных значимых фрагментов.

Таблица 1. Матрица идентификации контура 
дислокации по фрагментам ямки травления

№ п. п. 1 2 3 4 Результат

1 1 1 0 1 1
2 0 1 0 1 1
3 1 0 0 1 1
4 1 0 0 1 1
5 0 1 1 0 1
6 1 1 1 0 1
7 1 0 1 0 1
8 1 0 1 1 1
9 0 0 1 0 1
10 0 0 1 1 1
11 0 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1
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Результат вариантов сочетания, расположенный в 
строках (таблица 1 № п. п.), предусматривает 12 ком-
бинаций признаков и отмечает фрагменты контура 
для совпадающего идентификатора группировки, для 
координат центров масс XMJ 1 , YMJ 1  фрагментов изо-
бражения J1, а также координат центров масс XMJ 2 , 
YMJ 2

 фрагментов изображения J2.
ОБСУжДЕНИЕ пОЛУЧЕННых 

РЕзУЛЬТАТОВ
Определение общей площади занимаемой дисло-

кациями достигается использованием данных о при-
надлежности фрагментов ямкам травления согласно 
таблицы 1. 

В случае отсутствия достоверного изображения 
J0 с данными о совпадении бинарных и основных 
значимых фрагментов множества b X Y Bm k� �� �, , 
когда не совпадают координаты фрагментов центров 
масс XMJ 2 , YMJ 2  изображения J2 и координат XmJ 0 , 
YnJ 0  изображения J0, могут использоваться сочетания 
других характерных признаков, указанных в таблице 
1, № вариантов сочетания 2, 5, 9, 10, 11.

Так или иначе, после получения признака иденти-
фикации (см. таблицу 1, столбец 5), результат в виде 
координат фрагментов, имеющих уникальный номер 

идентифицированной группировки фрагментов для 
конкретной ямки травления, будет указывать на коор-
динаты полигона ямки травления, которые будут за-
тем использованы для расчета площади дислокации. 
Зная общую площадь всех ямок травления дислока-
ций и площадь эталона, возможен расчет количества 
дислокаций или занимаемой ими площади для пла-
стины монокристалла GaAs.

ВыВОДы
Комбинация признаков устраняет неоднознач-

ность отображения ямок травления на поверхности 
пластины монокристалла полупроводника, осве-
щаемой моноисточником МИИ-4. Таким образом, 
обнаружение контуров ямок травления дислокаций 
по матрице идентификации контура дислокации 
фрагментов ямки травления формирует основу для 
подсчета дислокаций. Учитывая возможности авто-
матизированного расчета площади ямок травления 
после идентификация, создана основа для постро-
ения информационной технологии определения 
плотности дислокаций для мониторинга качества 
пластин. Дальнейшие исследования предполагают 
совершенствование процедур расчета площадей 
дислокаций.
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abstract. Autonomous Underwater Vehicles with radio buoy have gained significant perspective of underwater ve-
hicles for work in shallow waters. The use of autonomous underwater vehicles in shallow water requires certain mass-
dimension and performance indicators of such machines. During towing of radio beams causes intense external devia-
tion in the form of a significant apparatus trim. The main purpose of the article is development a complex approach 
to stabilizing the trim of an autonomous submarine with a radio buoy, which includes reducing external perturbations 
by releasing the optimum length for cable-tug and stabilizing the trim by horizontal rudders. The mathematical mod-
eling determined the dependence of the optimal length of the tow cable on the immersion depth of the autonomous 
submarine. The optimum cable-tug length regulator has been designed based on fuzzy logic, which not only eliminates 
the cable-tug condition error, but also provides stability in different vertical movement modes. Also the stern rudders 
are used to stabilize trim of the apparatus. The horizontal wings rotate in the direction of motion of the autonomous 
submarine to reduce their own negative perturbation, and then set the deviation from this angle to create a moment 
of stabilization. The controller uses fuzzy logic to establish the deviation. The simulation results showed quite good 
quality of indicators of the developed control system in three modes of movement: marching, vertical and common.
Key words: optimal length of cable-tow; horizontal rudders; control of cable winch.
Анотація. Автономні підводні апарати з радіобуєм є перспективним видом підводної техніки під час роботи на 
мілководних акваторіях. Використання підводних апаратів на мілководді висуває низку вимог до їх масогаба-
ритних та експлуатаційних показників. Необхідність буксирування радіобуя спричиняє зовнішні збурення, які 
значно впливають на рух апарата, а саме приводить до появи значного диференту. Метою статті є розроблення 
комплексного підходу до стабілізації диференту автономного підводного апарата з радіобуєм, що включає змен-
шення зовнішніх збурень шляхом випускання оптимальної довжини кабель-буксира та стабілізацію диференту 
за допомогою горизонтальних рулів. Шляхом математичного моделювання визначено залежність оптимальної 
довжини кабель-буксира від глибини занурення автономного підводного апарата. Розроблено регулятор опти-
мальної довжини кабель-буксира на основі нечіткої логіки, який дає змогу не тільки усувати похибку стану 
випущеної довжини кабель-буксира, але й забезпечувати стійкість у різних режимах вертикального руху. Для 
стабілізації диференту застосовуються кормові горизонтальні рулі. Горизонтальні рулі повертаються в напрям-
ку руху автономного підводного апарата для зменшення власного негативного збурення, а потім встановлюють 
відхилення від цього кута для створення моменту стабілізації. Для встановлення відхилення використовується 
регулятор на базі нечіткої логіки. Результати моделювання продемонстрували високі показники якості розро-
бленої системи керування в трьох режимах руху, а саме маршовому, вертикальному та комбінованому.
Ключові слова: оптимальна довжина кабель-буксира; горизонтальні рулі; керування кабельною лебідкою.

пОСТАНОВКА зАДАЧІ
Одним з новітніх засобів моніторингу мілковод-

них акваторій у режимі реального часу є автономні 
підводні апарати з радіобуєм (АПА-РБ) [1]. Мілко-
воддя накладає певні обмеження на технічні харак-
теристики, які висуваються до апаратів цього типу. 
Перш за все це масогабаритні характеристики самого 

АПА-РБ, оскільки невеликі глибини не дають змогу 
застосовувати підводні апарати середнього та важко-
го класів, а також ускладнюють використання судна-
носія для таких апаратів.

Обмеження в масогабаритних характеристиках 
впливає безпосередньо на кількість акумуляторних 
батарей, що можна встановити на АПА. Таким чином, 



122

ЗБIРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 1   2019

виникає необхідність оптимізації рушійно-кермового 
комплексу (РКК), оскільки він є найбільш потужним 
споживачем енергії.

Для апаратів пошукового та інспекційного типів 
найбільш оптимальною є структура РКК, що включає 
один вертикальний рушій, упор якого проходить че-
рез центр мас АПА, та два маршових рушії, розташо-
ваних у горизонтальній площині АПА, що забезпечу-
ють маршовий рух і маневрування в горизонтальній 
площині. Така конструкція РКК має три керовані 
ступеня вільності, що можуть повністю забезпечити 
необхідне переміщення АПА-РБ, при цьому має най-
меншу кількість електродвигунів.

Основною проблемою використання цієї кон-
струкції РКК є неможливість з’єднання кабель-букси-
ра (КБ) із центром мас АПА, в результаті чого під час 
руху апарата виникає диференційований момент, що 
негативно впливає на якість керування. Таким чином, 
без допоміжних стабілізаторів диференту неможливо 
отримати якісне керування апаратом навіть на неве-
ликих швидкостях.

АНАЛІз ОСТАННІх ДОСЛІДжЕНЬ 
І пУБЛІКАЦІй

Для стабілізації диференту підводних рухомих 
об’єктів застосовується декілька способів як спільно, 
так і окремо. Першим способом стабілізації кутового 
положення є конструктивні рішення, які передбачають 
розміщення важких елементів у нижній частині АПА. 
Це дає змогу розмежувати центр мас апарата та центр 
плавучості, що забезпечить відновлення горизонталь-
ного положення апарата внаслідок різниці дій сили тя-
жіння й сили плавучості за появи крену або диференту 
[2–4]. Цей спосіб є ефективним за невеликих моментів 
дії на корпус АПА-РБ, а відновлювальна сила не може 
бути керованою та збільшується лише за збільшення 
відхилення від горизонтального положення.

Другим способом є стабілізація диференту за ра-
хунок встановлення системи динамічної зміни пла-
вучості [5]. Така методологія перш за все приведе до 
значного збільшення габаритних показників апарата.

Третім способом динамічної зміни диференту є 
використання підрулюючих пристроїв, що розташо-
вані в носовій та кормовій частинах апарата [2; 6; 7]. 
Така конструкція РКК збільшить не тільки габарити 
АПА, але й енергоспоживання самого АПА-РБ.

Для керування диференту в буксирувальних під-
водних апаратах, а також у сучасних підводних чов-
нах застосовуються горизонтальні рулі [8; 9]. Така 
методологія є перспективною для використання в 
АПА-РБ, оскільки вона передбачає енерговитрати 
лише в перехідних станах руху.

ВІДОКРЕмЛЕННЯ НЕ ВИРІшЕНИх 
РАНІшЕ ЧАСТИН зАГАЛЬНОЇ пРОБЛЕмИ

Буксирування радіобуя під час роботи автономного 
підводного апарата дає значні зовнішні збурення, що 

створюють великий диференційований момент, особли-
во під час швидкого руху апарата. Застосування радіо-
буя постійно в надводному положенні обумовлює необ-
хідність розроблення спеціальних технічних рішень для 
компенсації диференційованого моменту, які б не вима-
гали високих енерговитрат під час їх функціонування.

мЕТА ДОСЛІДжЕННЯ
Метою статті є синтез системи стабілізації дифе-

ренту АПА-РБ у складі регулятора оптимальної до-
вжини попущеної частини КБ та регулятора кормо-
вих горизонтальних рулів.

мЕТОДИ, ОБ’єКТ ТА пРЕДмЕТ 
ДОСЛІДжЕННЯ

Як об’єкт дослідження вибрано автономний під-
водний апарат з кріпленням КБ у кормовій частині, 
радіобуй якого буксирується в поверхневому шарі 
води (рис. 1).

АПА

КБ
Лебідка 

КБ

РБ

Антена 
РБ

Рис. 1. Структура АПА-РБ

Предметом дослідження є система стабілізації 
диференту АПА на основі двох регуляторів, таких як 
регулятор оптимальної довжини КБ та регулятор кор-
мових горизонтальних рулів.

Дослідження проводилося методом математич-
ного моделювання, що описаний у роботах [10; 11]. 
Для збільшення достовірності роботи руля затримка 
його повороту забезпечується передаточною ланкою 
першого порядку.

ОСНОВНИй мАТЕРІАЛ
Поява диференту обумовлена силою натягу КБ 

під час руху АПА. Таким чином, для ефективної 
стабілізації диференту необхідно забезпечити най-
менший можливий вплив від КБ, а надлишок цього 
зовнішнього збурення слід компенсувати поворотом 
кормових горизонтальних рулів.

Зменшення впливу КБ на систему АПА-РБ про-
понується реалізувати шляхом випускання оптималь-
ної (за критерієм сили гідродинамічного опору [12]) 
довжини КБ. Для виявлення оптимальної довжини 
КБ проведено моделювання залежності сили натягу 
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КБ від відношення довжини випущеної частини на 
глибину занурення (рис. 2).

Як видно з побудованих графіків, оптимальна 
довжина КБ за зміни глибини або швидкості набіга-
ючого потоку змінюється в невеликих межах. Отже, 
можна сказати, що оптимальна довжина КБ за квазі-
стаціонарного руху буде складати Lопт = 2,3h.

Регулятор оптимальної довжини КБ (рис. 3) пови-
нен не тільки видавати оптимальну довжину в режимі 
квазістаціонарного руху, але й змінювати довжину КБ 
під час зміни глибини занурення.

Перш за все оптимальна довжина Lопт КБ зале-
жить від глибини занурення h, тому, як було сказано 
вище, коефіцієнт підсилення kопт = 2,3. Після порів-
няння оптимальної та поточної довжин КБ помилка 
передається на нечіткий регулятор (рис. 4). Крім того, 
для більш точної роботи на нього також передається 
вертикальна швидкість АПА vy.

База правил для нечіткого регулятора подана у ви-
гляді табл. 1.

Після виходу з нечіткого регулятора сигнал підси-
люється на величину kε. Цей коефіцієнт вибирається 

таким, що дорівнює номінальній швидкості обертан-
ня двигуна.

Для підвищення швидкодії регулятора під час змі-
ни глибини занурення вводиться додатковий контур, 
що випускає КБ під час вертикального руху АПА. 
Цей контур на вході має вертикальну швидкість АПА, 
підсилену коефіцієнтом kб. Цей коефіцієнт розрахову-
ється за такою формулою:

k
K
Rá =

2 3,
,

де K – передаточне число редуктора барабана;  
R – радіус барабана.

а) б)

в) г)
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Рис. 2. Залежність сили натягу КБ під час горизонтального руху:
а) vx = 0,75, h = 10; б) vx = 0,1, h = 10;
в) vx = 0,75, h = 5; г) vx = 0,75, h = 15

Нечіткий 
регулятор ПІД+

--

+
+

kопт

kб

h

Lпт ωлбпт

vy ωлбv

ωлб εωлбεL Uл
kε 

ωвLопт

Рис. 3. Регулятор довжини кабель-буксира

Таблиця 1. База правил нечіткого регулятора 
оптимальної довжини КБ
vy εL NB N Z P PB

N NB NB Z P P
Z NB N Z P PB
P N N Z PB PB
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Рис. 4. Терми нечіткого регулятора:
а) похибка випущеної частини КБ; б) швидкість занурення; в) установлення швидкості обертання

а) б)

в)

а) б)

в) г)

Рис. 5. Робота регулятора оптимальної довжини випущеної частини КБ:
а) vy = 0; б) vy = –0,25 м/с; в) vy = 0,25 м/с; г) vy – синусоїдальної форми з амплітудою 0,5 м/с;

-------- – задане значення; ____________  – діюче значення
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Для керування двигуном постійного струму з не-
залежним збудженням використовується лінійний 
ПІД-регулятор.

Результати роботи регулятора оптимальної до-
вжини КБ наведено на рис. 5.

Показники якості регулятора оптимальної довжи-
ни КБ зведено в табл. 2.

Горизонтальні рулі АПА-РБ повинні забезпечу-
вати стабілізацію диференту в трьох основних режи-
мах руху, а саме вертикальному, горизонтальному та 
спільному.

Оскільки горизонтальні рулі також створюють 
диференційований момент, особливо під час верти-
кального руху, необхідно забезпечити перш за все мі-
німальний вплив руля на рух АПА-РБ, а потім відхи-
ленням від заданої позиції забезпечити стабілізуючий 
момент (рис. 6).

Для встановлення руля назустріч набігаючому по-
току (αш) використовується блок «Регулятор напрям-
ку», що працює за такою залежністю:

±ø
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де vx – маршова швидкість АПА-РБ.
Для забезпечення моменту стабілізації диференту 

використовується нечіткий ПД-регулятор. Структура 
термів нечіткого регулятора подана на рис. 7.

База правил для нечіткого регулятора наведена у 
вигляді табл. 3.

Для усунення статичної похибки встановлюється 
додатковий інтегральний контур, де коефіцієнт kІ ви-
значається емпіричним шляхом.

Залежно від напрямку маршового руху АПА-РБ 
встановлюється коригуючий коефіцієнт kα, який ви-
значається за такою формулою:

k

v

v
v

v

x

x

x
x

± �
�

�

�

�
�

�
�

1,

,

 ïðè 0;

ïðè 0. 

Перевірка працездатності системи була проведе-
на методом математичного моделювання в трьох ре-
жимах руху (рис. 8).

Таблиця 2. Показники якості регулятора оптимальної довжини КБ

№ показник vy

0 -0,25 0,25 Синусоїдальний
1 Початкове відхилення, м 1,2 1,0 1,0 1,0
2 Час перехідного процесу, с 0,90 0,90 0,48 0,50
3 Статична похибка, м 0,03 0,03 0,03 0,03
4 Перерегулювання, % Відсутнє Відсутнє Відсутнє Відсутнє

Рис. 6. Структура регулятора горизонтальних рулів

Таблиця 3. База правил нечіткого регулятора 
стабілізатора диференту

ψ
dψ/dt nb n Z p pb

N PB PB P Z N

Z PB P Z N NB

P P Z N NB NB

Показники якості роботи стабілізатора диференту 
АПА-РБ зведено в табл. 4.

Результати моделювання стабілізатора диференту 
показують його високу ефективність і можливість ро-
боти в трьох режимах руху, при цьому максимальне 
відхилення від горизонтальної площини не переви-
щує 3 градусів. Таким чином, похибка направленості 
дії рушіїв апарата не перевищить 5,2%. Таке відхи-
лення обумовлене часом, який необхідно подолати 
сервоприводу руля для встановлення в задане поло-
ження.
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИмАНИх РЕзУЛЬТАТІВ

У роботі проведено аналіз залежності оптималь-
ної довжини КБ від глибини занурення, а також ви-
значено, що вона є лінійною та має коефіцієнт 2,3, що 
дає більш точний результат, на відміну від [7].

Використання горизонтальних кормових рулів од-
ночасно зі встановленням оптимальної за критерієм 
мінімуму сили гідродинамічного опору довжини ви-
пущеної довжини КБ дає змогу повністю стабілізува-
ти диферент у всіх режимах руху АПА-РБ.
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Рис. 7. Терми нечіткого регулятора горизонтальних рулів:
а) вхідний терм диференту; б) вхідний терм похідної диференту; в) вихідний терм

Рис. 8. Робота регулятора стабілізації диференту під час роботи двигунів на повну потужність:
а) маршовий рух; б) вертикальний рух; в) спільний

Таблиця 4. Показники якості регулятора стабілізатора диференту
№ показник маршовий Вертикальний Спільний
1 Початкове відхилення руля від напрямку потоку, град 0 90 40
2 Час перехідного процесу, с 0 8 5
3 Статична похибка, м Відсутня Відсутня Відсутня
4 Максимальне відхилення, град 6∙10–6 3 2,62

а) б)

в)

а)
б)

в)
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ВИСНОВКИ
На основі проведеного дослідження можна зроби-

ти такі висновки.
1) Розглянуто способи стабілізації диференту 

підводної техніки, обґрунтовано оптимальність за-
стосування горизонтальних рулів для забезпечення 
стабілізації диференту в автономних підводних апа-
ратах з радіобуєм.

2) Методом математичного моделювання син-
тезовано залежність оптимальної довжини кабель-
буксира від глибини занурення, а шляхом застосу-
вання нечіткої логіки синтезовано нечіткий регу-
лятор оптимальної довжини кабель-буксира, який 
забезпечує не тільки усунення похибки на початко-

вій стадії руху системи, але й динамічну стійкість 
під час вертикального руху апарата. Використання 
регулятора оптимальної довжини кабель-буксира в 
складі системи стабілізації диференту значно змен-
шує вплив кабель-буксира на автономний підводний 
апарат, що дає змогу застосовувати рулі з меншою 
площею.

3) Для компенсації диференційованого моменту 
апарата було синтезовано нечіткий регулятор кута по-
вороту рулів, який за перехідних режимів забезпечує 
незначне максимальне відхилення від горизонтальної 
площини. Отже, за зміни режиму руху апарата його 
похибка, спричинена диферентом, не перевищує 
5,2%.
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abstract. purpose. The article deals with the creation of automated systems for managing cargo operations of con-
tainer ships.
Method. The main idea of the scientific research is to study the features of the process of loading-unloading of a con-
tainer ship during its multi-port going’s (sequential enter to several ports during the same trip). This raises the problem 
of “shifting”, i.e. the need to move some containers on board a vessel to accommodate others. The proposed method of 
placing containers on the basis of logical rules of loading and unloading allows to reduce the time of stay of the vessel 
in port by reducing the number of “shifting” operations, which has a positive effect on the economic performance of a 
container ship.
Results. Key areas of research in this field are identified. It has been shown that the creation of an automated container-
ized cargo operations management system (ACCOMS) will simultaneously solve a complex of cargo operations man-
agement tasks, which will reduce the time required to perform them and increase the economic efficiency of a vessel’s 
trip. Particularly effective is the application of the proposed approach when it is applied to multi-port transportations 
carried out by container ships with a small number of containers (feeder transportation).
scientific novelty. The mathematical model of loading of a container ship on the basis of logical rules is developed that 
allows to take into account simultaneously the multiportity of execution of trip of the vessel and technological limita-
tions of formation of cargo plan due to the peculiarities of their placement on the ship. The model of formation of the 
optimal cargo plan of the ship, taking into account the sequence of approach to the ports during the trip, is proposed.
practical importance. In the practical side, this work is aimed at creating a software product, the use of which will 
allow to solve an important scientific and applied task in the field of application of information technologies in naviga-
tion –to increase the efficiency and safety of container transportation due to the introduction of ACCOMS.
Key words: container cargo plan; logical rules for loading and unloading containers; multiport transportation; auto-
mated container cargo operation management system.
Анотація. мета. У статті розглянуті питання створення автоматизованих систем управління вантажними 
операціями контейнеровозів.
методика. Головною ідеєю наукового дослідження є вивчення особливостей процесу завантаження-
вивантаження контейнеровоза під час виконання ним мультипортових рейсів (послідовних заходів до кількох 
портів під час виконання одного рейсу). При цьому виникає проблема «шифтінгу», тобто необхідності 
переміщення одних контейнерів на борту судна з метою розміщення інших. Пропонована методика розміщення 
контейнерів на основі логічних правил завантаження-вивантаження дає змогу скоротити час знаходження судна 
в порту за рахунок зменшення кількості операцій «шифтінгу», що позитивно впливає на економічні показники 
виконання рейсу контейнеровозом.
Результати. Визначено ключові напрями досліджень у цій галузі. Показано, що створення автоматизованої 
системи управління вантажними операціями контейнеровозів дасть змогу одночасно вирішувати комплекс 
задач з управління вантажними операціями, що, своєю чергою, дасть змогу скоротити час, необхідний для 
їх виконання, та підвищити економічну ефективність рейсу судна. Особливо ефективним є застосування 
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пропонованого підходу під час мультипортових перевезень, які здійснюються контейнеровозами з невеликою 
кількістю контейнерів (фідерні перевезення).
Наукова новизна. Розроблено математичну модель завантаження контейнеровоза на основі логічних правил, 
що дає змогу одночасно враховувати мультипортовість виконання рейсу судна й технологічні обмеження 
формування вантажного плану, зумовлені особливостями їх розміщення на судні. Запропоновано модель 
формування оптимального вантажного плану судна, що враховує послідовність заходу в порти під час 
виконання рейсу. 
практична значимість. У прикладному плані ця робота спрямована на створення програмного продукту, 
використання якого дасть змогу вирішити важливе науково-прикладне завдання в галузі застосування 
інформаційних технологій у судноводінні – підвищення ефективності та безпечності контейнерних перевезень 
за рахунок упровадження автоматизованих систем управління вантажними операціями контейнеровозів.
Ключові слова: вантажний план контейнеровоза; логічні правила завантаження-вивантаження контейнерів; 
мультипортові перевезення; автоматизована система управління вантажними операціями контейнеровоза.

пОСТАНОВКА зАДАЧІ
Оптимізація вантажного плану контейнеровоза 

в сучасних умовах зростання обсягів контейнер-
них перевезень має дуже велике значення для сві-
тового судноплавства. Під час вантажних операцій 
на контейнеровозі вони доволі часто здійснюються 
за принципом «останній завантажений–перший ви-
вантажений», що призводить до формування нео-
птимального вантажного плану судна. Побудова 
технологічно зумовлених ланцюжків завантаження-
вивантаження контейнерів, особливо якщо маршрут 
судна проходить через кілька портів, призводить 
до виникнення проблеми так званого «шифтінгу», 
тобто нераціональних вантажних операцій заванта-
ження-вивантаження контейнерів на судно з метою 
вилучення лише потрібних у заданому порту кон-
тейнерів. Зазначені операції призводять не лише до 
збільшення часу здійснення вантажних операцій, 
але й впливають на зміну параметрів остійності 
судна, тому мають ретельно контролюватися. Змен-
шення кількості «шифтінгу» позитивно впливає на 
економічні показники перевезення контейнерних 
вантажів, тому являє собою актуальну наукову та 
практичну задачу сучасного судноводіння.

АНАЛІз ОСТАННІх ДОСЛІДжЕНЬ 
 І пУБЛІКАЦІй

Аналіз робіт з теорії та практики створення ав-
томатизованих систем складання вантажного плану 
суден переконує у необхідності подальшої розробки 
таких систем й удосконалення наявних [1–3].

Під час аналізу робіт, присвячених створенню мо-
делей і алгоритмів розміщення контейнерів на судні 
й терміналі [4–6], визначено, що для вирішення поді-
бних завдань використовуються в основному еврис-
тичні підходи. У літературі найбільш часто згадують-
ся такі евристичні алгоритми, як: ітераційний локаль-
ний пошук (iterative local search, ils); спрямований 
локальний пошук (guided local search, gls); пошук зі 
змінною околицею (variable neighborhood search, vns); 
імовірнісний жадібний алгоритм (grasp); еволюцій-

ний алгоритм (evolutionary algorithm, ea); генетичний 
алгоритм (genetic algorithms, ga); алгоритм оптиміза-
ції мурашиної колонії (ant colony optimization, aco); 
імітація відпалу (simulated annealing, sa); пошук із за-
боронами (tabu search, ts).

Підсумовуючи проведений аналіз наукових до-
сліджень вітчизняних та зарубіжних авторів у зазна-
ченій галузі, було з’ясовано, що проблема створення 
інтелектуальних автоматизованих систем управління 
процесами завантаження-вивантаження контейнеро-
возів натепер є актуальною науковою задачею, яка по-
требує вирішення з урахуванням нагальних поточних 
потреб морської індустрії.

У сучасних умовах розвитку морської індустрії  
впровадження таких систем здатне суттєво підвищи-
ти ефективність здійснення контейнерних перевезень 
та знизити аварійність світового судноплавства.

ВІДОКРЕмЛЕННЯ НЕ ВИРІшЕНИх 
РАНІшЕ ЧАСТИН зАГАЛЬНОЇ пРОБЛЕмИ

Натепер у світі спостерігається істотне зростання 
обсягів контейнерних перевезень, значну частину яких 
становлять так звані «фідерні перевезення» – переве-
зення, що здійснюються контейнеровозами з переваж-
но невеликою кількістю контейнерів (600–1200 од.)  
[7]. Важливою особливістю фідерних перевезень є їх 
мультипортовість, тобто послідовне заходження до 
кількох різних портів під час виконання одного рейсу. 
Наявні програмні продукти, що вирішують пробле-
му складання вантажного плану контейнеровоза, як 
правило, є вузькоспеціалізованими, призначені для 
великих суден і не враховують особливостей фідер-
них перевезень. Тому створення програмних засобів 
автоматизованого складання вантажних планів кон-
тейнеровозів для здійснення фідерних перевезень є 
актуальною задачею сьогодення.

мЕТА ДОСЛІДжЕННЯ – розробка нових під-
ходів до створення автоматизованих систем управлін-
ня вантажними операціями суден-контейнеровозів, 
що дасть змогу підвищити безпеку та ефективність 
контейнерних вантажоперевезень.
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мЕТОДИ, ОБ’єКТ І пРЕДмЕТ 
ДОСЛІДжЕННЯ

Об’єкт дослідження – процес управління фор-
муванням вантажного плану контейнеровоза під час 
здійснення вантажних операцій.

Предмет дослідження – автоматизовані системи 
управління процесами завантаження морських суден, 
математичні моделі та методи формування вантаж-
них планів контейнеровозів.

У роботі застосовуються методи штучного інте-
лекту та імітаційного моделювання, якими визнача-
ються набори логічних правил і послідовність їх за-
стосування.

ОСНОВНИй мАТЕРІАЛ
Вантажний план контейнеровоза складається на під-

ставі судового креслення, так званого capacity plan, тобто 
плану розташування позицій, призначених для розмі-
щення контейнерів на борту цього судна [8]. На рис. 1 
наведений приклад такого плану фідерного контейнеро-
воза. Очевидно, що чим більші розміри контейнеровоза, 
тим більше буде позицій для навантаження контейнерів.

На вантажному плані контейнери, призначені для 
вивантаження в одному порту, фарбуються одним і 
тим же кольором.

Для побудови математичної моделі завантаження 
судна без втрати структури оптимізаційної задачі роз-
міщення контейнерів контейнеровоза в цілому буде-
мо вважати, що:

1) контейнерний масив контейнеровоза має прямо-
кутний формат і може бути представлений матрицею 
з рядками (r = 1, 2, ..., R), стовпчиками (c = 1, 2, ..., C)  
і беями – відсіками (d = 1, 2, ... , D), з максимальною 
ємністю R×C×D контейнерів;

2) контейнери на судні є однакового (або подвій-
ного) розміру;

3) судно починає завантажуватися в порту № 1, 
куди воно приходить порожнім;

4) судно відвідує порти 2, 3, ..., N таким чином, що 
воно буде пустим в останньому порту, оскільки судно 

виконує рейс, в якому останній порт N є портом його 
відходу;

5) у кожному з портів i = 2, ..., N–1  судно додат-
ково може бути завантажено контейнерами, призна-
ченням яких є порти i + 1, ..., N;

6) контейнеровоз перевозить усі контейнери з 
порту в порт, ніколи не досягаючи при цьому макси-
мально можливої кількості контейнерів на судні. 

Кількість контейнерів, що завантажується в кож-
ному з портів, визначається транспортною матрицею 
T ( ) ( )N N� � �1 1 .

Як наслідок, контейнери, розташовані нагорі шта-
беля, мають бути переміщені, щоб дозволити розван-
таження контейнерів, розташованих під ними. Згідно 
із [9; 10], плата за переміщення (шифтінгу) контейне-
рів може бути високою, становлячи близько 200 дола-
рів США за переміщення одного контейнера. Таким 
чином, метою планування розміщення вантажу на 
контейнеровозах є мінімізація кількості непотрібних 
переміщень. Важливо також зазначити, що слід до-
тримуватися інших критеріїв, таких як стабільність 
контейнеровоза (ваги контейнерів) і тип контейнерів 
(стандартний, небезпечний та ін.).

Контейнеровоз подано графічно (рис. 2). На цьо-
му рисунку вузол представляє порт p, де контейнеро-
воз пришвартовано. Статус контейнеровоза зміню-
ється, коли він прибуває та залишає порт p, і ці зміни 
відображені дугами, позначеними xp і xp+1 відповідно. 
Статус xp перетвориться на статус xp+1 за двома рішен-
нями.

1. Як наявні контейнери будуть розвантажені в 
порту р? Це рішення представлено як up. Рішення up 
може розглядатися також як результат двох інших 
змінних рішень:

– змінна qp відображає контейнери, які мають 
бути розвантажені, оскільки їх пунктом призначен-
ня є порт p, або оскільки вони блокують контейнери, 
пунктом призначення яких є порт p;

– змінна vp представляє контейнери, які мож-
на розвантажити для кращої схеми розміщення на  

Штабель Правий борт

Відсік №

Лівий борт

Рис. 1. Вантажний план контейнеровоза (без контейнерів)
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контейнеровозі, що мінімізує кількість непотрібних 
переміщень у наступних портах.

2. Як повторно завантажити судно з контейнерами 
з портів 1, ..., p–1, пунктами призначення яких є пор-
ти p+1, ..., P, та як завантажити контейнери з порту р? 
Це рішення представлено yp. Необхідно зазначити, що 
змінні qp і vp матимуть великий вплив на те, скільки 
контейнерів буде повторно завантажено на судно.

Рис. 2. Контейнеровоз та можливі рішення, представлені 
графом з вузлом і дугами

Рисунок 2 важливий для чіткого розуміння того, 
що розташування на контейнеровозі буде визначатися 
двома рішеннями в кожному порту: як розвантажити та 
завантажити судно. У реальному житті розвантаження 
та завантаження контейнеровозів здійснюються відпо-
відно до досвіду судноводія, проте значно ефективні-
ше вирішувати цю проблему за допомогою програм-
них засобів, що виконують розміщення контейнерів на 
основі логічних правил та евристичних алгоритмів.

Таким чином, розташування вантажу на контей-
неровозі під час виходу з кожного порту p(xp+1) зале-
жить від схеми розміщення на контейнеровозі, коли 
він тільки прибуває до порту p(xp), плюс скільки кон-
тейнерів розвантажується (up) та завантажується (yp) 
у порту р. 

Обчислювальна реалізація процесу розміщення за 
правилами залежить від визначення двох елементів:

1) оскільки контейнеровози мають модульну 
структуру, схема розташування на контейнеровозі 
може бути представлена матрицею B, яка називається 
матрицею стану, і ця матриця – це змінна, що нале-
жить до стану контейнеровоза (xp і xp+1);

2) зміни у стані контейнеровоза, здійснені за до-
помогою правил розвантаження (ПР) та правил за-
вантаження (ПЗ), що представлені up і yp відповідно, 
можуть бути виконані за допомогою процедури об-
числювального моделювання.

Матриця B – це схема розміщення на контейнеро-
возі, оскільки кожен елемент у B представлений Bdrc 
і він описує, чи це контейнер, пунктом призначен-
ня якого є порт p у комірці, розташованій у рядку r, 
стовбці c і відсіку d, якщо Bdrc = p; якщо Bdrc порожній, 
то Bdrc = 0. Для того щоб краще це проілюструвати, 
матриця B, де D = 3 і R = C = 2, показана на рис. 3.

3 відсік

1 стовбець

2 рядок

Рис. 3. Матриця стану B, що представляє розташування 
контейнерів у контейнеровозі під час руху до шести портів

На рис. 3 рядок 2 представляє нижню частину кон-
тейнеровоза, а рядок 1 – верхню його частину. Таким 
чином, елемент (1, 1, 1) дорівнює 4, що означає, що цей 
модуль зайнятий контейнером, пунктом призначення 
якого є порт 4. Використовуючи ті ж критерії, елемент 
(3, 2, 2) дорівнює 5, і це означає, що цей модуль зайня-
тий контейнером, призначенням якого є порт 5.

Припускаючи, що матриця В на рис. 3 представ-
ляє контейнеровоз у порту 2, для розвантаження цьо-
го контейнеровоза необхідно перемістити контейне-
ри, розташовані в модулях (1, 2, 1) та (1, 1, 2). Однак 
контейнер у модулі (1, 2, 1) може бути розвантаже-
ний, лише якщо контейнер, розташований у комірці 
(1, 1, 1), теж розвантажений, навіть незважаючи на те, 
що пунктом призначення цього контейнера є порт 4. 
Метою процесу завантаження контейнеровоза (ПЗК) 
є мінімізація кількості переміщень подібного роду 
шляхом адекватної схеми розміщення у відсіках кон-
тейнеровоза у кожному порту.

Запропонований підхід розміщення контейнерів 
за правилами розглядає ПЗК як проблему, в якій ма-
триця B – це схема розміщення на контейнеровозі (xp) 
до прибуття в порт p. Вона буде змінюватися у кожно-
му порту шляхом вирішення, як виконувати операції 
розвантаження (up) і завантаження (yp), визначаючи 
правила розвантаження та завантаження відповідно.

Вибір ПР або ПЗ для порту 2 може опосередкова-
но впливати на схему розміщення на контейнеровозі 
в порту 4, оскільки графічне подання ПЗК має форму, 
показану на рис. 4.

Рис. 4. Графічне подання для ПЗК із чотирма портами 
призначення

Нами було визначено шість основних правил за-
вантаження контейнеровоза та два правила виванта-
ження.
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Правило завантаження ПЗ1: за цим правилом ма-
триця B заповнюється рядок за рядком зліва направо, 
починаючи з нижнього ряду для кожного відсіку та-
ким чином, щоб контейнери з найостаннішим пунк-
том призначення були розміщені на найнижчих ряд-
ках, а кожен відсік заповнюється перед наступним.

Правило завантаження ПЗ2: за цим правилом ма-
триця B заповнюється рядок за рядком зліва направо, 
починаючи з першого відсіку, заповнюючи лише один 
рядок на відсік таким чином, щоб контейнери з най-
останнішим пунктом призначення були розміщені в 
найнижчих рядках і розподілені між відсіками. 

Правило завантаження ПЗ3: це правило є зво-
ротним ПЗ1, що означає, що матриця B заповнюється 
рядок за рядком справа наліво, починаючи з нижньо-
го ряду для кожного відсіку таким чином, щоб кон-
тейнери з найостаннішим пунктом призначення були 
розміщені в найнижчих рядках, а кожен відсік запо-
внюється перед початком наступного. 

Правило завантаження ПЗ4: це правило є зворот-
ним ПЗ2 у тому сенсі, що матриця B заповнюється 
рядок за рядком справа наліво, один рядок на відсік, 
починаючи з першого відсіку, доки не досягне остан-
нього таким чином, щоб контейнери з найостаннішим 
пунктом призначення розміщувалися на найнижчих 
рядах і розподілялися між відсіками. 

Правило завантаження ПЗ5: за цим правилом ма-
триця B заповнюється рядок за рядком зліва направо 
контейнерами, призначеними для найближчого порту, 
починаючи з першого відсіку та продовжуючи, доки 
в стовпчику не буде досягнуто кількість елементів θp. 
Значення θp обчислюється за рівнянням:
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Потім інший відсік заповнюється таким чином, 
щоб контейнери з найближчим призначенням були 
розміщені спочатку для формування штабелів.

Правило завантаження ПЗ6: це правило є зворот-
ним ПЗ5 у тому сенсі, що матриця B заповнюється ря-
док за рядком справа наліво контейнерами, призначе-
ними для найближчого порту, починаючи з першого 
відсіку і продовжуючи, доки не досягається кількість 
елементів θp у стовпчику. Значення θp також обчислю-
ється за вищенаведеним рівнянням. 

Правило розвантаження ПР1: припустимо, що 
контейнеровоз прибуває у порт p. За цим правилом 
вилучаються лише контейнери, пунктом призначення 
яких є порт p, і всі інші, що блокують штабель.

Правило розвантаження ПР2: це правило означає, 
що контейнеровоз має розвантажувати кожен контей-
нер після прибуття в певний порт p таким чином, щоб 
він міг повністю перебудувати кожен штабель.

Для збереження умов остійності судна необхідно 
додатково обчислювати суму відстані між центром 
маси та геометричним центром контейнеровоза у 
кожному відсіку d.

Для вирішення оптимізаційної задачі ПЗК нами 
застосовуються методи імітаційного моделювання, 
якими визначаються набори логічних правил та по-
слідовність їх застосування. При цьому як цільова 
функція виступає мінімізація шифтінгу контейнерів, 
а як обмеження – збереження параметрів остійності 
судна. Унаслідок обмеженого обсягу статті ці проце-
дури будуть розглянуті нами в наступних публікаціях.
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИмАНИх РЕзУЛЬТАТІВ

Застосування пропонованого підходу до побудо-
ви вантажного плану контейнеровоза дає змогу також 
поліпшити економічні показники виконання судном 
рейсу за рахунок зменшення часу виконання вантаж-
них операцій та тривалості стоянки судна в портах.

Перспективним напрямом подальших досліджень 
є введення до створеної математичної моделі додат-
кових обмежень, що враховують особливості розмі-
щення контейнерів, час виконання рейсу та здійснен-
ня вантажних операцій у портах.

ВИСНОВКИ

Визначено, що в умовах запровадження сучасних 
інформаційних технологій у судноводінні найваж-
ливішим складником підвищення ефективності та 
безпечності контейнерних перевезень стає створен-
ня автоматизованих систем управління вантажними 
операціями контейнеровозів. Під час  створення та-
ких систем необхідно враховувати, що найвагомішим 
чинником аварійності сучасного судноплавства є так 
званий «людський фактор», тому особлива увага має 
бути приділена саме зниженню суб’єктивності при-
йняття рішень під час формування вантажних планів 
контейнеровозів. 

Застосування пропонованої математичної моделі 
на основі логічних правил завантаження-виванта-
ження контейнеровоза з урахуванням процесу його 
заходження до кількох портів дасть змогу скоротити 
час виконання вантажних операцій у портах шляхом 
зменшення кількості шифтінгу. 

Таким чином, у сучасних умовах упровадження 
автоматизованих систем управління вантажними опе-
раціями контейнеровозів здатне суттєво підвищити 
ефективність здійснення контейнерних перевезень та 
знизити аварійність сучасного судноплавства.
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abstract. purpose. The purpose of this study is to develop a conceptual model for enhancing the successful develop-
ment of a project-oriented organization by forming projects teams on the criterion of “value”.
Method. Methodological approaches to project and program management were used to achieve this goal.
Results. As a result of research into the idea of extending the value approach to various objects within the framework 
of a project-oriented organization decomposition, it was found that the value category can and should be considered at 
the project team and on individual human resources level. By analogy with the evaluation of projects and their selection 
on the criterion of “value”, it is substantiated that the application of a value approach to the project team and human 
resources will allow to form a project team of the corresponding value.
The developed conceptual model is based on the fact that the implementation of each project requires a specific set of 
competencies, which can be considered in the aggregate for the project or for each member of the project team. Given 
that, each employee of the organization has a set of competencies that either meet the requirements of a particular 
project or not, so the degree of compliance may be different. Since the workforce of the project-oriented organization 
is limited, it is found that it is impossible for each project in the project-oriented organization to select such human 
resources that fully meet the requirements, in particular, competencies. Thus, in the context of human resources con-
straints, one has to “sacrifice” the level of competence, preferring value from the point of view of project value. More-
over, in a project-oriented organization, all activities are a succession of projects, therefore, human resource constraints 
need to be taken into account at each time interval, and their value considered over a wider time span.
scientific novelty. A proposed conceptual model of management of a project-oriented organization provides for the 
allocation of human resources between projects by value criterion, taking into account its functioning over time.
practical importance. The study developed a value-based approach to managing a project-oriented organization, and 
developed a conceptual model that makes it possible to form effective project teams based on the criterion of “value”.
Key words: human resources; value; project-oriented organization.
Анотація. мета. Метою даного дослідження є розроблення концептуальної моделі успішного розвитку про-
ектно-орієнтованої організації шляхом формування команд проектів за критерієм «цінність».
методика. Для досягнення мети використано методологічні підходи управління проектами і програмами.
Результати. У результаті дослідження ідеї поширення ціннісного підходу на різні об’єкти в межах декомпо-
зиції проектно-орієнтованої організації виявлено, що категорія «цінність» може і повинна бути розглянута на 
рівні команди проекту й окремої одиниці людських ресурсів. За аналогією з оцінкою проектів і їх відбором за 
критерієм «цінність», обґрунтовано, що застосування ціннісного підходу до команди проекту і людських ре-
сурсів дозволить формувати команду проекту відповідної цінності.
Розроблена концептуальна модель ґрунтується на тому, що виконання кожного проекту вимагає певного 
набору компетенцій, які можуть бути розглянуті в сукупності в проекті або окремо для кожного члена ко-
манди проекту. З огляду на те, що кожен співробітник організації володіє певним набором компетентнос-
тей, які або відповідають вимогам за конкретним проектом, або ні, ступінь даної відповідності може бути 
різною. Оскільки трудові ресурси проектно-орієнтованої організації обмежені, встановлено, що неможливо 
для кожного проекту підібрати такі людські ресурси, що в повній мірі відповідають поставленим вимогам, 
зокрема за компетентностями. Таким чином, в умовах обмеженості людських ресурсів доводиться «жертву-
вати» рівнем компетентностей, віддаючи перевагу цінності з позиції цінності проекту. Більше того, в проек-
тно-орієнтованій організації вся діяльність є послідовністю проектів, тому обмеженість людських ресурсів 
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необхідно враховувати на кожному часовому проміжку і розглядати їхню цінність у ширшому часовому 
діапазоні.
Наукова новизна. Запропоновано концептуальну модель управління проектно-орієнтованою організацією, що 
передбачає розподіл людських ресурсів між проектами за ціннісним критерієм з урахуванням функціонування 
організації у часі.
практична значимість. У дослідженні розвинений ціннісний підхід до управління проектно-орієнтованою 
організацією; розроблена концептуальна модель дає можливість формувати ефективні проектні команди за 
критерієм «цінність».
Ключові слова: людські ресурси; цінність; проектно-орієнтована організація.

пОСТАНОВКА зАДАЧІ
Категорія «цінність» отримала широке поширення 

в сучасній управлінській науці, особливо це поняття 
знайшло відображення в методології і теоретичних по-
ложеннях управління проектами та програмами. І на 
сьогоднішній день категорія «цінність» розглядається 
на рівні проекту, програми і проектно-орієнтованої 
організації в цілому. Загальні положення ціннісно-
го підходу в управлінні проектами викладені в [1; 2].  
У роботах [3; 4] автор визначає цінність як вигоду, 
одержувану від реалізації проекту всіма зацікавлени-
ми сторонами. На думку фахівців, в основі ціннісного 
підходу також лежить поняття «корисність». У [5] міс-
титься теза про те, що цінність є лише відображенням 
бачення індивіда або соціальної групи можливостей 
споживання функцій, що надаються продуктом, послу-
гою або організацією.

Цінність виступає як універсальна характеристика, 
що стає об’єктом досліджень, присвячених формуван-
ню специфічних підходів і методів оцінки цінності з 
огляду на специфіку проекту, програми, проектно-орі-
єнтованої організації.

Дотримуючись ідеї поширення ціннісного підходу 
на різні об’єкти в межах декомпозиції проектно-орієн-
тованої організації, вважаємо, що категорія «цінність» 
може і повинна бути розглянута на рівні команди про-
екту й окремої одиниці трудових ресурсів. Таке роз-
ширення сфери застосування категорії «цінність» є 
логічним з огляду на те, що цінність є універсальною 
характеристикою. Саме завдяки універсальності цін-
ність стає основним критерієм відбору проектів і фор-
мування програм, на противагу класичній ефектив-
ності. Таким чином, за аналогією з оцінкою проектів 
та їх відбором за критерієм «цінність», застосування 
ціннісного підходу до команди проекту та людських 
ресурсів дозволить формувати команду проекту від-
повідної цінності. Для цього у свою чергу необхідно 
сформулювати основні постулати застосування цінніс-
ного підходу до команди проекту і людських ресурсів, 
що і є предметом даного дослідження.

АНАЛІз ОСТАННІх ДОСЛІДжЕНЬ 
І пУБЛІКАЦІй

Офіційний старт застосування категорії «цінність» 
в управлінні проектами та програмами було дано в 
міжнародному стандарті Р2М, де зазначено, що не ма-

теріальний продукт повинен ставати метою реалізації 
проектів і програм розвитку, а «цінність» – це щось до-
даткове до матеріального, що набагато більш важливі-
ше для організації. При цьому в Р2М вказується, що 
зобов’язанням менеджера проекту є створення ціннос-
ті як продукту відповідно до місії проекту та організа-
ції в цілому.

У роботі [6] викладено концептуальні засади фор-
мування цінності проектів і програм. На їх основі в пу-
блікаціях [7–9] запропоновані методи оцінки ціннос-
ті проектів і програм. Розвиток «ціннісного» підходу 
призвів до застосування цієї категорії на рівні проек-
тно-орієнтованої організації в цілому. У публікаціях 
[3; 4; 10] розглянуті питання змісту і концепції оцінки 
цінності проектно-орієнтованих організацій. Останні 
розглядаються як об’єкти для застосування ціннісно-
го підходу в силу того, що найбільший розвиток ідея 
«цінності» отримала саме в управлінні проектами.  
А проходження шляху проектного управління якраз і 
притаманне проектно-орієнтованим організаціям.

Відзначимо, що на сьогоднішній день поняття 
«цінність» стосовно до команди проекту і трудових 
ресурсів використовується, але в іншому контексті. Зо-
крема, ці питання пов’язані із системою цінностей у 
парадигмі світогляду, норм поведінки і т. п. Але це ніяк 
не корелює з ціннісним підходом у розглянутому в да-
ному дослідженні контексті.

Як показав аналіз публікацій, основою сучасно-
го підходу до формування команди проекту та відбо-
ру людських ресурсів є компетентнісний підхід. Слід 
зазначити фундаментальні дослідження в цій області  
С. Д. Бушуєва [11], В. А. Рача [12–14], О. В. Россошан-
ської [15], К. Д. Колеснікової [16]. Дані автори пропо-
нували методи оцінки компетентностей, а також ме-
тоди формування команди проекту на базі компетент-
нісного підходу. Ідея, що лежить в основі формування 
команди проекту в зазначених роботах, – відповідність 
необхідних компетенцій компетентностям членів ко-
манди. Також у роботах В. А. Рача детально проаналі-
зовані існуючі визначення і дано узагальнене розумін-
ня «компетенцій» і «компетентностей».

Розвитком зазначених робіт по формуванню коман-
ди проекту на базі компетентнісного підходу з’явилися 
дослідження, які враховують ризики і синергію компе-
тентностей [17; 18].
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ВІДОКРЕмЛЕННЯ НЕ ВИРІшЕНИх РАНІшЕ 
ЧАСТИН зАГАЛЬНОЇ пРОБЛЕмИ

Проте потенціал досліджень, що стосуються пи-
тань формування команди проекту, залишається на-
тепер не реалізованим. Зокрема, слідуючи системному 
підходу, проблема забезпечення цінності проекту та 
його успіху повинна корелювати з підбором відповід-
ної команди проекту. Проте практично більшість до-
сліджень приймають як екзогенні параметри складу 
необхідних компетенцій за проектом та зосереджу-
ються на механізмах «накладення» компетентностей  
[15; 17] і методах формування відповідного набору 
компетентностей [16; 19] у команди, що є логічним, 
оскільки дана задача є багатоаспектною і передбачає 
врахування значної кількості факторів.

мЕТА ДОСЛІДжЕННЯ
Логічним розвитком зазначених результатів пред-

ставляється, по-перше, ідентифікація взаємозв’язку 
цінності проекту та його успіху з вимогами до команди 
проекту і, таким чином, системною ув’язкою існуючих 
результатів (у вигляді методів і моделей формування 
команди) зі специфікою суті, цінності та складності 
досягнення успіху проекту. По-друге, концептуальні 
засади формування вимог до команди, які на цей час 
сформовані в зазначених вище дослідженнях, також 
можуть бути доповнені певними категоріями, що існу-
ють у межах методології управління проектами, але не 
знайшли свого відображення на рівні розгляду коман-
ди проекту.

У роботі В. А. Рач і О. В. Бирюкова [13] вказується, 
що основна причина провалів проектів не в техноло-
гії, інструментах або методах, а передусім у людях. І 
в умовах динамічного оточення проектів, їх складнос-
ті та різноманіття необхідно шукати нові підходи до 
управління людськими ресурсами, персоналом у про-
ектах, до підбору проектних менеджерів і формування 
проектних команд. Все це доводить актуальність дано-
го дослідження і його мету.

методи, об’єкт та предмет дослідження
У ході роботи використані методи теоретичного 

дослідження та системного аналізу, а також методи та 
міжнародні стандарти з управління проектами і про-
грамами. Об’єктом дослідження є процеси управління 
проектно-орієнтованою організацією, предметом до-
слідження є концепція цінності людських ресурсів, що 
забезпечують її функціонування.

ОСНОВНИй мАТЕРІАЛ
У проектно-орієнтованої організації не тільки роз-

виток, а й функціонування, тобто основна діяльність, 
здійснюється за допомогою проектів і програм, які, як 
відомо, характеризуються певною цінністю. Згідно з 
більшістю сучасних досліджень під цінністю проекту, 
з точки зору подальшої формалізації її оцінки, розумі-
ється відповідність його результатів цілям організації. 
Чим більшою мірою проект, вірніше його реалізація, 

дозволяє досягти поставленої стратегічної мети, тим 
вище його цінність для організації.

За логікою системного підходу, будемо вважати, 
що цінність як специфічна властивість проектного се-
редовища та всього, що з ним пов’язано, притаманна 
команді проекту та одиниці людських ресурсів, з яких 
формується команда проекту.

«Цінність», яка розглядається в даному досліджен-
ні, – це насамперед міра якісних характеристик, а не 
характеристика особистості і т.п. У даному випадку 
йдеться про свого роду специфічний потенціал коман-
ди і людських ресурсів з точки зору вирішення кон-
кретних завдань і ефективного подолання викликів, 
пов’язаних із конкретним проектом (портфелем про-
ектів в організації).

Визначимо, що слід розуміти під цінністю люд-
ських ресурсів. Оскільки розглянутий ціннісний під-
хід не суперечить компетентнісному, а доповнює і роз-
виває його, то слід установити зміст основних понять 
компетентного підходу: компетенції та компетентнос-
ті. У сучасній літературі значну кількість публікацій 
присвячено даному питанню. У широкому сенсі слова, 
компетентність – наявність знань і досвіду, необхід-
них для ефективної діяльності в заданій предметній  
області.

Згідно з роботою С. Д. Бушуєва та ін. [19] компе-
тентність: характеризує майстерність по відношенню 
до досягнення конкретних цілей і результатів; це оцін-
ка якості виконання на робочому місці щодо ряду за-
здалегідь установлених професійних стандартів; здат-
ність використовувати знання і навички під час вико-
нання стандартів, передбачуваних професією, включає 
в себе вирішення проблем по мірі змінювання вимог. 
Ф. А. Ярошенко [2] вважає, що компетентність опи-
сує систематизований набір практичних здібностей 
проектних та програмних менеджерів, заснований на 
системі знань Р2M, практичного досвіду та особистих 
якостей, психології та етики, які необхідні для практи-
ки. Формування компетентності – це процес інтеграції 
зазначених елементів. Компетентність співвідноситься 
з персональними якостями проектних менеджерів.

В існуючих стандартах даються такі визначення [20]:
− «компетенції» – це вимоги до знань, навичок, 

якостей проектної ролі;
− «компетентність» – це продемонстровані 

(певною оцінкою або фактичними результатами про-
екту) здатності застосовувати власні знання та навички 
для виконання функцій проектної ролі. На такому ро-
зумінні компетенцій і компетентностей у подальшому 
буде базуватися дане дослідження.

Виконання кожного проекту вимагає певного на-
бору компетенцій, які можуть бути розглянуті в сукуп-
ності по проекту або окремо для кожного члена коман-
ди проекту. На даному етапі дослідження, не обмеж-
уючи спільності, будемо слідувати другому варіанту 
(рис. 1).
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ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНА ОРГАНІЗАЦІЯ

НЕОБХІДНІ КОМПЕТЕНЦІЇ (ЧЛЕНА КОМАНДИ)

ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

цінність цінність цінність цінність цінність

Склад компетентностей 

Не відповідає ВідповідаєВідповідає

Цінність

Цінність БЦінність А

Рис. 1. Цінність одиниці людських ресурсів у системі цінностей проектів проектно-
орієнтованої організації
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Проект 4
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Доступні людські ресурси

Необхідні людські ресурси

Цінність ВЦінність А А<В

Дефіцит

Рис. 2. Вплив цінності на формування дефіциту трудових ресурсів
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У проектно-орієнтованій організації команда кож-
ного проекту формується з її людських ресурсів. При 
цьому кожен співробітник організації володіє певним 
набором компетентностей, які або відповідають ви-
могам за конкретним проектом (чи навіть вимогам 
конкретної роботи проекту), або ні. При цьому сту-
пінь даної відповідності може бути різною. І в існую-
чих методах автори пропонують вводити нижні межі 
для відповідності компетентностей необхідним ком-
петенціям у процесі формування команд.

Перше, що слід відзначити: людські ресурси про-
ектно-орієнтованої організації обмежені. Отже, апрі-
орі неможливо для кожного проекту проектно-орієн-
тованої організації підібрати такі людські ресурси, 
що в повній мірі відповідають поставленим вимогам, 
зокрема за компетентностями. Таким чином, в умовах 
обмеженості людських ресурсів доводиться «жертву-
вати» рівнем компетентностей, віддаючи перевагу 
цінності з позиції цінності проекту.

Як раніше зазначалося, в проектно-орієнтованій 
організації вся діяльність є послідовністю реалізації 
проектів, тому обмеженість трудових ресурсів прояв-
ляється на кожному часовому відрізку (рис. 2).

Навіть якщо в межах окремого відрізка часу кіль-
кість трудових ресурсів відповідає необхідному для 
реалізації проектів, то в разі встановлення того факту, 
що окрема одиниця людських ресурсів має набагато 

більш високу цінність із позиції проекту, який буде 
реалізовуватися в наступному відрізку часу, то більш 
доцільним є використання його на цьому проекті. Та-
ким чином, виникає дефіцит людських ресурсів у роз-
глянутому відрізку часу або «невикористання» спів-
робітника якийсь період часу «в очікуванні» проекту, 
для якого він цінніший.
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИмАНИх РЕзУЛЬТАТІВ

Дані міркування показують, що управління люд-
ськими ресурсами проектно-орієнтованої організації 
на базі ціннісного підходу передбачає врахування 
подібного роду «дефіцитів» і потребує розроблення 
відповідних методів, що є окремим напрямком дослі-
джень.

ВИСНОВКИ
Таким чином, з позиції успішності функціону-

вання і розвитку проектно-орієнтованої організації 
розподіл людських ресурсів за ціннісним критерієм 
має розглядатися, по-перше, з позиції проектів та 
організації в цілому, по-друге, в ширшому часовому 
діапазоні, ніж поточний відрізок часу (наприклад, іні-
ціація проекту). Такий інтегральний розгляд проектів 
забезпечить більш доцільний розподіл людських ре-
сурсів у команди проектів з позиції їхньої цінності, 
що сприятиме успішному розвитку проектно-орієн-
тованих компаній.
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abstract. A system model of management of regional safety programs for objects of critical transport infrastructure, 
as well as a template for the presentation and analysis matrix of regional safety programs for objects of critical infra-
structure of transport is proposed in the article.
The objects of the critical transport infrastructure are located in all regions of Ukraine, and the question of the safety 
of these objects is extremely relevant. A functional approach should be used to form an effective safety management 
unit for critical transport objects. Therefore, in order to achieve an acceptable level of safety of the critical transport 
infrastructure, it is necessary to have an effective mechanism for achieving this result, which can be achieved through 
the formation and efficient management of regional programs for the safe operation of critical transport infrastructure 
objects.
It is stated in the article that among the main problems that are commonly encountered in the implementation of state 
programs (including regional ones), there is the discrepancy of the results obtained with the previously set goals and the 
lack of well-established mechanisms for using the results of previous years in projects of the following years.
Within the framework of the research it was investigated that the construction of a system of management of regional 
safety programs for critical transport infrastructure objects could be used as the basis for developing an interactive 
system of regional office software office that would allow conducting research on the effectiveness of implementing 
regional projects of different purposes and levels of management.
The matrix template for the presentation and analysis of regional safety programs for objects of critical infrastructure 
of transport has been developed. It allows to analyze programs, define the key stages, tasks and activities that must be 
performed within the framework of implementation of projects and project portfolios that form a part of the programs.
The system model of management of regional safety programs of objects of critical infrastructure of transport allows to 
comprehensively approach the definition of the basic factors of observance of safety of objects of critical infrastructure. 
Identify the main input and output elements that affect the safety level and systematically explore all processes that 
affect the safety level of critical transport infrastructure objects.
Key words: transport; safety; object; critical infrastructure; program; software environment; project; defense; 
mechanism; system analysis.
Анотація. У статті запропоновано системну модель управління регіональними програмами безпеки об’єктів 
критичної інфраструктури транспорту, а також шаблон матриці представлення й аналізу регіональних програм 
безпеки об’єктів критичної інфраструктури транспорту.
Об’єкти критичної інфраструктури транспорту розташовано в усіх регіонах України, відповідно, питання 
безпеки цих об’єктів є актуальним. Для формування дієвого апарату управління безпекою критичних 
об’єктів транспорту варто застосовувати програмний підхід. Тому для досягнення прийнятного рівня безпеки 
критичної інфраструктури транспорту необхідно мати дієвий механізм досягнення цього результату, якого 
можна досягнути шляхом формування та ефективного управління регіональними програмами безпечного 
функціонування об’єктів критичної інфраструктури транспорту. 
У статті визначено, що до основних проблем, які зазвичай виникають під час реалізації державних програм (у тому 
числі регіональних), належать невідповідність одержуваних результатів раніше поставленим цілям і відсутність 
чітко налагоджених механізмів використання результатів попередніх років у проектах наступних років.
У рамках роботи досліджено, що побудова системи управління регіональними програмами безпеки об’єктів 
критичної інфраструктури транспорту може бути покладена в основу розроблення інтерактивної системи про-
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грамного офісу регіонального рівня, яка дасть змогу проводити дослідження ефективності здійснення регіо-
нальних проектів різного призначення й рівня управління.  
Розроблений у роботі шаблон матриці представлення й аналізу регіональних програм безпеки об’єктів кри-
тичної інфраструктури транспорту дає змогу здійснювати аналіз програм, визначати ключові етапи, завдання 
та роботи, які мають виконуватися в рамках виконання проектів і портфелів проектів, що входять до програм.
Системна модель управління регіональними програмами безпеки об’єктів критичної інфраструктури транспорту 
дає можливість комплексно підійти до визначення основних факторів дотримання безпеки об’єктів критичної 
інфраструктури, визначати основні вхідні та вихідні елементи, які впливають на рівень безпеки, і системно до-
сліджувати всі процеси, що впливають на рівень безпеки об’єктів критичної інфраструктури транспорту.
Ключові слова: транспорт; безпека; об’єкт; критична інфраструктура; програма; програмне середовище; 
проект; захист; механізм; системний аналіз.

пОСТАНОВКА зАДАЧІ
Термін «критична інфраструктура» зазвичай охо-

плює ті об’єкти, порушення функціонування або руй-
нування яких призведе до найсерйозніших наслідків 
для соціальної та економічної сфери держави, нега-
тивно вплине на рівень її обороноздатності й націо-
нальної безпеки, а також підтримання життєво важ-
ливих функцій у суспільстві. 

До об’єктів критичної інфраструктури зарахову-
ють енергетичні магістральні мережі, нафто- та газо-
проводи, морські порти, канали швидкісного й уря-
дового зв’язку, системи життєзабезпечення (водо- та 
теплопостачання) мегаполісів, утилізації відходів, 
служби екстреної допомоги населенню та служби ре-
агування на надзвичайні ситуації, високотехнологічні 
підприємства й підприємства військово-промислово-
го комплексу, а також органи центральної влади [1; 2]. 

Окремої уваги потребують об’єкти транспортної 
інфраструктури, такі як транспортні магістралі, тран-
спортні підприємства державного значення, мости, 
морські порти, аеропорти, трубопроводи тощо. Ці 
об’єкти є стратегічними, тобто вразливими, і потре-
бують особливого захисту, відповідно, можуть бути 
зараховані до об’єктів критичної інфраструктури 
транспорту.

В Україні об’єкти критичної інфраструктури 
транспорту розташовані в усіх регіонах, відповідно, 
питання безпеки цих об’єктів є надзвичайно акту-
альним. Для формування дієвого апарату управління 
безпекою критичних об’єктів транспорту варто за-
стосовувати програмний підхід. Тому для досягнення 
прийнятного рівня безпеки критичної інфраструкту-
ри транспорту необхідно мати дієвий механізм до-
сягнення цього результату, якого можна досягнути 
шляхом формування й ефективного управління регі-
ональними програмами безпечного функціонування 
об’єктів критичної інфраструктури транспорту.

АНАЛІз ОСТАННІх ДОСЛІДжЕНЬ 
І пУБЛІКАЦІй

Останніми роками питання функціонування 
об’єктів критичної інфраструктури та її захисту роз-
глядалося в низці робіт, зокрема, в працях Д.С. Бірю-
кова [1–4], С.О. Гнатюка, О.М. Суходолі [5], Д.Г. Бо-

дро [6], В.Ф. Гречанінова [7], Ю.І. Бабич, Ю.П. Рака 
[8], О.Б. Зачка [8], В.М. Лядовської [9], В.О. Євсєє-
ва [10], В.Ю. Богдановича [11], В.Г. Ковальова [12], 
Н.М. Цабенко [13], М.А. Потеєвої [14], В.М. Чернега, 
І.М Манжул [15]. Більшість цих робіт присвячена об-
ґрунтуванню поняття критичної інфраструктури, осо-
бливостей забезпечення її функціонування, а також 
аналізу можливих аспектів щодо її захисту. 

ВІДОКРЕмЛЕННЯ НЕ ВИРІшЕНИх 
РАНІшЕ ЧАСТИН зАГАЛЬНОЇ пРОБЛЕмИ

Дослідження цієї предметної галузі, а саме питан-
ня управління безпекою в проектах функціонування 
об’єктів критичної інфраструктури, є досить новим 
напрямом, а тому розроблення відповідних підходів, 
механізмів, методів і моделей є важливим завданням 
у вирішенні поставленої проблеми.

мета дослідження – розроблення дієвих підхо-
дів і механізмів до управління програмами безпеки 
об’єктів критичної інфраструктури транспорту для 
підвищення ефективності їх функціонування.

мЕТОДИ, ОБ’єКТ ТА пРЕДмЕТ 
ДОСЛІДжЕННЯ

Методи дослідження. У роботі застосовано під-
ходи до управління проектами та програмами, під-
вищення рівня екологічної безпеки функціонування 
об’єктів, а також метод системного аналізу.

Об’єкт дослідження – процеси забезпечення без-
пеки об’єктів критичної інфраструктури транспорту.

Предмет дослідження – визначення ефективних 
підходів і механізмів формування положень безпеки 
об’єктів критичної інфраструктури транспорту.

ОСНОВНИй мАТЕРІАЛ ТА ОБГОВОРЕННЯ 
ОТРИмАНИх РЕзУЛЬТАТІВ

Насамперед варто визначитися з поняттям «про-
грама» та її основними складниками. Згідно з ме-
тодикою Р2М [16], програма визначається як орга-
нічне об’єднання групи проектів, які спрямовані на 
досягнення місії програми. Існує два типи програм: 
перший – програми, в яких концепція із самого по-
чатку є в певною мірою загальною для всіх зацікав-
лених сторін (операційний тип програми), і другий 
– програми, які ініціюються за умови, що концепція є  
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багатовекторною, виникає в силу надзвичайних  
обставин (програма створення та перетворення).

Програмою є група проектів, управління, які здій-
снюються в комплексі для здобуття певних результа-
тів, оскільки під час індивідуального управління ці 
результати отримати неможливо. Бізнес-ідеї, що фор-
мують програму, або концепції, що розроблені або 
представлені інвесторами або власниками як місія 
програми, втілюються в групі проектів, які станов-
лять програму. 

Програма, як правило, створюється для вирішен-
ня комплексних проблем, тому в ній переплітаються 
різні галузі знань, які наповнюють програму багатим 
змістом і контекстом і формують дорожню карту ви-
рішення проблем. У цьому різноманітті синтезують-
ся різні елементи – політичні, економічні, соціальні, 
технологічні та етичні, в результаті через динамічну 
комбінацію цих елементів у програми з’являються 
межі, предметна галузь і структура. Оскільки програ-
ма – це органічна комбінація з проектів, у ній можуть 
виникати труднощі, які викликані нечіткістю меж 
між проектами, перетином проектів та інтеграцією їх 
життєвих циклів. Поряд із тим що програма має всі 
основні характеристики проекту, вона характеризу-
ється більш високим рівнем невизначеності, оскільки 
потребує відносно більшого періоду для свого завер-
шення й подолання викликів оточення. Основні ха-
рактеристики програми подано на рис. 2 і включають 
складність, масштабність, різноманітність і невизна-
ченість програми.

Побудова системи управління регіональними 
програмами безпеки об’єктів критичної інфраструк-
тури транспорту може бути встановлена в основу 
розроблення інтерактивної системи програмного офі-
су регіонального рівня, яка дасть змогу проводити 
дослідження ефективності здійснення регіональних 
проектів різного призначення й рівня управління.  

До основних проблем, які зазвичай виникають під 
час реалізації державних програм (у тому числі ре-
гіональних), належать невідповідність одержуваних 
результатів раніше поставленим цілям (зафіксовані 
в офіційних документах цілі програми не є елемен-
том повсякденного життя для учасників програми, 
а використовуються виключно для обґрунтування у 
формальних фінансових документах); немає чітко на-
лагоджених механізмів використання результатів по-
передніх років у проектах наступних років.

Натомість однією з переваг проектного підходу 
під час виконання програм різного рівня, у тому числі 
й регіонального, є те, що він об’єднує проекти (ро-
боти в проектах) так, що програмні цілі залишають-
ся в центрі уваги протягом усього життєвого циклу 
програми. Як приклад можна назвати вже розробле-
ну програму розвитку сільського туризму Луганської 
області, представлену відповідно до наявних вимог і 
затверджену, для її аналізу та переформатування за-
пропоновано інструмент у вигляді матриці [17].

Використання запропонованого підходу вико-
ристано нами для побудови матриці (таблиця 1), яка 
може бути використана для аналізу як уже наявних 
програм функціонування критичної інфраструктури, 
так і для майбутніх регіональних програм безпеки 
об’єктів критичної інфраструктури транспорту. Ана-
ліз за допомогою цієї матриці програм дає змогу ви-
явити їх недоліки з погляду включених до неї заходів 
і взаємозв’язків між ними. Використання ж матриці 
до представлення програми, яка розробляється, дає 
можливість чітко визначити мету, продукт, результати 
й цінність програми, залучити до неї тільки найбільш 
раціональні заходи, в такий спосіб зберегти ресурси 
та час. 

У дослідженні [17] запропоновано Програму роз-
витку регіону будувати за принципом обробки вхід-
ної інформації про наявні проблеми конкретного ре-
гіону. Успіх реалізації програми – це задоволення ви-
мог зацікавлених сторін. Тому нами для регіональних 
програм безпеки об’єктів критичної інфраструктури 
транспорту запропоновано на вході в систему розмі-
щувати вимоги зацікавлених сторін (вхідні критерії 
(фактори) успіху). У рамках програми розвитку буде 
реалізовуватися низка проектів, що добираються до її 
складу за принципом визначення та порівняння їх со-
ціально-економічного пріоритету. Кожен проект буде 
зараховано до певної «лінії розвитку», яка, у свою 
чергу, також має свій пріоритет під час вибору першо-
черговості виконання лінії розвитку. Але виконувати 
всі проекти всіх ліній розвитку одночасно неможли-
во. Отже, вже під час формуванні стратегічного плану 
пропонується розміщувати акценти і пріоритети, для 
вирішення конфліктів ресурсів застосовуємо порт-
фельний підхід у реалізації проектів. Цей метод до-
поможе розумно, адекватно та пропорційно розподі-
лити ресурси різного типу під час виконання програм 
регіональної безпеки об’єктів.

Складність Масштабність Різноманітність Невизначеність

Основні характеристики 

Рис. 1. Основні характеристики програми
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Отже, програма розвитку буде розподілена на 
фази (портфелі). Проміжні індикатори успіху бу-
дуть вимірюватися та аналізуватися, порівнюватися 
з вхідними індикаторами, що даватиме коригуваль-
ні поправки до старту наступної фази (портфелю). 
У результаті реалізації всіх фаз отримаємо фінальні 
(підсумкові результати) індикатори. Провівши порів-
няльний аналіз досягнутих (вихідних) індикаторів, 
можемо оцінити успішність програми загалом. 

Програма, як правило, створюється для вирі-
шення комплексних проблем, тому в ній перепліта-
ються різні галузі знань, які наповнюють програму 
багатим змістом і контекстом і формують дорожню 
карту вирішення проблем. У цьому різноманітті 
синтезуються різні елементи – політичні, економіч-
ні, соціальні, технологічні та етичні, у результаті 
через динамічну комбінацію цих елементів в про-
грами з’являються межі, предметна галузь і струк-
тура. Основні характеристики програми включа-
ють складність, масштабність, різноманітність і 
невизначеність (рис. 1).

Для розроблення ефективної програми поводжен-
ня з відходами автотранспортного підприємства, як 
визначено в дослідженні В. Хрутьби [18], необхідно 
сформулювати:

− мету впровадження програми поводження з 
відходами;

− галузь охоплення програми;
− терміни впровадження окремих проектів 

програми;
− роль та умови роботи проектних команд;
− відповідального (координатора) за впрова-

дження кожного локального проекту і його повнова-
ження.

Системний аналіз є найбільш конструктивним 
напрямом, який використовується для практичного 
застосування теорії систем до завдань управління. 
Конструктивність системного аналізу пов’язана з роз-
робленням методики проведення робіт, яка дає змогу 
врахувати всі суттєві фактори, що дають можливість 
побудувати ефективні системи управління в конкрет-
них умовах [19].

Системний аналіз для об’єктів транспорту засто-
совано в роботі [20; 21]. Особливо цей метод актуаль-
ний для побудови системних моделей розвитку тих 
чи інших процесів у тому числі й на рівні регіональ-
них програм.

Системний аналіз передбачає послідовний пере-
хід від загального до часткового, коли в основі аналі-
зу покладена конкретна кінцева мета, для досягнення 
якої створюється логістична система. Під час систем-
ного підходу кожна система може бути представлена 
інтегрованим цілим навіть тоді, коли вона складається 
з окремих роз’єднаних підсистем. Об’єкт є системою, 
що складаються зі структурованих і функціонально 
організованих елементів.

Системний підхід є систематизацією, об’єднанням 
предметів або знань про них шляхом установлення 
суттєвих зв’язків між ними. Під час такого синтезу 
необхідна далекоглядність, уміння пов’язувати близь-
кі цілі з далекими, технічні та економічні чинники з 
екологічними й соціальними. Вищезазначені особли-
вості системного аналізу якнайкраще підходять для 
процесів управління регіональними програмами без-
пеки об’єктів критичної інфраструктури транспор-
ту, адже під час дослідження цих об’єктів виникає 
необхідність чіткого розуміння факторів, процесів та 
елементів, що є на вході у функціонуванні системи,  

Таблиця 1. Шаблон матриці представлення й аналізу регіональних програм 
(у тому числі й для програм безпеки об’єктів критичної інфраструктури транспорту)

Елементи програми з позицій 
проектного підходу

для виконання завдань програм

Елементи програми з позиції традиційного (наявного) підходу
Напрям 

діяльності  
в рамках 

програми 1

Напрям 
діяльності  
в рамках 

програми 2

Напрям 
діяльності  
в рамках 

програми 3

Напрям 
діяльності  
в рамках 

програми m
Роботи в рамках програми (проекту)

1.1 1.n 2.1 2.n 3.1 3.n m.1 m.n

Етап (під продукт 1)
проект 1.1
проект 1.2
проект 1.k

Етап (під продукт 2)
проект 2.1
проект 2.2
проект 2.k

Етап (під продукт 3)
проект 3.1
проект 3.2
проект 3.k

Етап (під продукт S)
проект 3.1
проект 3.2
проект S.k
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програмних і проектних результатів на виході. Не 
менш важливим є чітке розуміння всіх процесів, які 
визначають фактори та критерії безпеки об’єктів кри-
тичної інфраструктури в регіональних програмах (на-
ведено вище на рис. 2). 

Отже, на основі вищезазначеного нами запропо-
нована системна модель управління регіональною 
програмою безпеки об’єктів критичної інфраструкту-
ри транспорту (наведено вище, рис. 2).

ВИСНОВКИ
Отже, в результаті дослідження проаналізовано під-

ходи до управління програмами. Визначено необхід-
ність розроблення дієвих механізмів щодо виконання 
регіональних програм безпеки об’єктів критичної інф-
раструктури в Україні. Запропоновано системну модель 
управління регіональними програмами безпеки об’єктів 
критичної інфраструктури транспорту, а також шаблон 
матриці представлення й аналізу регіональних програм 
безпеки об’єктів критичної інфраструктури транспорту.

Системна інформація 
управлінняВідхилення 

відсутні

ЕТ
А

П
И

 У
П

РА
В

Л
ІН

Н
Я

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО РІВНЯ БЕЗПЕКИ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄКТА ПРОГРАМИ

ВИЩА
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

Контроль та облік даних 
згідно зі специфікою програми

Вихідні дані стану об’єкта                                                Системна інформація управління

                                           Змінити стан           Утримати стан

Прогнозування та планування

Визначення необхідного 
стану системи

Визначення траєкторії 
переводу системи

Вирішення завдання
оптимізації

Оперативне управління

Вирішення завдання
стабілізації програми

Вирішення завдання
виконання програми

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

Вирішення завдання
моніторингу 

Планова й оперативна системна інформація

ОБ’ЄКТ 
УПРАВЛІННЯ

ПРОГРАМИ

Вихідні дані стану 
об’єкта програми 

управління

ЗОВНІШНЄ 
СЕРЕДОВИЩЕ

Деталізація дій згідно з 
цілями програми

Аналіз

Вихідні дані про стан навколишнього 
середовища

Рис. 2. Системна модель управління регіональними програмами безпеки об’єктів критичної інфраструктури транспорту
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abstract. purpose of the research is to develop a projective information model of scientific content as the basis of a 
system for evaluating its impact in the context of meeting information needs. In order to achieve this goal, the following 
tasks were fulfilled: possible areas of realization of the functional purpose of scientific content in the context of meet-
ing information needs were discovered; essential features of scientific content as a functional type of language were 
identified; the structure of the information model of scientific content, which reflects the links between the spheres of 
implementation of the functional purpose of scientific content and its features, was defined. Method. In conducting the 
research, such general scientific methods as analysis, synthesis, descriptive and modelling were used. The method of 
analysis was used to identify the areas of implementation of the functional purpose of scientific content and its essen-
tial features. The synthesis method was used to establish the relationship between the features of scientific content and 
the areas of realization of its functional purpose - projections. The descriptive method was used to disclose scientific 
concepts, in particular, to establish definitions of features of scientific content. The modelling method makes it possible 
to develop a structure for a projective model of scientific content that reflects the essential features of scientific content,  
which exhibit varying degrees of weight in each of the projections. The object of the study is to evaluate the impact 
of scientific content. The subject of the research is the development of a projective information model of scientific 
content, which reflects the links between the areas of implementation of the functional purpose of scientific content 
and its features in the context of meeting information needs. Results. The projective information model for evaluation 
of scientific content impact is constructed based on the correlation between 17 essential features of scientific content 
and 4 areas of implementation of its functional purpose - projections. Scientific content manifests itself in such spheres 
of social activity as science, practice, education/self-education, and the popularization of science, which ensures the 
information needs of consumers in scientific knowledge. Identified features of the scientific content correspond to its 
basic and additional communication tasks. An algorithm for determining the impact of the scientific content in a par-
ticular projection is developed. scientific novelty is the development of a projective information model of scientific 
content that reflects its essential features in the context of meeting information needs in various areas of its functional 
purpose. practical importance consists in the formation of a theoretical basis for the further development of a system 
of graduation characteristics to establish the weight of a feature in each of the projections and to determine the system 
of markers of each feature of scientific content for the use of electronic information retrieval systems.
Key words: scientific content; information model; evaluation; information needs; algorithm.
Анотація. мета дослідження полягає в розробленні проекційної інформаційної моделі наукового контенту 
як базису системи оцінювання його вагомості в контексті задоволення інформаційних потреб. Для досягнення 
поставленої мети виконано завдання: виявлено можливі сфери реалізації функціонального призначення на-
укового контенту в контексті задоволення інформаційних потреб; ідентифіковано істотні ознаки наукового 
контенту як функціонального типу мовлення; визначено структуру інформаційної моделі наукового контенту, 
що відображає зв’язки між сферами реалізації функціонального призначення наукового контенту та його озна-
ками. методика. Під час проведення дослідження використано такі загальнонаукові методи, як аналіз, синтез, 
описовий і моделювання. Метод аналізу використовувався для ідентифікації сфер реалізації функціонального 
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призначення наукового контенту та його істотних ознак. Метод синтезу – для встановлення взаємозв’язків між 
ознаками наукового контенту та сферами реалізації його функціонального призначення – проекціями. Описо-
вий метод застосовувався для розкриття наукових понять, зокрема для встановлення дефініцій ознак наукового 
контенту. Метод моделювання дає можливість розробити структуру проекційної моделі наукового контенту, 
що відображає істотні ознаки наукового контенту, які виявляють різну міру вагомості в кожній з проекцій. 
Об’єктом дослідження є оцінювання вагомості наукового контенту. Предметом дослідження є розроблення 
проекційної інформаційної моделі наукового контенту, що відображає зв’язки між сферами реалізації функці-
онального призначення наукового контенту та його ознаками в контексті задоволення інформаційних потреб. 
Результати. Проекційна інформаційна модель оцінювання вагомості наукового контенту побудована на основі 
співвідношення 17 істотних ознак наукового контенту й 4 проекцій, тобто сфер реалізації його функціональ-
ного призначення. Науковий контент виявляється в таких сферах суспільної діяльності, як наука, практика, 
освіта/самоосвіта та популяризація науки, що забезпечує задоволення інформаційних потреб споживачів у на-
уковому знанні. Ідентифіковані ознаки наукового контенту відповідають його базовим і додатковим комуніка-
ційним завданням. Розроблено алгоритм визначення вагомості наукового контенту в певній проекції. Наукова 
новизна полягає в розробленні проекційної інформаційної моделі наукового контенту, яка відображає його 
істотні ознаки в контексті задоволення інформаційних потреб у різних сферах реалізації його функціонального 
призначення. практична значимість полягає у формуванні теоретичної бази для подальшого розроблення 
системи градуювальних характеристик з метою встановлення вагомості ознаки в кожній із проекцій і визна-
чення системи маркерів кожної ознаки наукового контенту для застосування електронних інформаційно-по-
шукових систем.
Ключові слова: науковий контент; інформаційна модель; оцінювання; інформаційні потреби; алгоритм.

пОСТАНОВКА зАДАЧІ
Вагомість наукового контенту традиційно оці-

нюється в науковому середовищі кількістю цитувань 
іншими науковцями. У такому випадку виходить, що 
науковий контент, який оцінюється з позиції науковця, 
має цінність лише в науковій сфері. Для задоволення 
інформаційних потреб науковця кількість цитувань 
є певним маркером якості наукового знання. В умо-
вах стрімкого накопичення інформації це дає змогу 
сформувати вибірку авторитетних джерел. У цьому 
контексті надзвичайної популярності набули різнома-
нітні електронні системи управління бібліографічною 
інформацією, широко відомі як наукометричні бази да-
них, які інтегрують інструментарій для пошуку науко-
вого контенту та ідентифікації й обліку бібліографіч-
них посилань. Проте постає питання: чи можна лише 
підрахунком кількості цитувань адекватно виміряти 
реальну цінність наукової публікації? Цитування здій-
снюється науковцями, які можуть керуються при цьо-
му різними мотивами, серед яких нерідко побутують 
і недобросовісні практики: маніпулювання цитатами 
для «накручування» власних показників; ігнорування 
авторів наукових публікацій з особистих причин; циту-
вання лише авторитетних високоцитованих науковців 
та ігнорування молодих талановитих учених.

Отже, кількість цитат без якісного комплексного 
експертного аналізу дає доволі сумнівне й обмежене 
уявлення про реальну вагомість цитованої (нецито-
ваної) публікації. Це актуалізує необхідність розро-
блення нових методологічних підходів до оцінювання 
наукового контенту.

Вагомим аспектом, який залишається поза ува-
гою, є визначення вагомості наукового контенту для 

задоволення інформаційних потреб поза науковою 
сферою. Це актуалізує необхідність розроблення 
альтернативної електронної системи пошуку й оці-
нювання вагомості наукового контенту. В основу 
функціонування такої системи необхідно покласти 
інформаційну модель наукового контенту, яка відо-
бражатиме його істотні ознаки в контексті задоволен-
ня інформаційних потреб у різних сферах реалізації 
його функціонального призначення.

АНАЛІз ОСТАННІх ДОСЛІДжЕНЬ 
І пУБЛІКАЦІй

Невпинне розширення сфер наукових інтересів 
учених і вдосконалення інструментарію наукових до-
сліджень є чинниками інтенсифікації накопичення 
наукових знань, представлених у численних наукових 
виданнях. Цей процес характеризується певною біпо-
лярністю: наявність великої кількості джерел полег-
шує задоволення інформаційних потреб споживачів 
інформації, проте не гарантує отримання цілісного 
та істинного наукового знання. Це пояснюється тим, 
що споживач інформації неспроможний самостійно 
об’єктивно оцінити його повноту та якість. 

Необхідність розроблення й застосування якісно 
нових методологічних підходів до оцінювання ре-
зультатів наукової діяльності є, безумовно, актуаль-
ною науковою проблемою. Дослідники пов’язують 
це з численними обмеженнями, що супроводжують 
традиційні метрики [8]. Останніми роками все більше 
авторів критикують традиційні методи кількісного 
оцінювання наукової впливовості [4; 7; 9]. Про недо-
сконалості методики оцінювання свідчить наявність 
значних розбіжностей між показниками вагомості на-
укового контенту на основі підрахунку кількості ци-
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тат, отриманих у різних системах [10; 11]. Дослідники 
зазначають, що кількісні показники не відображають 
базових критеріїв оцінювання результатів наукових 
досліджень і лише комплексна оцінка – якісна та 
кількісна – може дати цілісне відображення наукових 
досліджень за такими критеріями: 1) якість наукової 
співпраці, 2) креативність у науці, 3) майстерність у 
виборі методів, 4) технічна база в аналізі; 5) уміння в 
інтерпретації [5]. 

Значний пласт досліджень пов’язаний із розро-
бленням альтернативних підходів до оцінювання ре-
зультатів наукових досліджень. Зокрема, J. Braithwaite 
представив усебічну модель досягнень дослідни-
ка (сomprehensive researcher achievement model, 
CRAM) – загальну модель, покликану мінімізувати 
ризик використання лише одного типу показників [6]. 
Автор зазначає, що будь-яка модель оцінювання нау-
кових досягнень повинна включати кількісний склад-
ник, а процес оцінювання повинен бути важким для 
маніпулювання. J. Braithwaite наголошує, що жодна 
традиційна метрика не відповідає цим критеріям. 
Для зменшення потенційних недоліків традиційних 
метрик автор пропонує паралельно використовувати 
інструментарій альтметрії та експертний аналіз. Вод-
ночас автор наголошує, що використання альтерна-
тивних підходів до оцінювання наукових досліджень 
вимагає подальшої стандартизації.

F. Zhao, Y.Lu.J. Zhang, О. Shai розробили новий 
алгоритм ранжування авторів за допомогою вимірю-
вання академічного впливу з використанням неодно-
рідних мереж цитування. Цей алгоритм є альтерна-
тивою алгоритму PageRank, який використовується 
для надання більшої ваги цитатам із більш впливових 
праць. Дослідники пропонують додати авторів до ме-
режі цитат, щоб важливість авторів і робіт оцінювала-
ся рекурсивно в одних рамках. Пропонований метод 
продемонстрував негативне співвідношення рейтин-
гу кращих авторів з рейтингом цитованості й рейтин-
гом підрахунків наукових праць [12].

Методологічні підходи до оцінювання результатів 
науково-технічної діяльності розробили І. Катерин-
чук, В. Кулик і В. Кравчук. Основу процесу оцінюван-
ня становить експертна оцінка в наукових установах 
та організаціях, закладах вищої освіти й інновацій-
но-активних підприємствах за критеріями новизни, 
значущості для науки і практики, об’єктивності, до-
казовості й точності. Загальна оцінка результатів на-
уково-технічної діяльності формується на основі уза-
гальнення всіх оцінок, представлених експертами в 
балах [2]. 

Дослідження М. Головянко присвячені розро-
бленню методу семантичної верифікації знань. Автор 
наголошує на необхідності інтелектуалізації інфор-
маційних систем в освіті й науці та пропонує онтоло-
гічну модель для обґрунтуванні достовірності знань, 
поданих у Web-просторі [1].

Отже, останні дослідження у сфері оцінювання 
якості наукового контенту вказують на необхідність 
системного перегляду методів, які використовують-
ся для оцінювання вагомості наукового контенту.  
J.R. Dettori, D.C. Norvell, J.R. Chapman наголошують, 
що майбутнє оцінювання результатів досліджень буде 
включати в себе більш збалансований підхід з ураху-
ванням як кількісної, так і якісної оцінки [8]. 

ВІДОКРЕмЛЕННЯ НЕ ВИРІшЕНИх 
РАНІшЕ ЧАСТИН зАГАЛЬНОЇ пРОБЛЕмИ

Дослідження у сфері оцінювання якості й вагомос-
ті наукового знання проводиться в таких напрямах:

– виявлення недоліків використання та вдоско-
налення традиційних метрик, застосованих на підра-
хунку кількості цитувань і публікаційної активності;

– розроблення альтернативних методів і підходів;
– розроблення часткових моделей, які дають ін-

струментарій для дослідження окремих актуальних 
сегментів наукового контенту.

Отже, невирішеним залишається завдання розро-
блення інформаційної моделі наукового контенту, яка 
відображатиме його істотні ознаки в контексті задо-
волення інформаційних потреб у різних сферах реа-
лізації його функціонального призначення.

мета дослідження полягає в розробленні про-
екційної інформаційної моделі наукового контенту 
як базису системи оцінювання його вагомості в кон-
тексті задоволення інформаційних потреб. Для досяг-
нення поставленої мети необхідно виконати завдання:

– виявити можливі сфери реалізації функціональ-
ного призначення наукового контенту в контексті за-
доволення інформаційних потреб;

– ідентифікувати істотні ознаки наукового контен-
ту як функціонального типу мовлення;

– визначити структуру інформаційної моделі нау-
кового контенту, що відображає зв’язки між сферами 
реалізації функціонального призначення наукового 
контенту та його ознаками.

мЕТОДИ, ОБ’єКТ ТА пРЕДмЕТ 
ДОСЛІДжЕННЯ

Під час проведення дослідження використано такі 
загальнонаукові методи, як аналіз, синтез, описовий. 
Метод аналізу використовувався для ідентифікації 
сфер реалізації функціонального призначення науко-
вого контенту та його істотних ознак. Метод синтезу 
– для встановлення взаємозв’язків між ознаками на-
укового контенту та сферами реалізації його функ-
ціонального призначення – проекціями. Описовий 
метод застосовувався для розкриття наукових понять, 
зокрема для встановлення дефініцій ознак наукового 
контенту. Метод моделювання дає можливість роз-
робити структуру проекційої моделі наукового кон-
тенту, що відображає істотні ознаки наукового кон-
тенту, які виявляють різну міру вагомості в кожній із  
проекцій. 
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Об’єктом дослідження є оцінювання вагомості 
наукового контенту. Предметом дослідження є роз-
роблення проекційної інформаційної моделі науко-
вого контенту, що відображає зв’язки між сферами 
реалізації функціонального призначення наукового 
контенту та його ознаками в контексті задоволення 
інформаційних потреб.

ОСНОВНИй мАТЕРІАЛ
Сфери реалізації функціонального призначення 

наукового контенту. Важливим аспектом оціню-
вання вагомості наукового контенту традиційни-
ми метриками є те, що залишається поза увагою 
функціональне та читацьке призначення наукового 
контенту. Призначення наукового контенту має чіт-
ку комунікаційну спрямованість, яка виявляється 
в задоволенні спеціальних інформаційних потреб 
споживачів у різних сферах суспільної діяльності. 
До таких сфер належать наука (теоретична та емпі-
рична); практика; освіта/самоосвіта; популяризація 
науки.

Кожній із визначених сфер суспільної діяльнос-
ті притаманний спеціальний набір інформаційних 
потреб. Рівень їх задоволення визначаємо як проек-
цію наукового контенту в конкретній сфері. Тобто 
реальну вагомість наукового контенту розглядаємо 
в усіх можливих його проекціях, зокрема в науці, 
практиці, освіті/самоосвіті й популяризації науки 
(рис. 1).

ЕмпіричнаТеоретична

Наука Практика Освіта/
самоосвіта

Популяризація 
науки

Проекції наукового контенту

Рис. 1. Проекції наукового контенту

Застосування проекційного підходу до формування 
моделі наукового контенту дає можливість розробити й 
імплементувати алгоритм його оцінювання в інформа-
ційних пошукових системах. Це дасть змогу комплек-
сно оцінити вагомість наукового контенту, оптимізувати 
підбір релевантної інформації, реалізувати диференці-
йований підхід до задоволення інформаційних потреб.

Алгоритм визначення вагомості наукового кон-
тенту в певній проекції передбачає такі етапи:

– ідентифікацію атрибутів моделі наукового кон-
тенту в кожній проекції;

– ідентифікацію ознак реального наукового кон-
тенту, який підлягає оцінюванню;

– зіставленню атрибутів моделі наукового кон-
тенту й ідентифікованих ознак реального наукового 
контенту;

– установлення рівня реалізації функціонального 
призначення наукового контенту в певній проекції.

Ідентифікація істотних ознак наукового контен-
ту як функціонального типу мовлення. Реалізація 
функціонального призначення наукового контенту 
втілюється через його жанрову варіативність. Відпо-
відно до теорії О. Троянської про структуру наукового 
стилю, провідну роль у становленні жанрової варіа-
тивності наукового контенту відіграють комунікацій-
ні завдання, які він виконує (таблиця 1).

Таблиця 1. Комунікаційні завдання наукового 
контенту за О. Троянською 

Базові
комунікаційні

завдання

фіксація дисциплінарного знання
розширення дисциплінарного знання

зміна дисциплінарного знання

Додаткові
комунікаційні

завдання

усне представлення наукового знання 
для встановлення безпосереднього 

контакту з аудиторією
узагальнено-стисле представлення 

нового наукового знання
оцінювання наукового знання, зокрема, 

з метою його промоції
популяризація наукового знання

Кожне комунікаційне завдання втілюється шля-
хом використання особливих стилістичних прийомів 

Таблиця 2. Ідентифікація ознак наукового контенту
Комунікаційні завдання наукового контенту Ознаки наукового контенту

фіксація дисциплінарного знання оригінальність, інформативність, поняттєвість, 
формалізованість, логічність, доказовість, 

узагальненість, прагматичність, експлікаційність, 
дескриптивність, алгоритмічність

розширення дисциплінарного знання

зміна дисциплінарного знання

усне представлення наукового знання для встановлення 
безпосереднього контакту з аудиторією

доступність, ілюстративність, образність, вибірковість, 
аксіоматичність, дидактичність

узагальнено-стисле представлення нового наукового знання
оцінювання наукового знання, зокрема,  

з метою його промоції
популяризація наукового знання
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і лінгвістичних засобів [3]. Тобто науковий контент, 
що виконує конкретне комунікаційне завдання, ха-
рактеризується особливим набором і співвідношен-
ням ознак. 

Ідентифікуємо ознаки наукового контенту, що є 
визначальними для виконання комунікаційних за-
вдань (таблиця 2). 

Оригінальність наукового контенту полягає в 
первинному характері вміщеної інформації, яка ста-
новить наукову новизну й відрізняє її від інших кон-
тентів.

Інформативність наукового контенту розглядаємо 
як об’єктивну насиченість тексту смисловими одини-
цями – інформемами.

Поняттєвість наукового контенту розглядаємо як 
об’єктивну насиченість тексту однозначними, точни-
ми лексичними одиницями на позначення понять – 
термінами.

Формалізованість наукового контенту розглядає-
мо як передавання смислів, поданих у вигляді фор-
мул, таблиць, графіків.

Логічність наукового контенту полягає в послі-
довному, структурованому, несуперечливому викладі 
смислів.

Доказовість наукового контенту полягає у вико-
ристанні документованої й фактологічної інформації 
та її інтерпретації.

Узагальненість наукового контенту полягає в по-
данні смислів з різним рівнем деталізації. 

Прагматичність наукового контенту полягає в 
проектуванні нового наукового знання на застосуван-
ня в практичній діяльності.

Дескриптивність наукового контенту полягає в 
планомірній інвентаризації об’єктів дослідження 

Експлікаційність наукового контенту полягає в 
розкритті значення поданих смислів.

Алгоритмічність наукового знання розглядаємо 
як методологічне, імперативне представлення засто-
сування смислів.

Доступність наукового контенту розглядаємо як 
простоту і зрозумілість викладу смислів для нефахівця.

Ілюстративність наукового контенту полягає у ві-
зуалізації текстової інформації.

Образність наукового контенту полягає у вико-
ристанні художніх мовних засобів для передавання 
сутності смислів.

Вибірковість наукового контенту полягає у фраг-
ментарному представленні сутності смислів.

Аксіоматичність наукового контенту розглядаємо 
як представлення смислів без аргументації та доказів.

Дидактичність наукового контенту – представлен-
ня смислів відповідно до методів та організаційних 
форм навчання.

Отже, ідентифіковано 17 функціонально-стильо-
вих ознак наукового контенту, в яких реалізується ва-
ріативність представлення наукового знання в різних 
проекціях. Ці ознаки властиві для наукового контенту 
в усіх проекціях, проте в кожній із них вони набува-
ють різного ступеня вираження та яскравості.

Проекційна модель наукового контенту відобра-
жає взаємозв’язки між сферою реалізації функціо-
нального призначення наукового контенту, тобто про-
екцією, і його ознаками. За формою представлення 
проекційна модель належить до структурних, оскіль-
ки подана у вигляді таблиці (таблиця 3). 

ОБГОВОРЕННЯ ОТРИмАНИх РЕзУЛЬТАТІВ

Розроблена проекційна модель наукового контен-
ту становить принципову спрощену картину спів-
відношення проекцій і проекційних ознак наукового 
контенту. Вона не враховує диференціацію ознак за 
ступенем вираження та яскравості в межах кожної з 
проекцій. Так, ознаки інформативність, поняттєвість, 
логічність, узагальненість, експлікаційність, де-
скриптивність та ілюстративність наукового контенту 
представлені в усіх його проекціях. Проте в кожній 
із проекцій ці ознаки набувають різного ступеня ва-
гомості. Зокрема, ознака поняттєвості є характерною 
рисою наукових досліджень, які широко оперують 
науковими поняттями на всіх етапах життєвого ци-
клу наукового знання: зародження, функціонування 
і трансформації. Вона набуває найвищого ступеня  

Таблиця 3. Проекційна модель наукового контенту
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Наука + + + + + + + + + + +
Практика + + + + + + + + + + + + +

Освіта/самоосвіта + + + + + + + + + + + +
Популяризація науки + + + + + + + + + + +



154

ЗБIРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 1   2019

вираження в науці і практиці, дещо поступається в 
проекції освіти та популяризації знань. В академічно-
му науковому контенті наукові поняття позначаються 
здебільшого термінами іншомовного походження, а в 
науково-популярному й науково-навчальному – влас-
ними мовними відповідниками. Насиченість термі-
нологічними одиницями та їх генетичне походження 
можуть слугувати маркерами для ідентифікації про-
екції наукового контенту в умовах застосування елек-
тронних інформаційно-пошукових систем. 

Інші ознаки наукового контенту виявляють мен-
шу поширеність у проекціях, що зумовлюється спе-
цифікою його комунікаційних завдань. 

Аналіз моделі свідчить, що за поширеністю в про-
екціях ознаки наукового контенту можна градуювати 
за 4 рівнями:

1 рівень, який охоплює ознаки, представлені в 1 
проекції: алгоритмічність, образність, дидактичність;

2 рівень, який охоплює ознаки, представлені у 2 
проекціях: оригінальність, доказовість, прагматич-
ність, доступність, аксіоматичність;

3 рівень, який охоплює ознаки, представлені в 3 
проекціях: формалізованість, вибірковість;

4 рівень, який охоплює ознаки, представлені в 4 
проекціях: інформативність, поняттєвість, логічність, 
узагальненість, експлікаційність, дескриптивність, 
ілюстративність.

Ураховуючи отримані результати, вважаємо, що 
перспективними напрямами дослідження є погли-
блення розробленої проекційної моделі наукового 
контенту в аспекті: розробити систему градуюваль-
них характеристик для встановлення вагомості озна-
ки в кожній із проекцій; визначити систему маркерів 
кожної ознаки наукового контенту для застосування 
електронних інформаційно-пошукових систем.

ВИСНОВКИ

Розроблення проекційної моделі оцінювання 
вагомості наукового контенту відбувалося в руслі 
визначення можливих сфер реалізації його функці-
онального призначення. Науковий контент виявля-
ється в таких сферах суспільної діяльності, як наука, 
практика, освіта/самоосвіта й популяризація науки, 
що забезпечує задоволення інформаційних потреб 
споживачів у науковому знанні. Ідентифіковано 17 
істотних ознак наукового контенту як функціональ-
ного типу мовлення, що відповідають його базовим 
і додатковим комунікаційним завданням. Розроблено 
алгоритм визначення вагомості наукового контенту 
в певній проекції. Визначено структуру проекційної 
інформаційної моделі наукового контенту, що відо-
бражає зв’язки між проекціями, в яких реалізується 
функціональне призначення наукового контенту, та 
його ознаками.
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abstract. The work raises important questions of the theory of pattern recognition, which are related to the General prob-
lem of constructing tree-like recognition schemes. It is clear that a simple, efficient, cost-effective method of constructing 
a logical tree of classification of the training sample allows you to provide the necessary speed, the level of complexity 
of the recognition scheme, which guarantees a simple and complete recognition of discrete objects. So, today there are 
various methods of constructing logical trees with a single use of features in the structure of a logical tree (algorithms of 
random trees, the method of branched collection of features with an initial assessment of informativeness), and trees with 
repeats of various features on the tiers of a logical tree (the algorithm of building a tree with a step-by-step assessment of 
the importance of features, and so on). The paper fixes the significant advantages of logical classification trees-software 
simplicity of building a classification tree, reducing the time of general generation of a logical tree, and so on. The work 
is relevant for all methods of pattern recognition in which the resulting classification function can be represented as a 
logical tree. In this paper, much attention is paid to the concept of a T – reference set, the relationship of T – reference sets 
with logical classification trees is shown, and expert systems are shown in the context of recognition problems. It should 
be noted that the question of support sets is directly related to the question of effective search of dead-end tests, It is the 
question of finding the set of all dead-end tests is a computationally complex combinatorial problem, and even with mod-
ern software and hardware (even using the parallelization mechanism) cannot be solved even for relatively small training 
samples (several thousand objects and features). Therefore, when solving practical problems, only a certain proportion 
of dead-end tests are calculated and used. Representation of recognition algorithms in the form of logical trees allows to 
save hardware memory of the computer at their practical implementation.
Key words: pattern recognition problems; logical tree; graph-scheme models; reference sets; training sample; expert 
systems.
Анотація. Робота порушує важливі питання теорії розпізнавання образів, які пов’язані із загальною 
проблематикою побудови деревоподібних схем розпізнавання. Зрозуміло, що простий, ефективний, економний 
метод побудови логічного дерева класифікації навчальної вибірки дає змогу забезпечити необхідну швидкодію, 
рівень складності схеми розпізнавання,  що гарантує проведення простого та повного розпізнавання дискретних 
об’єктів. Так, нині існують різноманітні методи побудови як логічних дерев з одноразовим використанням ознак 
у структурі логічного дерева (алгоритми випадкових дерев, метод розгалуженого вбору ознак з початковою 
оцінкою інформативності), так і дерев із повторами різних ознак на ярусах логічного дерева (алгоритм побудови 
дерева з покроковою оцінкою важливості ознак тощо). У роботі фіксуються суттєві переваги логічних дерев 
класифікації – програмна простота побудови дерева класифікації, зменшення часу загальної генерації логічного 
дерева та ін. Робота актуальна для всіх методів розпізнавання образів, в яких отримана функція класифікації 
може бути представлена у вигляді логічного дерева. У роботі велика увага приділена поняттю T–опорної 
множини, показаний зв’язок T–опорних множин із логічними деревами класифікації, показані експертні 
системи в розрізі задач розпізнавання. Варто зауважити, що питання опорних множин безпосередньо пов’язане 
з питанням ефективного пошуку тупикових тестів. Саме питання пошуку множини всіх тупикових тестів − 
обчислювано складна комбінаторна задача, яка навіть при сучасному програмно-апаратному забезпеченні 
(з використанням механізму розпаралелювання) не може бути вирішена навіть для порівняно невеликих 
навчальних вибірок (кілька тисяч об’єктів та ознак). Тому у процесі розв’язання практичних задач обчислюється 
та використовується лише певна частка тупикових тестів. Представлення алгоритмів розпізнавання у вигляді 
логічних дерев дає змогу економити апаратну пам’ять комп’ютера при їх практичній реалізації.
Ключові слова: задачі розпізнавання образів; логічне дерево; граф-схемні моделі; опорні множини; навчальна 
вибірка; експертні системи.
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пОСТАНОВКА зАДАЧІ
Як відомо, вибір системи опорних множин ви-

дається першим і основним етапом у загальній схемі 
алгоритмів обчислення оцінок, детально опрацьова-
них ще Ю. Журавльовим, який свого часу запропо-
нував  більш загальну формалізацію з різними спо-
собами вибору інформативних підсистем ознак та 
формулами обчислення оцінок. Зрозуміло, що вибір 
системи опорних множин також визначає множину 
задач, для розв’язку яких можна побудувати корек-
тний алгоритм класифікації [1]. У цьому дослідженні 
вводиться модифікація поняття опорної множини. Іс-
тотну роль при цьому грають логічні дерева класифі-
кації (ЛДК) Представлення алгоритмів розпізнавання 
у вигляді ЛДК дає змогу економити апаратну пам’ять 
комп’ютера при їх практичній реалізації. Отже, по-
стає задача розроблення ефективних методів та моде-
лей представлення схем класифікації у вигляді логіч-
них дерев класифікації.

АНАЛІз ОСТАННІх ДОСЛІДжЕНЬ 
І пУБЛІКАЦІй

Аналізуючи проблематику деревоподібних моде-
лей класифікації та розпізнавання, можна побачити 
певний брак досліджень у цьому напрямі, коли голо-
вна увага зміщена в бік концепції нейромережевого 
розпізнавання. Це дослідження продовжує цикл робіт, 
які присвячені методам та підходам деревоподібних 
схем розпізнавання (систем класифікації) дискретних 
об’єктів [2–8]. У них порушуються питання побудови, 
використання, та оптимізації логічних дерев. Так, з [3] 
відомо, що результуюче правило класифікації (схема), 
яке побудоване довільним методом або алгоритмом 
розгалуженого вибору ознак, має деревоподібну ло-
гічну структуру. Логічне дерево складається з вершин 
(ознак), які групуються по ярусах і отримані на пев-
ному кроці (етапі) побудови дерева розпізнавання [4]. 
Важливою задачею, яка виникає з [5], є задача синтезу 
дерев розпізнавання, які будуть представлятися фак-
тично деревом (графом) алгоритмів.

ВІДОКРЕмЛЕННЯ НЕ ВИРІшЕНИх 
РАНІшЕ ЧАСТИН зАГАЛЬНОЇ пРОБЛЕмИ

Зважаючи на початковий аналіз поточної про-
блематики розпізнавання та класифікації, можна ви-
ділити проблему побудови ефективної моделі роз-
пізнавання дискретних об’єктів (структури ЛДК).  
Є змога ефективної та економної роботи методу по-
будови структури логічного дерева на основі масиву 
навчальних вибірок великого об’єму.

мЕТА ДОСЛІДжЕННЯ
Метою роботи є отримання ефективних моделей 

побудови логічних дерев класифікації за допомогою 
поняття Т-опорної множини та можливості викорис-
тання концепції логічних дерев класифікації в теорії 
експертних систем. Саме це дасть змогу забезпечити 

простий та ефективний процес розпізнавання обра-
зів, а отже, отримати найбільш адекватну та еконо-
мічну форму результуючої схеми розпізнавання, що 
дозволить економити процесорний час на її роботу та 
оперативну пам’ять для зберігання.

ОСНОВНИй мАТЕРІАЛ
Формальне визначення Т−опорної множини та 

алгоритму розпізнавання
На першому етапі цього дослідження розглянемо 

модель добре відомих алгоритмів розпізнавання та 
класифікації типу обчислення оцінок.

Нехай стоїть задача класифікації за l  класами 
об’єктів деякої множини M M Mn� ���1 , де Mi −  
область ознак (метричний простір із метрикою pi , 
i n� �1, , ).

За допомогою навчаючої інформації I l� � , об’єкта 
S, будуються оцінки Гj(S), що належать j-вому класу, 
та за допомогою порогових функцій проводиться кла-
сифікація об’єкта. Кожен конкретний алгоритм класи-
фікації A в моделі визначається вибором системи опо-
рних множин ΩA, функцією близькості B w S S, , �� � ,  
завданням ваги об’єктів за навчаючою інформацією 
та правилом класифікації.

Оцінки Гj(S), як правило, вираховуються за фор-
мулою:

Γ𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑆𝑆𝑆𝑆) =
1

𝑁𝑁𝑁𝑁 ∗ |𝑊𝑊𝑊𝑊|� 𝛾𝛾𝛾𝛾(𝑆𝑆𝑆𝑆 ’)
𝑆𝑆𝑆𝑆’∈𝑊𝑊𝑊𝑊𝑗𝑗𝑗𝑗

� 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑤𝑤𝑤𝑤)𝐵𝐵𝐵𝐵(𝑤𝑤𝑤𝑤, 𝑆𝑆𝑆𝑆, 𝑆𝑆𝑆𝑆 ’)
𝑤𝑤𝑤𝑤∈Ω∈Ω𝐴𝐴𝐴𝐴

.

Зауважимо, що тут N  – множник, що нормує; 
.  – потужність (вага) деякої множини; Wj  – множина 

об’єктів навчаючої інформації, що належать j − вому 
класу j l� �� �1, , ; � S �� �  – деяке число, що відповідає 
кожному об’єкту з навчаючої інформації I l� �  (харак-
теризує ступінь важливості об’єкта S � , його інформа-
тивність); P w P Pi ik� � � ���

1
 – вага опорної множи-

ни  w i ik� � � �� �1, , ; S a an� �� �1, , , S b bn
� � �� �1, ,  –  

об’єкти з M ; B w S S, , �� � � 1 , якщо в деякій системі 
нерівностей p a b p a bi i i i i i i ik k k k1 1 1 1

, , , ,� � � � � � �� �  вико-
нано не менше q1  та не виконано не більше q2

 не-
рівностей, де q1 , �q2  фіксовані додатні числа та вектор 
� �1, ,�� �n , де � i i n� � �0 1, , ,�   у протилежному ви-

падку B w S S, , �� � � 0 . 
Перейдемо безпосередньо до головної ідеї 

Т-опорної множини, яка полягає у відборі та фіксації 
деякого набору ознак разом зі своїми значеннями.

Визначення 1. Т−опорна множина – це фіксова-
ний набір ознак із фіксованими їх значеннями:

e

X

e

X
k n

i

i

i

i

k

k

1

1

1, , , , ,�
�

�
��

�

�
�� � �� �

Систему T-опорних множин будемо позначати ΩТ.
Нехай зафіксовані деякі числа q1

, �q2
 та вектор 

� �1, , ,�� �n � де � i � 0 , i n� �1, , .
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Визначення 2. T−опорна множина
e

X

e

X
i

i

i

i

k

k

1

1

, ,�
�

�
��

�

�
���  

називається інформативною щодо об’єкта S , якщо в 
системі нерівностей p a e p a ei i i i i i i ik k k k1 1 1 1

, , , ,� � � � � � �� �  
виконано не менше q1  та не виконано не більше q2  
нерівностей.

Визначення 3. 
e

X

e

X
i

i

i

i

k

k

1

1

, ,�
�

�
��

�

�
���

називається інформативною щодо класу j  за 
інформацією I l� � , якщо в системі нерівностей 
p a e p a ei i i i i i i ik k k k1 1 1 1

, , , ,� � � � � � �� �   виконано не менше 
q1

 та не виконано не більше q2
 нерівностей, для дея-

ких об’єктів тільки j −  вого класу. Стосовно об’єктів, 
що не входять в �I l� � , жодних обмежень не наклада-
ється.

Введемо такі позначення: w w wT � �� �1, , �
, де wi  

буде i −  вою T–опорною множиною, � �  кількість 
T–опорних множин, H j −  множина об’єктів S , що 
належать класу H j

. Той факт, що T–опорна множи-
на, w  − інформативна до класу H j , будемо позначати 
так: w H j* , аналогічно w S* −  інформативність w  
до об’єкта S . Запис w H j*  означає, що є хоча б один 
об’єкт S H j∈ , що w H j* .

Нехай � �A
T  деяка фіксована система T–опорних 

множин � � �� �T w w1, , � , яка побудована за початко-
вою інформацією I l� � , S a an1, ,�� �  – деякий об’єкт 
із множини об’єктів M . Введемо також B w S,� � �  
функцію близькості «інформативності» об’єкта S до 
T–опорної множини w .

На наступному етапі за ΩA
T  та об’єктом S  буду-

ються оцінки Гj(S) належності j − вому класу об’єкта 
S  таким чином: Γ𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑆𝑆𝑆𝑆) = ∑ 𝐵𝐵𝐵𝐵(𝑤𝑤𝑤𝑤, 𝑆𝑆𝑆𝑆)𝑤𝑤𝑤𝑤∈Ω𝐴𝐴𝐴𝐴

𝑇𝑇𝑇𝑇 .
Класифікація об’єкта S  проводиться за до-

помогою деякої скінчено значної функції  
y=f(Гj(S)), що приймає значення 0 1, , ,… l . Отже, 
можемо зафіксувати таку модель T – алгоритму: 
{𝐴𝐴𝐴𝐴} = (Ω𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇 ,𝐵𝐵𝐵𝐵(𝑤𝑤𝑤𝑤, 𝑆𝑆𝑆𝑆), Γ𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑆𝑆𝑆𝑆),𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝑓𝑓𝑓𝑓(Γ𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑆𝑆𝑆𝑆))).

На відміну від відомих алгоритмів обчислення 
оцінок, тут центр уваги зміщений саме на вибір сис-
тем T–опорних множин за початково ю інформацією 
I l� � . Це дає змогу зменшити час класифікації довіль-
ного об’єкта S  шляхом попередньої обробки масиву 
навчальної інформації I l� �  (наприклад, організація 
асоціативного пошуку).

Дослідження цієї моделі алгоритмів можна було би 
провести за традиційною схемою, але у разі практичної 
програмної реалізації такого підходу потрібні доволі ве-
ликі затрати оперативної пам’яті комп’ютера та проце-
сорного часу. Це дослідження спрямоване на з’ясування 
можливостей значного зменшення витрат апаратних ре-
сурсів (оперативної пам’яті) при практичній реалізації 
алгоритмів за цією моделлю та її розширення.

Приведемо приклади деяких під-моделей введе-
ної моделі T–алгоритму:

(Ω𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇 ,𝐵𝐵𝐵𝐵(𝑤𝑤𝑤𝑤, 𝑆𝑆𝑆𝑆),Γ𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑆𝑆𝑆𝑆),𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝑓𝑓𝑓𝑓(Γ𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑆𝑆𝑆𝑆))),, нехай 

M i ni � � � � �0 1 1, , , , .�

На першому етапі введемо такі визначення.
Визначення 4. T−опорна множина називається 

інформативною щодо об’єкта S , якщо відповідна 
комбінація ознак T–опорної множини збігається з від-
повідними значеннями ознак цього об’єкта S .

Визначення 5. T−опорна множина називається 
інформативною щодо деякого класу j  за початковою 
інформацією I l� � , якщо відповідна комбінація ознак 
(мається на увазі саме набір фіксованих ознак цієї  
T–опорних множин) зустрічається тільки на деяких 
наборах об’єктів цього класу (тобто класу j ).

На наступному етапі зафіксуємо такі функції:

B w S
ÿêùîw S

ó
,

, *

,
� � �

1

0

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � �� � �ïðîòèëåæíîìóâèïàäêó

�
�
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Гj(S)
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©

j
w

S B w S
A
T

� � � � �
�
� ,

y
ÿêùî S S i j j l

ó ïðîòèëå
j i�
� � � � � � � � � �1 1 1 1

0

, , , , , , ,

,

� � � � � �
� � � ��

� �
ææíîìóâèïàäêó� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�
�
� ;

1) В якості ΩA
T  будемо вибирати тільки інформа-

тивні несуперечливі системи T–опорних множин. По-
значимо такі системи T–опорних множин � � �A

T U H, , 
а модель:

 R U H U H B w S S y f SA
T

j j, , , , , ,� � � � � � � � � � � �� �� �� “ “
.

Теорема 1. Немає деякого алгоритму T R U H� � �, ,  
який би видавав помилки на даних початкової на-
вчальної інформації I l� �  та відмови класифікації на 
всій множині допустимих об’єктів.

Доведення. Зафіксуємо довільну систему 
� � �A
T U H,  T–опорних множин з � � �A

T U H, . Візьме-
мо довільний об’єкт S  із початкової навчальної 
інформації I l� � , причому S H j lj� � �, , ,� 1 . Тоді 
відповідно до визначень інформативності та несу-
перечливості � � �A

T U H,  виходить, що �w S* ; � �i i1 , 
що з w S òàw S w H òàw H j ji i i j i j1 1 1 1* * * * ,� � � �� � � � � � .  
Отже, j j1 = , а це фактично означає, що немає до-
вільного алгоритму T , який би видавав помилки на 
масиву початкової навчальної інформації I l� � . Ана-
логічним чином доводиться друга частина теореми.

2) Якщо як ΩA
T  вибирати тільки інформативні T–

опорні множини, то системи T–опорних множин по-
значаємо � �� �A

T U , , а модель через

R U U B w S S y f SA
T

j j, , , , , ,�� � � �� � � � � � � � �� �� �� “ “ .

Алгоритми цієї моделі можуть видавати помилки 
розпізнавання на даних початкової навчальної інфор-
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мації I l� �  та відмови класифікації на деяких допус-
тимих об’єктах.

3) Якщо у якості ΩA
T  вибрати тільки несуперечли-

ві T – опорні множини, то системи T – опорних мно-
жин позначаємо � �� �A

T H, , а модель відповідно через 

R H H B w S S y f SA
T

j j�� � � �� � � � � � � � �� �� ��, , , , , ,“ � .

Тут також відповідно, що алгоритми цієї моделі 
не дають помилок розпізнавання на даних початко-
вої навчальної інформації I l� � , проте дають відмови 
класифікації на деяких допустимих об’єктах.

4) Якщо як ΩA
T  вибрати просто довільні T–опорні 

множини, то системи T–опорних множин позначаємо 
� � �� �A
T , , а отриману модель, відповідно, через

R B w S S y f SA
T

j j� �� � � � �� � � � � � � � �� �� ��, , , , , ,“ � .

Теорема 2. Кількість всіх алгоритмів у моде-
лі R � �� �,  буде дорівнювати 23 1n − , де n −   кількість 
ознак у задачі розпізнавання (в описі об’єктів почат-
кової НВ).

Доведення. При n = 1  маємо дві T–опорні мно-
жини:

0

1X
�

�
�

�

�
� , �

1

1X
�

�
�

�

�
� . При n = 2  маємо вісім T–опорних 

множин:
0

1X
�

�
�

�

�
�

,
� �

1 0

1 2X X
�

�
�

�

�
�
�

�
�

�

�
�,

,
�

1

2X
�

�
�

�

�
�

, 

0 0

1 2X X
�

�

�
�

�

�
�

, 

0 1

1 2X X
�

�

�
�

�

�
�

, 

1 0

1 2X X
�

�

�
�

�

�
�

,  

1 1

1 2X X
�

�

�
�

�

�
�

.

При n k=  маємо 21 1cn  T–опорних множин до-
вжини 1, 22 2cn  – довжини 2 і, відповідно, 2k n

kc  
– довжиною k . Отже, для довільного n  маємо 
S c c cn n n

n
n
n� � ���2 2 21 1 2 2 . Звідси Sn

n� �3 1 . Це 
кількість всіх можливих T–опорних множин. Кіль-
кість всіх можливих систем � � �� �A

T ,  при цьому ви-
значається 2 13 1n − − .

Зазначимо, що найбільший інтерес викликають саме 
прості системи T–опорних множин. Алгоритми розпіз-
навання, що їх визначають, не дають помилок розпізна-
вання на даних початкової навчальної інформації I l� �  
та відмов класифікації на всій множині допустимих 
об’єктів. Крім того, як буде показано далі, складність 
прийняття рішень на довільно допустимому об’єкті S  
не перевищує n , простих значень ознак цього об’єкта.

Теорема 3. Ємність всіх моделей R � �� �, , 
R H�� �, , R U ,�� � , R U H,� �  є cкінченою.

Для доведення теореми достатньо розглянути 
лише модель R � �� �, , оскільки інші є її частиною.

приклад. Нехай S1 0 0 0 0� � �, , , , S2 1 0 1 0� � �, , , , 
S3 1 1 1 1� � �, , , , S H1 1∈ , S H2 2∈ , S3 ∈�? . 

Для цього прикладу не існує � � �� �A
T ,  щоб T–алго-

ритм класифікував об’єкт S3  як належний до класу H1
.

Наслідок. Введення різних параметрів при об-
численні оцінок � j S� �  не розширяє моделі R H�� �, , 
R U H,� � .

Наведена теорема та її наслідок дають змогу роз-
глядати і інші моделі. Ці моделі можна розширити 
шляхом запропонованих інших визначень інформа-
тивності T–опорної множини щодо класу j та об’єкта 
S. Наведемо одне з них.

Визначення 6. T−опорна множина w називається 
інформативною щодо об’єкта S, якщо відповідна ком-
бінація значень ознак знаходиться в деякому відно-
шенні ϕ  з відповідними значеннями ознак об’єкта S. 

Визначення 7. T–опорна множина w називається 
інформативною щодо класу j за початковою інфор-
мацією I l� � , якщо існує відповідна множина деяких 
відношень ϕi , значень ознак всіх об’єктів класу j з 
комбінацією ознак множина w.

Визначення 8. ЛДК – це зв’язаний граф без ци-
клів, у некінцевих вершинах якого знаходяться озна-
ки (узагальнені ознаки, алгоритми, узагальнені алго-
ритми), а ребра нумеруються значеннями цих ознак. 
У кінцевих вершинах (кінцевого ярусу) ЛДК знахо-
дяться значення функції, що задає розбиття початко-
вої інформації на класи або символ ∆ невизначеності. 
Причому будуть виконуватись такі умови: 

а) на фіксованому шляху в ЛДК одна і та сама 
ознака зустрічається тільки один раз (випадок регу-
лярного дерева); 

б) об’єктам із I l� �  відповідає значення функції, 
що задає розбиття, за умови початкової відмінності 
між об’єктами різних класів (виконання гіпотези не-
суперечливості); 

в) довільному об’єкту I l� �  відповідає одно із зна-
чень множини 0 1, , ,�� �l .

Нині є різні алгоритми та методи побудови ЛДК, 
що задовольняють цьому визначенню та ін. [6−8].

Визначення 9. Правилом розпізнавання (класифі-
кації) є деякий оператор П, що приводить довільний 
допустимий об’єкт S за його інформаційним описом 
I S� �  у кінцеву вершину ЛДК (де знаходиться зна-
чення функції розпізнавання для цього об’єкта).

Визначення 10. Деякий алгоритм T називається 
алгоритмом розпізнавання (класифікації), якщо він 
переводить початкову інформацію I l� �  та інформа-
ційний опис довільного числа q  допустимих об’єктів 
I q� �  у вектор ar q+

, складений з елементів 0 1, , , ,�� �l  
де r I l� � � �  кількість об’єктів, що становлять почат-
кову інформацію I l� � , причому об’єктам із I l� �  від-
повідає значення функції, що задає розбиття, за умови 
початкової відмінності між об’єктами різних класів.

Очевидно, що фіксоване ЛДК, побудоване за по-
чатковою інформацією I l� �  із заданим правилом 
розпізнавання (класифікації), задає деякий алгоритм 
розпізнавання.

Теорема 4. Довільне ЛДК (за даними деякої по-
чаткової НВ) задає систему T–опорних множин,  
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причому кількість T–опорних множин у цій системі 
дорівнює кількості кінцевих вершин ЛДК, а кількість 
інформативних T–опорних множин щодо заданих 
класів дорівнює кількості визначених вершин ЛДК.

зауваження. Під визначеною вершиною ЛДК, 
розуміємо вершину в якій знаходиться конкретна міт-
ка зі значення ФР (число або константа). Тобто визна-
чена вершина зазвичай фіналізує деякий шлях (схему 
розпізнавання) в ЛДК.

Наслідок. Якщо в ЛДК всі кінцеві вершини ви-
значені, то воно задає просту систему T–опорних 
множин.

Доведення. Зафіксуємо в ЛДК деяку його визна-
чену вершину. Зрозуміло, що цій вершині відповідає 
цілком визначений шлях у ЛДК, що зв’язує її із по-
чатковою вершину ЛДК та характеризується деяким 
набором ознак і їх фіксованих значень. Це ніщо інше, 
як T–опорна множина. Здійснимо аналогічну проце-
дуру зі всіма кінцевими вершинами ЛДК. Очевидно, 
що кожна кінцева вершина в ЛДК задає деяку T–опо-
рну множину. Якщо кінцева вершина ЛДК визначена, 
то Т – опорна множина, відповідна цій вершині, буде 
інформативною щодо класу, номер якого знаходиться 
в цій вершині, бо об’єкти, що потрапляють у цю вер-
шину, належать одному фіксованому класу.

Доведення наслідка. Всі кінцеві вершини ЛДК 
визначені, отже: 

1) дерево визначає тільки інформативні Т–опорні 
множини до відповідних класів; 

2) кожен клас у ЛДК характеризується, щонай-
менше, одною кінцевою вершиною, яка, своєю чер-
гою, визначає інформативну Т–опорну множину 
щодо цього класу; 

3) довільний допустимий об’єкт класифікації S 
за допомогою деякого правила розпізнавання (кла-
сифікації) приводиться в одну з кінцевих вершин 
ЛДК, але ця кінцева вершина визначає інформативну  
Т–опорну множину щодо нього).

Питання експертних систем у розрізі логічних 
дерев класифікації

У цій частині дослідження порушимо важливе 
питання експертних систем у задачах розпізнавання 
образів.

Нехай маємо, що H H Hl� ���1 , де H Hl1, ,…  –  
класи об’єктів (образи). I l w wm� � � �� �1, ,  – деякі 
об’єкти з множини H , щодо яких відома приналеж-
ність до визначених класів, причому маємо таку ситу-
ацію: � � � � � � �H j l t t m w Hj t j, , , ; , , , ,1 1� � � . 

Аналогічно, I g w wg� � � �� �1
� �, ,  – деяка множина 

об’єктів із H , щодо яких не відома приналежність до 
класів. Тобто в задачі розпізнавання задана деяка НВ 
та необхідно провести процес класифікації невідомих 
об’єктів.

Отже, необхідно на основі цієї початкової інфор-
мації та деяких апріорних даних � H� �  побудувати 
алгоритм, який би довільний (але допустимий) об’єкт 

w H∈  за його інформаційним (ознаковим) описом 
I w� �  зарахував до визначеного класу Hl . 

Зауважимо, що багато задач розпізнавання мо-
жуть бути зведені до такої постановки. Наприклад, 
якщо w  – зображення, то за допомогою деяких алго-
ритмів Ai , i k� �1, ,  будь-якому зображенню може-
мо поставити у відповідність його опис I w� � , при-
чому тут алгоритми виступають як ознаки зображень.

Алгоритми розпізнавання будемо представляти у 
вигляді деревоподібних схем (тобто ЛДК).

Нехай f G
I l

� � �  та f G
I l

� � � � , де

f
f a a ÿêùî a a I l

f a a ÿêùî a a
n n

n n

�
� �

� �
�

�� � �� � � � �
�� � �

1 1

1 1

, , , , ,

, , , , ,�� � � � �
�
�
�

�� I l .
Як відомо ще з першого розділу цього досліджен-

ня, довільну функцію k  – значної логіки можна пред-
ставити у вигляді деякого ЛДК і, навпаки, довільному 
ЛДК можна поставити у відповідність функцію k  – 
значної логіки. На основі цього можна зробити такий 
висновок.

Теорема 5. Деяке ЛДК, що реалізує функції 
f f f l, , ,� � ��� �� � �1  з G I l� � , утворює базис задачі Zk

 
(ознаки приймають не більше як k  – різних значень), 
зауважимо, що тут l −  кількість класів.

Доведення. Для доведення цієї теореми на пер-
шому етапі зафіксуємо довільний набір, що не вхо-
дить в I l� � , та покажемо, що за допомогою фіксова-
ного ЛДК, яке реалізують функції  f f f l, , ,� � ��� �� � �1  з 
G

I l� � , та операції ∪  над ЛДК можна побудувати такі 
дерева, які би цей набір зарахували до різних класів, 
тобто  1 2, , ,�� �l . 

Зауважимо також, що ЛДК, які реалізують функ-
ції f f f l, , , ,� � ��� �� � �1  зараховують фіксований набір 
до різних класів. Це безпосередньо випливає із визна-
чення самої функції f � .

З іншого боку, варто зазначити, що ЛДК, яке від-
повідає довільній із функцій f f f l, , ,� � ��� �� � �1 , мож-
на поставити у відповідність повне ЛДК, яке еквіва-
лентне цьому логічному дереву. Тоді для довільного 
фіксованого набору можна зробити – «фактично до-
вільне значення» шляхом виконання однієї операції 
∪  в кінцевій вершині з ЛДК, яке дає потрібне значен-
ня. Ця операція зводиться до звичайної заміни одного 
значення на інше «яке потрібне нам на цьому етапі» 
та має математичне обґрунтування. 

Отже, «утворює базис задачі Zk
» фактично озна-

чає, що за допомогою деякого ЛДК, яке реалізують 
функції f f f l, , , ,� � ��� �� � �1  та операції ∪  над даними 
ЛДК ми можемо побудувати логічне дерево, яке реа-
лізує довільну функцію з Zk , тобто функцію з G

I l� � . 
Відомо, що довільному ЛДК можна поставити 

у відповідність повне логічне дерево класифікації 
(ПЛДК). Якщо як вершину піддерева вибрати кінце-
ву вершину ПЛДК та проводити операцію ∪  з до-
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вільним ЛДК з G I l� � , то результатом буде проста за-
міна одного значення іншим. Це повністю доводить 
теорему.

Найбільш просте доведення, яке, проте, на прак-
тиці не використовується, полягає в такій схемі: ЛДК 
→  ПЛДК →  заміна значень у кінцевих вершинах до-
вільного ЛДК.

Нехай маємо деякий колектив експертів, який 
представляє апріорну інформацію U H� � . Найбільш 
трудомістким процесом під час побудови експертних 
систем є етап отримання та формалізація знань екс-
пертів про цю задачу. 

Пропонується формалізований процес отримання 
цих знань. Тобто експертам пропонуються деякі фік-
совані твердження, які сформульовані за допомогою 
деякого логічного дерева (ЛДК) мовою, що близь-
ка до природних програмних інваріант (IF, THEN, 
ELSE), які безпосередньо фіксуються структурою са-
мого логічного дерева. 

Отже, задача експертів − погодитися або ні із цим 
твердженням (представленим у вигляді ЛДК). Резуль-
тати відповідей експертів ставляться в кінцеві верши-
ни деякого ЛДК. 

Фактично, теорема (5) говорить про те, що при 
виконанні доволі простих умов, що отримуються на 
основі інформації I l� � , можна побудувати довільний 
алгоритм розпізнавання для цієї задачі. Завдання екс-
пертів – обмежити кількість розв’язків. 

Отже, I l� � , I w� �  будемо називати первинною 
базою цієї задачі, D DE E

1 , ,�� ��
 – базою знань, а Dj

E  – 
ЛДК з оцінками експертів. Тобто побудова експертної 
системи буде полягати в знаходженні найбільш при-
йнятного розв’язку задачі.

ВИСНОВКИ

Зважаючи на все вищесказане в цьому досліджен-
ні, можна зафіксувати підсумкові пункти.

1) На відміну від алгоритмів обчислення оці-
нок, при роботі з T–алгоритмом центр уваги, зміще-
ний на вибір систем T–опорних множин за початко-
вою інформацією I l� � , дає змогу зменшити час кла-
сифікації довільного об’єкта S  шляхом попередньої 
обробки масиву начальної вибірки.

2) Формальне визначення T–алгоритму дає змо-
гу ввести нові означення інформативності T–опорних 
множин щодо довільного об’єкта S  та класу H j

.
3) Важливим фактом є те, що немає алгоритму 

довільного T–алгоритму з моделі R U H,� � , який би 
видавав помилки на даних початкової навчальної ін-

формації I l� �  та відмови класифікації на всій мно-
жині допустимих об’єктів. 

4) Алгоритми моделі R U ,�� �  можуть видавати 
помилки розпізнавання на даних початкової навчаль-
ної інформації I l� �  та відмови класифікації на дея-
ких допустимих об’єктах. 

5) Відповідно, алгоритми моделі R H�� �,  не 
дають помилок розпізнавання на даних початкової 
навчальної інформації I l� � , проте дають відмови 
класифікації на деяких допустимих об’єктах.

6) Загальна кількість всіх алгоритмів у моделі 
R � �� �,  (для довільних T–опорних множин) буде до-
рівнювати 23 1n − , де n −  кількість ознак у задачі роз-
пізнавання (інформаційного опису об’єкту НВ). 

7) Ємність всіх моделей R � �� �, , R H�� �, , 
R U ,�� �  та R U H,� �  cкінчена, це випливає з власти-
вості самої моделі R � �� �,  оскільки всі інші є її час-
тиною. 

8) Деяке логічне дерево, що реалізує функції 
f f f l, , ,� � ��� �� � �1  з G

I l� � ,  утворює базис задачі Zk , 
причому ознаки приймають не більше як k  – різних 
значень, а l −  кількість класів у задачі.

9) Для розв’язку задачі Z 2 −  достатньо побудува-
ти одне ЛДК – f, далі за допомогою алгоритму до на-
вчання з ЛДК – f будуємо ЛДК – f, тобто базис задачі Z2.

10) Аналогічно, для задачі Zk  – достатньо побу-
дувати одне ЛДК – f, далі за допомогою алгоритму до-
навчання з ЛДК – f будуємо ЛДК – f f f l, , ,� � ��� �� � �1 , 
тобто базис задачі Zk

. 
11) Складність прийняття рішень у задачі Z 2

 
(незалежно від кількості класів) не перевищує n  
бінарних порівнянь, де n  – кількість ознак у задачі 
(розмірність ознакового простору задачі). 

12) Складність прийняття рішень у деякій задачі 
Zk  не перевищує k n�� �1 *  порівнянь.  

13) Можливість ефективної побудови експерт-
них систем на основі отриманих результатів. 

14) Можливість ефективного використання до 
цього відомих алгоритмів (із різними еврістиками) 
при побудові нових систем (моделей) розпізнаван-
ня, класифікації, в тому числі – побудови експертних 
систем у розпізнаванні. 

15) Порівняна простота програмної реалізації 
цього підходу (розв’язувались тестові задачі з 3000 
бінарних ознак та 10 класами). 

16)  Складність побудови деякого ЛДК за по-
чатковою інформацією I l� �  еквівалентна числу 
Q n r* *� � , причому тут r I l� � � , а Q −  деякий ко-
ефіцієнт.
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abstract. The paper is devoted to studying the behavior of non-ideal gases on the basis of the virial expansion of 
pressure in powers of density as well as recently established exact cluster expansion of the partition function in terms 
of irreducible integrals. For a particular model of intermolecular interaction, determined by the corresponding interac-
tion potential, the calculation of high-order power coefficients in the specified expansion (virial coefficients) requires 
integration over a multidimensional configuration phase space of molecules and remains complex and technically 
challenging problem. In this paper, for a fourth-order irreducible cluster integral, which expresses the fifth virial coef-
ficient and consists of ten different integrals (fundamentally different irreducible products of Mayer`s functions), the 
coordinate transformation and the corresponding Jacobian are proposed that reduces the multiplicity of the integration 
over the configuration phase-space of five molecules by several times. In order to increase the speed of calculations, 
the corresponding Gaussian quadrature integration was implemented on the GPU using the DirectX11 ComputeShader 
multithread computing technology, which reduced the computation hundreds of times compared to the CPU calcula-
tions. For the intermolecular interaction potentials of the hard spheres, Sutherland, Lennard-Jones, and Morse, the fifth 
virial coefficient has been calculated over a wide range of temperatures. Integration errors were evaluated by the Aitken 
process. For the Lennard-Jones potential, which is widely used in the theory of real gases, the data obtained on the fifth 
virial coefficient have significantly improved the accuracy of theoretical isotherms and moved the theoretical binodal 
of this intermolecular interaction model closer to the experimental one. On the other hand, studying the behavior of 
the virial equation, as well as the exact cluster expansion of the configuration integral, showed a significantly smaller 
effect of the fifth virial coefficient on the thermodynamic parameters of non-ideal gases compared to the lower order 
coefficients.
Key words: virial equation of state; irreducible cluster integral; Gauss technique; intermolecular interaction potential.
Анотація. Робота присвячена дослідженням поведінки неідеальних газів на основі віріального розкладу тиску 
за степенями густини та нещодавно встановленого точного групового розкладу статистичної суми в термінах 
незвідних інтегралів. Для певної моделі міжмолекулярної взаємодії, що визначається відповідним потенціалом 
взаємодії, обчислення степеневих коефіцієнтів високих порядків у зазначеному розкладі (віріальних коефіці-
єнтів) потребує інтегрування по багатовимірному конфігураційному фазовому простору молекул і залишається 
технічно складною задачею. У цій роботі для незвідного групового інтеграла четвертого порядку, який виражає 
п’ятий віріальний коефіцієнт і складається з десяти різних інтегралів (принципово різних незвідних добутків 
функцій Майєра), запропоновано перетворення координат та відповідний якобіан, що в кілька разів зменшує 
кратність інтегрування в конфігураційному просторі усіх п’ятьох молекул. З метою підвищення швидкості 
розрахунків відповідне квадратурне інтегрування методом Гауса було реалізовано на графічному процесорі 
з використання технології багатопоточних обчислень ComputeShader бібліотеки DirectX11, завдяки чому час 
обчислень було зменшено в сотні разів порівняно з розрахунками на центральному процесорі. Для потенціа-
лів міжмолекулярної взаємодії твердих сфер, Сазерленда, Леннард-Джонса та Морзе були розраховані п’яті 
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вiрiальні коефіцієнти в широкому діапазоні температур. Похибка інтегрування оцінювалась процесом Ейткена. 
Для широко використовуваного в теорії реальних газів потенціалу Леннард-Джонса отримані дані по п’ятому 
віріальному коефіцієнту дали змогу суттєво підвищити точність теоретичних ізотерм та наблизити теоретичну 
бінодаль цієї моделі міжмолекулярної взаємодії до експериментальної. З іншого боку, дослідження поведінки 
віріального рівняння, так само як і точного групового розкладу конфігураційного інтеграла, показали суттєво 
менший вплив п’ятого віріального коефіцієнта на термодинамічні параметри неідеальних газів порівняно з 
коефіцієнтами нижчих порядків.
Ключові слова: віріальне рівняння стану; незвідний груповий інтеграл; метод Гауса, потенціал міжмолекуляр-
ної взаємодії.

пОСТАНОВКА пРОБЛЕмИ
Точний опис щільних станів речовини і, зокрема, 

фазових переходів першого роду досі залишається 
актуальною проблемою статистичної фізики [1]. Не-
зважаючи на те, що практично будь-який потенціал 
парної взаємодії U r( ) , що враховує як притягання, 
так і відштовхування молекул, має за певних умов 
призводити до фазових перетворень [2], що підтвер-
джують різні чисельні експерименти на базі методів 
Монте-Карло [3; 4] і молекулярної динаміки [4−6], те-
орія може описати такі перетворення тільки для дуже 
спрощених модельних систем [7−9], або з викорис-
танням додаткових гіпотез і апроксимацій [10−17].

АНАЛІз ОСТАННІх ДОСЛІДжЕНЬ 
І пУБЛІКАЦІй

Наявні суворі теоретичні підходи базуються на 
класичній однофазній статистиці Гіббса [12] і вико-
ристовують або рівняння Орнштейна-Церніке (ОЦ) 
[18], або віріальне рівняння стану (ВРС) [19]. На 
жаль, обидва підходи мають серйозні обмеження. 

ОЦ рівняння є не замкненим, а усі замикання, що 
використовуються на практиці, є апроксимаціями, 
адекватність яких оцінюється емпірично. Крім того, іс-
нують області станів, в яких рішення ОЦ рівняння роз-
ходиться [13−17; 20; 21]. Припущення, що ці області 
точно відповідають фазовим переходам першого роду 
[13; 14; 20; 21], поки що залишаються недоведеними.

ВРС виводиться на основі канонічного або вели-
кого канонічного розподілу Гіббса різними методами 
[1; 12; 19; 22]. Кожен віріальний коефіцієнт Bk +1  в 
цьому рівнянні однозначно зв’язаний із відповідним 
незвідним груповим інтегралом βk .

B
k
kk k� � �
�1 1

� ,                         (1)

В усіх виводах ВРС використовується наближен-
ня малої густини. Точного кількісного критерію адек-
ватності віріального рівняння не існує. На практиці 
зазвичай вважають, що ВРС є справедливим в усій 
області збіжності нескінченного віріального ряду.

Однак у роботі [23] було запропоновано новий 
метод точного визначення групового розкладу конфі-
гураційного інтеграла без обмежень за густиною. У 
рамках цього підходу були переглянуті межі адекват-
ності ВРС, а також виявлені точки початку процесу 

конденсації. Незважаючи на те, що точний груповий 
розклад значно відрізняється від віріального в області 
щільних станів, конфігураційний інтеграл, як і рані-
ше, виражається через незвідні інтеграли [23], а отже, 
через віріальні коефіцієнти (1).

Відповідно, можна вважати, що однією з пере-
шкод на шляху точного опису поведінки систем при 
будь-який густині залишається саме визначення вірі-
альних коефіцієнтів (або незвідних інтегралів).

Як правило, обчислення другого віріального кое-
фіцієнта, навіть для складних потенціалів взаємодії, 
не становить значних труднощів [24]. На жаль, визна-
чення віріальних коефіцієнтів вищих порядків у біль-
шості випадків, що мають практичний інтерес, мож-
ливе вже тільки чисельними методами і являє собою 
складну технічну задачу навіть для найпростіших по-
тенціалів взаємодії.

Деякі дослідники [25−29] намагалися уточнити 
рівняння стану з урахуванням третього і четвертого 
віріальних коефіцієнтів, а в окремих (значно спроще-
них) випадках навіть п’ятого і шостого коефіцієнтів 
[30−32]. Однак результати суперечать один одному в 
області низьких температур [25−27]. Більшість даних 
мають обмеження, як кількісні (пов’язані з техніч-
ними труднощами), так і за діапазоном температур 
(пов’язані зі спробами спростити інтегрування).

Було встановлено також, що поведінка ВРС із 
чотирма віріальними коефіцієнтами значно відрізня-
ється порівняно з рівнянням, в якому враховуються 
тільки три з них [33]. Тому метою цієї роботи було ви-
значення п’ятого віріального коефіцієнта (четвертого 
незвідного інтеграла) для різних потенціалів молеку-
лярної взаємодії в широкому інтервалі температур і 
дослідження його впливу на поведінку як ВРС, так і 
точного виразу для групового розкладу конфігурацій-
ного інтеграла [23].

Відповідні обчислення передбачають визначення 
досить громіздких підінтегральних виразів (суми різ-
них добутків функцій Майєра) в кожній точці інтегру-
вання. Причому визначення квадратурними методами 
дев’ятивимірного незвідного інтеграла, що відпові-
дає п’ятому віріальному коефіцієнту, вже за кількості 
вузлів n = 20 означає кількість точок інтегрування по-
рядку 1012(!). Такий об’єм обчислень занадто великий 
навіть для потужних центральних процесорів.
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Однак сучасні графічні процесори здатні реалі-
зовувати апаратну багатопоточність, що робить по-
вторювані операції над числами з плаваючою комою 
в сотні разів ефективнішими порівняно із аналогіч-
ними обчисленнями на базі центрального процесора. 
Можливості використання обчислювальних функцій 
графічного процесора нині надають (приблизно в рів-
ному обсязі) платформа CUDA і бібліотека DirectX11 
за допомогою технології ComputeShader. У роботі з 
метою прискорення обчислень використовувалась 
саме технологія ComputeShader бібліотека DirectX11.

мЕТА ДОСЛІДжЕННЯ
Метою роботи є обчислення четвертого незвід-

ного інтеграла та відповідного п’ятого віріального 
коефіцієнта для різних потенціалів парної міжмоле-
кулярної взаємодії в широкому діапазоні температур 
із використанням сучасної технології багатопоточ-
них обчислень ComputeShader графічної бібліотеки 
DirectX11.

ОСНОВНИй мАТЕРІАЛ
Якщо для пари молекул із номерами i  та j  ввес-

ти так звану функцію Майєра

f r
u r

kTij
ij( ) exp

( )
� �

�

�
�

�

�
� � 1

де u rij( )  – потенціал їх взаємодії, то кожен незвід-
ний груповий інтеграл βk  буде визначатися як інте-
грал суми всіх можливих добутків функцій Майєра 
( )k + 1  молекули по конфігураційній частині їх фазо-
вого простору (а на практиці − у нескінчених межах), 
який не виражається через незвідні інтеграли нижчих 
порядків.

Для четвертого незвідного інтеграла усі можливі 
різні схеми таких добутків (або графи) для п’яти мо-
лекул показані на рис. 1, де кожній функції Майєра 
відповідає лінія, що з’єднує молекули. Там же вказа-
на і кратність схем з урахуванням симетрії перестано-
вок індексів молекул.

12×

0

60× 10× 10× 30×

60× 15× 30× 10× 1×

1 2 3 4 5

6 7 8 9

Рис. 1. Незвідні графи для п’яти молекул

Всі ці схеми можна розбити на шість різних груп 
(див. рис. 2). Інтеграли всередині кожної групи відріз-
няються один від одного наявністю або відсутністю 
однієї функції Майєра (пунктирна лінія на рис. 2) і 
тільки в п’ятій і шостій групах є тільки по одному ін-

тегралу (під номерами 1 и 0 на рис. 1, відповідно), які 
принципово відрізняються від усіх інших.

1(3,4
)

2(5,8
)

3(7,9
)

4(2,6) 6(0)5(1)

Рис. 2. Групи подібних графів

Замість відстані між частинками rij  введемо 
безрозмірний квадрат цієї відстані s r Dij ij= 2 2 , где 
D  – деякий розмір, характерний для цього потенціа-
лу взаємодії. Використання такої заміни змінних дає 
змогу значно уніфікувати і спростити процес інте-
грування. Зокрема, за допомогою введення оберненої 
змінної t s= 1 /  вирішується проблема інтегрування 
в нескінчених межах − область інтегрування розбива-
ється на дві ділянки: в межах від 0.0 до 1.0 по змінній 
s  та від 1.0 до 0.0 по змінній t  (тобто в межах s  від 
1.0 до ∞ ). Крім того, в багатьох потенціалах взаємодії 
знижається ступінь залежності від rij , що позитивно 
впливає на точність інтегрування. Замість функції 
Майєра будемо використовувати

F s f D s� � � � � .

Виділимо в кожній схемі дві «основні» частинки 
1 і 2, які можуть бути «пов’язані» між собою чи ні 
функцією Майєра залежно від схеми. Інші три час-
тинки також можуть мати або не мати «зв’язки» з дво-
ма першими і одна з одною (рис. 3).

1

2

i

Рис. 3. Схема інтегрування

При заданому положенні перших двох молекул 
конфігурація такої системи повністю визначається на-
бором з 8 незалежних змінних: шістьма величинами 
s i1 , s i2  та двома кутами ϕij  і ϕik  між площиною 1 2i  
та площинами 1 2j  і 1 2k , відповідно. До цих восьми 
інтегралів додається однократне (завдяки сферичній 
симетрії) інтегрування по s12 . Однак таке 9-кратне ін-
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тегрування в усіх графах, крім 6-го, на рис. 2 можна 
значно спростити. Введемо функцію

F s F s ds F s ds
s s

s s

0 1 1 2 2
0

1
2

1
2

� � � � � � �
�� �

�� ��

�� ,              (2)

Ця функція для будь-яких трьох частинок при ві-
домому безрозмірному квадраті відстані між першою 
і другою s  відповідає інтегралу за всіма можливими 
положеннями третьої, яка пов’язана з ними функція-
ми Майєра ( s1  і s2  – безрозмірні квадрати відстані від 
третьої до перших двох).

З використанням функції (2) найпростішим чи-
ном виражаються інтеграли β41 , β44  і β45 ,  що відпо-
відають групам 1, 4 и 5 на рис. 2
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Використовуючи попереднє табулювання функції 
(2) в заздалегідь відомих вузлах, 9-кратні інтеграли 
зводяться до однократного β41  и потрійних β44 , β45 .

Взявши за основу функцію (2), додамо до трьох 
частинок четверту, яка пов’язана, як і третя, з двома 
першими, але має ще один додатковий зв’язок із тре-
тьою. Позначивши кут між площинами 132  і 142  ϕ , 
введемо іще одну функцію

F s s s F s ds F s ds F s d
s s

s s

1 13 23 1 1 2 2 3
00

1
2

1
2

, ,� � � � � � � � ����
�� �

�� ��

�
�

,

де s f s s s s s3 1 2 13 23� � �, , , ,  – безрозмірний квадрат 
відстані між третьою і четвертою частинками.

Тоді інтеграли β42 , β43 , що відповідають групам 2 
і 3, на рис. 2 будуть мати вигляд
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Складність цих шестикратних інтегралів приблиз-
но відповідає шестизв’язному інтегралу в четвертому 
віріальному коефіцієнті [33]. Але найбільш громізд-
ким, звичайно ж, є вираз для β46  – десятизв’язного 
інтеграла 6 на рис. 2
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де 
dS F s ds F s dsi i i i i
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Знаючи інтеграли в (3, 4, 5), що відповідають усім 
можливим графам, можна визначити четвертий не-
звідний інтеграл

� � � � � � �4 41 42 43 44 45 46� � � � � �

або за допомогою (1) п’ятий віріальний коефіцієнт.
Для дослідження були обрані чотири різних по-

тенціали міжмолекулярної взаємодії: однопараме-
тричний потенціал твердих сфер, двохпараметричний 
потенціал Сазерленда і потенціал Леннард-Джонса 
(12-6), а також трипараметричний потенціал Морзе. 
Перші два потенціали використовувалися, скоріше, 
для перевірки адекватності отриманих виразів, а ви-
бір останніх двох зумовлений їх широким застосу-
ванням у науці [34]. Всі потенціали містять параметр 
D (діаметр молекули або рівноважну відстань між 
парою молекул). Потенціали Сазерленда, Леннард-
Джонса і Морзе включають параметр ε0 (енергія дис-
оціації парного зв’язку), а потенціал Морзе містить 
ще й безрозмірний параметр α.

Для цих потенціалів за допомогою виразів (3, 4, 
5) обчислювалися значення п’ятого віріального ко-
ефіцієнта в безрозмірному вигляді b B B5 5 0

4= , де 
B D0

34 3� � , в широкому діапазоні безрозмірної тем-
ператури � �� kT 0 .

Для чисельного інтегрування в (3, 4, 5) викорис-
товувався метод Гауса, який оптимально поєднує точ-
ність і простоту, а також не вимагає визначення підін-
тегральних виразів на кінцях відрізку інтегрування. 
Для цього попередньо були створені таблиці вузлів 
і ваг інтегрування для різних значень числа вузлів 
n = 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60 [35]. 

Сучасні графічні процесори здатні реалізовувати 
апаратну багатопоточність, що робить повторювані 
операції над числами з плаваючою комою в сотні ра-
зів ефективнішими порівняно з аналогічними обчис-
леннями на базі центрального процесора. Відповідно, 
багатовимірне інтегрування в (4, 5) було адаптовано 
до багатопоточних обчислень. В інтегралах (4) для 
кожного вузла по s12  створювалася двовимірна сітка 
вузлів s13  і s23 , а обчислення F s s s1 12 13 23, ,� �  здійсню-
валося в потоковому режимі незалежно для кожного 
вузла сітки. Аналогічним чином, обчислення подвій-
ного інтеграла наприкінці виразу (5) здійснювалося 
незалежно у вузлах сітки інтегралів по S3 , S4  і S5 . 

Створювати комп’ютерні додатки зі зручним ін-
терфейсом користувача зручніше в середовищі Delphi 
(Embarcadero Studio), в той час як більш оптималь-
ним способом проводити числові розрахунки (і, тим 
більш, користуватись об’єктами та функціями біблі-
отеки DirectX) є використання середовища Visual 
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Studio (мови C# або C++). Тому сам алгоритм обчис-
лень був реалізований на C++ у вигляді динамічної 
бібліотеки (Virials.dll), функції якої можна потім ви-
користовувати вже в різних середовищах та на різних 
платформах.

Використання DirectX передбачає написання 
відповідного «шейдера» специфічною мовою HLSL 
(High Level Shading Language), що не дуже відріз-
няється від звичайного C# (скоріше, є його спроще-
ним та дуже «урізаним» варіантом, який не підтри-
мує деякі типи даних). Цей «шейдер» компілюється 
під час виконання програми (runtime compilation), і в 
коді він був представлений у вигляді кількох різних 
строкових констант, комбінації яких давали насправ-
ді два «шейдери»: для обчислень суми інтегралів 
β42 , β43  (4) (комбінація VS1S2S12_Shader_Header, 
VS1S2S12_Shader_TableFunc, VS1S2S12_Shader_
Main423) та однієї складової частини β46  (5) (комбі-
нація VS1S2S12_Shader_Header, VS1S2S12_Shader_
TableFunc, VS1S2S12_Shader_45Func, VS1S2S12_
Shader_Main5). 

Фрагмент коду з відповідними строковими кон-
стантами наведено нижче:

//common header of shaders
const char VS1S2S12_Shader_Header[] = 
  "#define MIN_float_S  1.0e-20f\n" 
  "#define M_PI         3.14159265358979323846\n" 
  "struct Knot { float3 wrz; };\n" 
  "struct ResBuff {\n"
  " float ResVal;\n"
  " float ResValEx;\n"
  "};\n" 
  "cbuffer cbCS : register( b0 )\n"
  "{\n"
  " uint4  iparam;\n" 
  " float4  fparam;\n" // fparam.x = e_kT; 
  " float4  fparamEx;\n" 
  "};\n" 
  "RWStructuredBuffer<ResBuff> mRes : 

register(u0);\n"
  "StructuredBuffer<Knot> Grid : register(t0);\n"; 
//implementation of GetIntS12 for 4_2&3 irreducible 
const char VS1S2S12_Shader_TableFunc[] =
  "struct FuncS12 { float3 Val3; };\n" 
  "StructuredBuffer<FuncS12> DirF : register(t1);\n" 
  "StructuredBuffer<FuncS12> InvF : register(t2);\n" 
  "float GetIntS12Val( float S, float dS )\n" 
  "{\n" 
  " if (S < MIN_float_S) { return -M_PI; }\n" 
  " else {\n" 
  "  if (dS > S) { return 0.0f; }\n" 
  "  else {\n"
  "   uint ipar = iparam.y - 1; \n"
  "    if (S <= 1.0f) {\n" 
  "     float3 imv;\n" 
  "     float3 mv = float3(1.0f, S * ipar, dS * ipar / S);\n" 

  "     mv = modf(mv, imv);\n" 
  "     mv.x = 1.0f;\n" 
  "     return dot( DirF[iparam.y * imv.y + imv.z].Val3, 

mv );\n" 
  "    } else {\n" 
  "     float3 imv;\n" 
  "     float3 mv = float3(1.0f, ipar / S, dS * ipar / S);\n" 
  "     mv = modf(mv, imv);\n" 
  "     mv.x = 1.0f;\n" 
  "     return dot( InvF[iparam.y * imv.y + imv.z].Val3, 

mv );\n" 
  "    }\n" 
  "  }\n" 
  " }\n" 
  "}\n"
  "float GetIntS12( float R1, float R2, float Z1, float 

Z2 )\n" 
  "{\n"
  " float r = Z1 - Z2;\n"  
  " return GetIntS12Val( R1*R1 + R2*R2 + r*r, 

2.0f*R1*R2 );\n"  
  "}\n"; 
//implementation of GetIntS12 for 4_5 irreducible 
const char VS1S2S12_Shader_45Func[] =
  "StructuredBuffer<float3> GP : register(t1);\n"

  "float GetIntS123( float3 s, float3 ds ) \n" 
  "{ \n"
  " float mRes = 0.0f;\n"
  " for (uint i = 0; i < iparam.z; i++) {\n"
  "  float mRes3 = 0.0f;\n"
  "  float3 mG = GP[i];\n"
  "  for (uint j = 0; j < iparam.z; j++) {\n"
  "   float3 mG3 = GP[j];\n"
  "   mRes3 += mG3.x*(EFunc(s.y-

ds .y*mG3.y)*EFunc(s . z -ds . z* (mG.y*mG3.y-
mG.z*mG3.z)) + "

  "     EFunc( s.y + ds.y*mG3.y )*EFunc( s.z + 
ds.z*(mG.y*mG3.y - mG.z*mG3.z) ) );\n"

  "  }\n"
  "  mRes += mG.x*EFunc( s.x - ds.x*mG.y 

)*mRes3;\n"
  " }\n"
  " return mRes;\n"
  "} \n"

  "float GetIntS12( float R1, float R2, float Z1, float 
Z2 ) \n" 

  "{ \n"
  " float3 ds = float3(Z1 - fparamEx.y, Z2 - fparamEx.y, 

Z1 - Z2);\n"
  " float3 Rsq = float3(fparamEx.x*fparamEx.x, 

R1*R1, R2*R2);\n"
  " float3 s=float3(Rsq.x+Rsq.y+ds.x*ds.x,Rsq.

x+Rsq.z+ds.y*ds.y,Rsq.z+Rsq.y+ds.z*ds.z);\n"
  " ds = float3(2.0f*fparamEx.x*R1, 
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2.0f*fparamEx.x*R2, 2.0f*R2*R1);\n"
  " return GetIntS123(s, ds); \n"
  "} \n";
//entry point for shaders of 4_23 irreducible
const char VS1S2S12_Shader_Main423[] = 
  "void CSMain( uint3 DTid : SV_DispatchThreadID 

)\n" 
  "{\n" 
  " float3 aKnot1 = Grid[DTid.x+iparam.w].wrz;\n" 
  " float3 aKnot2;\n" 
  " float Result = 0.0f;\n" 
  " for ( uint i=0; i < iparam.x; i++ )\n" 
  " {\n" 
  "  aKnot2 = Grid[i].wrz;\n" 
  "  Result += aKnot2.x * GetIntS12(aKnot1.y, 

aKnot2.y, aKnot1.z, aKnot2.z);\n" 
  " }\n" 
  " mRes[DTid.x].ResVal = aKnot1.x * Result;\n" 
  " mRes[DTid.x].ResValEx = aKnot1.x * 

Result*Result;\n" 
  "}\n";
//entry point for shader of 4_5 irreducible
const char VS1S2S12_Shader_Main45[] = 
  "void CSMain( uint3 DTid : SV_DispatchThreadID )\n" 
  "{\n" 
  " float3 aKnot1 = Grid[DTid.x+iparam.w].wrz;\n" 
  " float3 aKnot2;\n" 
  " float Result = 0.0f;\n" 
//    " for ( uint i=0; i < iparam.x; i++ )\n" 

  " for ( uint i=0; i < DTid.x; i++ )\n" 
  " {\n" 
  "  aKnot2 = Grid[i].wrz;\n" 
  "  Result += aKnot2.x * GetIntS12(aKnot1.y, 

aKnot2.y, aKnot1.z, aKnot2.z);\n" 
  " }\n"
  " Result = 2.0f*Result + aKnot1.x * 

GetIntS12(aKnot1.y, aKnot1.y, aKnot1.z, aKnot1.z);\n" 
  " mRes[DTid.x].ResVal = aKnot1.x * Result;\n" 
  "}\n";

Сітка самих вузлів змінних s13  і s23  (разом із 
вагою для кожного вузла) була розміщена в буфері 
«Grid» (у пам’яті GPU), протабульована функція (2) 
для змінної s та оберненої змінної t s= 1 /  (для інте-
грування в нескінчених межах) розміщувалась у від-
повідних буферах «DirF» та «InvF». Точкою входу до 
«шейдеру» в обох варіантах була функція «CSMain».

Завдяки використанню GPU обчислення одного 
значення суми � �42 43�  для потенціалів Леннард-
Джонса або Морзе при n = 30 займало на ПК із гра-
фічним процесором GeForce GTS 450 близько 1 с (для 
порівняння, на базі центрального процесора IntelCore 
i5 2.67 GHz такі ж розрахунки займали близько 1,5 
хв). Розрахунки одного β46  при n = 15, навіть із ви-
користанням GPU, займали приблизно 1 год.

Розрахунки для твердих сфер вже при n = 20 да-
ють значення b B5 0

40 00 0= , 69173448719 843 , що добре 
узгоджується з відомим b B5 0

40 00 0 000� �( , , )69 2  [36].

1.00 10.00 100.00
-0.008

-0.004

0.000

0.004

0.008

τ 

Рис. 4. Залежність п’ятого віріального коефіцієнта b5  для потенціалу Сазерленда від температури τ. 
Пунктир показує b5  для твердих сфер
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На рис. 4 показана залежність b5  від температури 
τ для потенціалу Сазерленда. Там же показано зна-
чення b5  для твердих сфер, до якого прагне залеж-
ність при T � � .

На рис. 5 зображені залежності b5  від температу-
ри τ для потенціалів Морзе і Леннард-Джонса.

Використовуючи точний вираз для групового роз-
кладу конфігураційного інтеграла [23] і відповідне 
рівняння стану для безрозмірного тиску p PB� 0 0�  
і об’єму v B� 1 0� ,  були розраховані ізотерми для 
потенціалу Леннард-Джонса з урахуванням різного 
числа віріальних коефіцієнтів (рис. 6).

Рис. 5. Залежність п’ятого віріального коефіцієнта b5  для потенціалів Леннард-Джонса 
(суцільна лінія) і Морзе (пунктир) від температури τ. 
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Рис. 6. Ізотерми рівняння [23] з трьома (штрих-пунктир), чотирма (пунктир) і п’ятьма 
(суцільна лінія) віріальними коефіцієнтами для потенціалу Леннард-Джонса при різних 
температурах (знизу вгору) τ: 1,2; 1,25; 1,29 
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а – α = 3,0; б – α = 6,0; в – α = 9,0

На рис. 7 представлені відповідні криві конденсації 
з урахуванням різного числа віріальних коефіцієнтів. 
Можна побачити, що врахування п’ятого коефіцієнта 
змінює ізотерми і криву конденсації значно менше по-
рівняно із четвертим. Крім того, критичні температура 
та тиск з урахуванням як чотирьох, так і п’яти віріаль-
них коефіцієнтів лежать в області відомих експеримен-
тальних значень [3−6]. Можна припустити, що вплив 
шостого віріального коефіцієнта буде ще меншим, а це 
означає, що в деяких випадках достатньо враховувати 
тільки перші п’ять коефіцієнтів.

ВИСНОВКИ
Були отримані точні вирази усіх складників чет-

вертого незвідного інтеграла (п’ятого віріального 
коефіцієнта) через інтегральні функції, які можна за-
стосовувати для потенціалів парної взаємодії різно-
го виду (як гладких, так і кусково-безперервних). У 
майбутньому можливе використання подібних вира-
зів для обчислення віріальних коефіцієнтів більших 
порядків.

На основі цих виразів було створено алгоритм чи-
сельного розрахунку п’ятого віріального коефіцієнта, 
адаптований для використання сучасних засобів апа-
ратного прискорення обчислень.

Були отримані значення п’ятого віріального ко-
ефіцієнта для потенціалу твердих сфер, потенціалів 
Сазерленда, Морзе і Леннард-Джонса в широкому 
діапазоні температур, які можуть безпосередньо ви-
користовуватися в наукових дослідженнях різних сис-
тем.

Зокрема, для потенціалу Леннард-Джонса на 
основі точного виразу конфігураційного інтеграла 
[23] були отримані ізотерми в області великої густини 
та крива конденсації. Дослідження цього конкретного 
випадку показують, що вплив віріальних коефіцієн-
тів на поведінку системи поступово зменшується з 
ростом їхнього порядку. Принаймні, вплив п’ятого 
коефіцієнта на поведінку ізотерм та положення кри-
вої конденсації виявився значно меншим порівняно із 
впливом четвертого. Хоча не можна виключати, що 
інформація про коефіцієнти вищих порядків у май-
бутньому змінить ці висновки.
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Рис. 7. Криві конденсації рідини Леннард-Джонса з урахуванням трьох (штрих-пунктир), 
чотирьох (пунктир) і п’яти (суцільна лінія) віріальних коефіцієнтів. Показані також граничні 
значення критичних параметрів (пунктирні лінії) згідно з даними різних досліджень [3−6]
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abstract. the aim of the research is to create modeling hierarchical tools for the synthesis of executive systems based 
on the ontology of the problem area and multi-agent approach. The object of research is the synthesis of executive 
structures designed to carry out business processes within the framework of organizational-te chnical systems. In the 
research process, system analysis and synthesis are used, as well as the agent representation of the executive structure 
elements. the results of the research is a complex of conceptual models. This complex allows to solve theoretical 
synthesis problems: to form a model complex with possibility to perform a formal description of a business process 
and a business operation into the operational space of the organizational-technical system; to create mathematical 
support for monitoring business processes at the level of individual workstations and at the level of organizational-
technical systems. scientific novelty consists in the following positions. 1. The conceptual ontological model of the 
synthesis problem area for the controlled executive system structure is proposed. Designed model is characterized by 
possibility of providing operations of storage, buffering, transformation, moving and functioning quality optimization 
in own structure and model relationships. Implemented operations are realized by maximizing the changing freedom 
degrees number of the material and information input parameters of products and the system. Such approach gives 
theoretical premises for solving the problem of forming optimal executive groups within the organizational-technical 
systems framework. 2. The generalized structure concept of the production class controlled system has been improved 
by using embedded matrix relationships description and agent approach with agents set divided on subsets agreed to 
their functions of inventory management, monitoring, business process regulating and quality controlling. Developed 
concept provides a methodological basis for building many automatic and ergatic systems for various purposes in vari-
ous subject areas. the practical value of the research is to develop a model and method for the dynamic formation 
of executive structures in robotic organizational-technical systems; to develop models for recognizing situations and 
errors in performing business operations in a robotic organizational-technical system.
Key words: system; business process; synthesis; agent; criterion.
Анотація. метою дослідження є створення модельного ієрархічного інструментарію для синтезу керованої 
виконавчої системи на основі онтології проблемної області та мультиагентного підходу. Об’єктом дослідження 
є процес синтезу виконавчих структур, призначених для виконання бізнес-процесів у рамках організаційно-
технічних систем. У процесі дослідження використовуються системний аналіз і синтез, а також агентне 
подання елементів виконавчої структури. Результатами роботи є комплекс концептуальних моделей, який 
дозволяє вирішити теоретичні завдання синтезу, а саме: сформувати комплекс моделей, що дають можливість 
відобразити формальний опис бізнес-процесу і бізнес-операції в операційний простір організаційно-технічної 
системи і створити математичне забезпечення для здійснення моніторингу бізнес-процесів як на рівні окремих 
автоматизованих робочих місць, так і на рівні організаційно-технічних систем. Наукова новизна полягає у 
таких положеннях: 1. Запропонована концептуальна онтологічна модель проблемної області синтезу структури 
керованої виконавчої системи, яка відрізняється тим, що у складі й взаємозв’язках моделі передбачені можливості 
забезпечення операцій зберігання, буферизації, перетворення, переміщення і оптимізації якості функціонування 
за рахунок максимізації кількості ступенів свободи зміни параметрів матеріальних та інформаційних вхідних 
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продуктів і самої системи, що дає теоретичні передумови вирішення задачі формування оптимальних 
виконавчих груп у рамках організаційно-технічних систем. 2. Вдосконалена концепція узагальненої структури 
керованої системи виробничого класу за рахунок використання вкладеного матричного опису зв’язків та 
агентного підходу, в якому множину агентів поділено на підмножини за виконуваними функціями управління 
запасами, моніторингу, регулювання бізнес-процесу й контролю його якості, що дає методичну основу для 
побудови множини автоматичних і ергатичних систем різного призначення у різних предметних областях. 
практична значимість роботи полягає у розробці моделі та методу динамічного формування виконавчих 
структур у роботизованих організаційно-технічних системах; розробці моделі розпізнавання ситуацій і 
помилок виконання бізнес-операцій у роботизованій організаційно-технічній системі. 
Kлючові слова: система; бізнес-процес; синтез; aгент; критерій.
Аннотация. Целью исследования является создание модельного иерархического инструментария для синтеза 
управляемой исполнительной системы на основе онтологии проблемной области и мультиагентного подхода. 
Объектом исследования является процесс синтеза исполнительных структур, предназначенных для выполнения 
бизнес-процессов в рамках организационно-технических систем. В процессе исследования используются 
системный анализ и синтез, а также агентное представление элементов исполнительной структуры. 
Результатами работы является комплекс концептуальных моделей, который позволяет решить теоретические 
задачи синтеза, а именно: сформировать комплекс моделей, которые дают возможность отразить формальное 
описание бизнес-процесса и бизнес-операции в операционное пространство организационно-технической 
системы и создать математическое обеспечение для осуществления мониторинга бизнес процессов как на 
уровне отдельных автоматизированных рабочих мест, так и на уровне организационно-технических систем. 
Ключевые слова: система; бизнес-процесс; синтез; агент; критерий.

пОСТАНОВКА зАДАЧИ
При решении задач системно-методологического 

характера, таких как структурный анализ и синтез 
организационно-технических систем (ОТС) со струк-
турной адаптацией, возникает специфическая пробле-
ма формирования обобщенных концепций, критериев 
и структур для обеспечения возможности создания 
полной системы взаимосвязанных решений на осно-
ве иерархического объединения конечного множества 
моделей, методов и технологий. На первых этапах 
системного синтеза необходимо построить основ-
ные концепции, которым подчиняются компоненты 
системы в иерархической структуре. Ведущую роль 
в этом играют, на наш взгляд, теоретико-множествен-
ные представления. Поэтому, рассматривая каждую 
задачу разработки модели одного из компонентов ис-
полнительной системы, следует придерживаться ие-
рархии описания, на верхнем концептуальном уровне 
которой формируется теоретико-множественная мо-
дель. Такой подход кажется естественным и позво-
ляет структурировать решение задачи и сделать его 
логически прозрачным.

Конструируя методологию системного синте-
за, необходимо учесть и соединить область проблем 
пользователей (представителей заинтересованной 
стороны) и область проблем выработки системных ре-
шений. Потребность в динамическом формировании 
исполнительных структур в рамках ОТС возникает из 
противоречия между требованием гарантированного 
выполнения множества бизнес-операций в установ-
ленные сроки и ограничениями на технологические и 
организационные возможности ОТС. Другими слова-

ми, пользователи видят проблему в низкой эффектив-
ности ОТС. Для устранения проблемы необходимо 
формировать гибкую структуру, адаптирующуюся в 
процессе поступления новых заявок на выполнение 
бизнес-операций. 

Задачей работы является построение онтологиче-
ской модели проблемной области с учетом как точки 
зрения пользователя, так и возможных системных ре-
шений абстрактного уровня. 

АНАЛИз пОСЛЕДНИх ИССЛЕДОВАНИй 
И пУБЛИКАЦИй

Современные ОТС в любой отрасли, как прави-
ло, имеют в своем составе множество элементов со 
сложной схемой взаимосвязей. В задачах синтеза оп-
тимальных исполнительных структур, способных к 
адаптации при меняющихся потоках заявок, важно 
иметь единое формальное описание, охватывающее 
иерархическую структуру ОТС и множество парал-
лельных связей. Создание такого описания являет-
ся достаточно сложной задачей [1; 2]. Сложности 
структурного синтеза исполнительных систем свя-
заны в первую очередь с неопределённостью усло-
вий задач проектирования, когда не полностью кон-
кретизированы модели и алгоритмы формирования 
исполнительных структур [3; 4]. В идеале должна 
существовать некая «универсальная» метамодель, от-
ражающая вертикальные и горизонтальные связи в 
системе на любом уровне иерархии [5]. Однако в про-
цессе синтеза многоуровневых структур обычно не 
удается учесть все системные свойства, представлен-
ные на верхних уровнях иерархического модельного 
описания, что является общей проблемой. С другой 
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стороны, анализ последних публикаций не выявил 
работ, связанных с математическим моделированием 
исполнительных иерархических структур. Как при-
меры общего подхода можно привести работы [6–9], 
в которых задачи проектирования координационных 
процессов ставятся в практическом плане, хотя и с 
использованием известных средств моделирования, 
концептуальных и онтологических подходов. 

ОТДЕЛЕНИЕ НЕРЕшЕННых ЧАСТЕй 
ОБщЕй пРОБЛЕмы

Таким образом, представляется актуальным и по-
лезным с точки зрения задач синтеза динамически из-
меняющихся исполнительных структур разработать 
онтологический и модельный подход для представ-
ления иерархической организационно-технической 
системы с учетом ее функционального назначения и 
общих показателей качества.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью исследования является создание модель-

ного иерархического инструментария для синтеза ис-
полнительных систем на основе онтологии проблем-
ной области и мультиагентного подхода. 

мЕТОДы, ОБъЕКТ И пРЕДмЕТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе исследования используются систем-
ный анализ и синтез, а также агентное представление 
элементов исполнительной структуры.

Объектом исследования является процесс синтеза 
исполнительных структур, предназначенных для вы-
полнения бизнес-процессов в рамках организацион-
но-технических систем.

Предметом исследования являются концептуаль-
ные и онтологические модели проблемной области.

ОСНОВНОй мАТЕРИАЛ
Описание сущностей онтологии проблемной 

области
Раскроем содержание сущностей онтологии. 

Введем понятие операции как акта изменения есте-
ственного хода событий путем направленного преоб-
разования продуктов: операция – это ограниченный 
во времени управляемый (направленный) процесс 
преобразования входных продуктов данной операции 
в выходные продукты, обладающие новыми потреби-
тельскими свойствами.

Бизнес-операция (БО) – это процесс преобразова-
ния менее ценных входных продуктов в более ценные 
выходные продукты. Поскольку реализует БО некий 
механизм, введём такое обобщенное кибернетическое 
понятие, как механизм. Механизм – это кибернетиче-
ский объект, который обеспечивает решение задачи 
преобразования, перемещения, хранения или буфери-
зации продуктов направленного воздействия. Разде-
лим механизмы на следующие типы: комплексные; ка-
налообразующие; сервисные; буферизации; хранения.

Комплексный механизм – это кибернетический 
объект, который обеспечивает возможность предо-
пределенного (направленного) преобразования вход-
ных продуктов в определенные выходные продукты с 
использованием энергетических и информационных 
продуктов. 

Каналообразующий механизм ограничивает воз-
можность перемещения объекта в произвольном на-
правлении, то есть создает канал перемещения. 

Сервисный механизм – это комплексный меха-
низм, который обеспечивает возможность перемеще-
ния продукта по каналообразующим механизмам.

Механизм буферизации – это каналообразующий 
механизм, который предназначен для количественно-
го согласования асинхронных потоков подачи и вы-
дачи буферизированных продуктов.

Механизм хранения – это каналообразующий ме-
ханизм, который предназначен для реализации функ-
ции задержки подачи продукта на вход последую-
щего системного механизма с целью синхронизации 
операционных процессов.

Любой из указанных выше механизмов может 
являться основой соответствующей системы (под-
системы). Соответственно, для простых систем, вы-
полняющих только одну базовую технологическую 
функцию, применимы те же обозначения, что и для 
механизмов: система перемещения, система преобра-
зования, система буферизации и так далее.

Введём понятие степени свободы системы. Сте-
пень свободы системы – это независимый сигнал 
управления, изменение которого в рамках наложен-
ных ограничений, способствует достижению задан-
ного количества и качества основного технологиче-
ского продукта. Максимальное количество степеней 
свободы система может получить только тогда, когда 
в рамках интерактивного взаимодействия с другими 
системами можно независимо изменять параметры 
всех входных продуктов – информационных, энерге-
тических и вещественных.

Определим управляемую исполнительную систе-
му, как целостный объект, обеспечивающий форми-
рование качественных и количественных параметров 
основного продукта в процессе взаимодействия с 
окружающей средой и интерактивного взаимодей-
ствия с системным окружением.

Основной признак управляемой системы прояв-
ляется в виде категории, которую можно определить, 
как адаптивную целесообразность. Если объект яв-
ляется управляемой системой, то в процессе реализа-
ции своего предназначения он должен обеспечивать 
такой режим функционирования, при котором эффек-
тивность использования ресурсов будет максимально 
возможной в данных условиях.

Для обеспечения требуемой эффективности 
функционирования системы необходимо ввести 
в онтологию понятие критерия управления – это  
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показатель, экстремальное значение которого явля-
ется указателем для выбора определенного режима 
работы каждого системного механизма. Показатель 
эффективности должен представлять собой выраже-
ние, отображающее механизм взаимосвязи функции 
входа и функции выхода модели операции, результа-
том которого является числовое значение. В общем 
случае, чем выше значение такого числового пара-
метра, тем выше эффективность операции. Для обе-
спечения качества выходного продукта нужен кри-
терий качества, экстремальное значение которого 
является указателем потребительской ценности вы-
ходного продукта. Такой критерий составляет глав-
ную сущность модели требований с точки зрения 
пользователя.

С учетом введенных понятий онтологию про-
блемной области представим в виде:

O = < E(A), T, U(DU), Х(DХ), S(SI), Y, Z, C(DC), Q, η, ψ, ϕ,>,  (1)

где E – сущности проблемной области, глав-
ными из которых являются: BО – бизнес-опе-
рация (БО), подразумевающая функцию буфе-
ризации на входе, функции обработки исходно-
го продукта и функцию буферизации готового 
продукта на выходе; СS – система управления 
бизнес-операцией; BОQМ – система управле-
ния качеством БО; А – атрибуты сущностей;  
T={tl, l L= 1, } – множество дискретных моментов 
времени протекания БО; U={ui(t)| ui(t)∈DUio, i I= 1,
}, t∈T – множество управляющих воздействий на 
БО, которое может быть разделено на подмноже-
ства управлений по буферизации, основной обра-
ботке, коррекции значений режимных параметров 
процесса обработки; DU={DUi, i I= 1, }, области 
допустимых значений управляющих воздействий;  
Х={хj(t)| хj(t)⋅D

Хj, j J= 1, ⋅, t∈T – входной продукт; 
DХ={DХj, j J= 1, } – области допустимых значе-
ний показателей качества входного продукта;  
S = {St: St =f (St-1, U, Х), U∈DU, Х∈DХ, t∈T} – множе-
ство состояний БО; SI = {SIt: SIt =ϕ(St), t∈T} – мно-
жество параметров, характеризующих состояние 
целевой операции (сопутствующий информаци-
онный продукт); Y = {ym(t), m M= 1, }, t∈T, ym(t) = 
ηm(t,St), t∈T – множество результирующих целевых 
выходов БО (множество выходных продуктов);  
Z = {zn(t), n N= 1, }, t∈T – множество задаваемых 
параметров, определяющих номинальный режим 
протекания БО; С={сk(t)| сk(t)∈DСko, k K= 1, }, 
t∈T – множество корректирующих воздействий на 
систему управления СS с целью улучшения каче-
ства БО, которое, в свою очередь, определяет ка-
чество выходного продукта; DС={DСk, k K= 1, },  
область допустимых значений корректирующих 
воздействий; Q={qg, k G= 1, } – модель требований –  
множество показателей качества и эффективности 

ОТС, зависящих от бизнес-правил предприятия и 
характера результата БО; η: U × Х × S → Y – ото-
бражение множества управляющих воздействий 
U, множества входов Х, множества состояний биз-
нес-процесса S во множество выходов процесса  
Y; ×: Х × U × T → S – отображение множества вхо-
дов Х, множества управляющих воздействий U, на 
всём интервале времени Т, в котором осуществля-
ется управление, во множество состояний S; ×: Z × 
SI × С → U – отображение множества задаваемых 
параметров Z, множества параметров состояний 
БО SI и множества корректирующих воздействий  
С во множество управляющих воздействий U; ×: Q 
× Y × SI → С – отображение множества целей управ-
ления качеством Q, множества целевых параметров 
БО Y и множества параметров состояний БО SI во 
множество корректирующих воздействий С на си-
стему управления процессом, которые осуществля-
ет система управления качеством БО BОQМ.

Обобщенную структуру управляемой исполни-
тельной системы в соответствии с выражением (1) 
поясняет рис. 1.

BО
S

СS

BОQМ

Y
SI

U

С
Q

Z

Рис. 1. Обобщенная структура исполнительной системы

Согласно изложенной концепции любая управля-
емая система, выполняющая функции буферизации, 
хранения, преобразования, перемещения, должна 
иметь общую структуру, показанную на рис. 1.

Такая система может иметь максимальное коли-
чество степеней свободы, поскольку в структуре мо-
дели присутствуют все необходимые элементы для 
независимого изменения параметров всех входных 
продуктов – информационных, энергетических и ма-
териальных, а также изменения параметров основно-
го процесса. 

На основании вышеизложенного можно сделать 
вывод, что предложенная концептуальная онтологи-
ческая модель проблемной области, обладает уни-
версальностью для рассматриваемого класса управ-
ляемых исполнительных систем и допускает вложен-
ность и многоуровневость при синтезе непрерывных 
и дискретных управляемых систем.
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Исходя из разработанной концептуальной он-
тологической модели, для формального описания 
структуры исполнительной системы разработана 
многосвязная вложенная матричная модель, способ-
ная отражать все множество взаимосвязей, прису-
щих такой системе. Этот подход позволяет по мере 
разработки уточнять модельное описание системы 
без качественного изменения ее архитектуры, при-
менять различные модели для описания различных 
процессов, использовать необходимые уровни дета-
лизации с сохранением общей целостности.

Примем концепцию многоагентного подхода к 
анализу и синтезу исполнительной системы. Функ-
циональными задачами в любой управляемой систе-
ме, реализующей бизнес-процесс, являются задачи 
планирования, контроля (мониторинга), учета, ре-
гулирования, управления качеством. Отнеся задачу 
планирования к задачам динамического синтеза ис-
полнительной структуры и перенеся задачу учета в 
задачу мониторинга, выделим в управляемой системе 
подсистемы мониторинга и диспетчеризации (марш-
рутизации). Агенты подсистемы мониторинга долж-
ны не только непрерывно отслеживать изменения те-
кущей ситуации, но и диагностировать критические 
ситуации и достоверно, с расчетом на опережение, 
предсказывать дальнейший ход и результат контроли-
руемого процесса. Агенты подсистемы диспетчериза-
ции должны осуществлять распределение ресурсов, 
маршрутизацию заявок на выполнение БО, а также 
анализ критических ситуаций на уровне ОТС и оцен-
ку качества функционирования ОТС. Перечисленные 
группы агентов, как правило, имеют между собой 
перекрестные связи (информационные зависимости), 
что вынуждает применить матричное описание обоб-
щенной структуры, как наиболее гибкое и логически 
прозрачное. 

Множество входов системы разделим на три под-
множества: первичные входы Х1 – информационные 
и материальные объекты, инициирующие запуск ос-
новного бизнес-процесса; Х2 – информационные и 
материальные объекты, обеспечивающие нормальное 
протекание бизнес-процесса – промежуточные ре-
зультаты выполнения БО, стандарты, регламенты, ал-
горитмы выполнения действий, техническое и энер-
гетическое обеспечение; Х3 – входы обратной связи, 
обеспечивающие систему управления данными о 
качестве процесса и готового продукта. На концепту-
альной схеме рис. 1 подмножество Х3 представлено 
каналами Y и SI.

Каждое подмножество входов обслуживается 
соответствующим подмножеством агентов: а1∈А1, 
а2∈А2, а3∈А3, каждый из которых решает опре-
деленный круг задач по переработке информации. 
Агенты подмножества А1 обрабатывают информа-
цию о количестве и качестве входных материалов, 
определяют степень готовности бизнес-процесса к 

запуску, обеспечивают управление запасами входных 
материалов. Агенты подмножества А2 обрабатывают 
информацию регламента, алгоритмов, наличия ре-
сурсов, оптимизируют их распределение в простран-
стве и времени, обеспечивают управление запасами 
ресурсов. Подмножество агентов а3∈А3, обеспечива-
ет контроль качества основного процесса и готового 
продукта и передаёт данные агентам подмножества 
А2. Каждый агент способен выполнять несколько ди-
намических операций (композиционных функций U), 
обеспечивая совместно с другими агентами выполне-
ние конкретной БО. Структурная матрица верхнего 
уровня показана в табл. 1. 

Таблица 1. Структурная матрица верхнего уровня

Входы Агенты
Выходы

Y1 Y2 --- Yj --- Yn

X1 А1 U11 U12 --- U1j --- U1n

Хi Аi Ui1 Ui2 --- Uij --- Uin

Хm Аm U31 U32 --- U3j --- U3n

Зарегистрированные значения элементов под-
векторов входных параметров Xi, i ,m= 1  – данные, 
характеризующие конкретную ситуацию на объекте 
управления. Выходы системы Yj, j , n= 1  – конечное 
множество основных и вторичных материальных и 
информационных продуктов, полученных при теку-
щих значениях входных данных из множества X и 
состояний S основного процесса. Связи между аген-
тами Аi и выходами Yj осуществляют преобразующие 
композиционные функции Uij, играющие роль функ-
ций управления для исполнительных механизмов: 
Yj= Ф(Uij).

Необходимое состояние выхода Yj обеспечива-
ется, во-первых, конечным числом sj – количеством 
активных элементов в столбце j, и, во вторых, – под-
множествами и последовательностью выходных сиг-
налов – функций Uij, участвующих в формировании 
выхода Yj. 

Модель агента Аi, реализующего связь подвектора 
входных параметров Хi и функции Uij, в общем случае 
представим отображением:

Аi : Xi→ Uij.                                (2)

В общем случае каждый агент Аi может быть 
представлен матрицей, показанной в табл. 2. Здесь 
xli – элемент подвектора Xi; Uki – k-е подмножество 
выходов агента Аi; Ilk – локальный оператор преобра-
зования значения параметра xl

i – в элемент компози-
ционной функции Uki.

В каждом столбце матрицы табл. 2 имеется gk актив-
ных элементов (gk ≤ r). Отдельные операторы Ilk связаны 
между собой также, как связаны физические и/или ин-
формационные процессы, которые они отражают.
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Таблица 2. Структурная матрица модели агента Аi

Входы Выходы агента Аi

U1
i U2

i --- Uk
i --- Up

i

x1
i I11 I12 --- I1k --- I1p

x2
i I21 I22 --- I2k --- I2p

--- --- --- --- --- --- ---
xl

i Il1 Il2 --- Ilk --- Ilp

--- --- --- --- --- --- ---
xr

i Ir1 Ir2 --- Irk --- Irp

Таким образом, формальную модель предложен-
ной структуры управляемой системы можно предста-
вить в виде:

SS = < А(А1, А2, А3), Х, Y, U, I, М, R1, R2, R3 >, (3)

где А – множество агентов; Х – множество вхо-
дов системы; Y – множество выходов; U – множество 
композиционных функций управления; I – множество 
локальных операторов преобразования; М – множе-
ство механизмов буферизации, преобразования и 
перемещения; R1⊆Х×А – проекция множества вхо-
дов на множество агентов; R2⊆I×А – проекция мно-
жества локальных операторов на множество агентов; 
R3⊆А×U – проекция множества агентов на множе-
ство функций управления. 

В качестве агентов и механизмов можно рассма-
тривать как персонал, так и программные модули со-
ответствующего назначения.

Предложенная обобщенная структура управля-
емой системы является концептуальной кибернети-
ческой основой для построения множества управля-
емых систем, как эргатических, так и автоматических 
в различных предметных областях. 

Концептуальная модель задачи структурной 
адаптации управляемой системы

Целесообразно функционирующая система 
должна обладать в пространстве и времени фунда-
ментальными свойствами поведения: активностью 
и функциональным гомеостазисом – поддержанием 
способности к продуктивному функционированию 
в изменяющихся условиях. При этом необходима 
структурная и параметрическая адаптация системы, 
которая в общем случае может быть эффективна 
лишь в некоторой ограниченной области. Другими 
словами, адаптация системы должна поддерживать 
функциональное поведение, которое должно быть оп-
тимальным в смысле определенных критериев каче-
ства. Для реализации адаптации необходимо решать 
задачи следующего плана:

1. Задача подготовки к структурной адаптации – 
разработка необходимого состава и связей механиз-
мов, подсистем управления и функциональных аген-
тов таким образом, чтобы охватить множество задач, 
для решения которых проектируется система, а также 
вариантов этих задач. Структура системы может ме-

няться в случае появления нового бизнес-процесса 
(БП), изменения состава ресурсов, технологии, до-
бавления или исключения рабочих центров или ра-
бочих мест, могут потребоваться новые алгоритмы 
управления, может измениться спрос на конечный 
продукт и/или предложение отдельных ресурсов. 

2. Синтез модели структурной адаптации с уче-
том пункта 1.

3. Синтез алгоритмов для реализации корректиру-
ющих воздействий с целью структурной адаптации. 

4. Синтез оптимальных корректирующих воздей-
ствий с целью адаптации на параметрическом уровне. 

При этом функции адаптации должны быть рас-
пределены по уровням иерархии системы.

Будем рассматривать лишь дискретные моменты 
времени Т=0,1,...,N, когда измеряются критерии и из-
меняются адаптируемые параметры объекта. 

Построим модель многоагентной системы на 
основе соответствующей онтологии. Базовыми объ-
ектами онтологии есть активные и подчиненные 
сущности. Те и другие являются агентами, которым 
присущи определенные роли. Активные сущности 
(агенты) используются для координации и управле-
ния последовательности действий согласно сценарию 
интегральной целевой операции. Подчиненные сущ-
ности играют роли исполнительных механизмов.

Между сущностями проблемной области суще-
ствуют определенные отношения, которые нужно 
отразить в модели. Представим концептуальную мо-
дель многоагентной системы, с учетом сказанного 
выше, в виде:

O = <PE(AP), AЕ(АA, RА, АS), SО, АR, R4, R5, R6 , АL, KL, РТА >,   (4)

где PЕ – множество подчиненных сущностей – 
механизмов буферизации, преобразования, пере-
мещения; AP – множество атрибутов подчиненных 
сущностей; AE – множество активных сущностей; 
AA – множество атрибутов активных сущностей; RА   
функциональные роли активных сущностей, каждая 
из которых отождествляется с названием агента; АS – 
множество аспектов функционирования активных 
сущностей в рамках определенных ролей (компетен-
ций агентов); SО – множество классов простых биз-
нес-операций в бизнес-процессах, которые реализу-
ются в ОТС; R4⊆SО×АЕ×АS – проекция множества 
простых операций на множество компетенций аген-
тов и на аспекты их функционирования; R5⊆РЕ×АЕ – 
отношение подчиненных и активных сущностей, то 
есть какие из агентов формируют сигналы управле-
ния для отдельных механизмов; R6⊆АS×АS – отноше-
ние между аспектами функционирования активных 
сущностей (отношения R5 и R6 вначале вербально 
определяются в требованиях к системе); АL – библи-
отека алгоритмов реализации процессов управления 
в системе; KL – библиотека баз знаний для осущест-
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вления БО и процесса структурної адаптации; РТА – 
комплекс процедур структурної адаптации системы. 

Задача структурной адаптации системы определя-
ется выражением:

ТА = < BPM, SS, ОS , QSА, RS, F >,           (5)

где BPМ – модель бизнес-процесса, для которого 
необходимо адаптировать структуру ОТС; SS – мно-
жество допустимых структур (конфигураций) си-
стемы; ОS – операционное пространство системы, 
которое включает подпространство операционного 
времени, подпространство бизнес-операций, подпро-
странство ресурсов; QSА – множество критериев ка-
чества для выбора структуры; RS – множество пред-
почтений и структурных ограничений; F – конечное 
множество правил преобразования структур.

ОБСУжДЕНИЕ пОЛУЧЕННых 
РЕзУЛЬТАТОВ

Разработанный комплекс концептуальных моделей 
позволил решить теоретические задачи синтеза, а имен-
но: сформировать комплекс моделей, дающих возмож-
ность отобразить формальное описание бизнес-процес-
са и бизнес-операции в операционное пространство ор-
ганизационно-технической системы и создать матема-
тическое обеспечение для осуществления мониторинга 
бизнес-процессов как на уровне отдельных АРМ, так и 
на уровне ОТС; разработать модель и метод динамиче-
ского формирования исполнительных структур в робо-
тизированных организационно-технических системах; 
разработать модели распознавания ситуаций и ошибок 
выполнения бизнес операций в роботизированной орга-
низационно-технической системе.

Несмотря на удобство использования описанных 
выше моделей, нужно отметить, что во избежание не-
допустимых упрощений в постановках задач нижних 
уровней требуется дальнейшее развитие методоло-
гии системного синтеза исполнительных структур, 
в частности, путем разработки формальных методов 
композиции. 

ВыВОДы
Предложена концептуальная онтологическая 

модель проблемной области синтеза структуры 
управляемой исполнительной системы, отличаю-
щаяся тем, что в составе и взаимосвязях модели 
предусмотрены возможности обеспечения опера-
ций хранения, буферизации, преобразования, пере-
мещения и оптимизации качества функциониро-
вания за счет максимизации количества степеней 
свободы изменения параметров материальных и 
информационных входных продуктов и самой си-
стемы, что дает теоретические предпосылки реше-
ния задачи формирования оптимальных исполни-
тельных групп в рамках организационно-техниче-
ских систем. 

Усовершенствована концепция обобщенной 
структуры управляемой системы производственного 
класса за счет использования вложенного матрично-
го описания связей и агентного подхода, в котором 
множество агентов разделено на подмножества по 
выполняемым функциям управления запасами, мони-
торинга, регулирования бизнес-процесса и контроля 
его качества, что дает методическую основу для по-
строения множества автоматических и эргатических 
систем различного назначения в различных предмет-
ных областях. 
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abstract. Globalization and liberalization of commodity and financial markets transform the paradigm of business 
operation and state regulation of the economy. The problem of capital outflow from jurisdictions with the worst invest-
ment and tax climate and its accumulation in countries with the most loyal business conditions is particularly acute 
under such conditions. The identified trends update the purpose of this study, which involves forming integral indica-
tors characterizing the tax and investment channels for withdrawal of capital flows, as well as formalization using tools 
for economic and mathematical modeling of explicit and latent connections between them. Achieving this goal requires 
the consistent implementation of the following several stages: 1) the formation of an input array of indicators charac-
terizing the tax (15 indicators reflecting the level of tax burden on the economy and effective tax rates in the context 
of various types of fiscal payments, the efficiency and simplicity of tax administration, etc.) and investment (14 indi-
cators characterizing the state of the market for the borrowed capital, insurance and investment services, the volume 
of foreign investment, capital accumulation, the cost of using intellectual property rights, etc.) channels of Ukraine, 
which are accumulated from the collection of World Development Indicators of the World Bank Group for 2004–2018; 
2) determining the status (incentive or disincentive) for each of the indicators selected at the previous stage, as well as 
bringing them to a comparable form using the natural normalization for incentives and Savage normalization for dis-
incentives; 3) prioritizing indicators characterizing the tax and investment channels, taking into account their equiva-
lence; 4) formation of integral indicators of tax and investment channels using a combination of the Minkowski metric 
and Harrington’s function; 5) identification of explicit and latent connections between channels using structural mod-
eling in the Statistica package. Testing of this scientific and methodological approach empirically confirmed that the 
tendency to the withdrawal of capital flows through tax and investment channels in Ukraine depends on both explicit 
and latent factors. Thus, a 1% increase in the influence of latent variables in the context of the tax channel increases the 
effect of explicit factors by 3.31%, while a 1% increase in the influence of latent factors of the investment channel leads 
to a similar increase in the effect of explicit factors of this channel. Moreover, the latent component of the investment-
tax channel as a whole is more influenced by the latent factors of the investment channel (32.65% vs 1.44% of the tax 
channel), while the latent component of the investment channel is conditioned by an increase in the latent component 
of the tax channel only by 1.46%. The revealed patterns should be taken into account when developing a system for 
preventing the withdrawal of capital flows from Ukraine, as well as forecasting its scale based on the effect of both 
explicit and latent factors of the tax and investment channels, which is of great practical value. 
Key words: capital withdrawal; money laundering; investment channel; tax channel; explicit and latent connections; 
structural modeling.
Анотація. Глобалізація та лібералізація товарних і фінансових ринків зумовлюють трансформацію 
парадигми функціонування бізнесу та державного регулювання економіки. У таких умовах особливо гостро 
постає проблема відтоку капіталу з юрисдикцій з гіршим інвестиційним і податковим кліматом та його 

1 Стаття виконана в межах науково-дослідної роботи «Економетричне моделювання механізму запобігання тіньовим 
схемам виведення капіталу через податкові та інвестиційні канали в Україні» (номер державної реєстрації 10117U003930).
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акумуляції у країнах з максимально лояльними умовами ведення бізнесу. Визначені тренди актуалізують 
мету даного дослідження, що полягає у формуванні інтегральних показників характеристики податкового 
та інвестиційного каналів виведення капіталу, а також формалізації за допомогою інструментів економіко-
математичного моделювання явних та латентних зв’язків між ними. Досягнення поставленої задачі передбачає 
послідовну реалізацію кількох етапів, зокрема: 1) формування вхідного масиву показників характеристики 
податкового (15 часткових показників, що відображають рівень податкового навантаження на економіку та 
ефективні ставки податків у розрізі різних видів фіскальних платежів, ефективність та простоту податкового 
адміністрування тощо) та інвестиційного (14 часткових індикаторів, що характеризують стан ринку позикового 
капіталу, страхових та інвестиційних послуг, обсяг іноземних інвестицій, нагромадження капіталу, вартість 
використання прав інтелектуальної власності та ін.) каналів України, акумульованих з колекції World Develop-
ment Indicators групи Світового Банку за 2004–2018 рр.; 2) визначення статусу (стимулятор чи дестимулятор) 
за кожним із відібраних на попередньому етапі параметрів, а також приведення їх до зіставного вигляду з 
використанням природньої нормалізації для стимуляторів та нормалізації Севіджа – для дестимуляторів; 
3) визначення пріоритетності показників характеристики податкового та інвестиційного каналів з урахуванням 
їх рівнозначності; 4) формування інтегральних показників податкового та інвестиційного каналів за допомогою 
комбінації метрики Мінковського та функції Харрінгтона; 5) виявлення явних та латентних взаємозв’язків між 
каналами за допомогою структурного моделювання пакету Statistica. За результатами практичної апробації 
даного науково-методичного підходу було емпірично підтверджено, що в Україні схильність до виведення 
капіталу через податковий та інвестиційний канали залежить як від дії явних, так і латентних факторів. Так, 
зростання впливу латентних змінних у розрізі податкового каналу на 1% зумовлює посилення дії явних 
факторів на 3,31%, тоді як посилення на 1% впливу латентних факторів інвестиційного каналу призводить до 
аналогічного посилення дії явних факторів цього каналу. Разом із тим на латентну компоненту інвестиційно-
податкового каналу в комплексі більший вплив справляє дія латентних факторів інвестиційного каналу (32,65% 
проти 1,44% податкового каналу), тоді як латентний складник безпосередньо інвестиційного каналу лише на 
1,46% зумовлений зростанням латентного складника податкового каналу. Виявлені закономірності мають бути 
враховані під час розробки системи запобігання виведення капіталу з України, а також прогнозування його 
масштабів з урахуванням як дії явних, так і латентних факторів податкового та інвестиційного каналів, що має 
неабияку практичну цінність. 
Ключові слова: виведення капіталу; легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом; інвестиційний канал; 
податковий канал; явні та латентні зв’язки; структурне моделювання.

пОСТАНОВКА зАДАЧІ
Активізація глобалізаційних та інтеграційних 

процесів призвела до інтенсифікації низки як пози-
тивних, так і негативних перетворень, що зумовлю-
ють необхідність якісної трансформації базових засад 
ведення бізнесу, а також підходів до державного ре-
гулювання економіки. Так, лібералізація товарних та 
фінансових ринків створює передумови для алокації 
капіталу до тих юрисдикцій, що мають більш розви-
нутий ринок капіталу та низький рівень податкового 
навантаження, а отже, характеристики інвестиційного 
та податкового клімату виступають ключовими чин-
никами розвитку бізнес-середовища та економічного 
зростання країни в цілому. Вищевикладене засвідчує 
важливість формалізації податкових та інвестиційних 
факторів, що мають явний та неявний вплив на проце-
си виведення капіталу та легалізації доходів, отрима-
них злочинним шляхом, що обґрунтовує актуальність 
даного дослідження.

АНАЛІз ОСТАННІх ДОСЛІДжЕНЬ 
І пУБЛІКАЦІй

Дослідженню проблематики виведення капіталу 
з України та факторів, що на нього впливають, 
приділяється увага як в академічному середовищі, 

так і в секторі державного управління. Зокрема, в 
аналітичній доповіді «Виведення капіталів з України: 
масштаби та напрямки запобігання» [1] розкрито 
основні кількісні характеристики виведення капіталу 
з України (оцінені за різними методиками), виявле-
но фактори, що сприяють загостренню означеної  
проблеми, а також можливі напрямки її протидії. 

У роботі Д. Серебрянського, А. Вдовиченка [2] 
зосереджено увагу на причинах «втечі» капіталу з 
України та на її макроекономічних наслідках, а також 
здійснено оцінку масштабів виведення капіталу за ре-
зультатами виявлених розбіжностей в обсягах торго-
вельних операцій.

Т. Кваша [3] у своєму дослідженні здійснила 
формалізацію каналів непродуктивного відтоку 
капіталу, тоді як С. С. Шумська [4] приділила ос-
новну увагу свого дослідження лише такому каналу 
акумуляції нелегально виведеного капіталу, як офшо-
ри. Натомість А. Павлова [5] обґрунтувала пріоритети 
протидії прихованому виведенню капіталів з України.

Відокремлення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми

Таким чином, проведений огляд літератури 
засвідчив, що питанню ідентифікації причин та 
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наслідків виведення капіталу з України, а також 
оцінюванню його масштабів присвячено праці 
вітчизняних дослідників, проте спільною про-
блемою представлених вище досліджень є їхня 
фрагментарність, особливо у контексті формалізації 
факторів, що виступають тригерами «втечі» капіталу. 
Таким чином, виникає об’єктивна необхідність більш 
глибокого наукового пошуку в даному напрямку, а та-
кож ідентифікації як явних, так і латентних зв’язків між 
найбільш релевантними каналами виведення капіталу. 

мЕТА ДОСЛІДжЕННЯ
Якщо брати до уваги той факт, що експертами 

Національного інституту стратегічних досліджень [1] 
серед найбільш релевантних факторів, котрі зумов-
люють виведення капіталу, визначено саме податкові 
та інституційні (зокрема, щодо розвитку ринку 
капіталу та захисту прав інвесторів), то кількісна 
формалізація цих каналів на засадах комплексності 
формує як теоретичний, так і практичний інтерес. Та-
ким чином, метою даного дослідження є формування 
інтегральних показників характеристики податкового 
та інвестиційного каналів виведення капіталу, а також 
формалізація за допомогою інструментів економіко-
математичного моделювання явних та латентних 
зв’язків між ними.

мЕТОДИ, ОБ’єКТ ТА пРЕДмЕТ 
ДОСЛІДжЕННЯ

Реалізація мети дослідження передбачає 
послідовну реалізацію 5-ти етапів розроблено-
го науково-методичного підходу, в ході виконан-
ня яких було використано ряд загальнонаукових та 
специфічних методів, основними з яких є такі: 1) 
аналіз, синтез, логічне узагальнення – під  час форму-
вання вихідного набору параметрів характеристики 
інвестиційного і податкового каналів, що зумовлю-
ють виведення капіталу; 2) порівняльний аналіз – у 
процесі поділу відібраних параметрів характеристи-
ки інвестиційного та податкового каналів на стиму-
лятори та дестимулятори; 3) метод Мінковського 
і Харрінгтона – під час розробки інтегральних 
показників характеристики інвестиційного та пода-
ткового каналів виведення капіталу; 4) метод струк-
турного моделювання – під час визначення явних та 
латентних взаємозв’язків між ними тощо. 

Об’єктом дослідження є процес виведення капіталу 
з використанням податкового та інвестиційного 
каналів. Предметом дослідження є економічні 
відносини, що виникають між економічними агента-
ми в процесі виведення капіталу з використанням по-
даткового та інвестиційного каналів.

ОСНОВНИй мАТЕРІАЛ
Отже, досягнення мети дослідження передбачає 

послідовне виконання етапів розробленого науково-
го-методичного підходу.

Так, 1 етап передбачає формування масиву вхідної 
статистичної інформації, необхідної для здійснення 
даного емпіричного дослідження, а саме: набору 
факторів, що можуть характеризувати стан податково-
го та інвестиційного каналів у контексті виведення че-
рез них капіталу. Так, з урахуванням напрацювань [1–5]  
було вибрано такі детермінанти податкового каналу: 

– ставка тарифів за всіма товарними групами, % 
(РК1); 

– ефективність митних процедур, балів (1 – аб-
солютно не ефективні; 7 – максимально ефективні) 
(РК2); 

– питома вага імпортного мита та інших митних 
платежів у загальній виручці підприємств, % (РК3); 

– питома вага інших податків у загальній виручці 
підприємств, % (РК4);

– питома вага інших податків у прибутку 
підприємств, % (РК5); 

– питома вага відрахувань до фондів соціального 
страхування в загальній виручці підприємств, % 
(РК6); 

– тарифні обмеження за всіма товарними група-
ми, % (РК7); 

– кількість податкових платежів, шт. (РК8); 
– загальний рівень податкового навантаження до 

ВВП, % (РК9); 
– питома вага податків на експорт у загальній 

виручці підприємств, % (РК10); 
– питома вага податків на товари та послуги у 

доданій вартості промисловості та сфери послуг, % 
(РК11); 

– ефективна ставка податків на капітал, % (РК12); 
– питома вага податків на міжнародну торгівлю в 

загальній виручці підприємств, % (РК13); 
– час, необхідний на підготовку та подання 

податкової звітності, год. (РК14); 
– загальний рівень податкового навантаження на 

бізнес, % від прибутку (РК15).
У свою чергу до факторів характеристи-

ки інвестиційного каналу з урахуванням огляду 
літератури було віднесено: 

– індекс розкриття інформації, балів (0 – наймен-
ший рівень; 10 – найбільший рівень) (ІК1); 

– зміни в запасах, дол. США (ІК2); 
– платежі за використання прав інтелектуальної 

власності, дол. США (ІК3);
– вартість відкриття нового бізнесу, % від ВНД 

(ІК4); 
– ставка відсотків за депозитами, % (ІК5); 
– обсяг внутрішніх кредитів, наданих фінансовим 

сектором до ВВП, % (ІК6); 
– чисті прямі іноземні інвестиції, дол. США (ІК7); 
– ВВП, дол. США (ІК8); 
– співвідношення експорту та імпорту (ІК9); 
– валове нагромадження основного капіталу у 

ВВП, % (ІК10); 
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– валові заощадження населення у ВВП, % (ІК11); 
– страхові та фінансові послуги в експорті 

комерційних послуг, % (ІК12);
– страхові та фінансові послуги в імпорті 

комерційних послуг, % (ІК13);
– позикова ставка, % (ІК14).
Усі показники акумульовано з колекції World 

Development Indicators бази даних групи Світового 
Банку за 2004–2018 рр. 

Метою 2-го етапу є приведення вхідних показників 
у зіставний вигляд, для чого всі показники було 
поділено на стимулятори та дестимулятори. Так, для 
нормалізації стимуляторів була використана природ-
ня нормалізація, а для дестимуляторів – нормалізація 
Севіджа за приведеними нижче формулами:
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де pk ik ipkit
sn

it
sn

it
sn, ,� �  – нормалізоване значення і-го 

показника-стимулятора за t-ий рік у розрізі харак-
теристики податкового чи інвестиційного каналу; 
pk ik ipkit

s
it
s

it
s, ,� �  – фактичне значення і-го показника-сти-

мулятора за t-ий рік у розрізі характеристики пода-
ткового чи інвестиційного каналу; pk ik ipkit

dn
it
dn

it
dn, ,� �  –  

нормалізоване значення і-го показника-дестимулято-
ра за t-ий рік у розрізі характеристики податкового чи 
інвестиційного каналу.

3-й етап. Оцінювання пріоритетності показників 
характеристики податкового та інвестиційного 
каналів, ураховуючи прийняття гіпотези про однако-
вий ступінь впливу цих показників:

w
mi
i

=
1 ,                                  (2)

де wi  – ваговий коефіцієнт і-го показника; mi  – 
загальна кількість показників і-ої групи.

4-й етап. Обчислення інтегральних показників у 
розрізі податкового та інвестиційного каналів за до-
помогою комбінації метрики Мінковського і функції 
Харрінгтона. Вибір зазначеного інструментарію зу-
мовлений тим, що метод Мінковського дозволяє вра-
хувати як пріоритетність показників, так і їхній харак-
тер стимуляторів чи дестимуляторів, тоді як функція 
Харрінгтона дає можливість отримати рівномірний 
розподіл отриманих значень інтегральних показників 
у діапазоні від 0 до 1.
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PK PKt t� � �� �� �exp exp ,*

IK IKt t� � �� �� �exp exp ,*

IPK IPKt t� � �� �� �exp exp * ,                  (4)

де PKt  , ,IKt �  IPKt  – інтегральні показники  
податкового та інвестиційного каналів за t-ий рік.

5-й етап. Структурне моделювання в пакеті 
Statistica явних і латентних взаємозв’язків податко-
вого та інвестиційного каналів, де характеристиками 
відповідних підсистем вибрано розраховані на 4 етапі 
інтегральні показники.

Результати моделювання представлені формулою (5):
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де LPK LIK LIPK, ,� �  – латентні змінні, побудовані 
програмним пактом Statistica; РК, ІК, ІРК – 
інтегральні показники податкового, інвестиційного 
та інвестиційно-податкового каналів відповідно. 
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИмАНИх РЕзУЛЬТАТІВ

Отже, за результатами реалізації розроблено-
го науково-методичного підходу було емпірично 
підтверджено, що в розрізі податкового каналу зро-
стання впливу латентних змінних на 1% зумовлює 
посилення дії явних факторів на 3,31%. У свою чергу 
зростання впливу латентних факторів інвестиційного 
каналу зумовлює аналогічне за масштабом посилення 
дії явних факторів цього каналу. 

Разом із тим установлено, що на латентну компо-
ненту інвестиційно-податкового каналу в комплексі 
більший вплив справляє дія латентних факторів 
інвестиційного каналу (32,65% проти 1,44% пода-
ткового каналу). Натомість сам латентний складник 
інвестиційного каналу лише на 1,46% зумовлений зро-
станням латентного складника податкового каналу.

ВИСНОВКИ
Таким чином, за результатами проведеного 

дослідження можна зауважити, що стан податкового 
та інвестиційного клімату в Україні, який мінімізує 
схильність та можливості економічних агентів до 
виведення капіталу та легалізації коштів, отрима-
них злочинним шляхом, залежить як від дії факторів 
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прямого впливу (явних), таких як рівень пода-
ткового навантаження на економіку та ефективні 
ставки податків у розрізі різних видів фіскальних 
платежів, ефективність та простота податкового 
адміністрування тощо, а також стан ринку позиково-
го капіталу, страхових та інвестиційних послуг, об-
сягу іноземних інвестицій, нагромадження капіталу, 
вартості використання прав інтелектуальної 
власності та ін., так і від впливу факторів опосе-
редкованого впливу (латентних), до яких, напри-

клад, можна віднести такі: рівень інфляції, обсяг 
міжнародної торгівлі, розмір зовнішніх запозичень, 
параметри стабільності та ліквідності банківського 
сектору тощо, що емпірично підтверджують дані си-
стеми 5. 

Отже, виявлені закономірності мають бути 
враховані під час розробки системи запобігання виве-
дення капіталу з України, а також прогнозування його 
масштабів з урахуванням як дії явних, так і латентних 
факторів податкового та інвестиційного каналів.
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abstract. The purpose of the article is to determine the peculiarities of development of small and medium business in 
the field of maritime transport of Ukraine. The research was conducted using methods: comparison, analysis, synthe-
sis, abstraction, generalization, system approach. The author identifies features of development of small and medium 
business in the field of maritime transport of Ukraine. The maritime transport complex is a multifunctional structure 
that meets the needs of the national economy in transport security, facilitates the development of international trade 
and fulfills Ukraine’s obligations as a maritime state. Water transport served at seaports is the cheapest and relatively 
environmentally friendly compared to other modes of transport, making it competitive domestically for domestic and 
international trade. Seaports are an integral part of the state’s transport and production infrastructure, given their loca-
tion on the routes of international transport corridors. The competitiveness of the domestic transport complex on the 
world market depends on the efficiency of functioning of the seaports, the level of their technological and technical 
equipment, compliance of the system of management and development of infrastructure with modern international 
requirements. It is noted that the maritime transport system of Ukraine does not have sufficient reserves of production 
capacities and is not ready to fully provide the prospective volumes of cargo and passenger transportation, including 
those passing through Ukraine. Based on the analysis, the author outlines the main directions and steps to improve and 
create a comfortable climate for investing in the Ukrainian port industry. Practical importance is that the main provi-
sions and conclusions can be used in the preparation of training and methodological manuals in the course in the field 
of business, as well as in the improvement of legislation aimed at the development of the port industry in Ukraine.
Key words: economy; business; small and medium-sized business; freight; transportation; development; logistics; 
ports; terminals.
Анотація. Метою статті є визначення особливостей розвитку малого та середнього бізнесу в галузі морського 
транспорту України. Дослідження проведено з використанням методів: порівняння, аналізу, синтезу, абстрагуван-
ня, узагальнення, системного підходу. Автором визначено особливості розвитку малого та середнього бізнесу в 
галузі морського транспорту України. Морський транспортний комплекс є багатофункціональною структурою, що 
задовольняє потреби національної економіки в транспортному забезпеченні, сприяє розвитку міжнародної торгівлі 
й реалізує зобов’язання України як морської держави. Водний транспорт, що обслуговується в морських портах, 
є найдешевшим і відносно екологічним порівняно з іншими видами транспорту, що робить його конкурентним 
усередині країни для цілей внутрішньої та міжнародної торгівлі. Морські порти є складником транспортної й ви-
робничої інфраструктури держави з огляду на їх розташування на шляхах міжнародних транспортних коридорів. 
Від ефективності функціонування морських портів, рівня їх технологічного й технічного оснащення, відповідності 
системи управління та розвитку інфраструктури сучасним міжнародним вимогам залежить конкурентоспромож-
ність вітчизняного транспортного комплексу на світовому ринку. Зазначено, що морська транспортна система 
України не має достатніх запасів виробничих потужностей і не готова повною мірою забезпечити перспективні 
обсяги вантажних і пасажирських перевезень, у тому числі тих, що проходять через Україну. На основі проведеного 
аналізу автором окреслено основні напрями та кроки з метою вдосконалення і створення комфортного клімату для 
інвестування в портову галузь України. Практична значимість полягає в тому, що основні положення й висновки 
можуть бути використані під час підготовки навчальних і методичних посібників з курсу в галузі бізнесу, а також 
удосконалення законодавства, спрямованого на розвиток портової галузі в Україні.
Ключові слова: економіка; бізнес; малий і середній бізнес; вантаж; перевезення; розвиток; логістика; порти; 
термінали.
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пОСТАНОВКА зАДАЧІ
Бізнес як вид діяльності посідає провідне місце 

в економічній галузі України. Вивчення проблем ма-
лого та середнього бізнесу, становлення й розвиток 
його інститутів, розроблення практичних рекоменда-
цій є необхідною умовою подолання кризової ситуа-
ції української економіки і створення передумов для 
сталого розвитку суспільства та держави загалом. 

Бізнес-діяльність здійснюється в різних масшта-
бах, тому для ефективного й системного регулюван-
ня, отримання результативності від управлінського 
впливу відбувається розподіл на малий, середній і ве-
ликий бізнес. Світовий досвід господарювання свід-
чить, що малий, середній і великий бізнес у деяких 
напрямах діяльності доповнюють одне одного. Ма-
лий бізнес відкриває необхідні шляхи для збільшен-
ня товарообороту й підвищення конкурентоздатності 
підприємства, унаслідок чого відкриваються шляхи 
для створення й ефективного функціонування серед-
ніх підприємств [17; 19].

В умовах розвитку ринкової економіки в Україні 
виникає потреба формування різноманітного набору 
адекватних політичних, економічних, морально-етич-
них відносин і їх відображення в законодавчій формі, 
створення інституцій, які нормально функціонують і 
відповідають умовам і потребам держави.

У цьому аспекті морський транспорт України ви-
конує надзвичайно важливу функцію. Це сполучний 
елемент усієї соціально-економічної системи держа-
ви. Розвиток українських регіонів багато в чому зале-
жить від стану транспортного комплексу. Морський 
порт – це завжди складний організм, який включає 
багато напрямів діяльності, і лише від їх узгодженої 
роботи залежить успіх порту загалом. 

АНАЛІз ОСТАННІх ДОСЛІДжЕНЬ 
І пУБЛІКАЦІй

Дослідженню сучасного стану ведення бізнесу в 
галузі морського транспорту, а також розвитку та пер-
спектив у євроінтеграції приділяли увагу такі науков-
ці, як С. Боняр, О. Котлубай, Н. Рощіна, О. Ющенко, 
С. Нікулін і багато інших.

ВІДОКРЕмЛЕННЯ НЕ ВИРІшЕНИх 
РАНІшЕ ЧАСТИН зАГАЛЬНОЇ пРОБЛЕмИ

Проте недостатньо дослідженими є особливості 
й перспективи розвитку бізнесу в галузі морського 
транспорту України на сучасному етапі розвитку сус-
пільства.

мЕТА ДОСЛІДжЕННЯ

Метою статті є визначення особливостей розви-
тку малого та середнього бізнесу в галузі морського 
транспорту України.

методи дослідження: порівняння, аналіз, синтез, 
абстрагування, узагальнення, системний підхід.

Об’єкт дослідження – розвиток малого та серед-
нього бізнесу в галузі морського транспорту України.

предмет дослідження – особливості розвитку 
малого та середнього бізнесу в галузі морського тран-
спорту України.

ОСНОВНИй мАТЕРІАЛ

Розвиваючи національну зовнішньоекономічну 
політику, одним із принципів якої є розширення вза-
ємовигідної співпраці з державами всіх континентів 
з її величезним ресурсно-виробничим потенціалом, 
Україна є одним з учасників світової товарної біржі. 

Варто наголосити на тому, портова галузь віді-
грає ключову роль у зростанні української економіки. 
Загальний дохід, сформований ринком послуг у мор-
ських портах України у 2016 році, становив щонаймен-
ше 1,7 млрд. дол. США (близько 2% ВВП країни) [1]. 

На континентальній частині України в Чорно-
морському та Азовському басейнах, а також дельті 
р. Дунай розташовано 13 морських портів: Рені, Із-
маїл, Усть-Дунайськ, Білгород-Дністровський, Чор-
номорськ, Одеса, Южний, Миколаїв, Ольвія, Херсон, 
Скадовськ, Бердянськ, Маріуполь, сукупна потуж-
ність вантажопереробки яких становить 240 млн. 
тонн на рік. Протяжність причального фронту мор-
ських портів становить близько 43 км, а довжина ка-
налів (Херсонський морський канал, Бузько-Дніпров-
ський-лиманський канал (БДЛК) та Глибоководний 
судновий хід (ГСХ) р. Дунай – Чорне море через гир-
ло Бистре) становить 124,768 км (40 км, 81,368 км та 
3,4 км відповідно). 

Найбільшими серед морських портів України 
сьогодні є порти: Южний, Одеса, Миколаїв і Чор-
номорськ, на частку яких припадає близько 80% від 
загальної потужності морських портів України. Клю-
човими перевагами цих морських портів є наявність 
глибоководних підходів, які дають можливість обслу-
говувати великотоннажні морські судна в тому числі 
із залученням для надання послуг суб’єктів госпо-
дарювання недержавної форми власності. Інші мор-
ські порти України натепер можуть приймати судна з 
меншою осадкою, а обслуговування вантажопотоків 
переважно забезпечується стивідорними компаніями 
державної форми власності. 

В Україні також функціонує мережа паромно-
го сполучення, морських контейнерних ліній, що 
з’єднують Україну з портами країн Чорноморського 
басейну та є складником міжнародних транспорт-
них коридорів: ТРАСЕКА, «Новий Шовковий шлях», 
Пан’європейський № 9 тощо. 

Обслуговування контейнерних ліній нині забезпе-
чується контейнерними терміналами, що знаходяться 
в портах Одеса, Чорноморськ і Южний, з їх сукуп-
ною потужністю 3 130 тис. TEU на рік. Указаний об-
сяг найближчим часом буде збільшено на 600 тис. 
ТЕU завдяки новостворюваним потужностям контей-
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нерного терміналу на Карантинному молу Одесько-
го морського порту. Обслуговування пасажирських 
і круїзних суден на міжнародному та внутрішньому 
сполученні здійснюється морськими вокзалами в 
портах Рені, Ізмаїл та Усть-Дунайськ (з портопунк-
том у м. Вилково), а також пасажирського комплексу 
в морському порту Одеса [3].

Морські порти є також воротами для експорту 
продукції агропромислового, гірничо-металургійно-
го комплексів країни та імпорту проміжних ресурсів, 
наприклад, вугілля, залізорудної сировини й контей-
нерних вантажів, забезпечуючи при цьому близько 
40% (28 515,1 млн. дол. США у 2016 році) обсягів 
міжнародної торгівлі України з різними країнами сві-
ту [1]. Характеристики морського транспорту зазна-
чені в таблиці 1.

Таблиця 1. Характеристики морського транспорту
переваги Недоліки

– можливість 
міжконтинентальних  
перевезень;
– низька собівартість  
перевезень на далекі 
відстані;
– висока провізна і про-
пускна здатність;
– низька капіталомісткість 
перевезень.

– обмеженість перевезень;
– низька швидкість  
доставки;
– залежність від 
географічних, навігаційних 
і погодних умов;
– необхідність створення 
складної портової 
інфраструктури

Примітка: таблиця розроблена автором.

Варто зазначити, що станом на сьогодні морська 
транспортна система України не має достатніх за-
пасів виробничих потужностей і не готова повною 
мірою забезпечити перспективні обсяги вантажних і 
пасажирських перевезень, у тому числі тих, що про-
ходять через Україну. 

Це пов’язано передусім із наявними розбіжностя-
ми в розвитку потужностей різних видів транспорту 
для забезпечення перевезення окремих видів ванта-
жів, значним зносом основних фондів транспортних 
підприємств, недорозвиненістю системи транспорт-
них операторів у міжнародному сполученні, значним 
відставанням у якості транспортних послуг порівня-
но із сучасними міжнародними вимогами.

Якісне транспортне забезпечення зовнішньоеко-
номічних угод є одним із ключових елементів їх ефек-
тивної реалізації. Через велику протяжність водного 
простору, що розділяє основні економічні регіони 
світу, основними видами транспорту з погляду гло-
бального підходу є морський і повітряний. Морський 
транспорт забезпечує перевезення понад 60% обсягу 
міжнародної торгівлі [4].

Варто зазначити, що в умовах анексії Автономної 
Республіки Крим, відповідно до Наказу Міністерства 
інфраструктури України від «Про закриття морських 
портів» [3], прийнято рішення закрити морські порти, 

розташовані на території півострова: Керч, Севасто-
поль, Феодосія, Ялта та Євпаторія – до відновлення 
конституційного ладу України на тимчасово окупо-
ваній території Криму. Проте 80% вантажопотоку 
після такого рішення переорієнтовано на морські 
порти континентальної території України. Водно-
час втрачено контроль за судноплавством на Керч-
Єнікальському судноплавному каналі. Обмеження 
перетину каналу судами під прапором України, в т. ч. 
спеціалізованого флоту, створюють загрозу зниження 
конкурентоздатності портів Азовського басейну [5]. 

Разом із тим у результаті геополітичного конфлік-
ту на сході України відбулися зміни в ситуації на рин-
ку вантажопотоків і їх логістиці, а саме:

− відбулася зміна в моделі торгівлі вугіллям 
– переорієнтація імпорту енергетичного вугілля 
замість експорту вугілля для металургійного ви-
робництва. Це призвело до зміни походження/при-
значення вугілля – від торгівлі з Російською Феде-
рацією до трансатлантичного імпорту, що, у свою 
чергу, зажадало поліпшення наявної портової інф-
раструктури;

− збільшення кількості та якості причалів для 
вугілля з глибоководними підходами для прийому 
суден великої вантажопідйомності (включаючи тип 
Capesize), які є найбільш ефективними для такого 
вантажопотоку; 

− перевантаження металопродукції в морських 
портах України зменшився в міру зростання світово-
го ринку руди (проте, згідно з даними Всесвітньої ме-
талургійної асоціації, щорічне споживання сталі, як 
очікується, збільшиться на 30% до 2030 року);

− змінився ринок зерна, що зумовило необхід-
ність пропускної спроможності порту для перевалки 
зернових та олійних культур; 

− з огляду на глобальну тенденцію до збіль-
шення великотоннажного флоту, що забезпечує від-
носно нижчу вартість перевезення вантажів, морські 
порти й підводні канали піддаються днопоглибленню 
акваторій у морських портах;

− низький рівень використання наявних по-
тужностей для прийому й обслуговування контейнер-
них вантажів, які в довгостроковій перспективі здатні 
обробляти обсяги вантажопотоку, що зростають [5].

Варто зауважити, що особливістю сучасного роз-
витку малого та середнього бізнесу в галузі морсько-
го транспорту є те, що, з одного боку, нестабільна 
ситуація в країні стримує іноземних інвесторів від 
вкладень у транспортну інфраструктуру, а з іншо-
го – обмеженість бюджетних ресурсів за таких умов 
ускладнює реалізацію інвестиційних проектів за 
власний рахунок [5].

З метою покращення можливостей і розвитку ве-
дення малого та середнього бізнесу в галузі морсько-
го транспортування Державною прикордонною служ-
бою України вжито заходів щодо уникнення бар’єрів 
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під час проходження вантажів через морські порти, 
необхідним є зниження витрат, що зумовлені затрим-
ками вантажу в процесі виконання контрольних про-
цедур, зокрема, шляхом спрощення механізмів і ско-
рочення часу оброблення вантажів і їх випуску орга-
нами державного контролю.

Варто також зазначити основні проблеми галузі 
морського транспорту, які негативно впливають на 
розвиток бізнесу в цій галузі:

− відсутність ефективного механізму залучен-
ня приватних інвестицій для розвитку об’єктів інфра-
структури портів;

− дисбаланс у розвитку перевалочних засо-
бів та інфраструктури загального користування, 
включаючи пропускну здатність і якість дорожнього  
полотна;

− забезпечення розвитку портової інфраструк-
тури, організації руху в Росії;

− напрямок морських портів;
− невідповідність технічного рівня сучасним 

вимогам щодо надання послуг для ведення належно-
го рівня бізнесу;

− недостатній рівень і невідповідність глибин в 
окремих морських портах і каналах;

Рис. 1. Напрями вдосконалення галузі морського транспортування в Україні
Модифіковано автором за джерелами [2; 4].

•розробка генерального плану розвитку
морських портів із урахуванням
перспективного розвитку акваторій,
програм розвитку автомобільних доріг
та залізниці з використанням
мультимодальних перевезень та
кластеризації;

•модернізація та будівництво портових
потужностей (особливо стратегічного
значення) для ефективного здійснення
робіт із обслуговування вантажів та
суден в морських портах;

•впровадження СМАРТ-
інфраструктури та технологій, що
сприяють автоматизації та роботизації
перевантажувальних процесів на
морських терміналах, та “зелених”
технологій спрямованих на зменшення
шкідливих викидів від виробничих
процесів у портах та отримання енергії
від альтернативних джерел;

Збалансований розвиток та 
ефективне використання 
портових потужностей на 
інноваційній основі з 
метою залучення 
інвестицій малого та 
середнього бізнесу

•впровадження сучасних інформаційних
систем із високим рівнем захисту від
кіберзагроз, які дозволяють замовникам
портових послуг провести оформлення та
здійснювати моніторинг вантажів,
транспортних засобів з будь-якої точки
світу;

•створення привабливих умов та
запровадження практики використання
внутрішнього водного транспорту, як
альтернативного і економічно ефективного
виду транспортування вантажів до/з
морських портів;

•зменшення часу обробки вантажів та
спрощення адміністративних процедур при
здійсненні міжнародних перевезень;

Забезпечення 
конкурентоздатної 
логістики та покращення 
сервісу в морських портах
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− недостатньо розвинена транспортна інфра-
структура в морських портах і на акваторіях;

− низький рівень координації між видами тран-
спорту й місцевими органами влади;

− повільне оновлення основних фондів на під-
приємствах державного сектору порту [10–13]. 

За оцінкою Світового економічного форуму щодо 
якості портової інфраструктури, Україна у 2016 році 
набрала лише 3,2 бали із 7 можливих, при тому що 
у 2012 році цей показник становив 4,0 бали. Іншими 
словами, українська портова інфраструктура оціню-
ється суб’єктами господарювання як більше ніж по-
середня. При цьому позиції основних конкурентів 
України в Чорноморсько-Азовському басейні за цим 
рейтингом є набагато вищими [5].

ОБГОВОРЕННЯ ОТРИмАНИх РЕзУЛЬТАТІВ

Сьогодні морський транспорт використовується у 
внутрішніх і зовнішніх комунікаціях. Останніми рока-
ми зростає частка перевезень, що здійснюються на суд-
нах, які мають достатню морську придатність і манев-
реність. 

Розвиток малого та середнього бізнесу на мор-
ському транспорті – це підприємницька діяльність з 
надання послуг з перевезення, перевантаження ван-
тажів, агентування й фрахтування морського торго-
вельного флоту, транспортно-експедиторських, крю-
їнгових та інших послуг, що вимагає серйозної аналі-
тичної та практичної підготовки.

Так, розвиток морського транспорту як найваж-
ливішого фактора прискореного розвитку економіки 
й інтеграції України у світову економічну систему 
передбачає наявність сучасного морського торговель-
ного українського флоту, конкурентоспроможного на 
світовому фрахтовому ринку, здатного забезпечити 
потреби народу України, фрахтову незалежність на-
ціональної зовнішньої торгівлі.

Ефективне використання транзитного потенціалу 
України й експорт транспортних послуг можливий 
шляхом:

− створення конкурентоспроможного рівня та 
механізму оподаткування судноплавної діяльності;

− розроблення й упровадження поряд із тра-
диційним способом державного регулювання комп-
лексу інших заходів сприяння національному судно-
плавству, які не суперечитимуть загальновизнаним 
міжнародним нормам;

− уведення митних преференцій для судно-
плавних компаній, суднобудівних і судноремонтних 
підприємств, українських моряків [2].

Варто наголосити, що вимогою розвитку сучасно-
го бізнесу є відповідність вимогам, нормам, стандар-
там світу. Будь-яка сучасна деталь може як посприяти 
успіху, так і, навпаки, мати негативні наслідки. Отже, 
сучасний бізнес повинен вбирати в себе останні до-
сягнення своєї галузі.

Тому необхідно визначити основні напрями та кро-
ки з метою вдосконалення і створення комфортного клі-
мату для інвестування в портову галузь України (рис. 1).

Отже, морський транспортний комплекс – це ба-
гатофункціональна структура, яка задовольняє потре-
би національної економіки в транспорті, сприяє роз-
витку міжнародної торгівлі та реалізує зобов’язання 
України як морської держави.

Водний транспорт, що обслуговується в морських 
портах, є найдешевшим і відносним екологічно чис-
тим порівняно з іншими видами транспорту, що ро-
бить його конкурентоспроможним для цілей внутріш-
ньої та міжнародної торгівлі. Але ця галузь в Україні 
потребує ґрунтовних трансформацій.

ВИСНОВКИ
Отже, морські порти мають стратегічне значення для 

розвитку економіки країни й повинні задовольняти її тор-
говельні та транспортні потреби. Спільна робота пред-
ставників законодавчої, виконавчої влади й галузі дасть 
змогу розробити та впровадити найефективніші рішення 
для виконання державних завдань. Українські порти ма-
ють низку переваг для ведення малого та середнього біз-
несу: вони можуть бути інтегровані в нові маршрути для 
доставки вантажів у ЄС і назад як виключно морським 
шляхом, так і з використанням автомобільного, залізнич-
ного й морського транспорту. Інвестори отримають мож-
ливість більш ефективно обробляти наявний вантажопо-
тік і залучати нових вантажовідправників
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abstract. Within the world economic system, various industrial, trade, credit, currency, scientific, technical and other 
relations are formed between national markets and their subjects. An important component of this relationship is in-
ternational investment activities related to the export of capital. The main objective of the study is to investigate the 
mechanisms of attracting foreign direct investment to individual enterprises of the Black Sea region. 
The methodological and theoretical basis of the work is the scientific provisions of fundamental and applied research 
in the field of economic theory, regional economy, agrarian economy, strategic management, planning and forecasting, 
systems theory, management of foreign economic activity, the work of domestic and foreign scientists in various fields 
of economic science fundamental theories of development of foreign economic activity at the regional level.
In order to achieve this goal, general and special research methods were used in the work: analysis and synthesis – to 
study the basic forms and mechanisms of attracting foreign direct investment; comparative-geographical method of 
systematization – the geographical structure is considered, which is formed under the influence of many factors, the 
main among which is the development of foreign economic relations with strategic partners; regional – the problems 
of attracting foreign direct investments to the enterprises of the Black Sea region are analyzed and proposals for the 
construction of an effective mechanism for attracting foreign direct investments are elaborated; statistical – provides 
statistics on the development of foreign direct investment in Ukraine. 
The dynamics of foreign direct investment in the economy of Ukraine in 2010–2018, millions of dollars was deter-
mined. The dynamics of indicators of development of the object of research was clearly illustrated using graphical and 
cartographic methods. The information base of the research is laws of Ukraine, decrees of the President of Ukraine, 
resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine, statistical materials of the State Committee of Statistics of Ukraine, 
main departments of statistics in the Autonomous Republic of Crimea, Mykolaiv, Odessa and Kherson regions, the 
Ministry of Economy of Ukraine, the Ministry of Agrarian Policy of Ukraine departments, research institutes, cent-
ers and foundations, scientific achievements of domestic and foreign authors, as well as materials of the department 
of development problems of the food complex consumer market and of the Council of Productive Forces of Ukraine. 
The practical significance of the obtained results is determined by the possibility of applying the formulated conclu-
sions and recommendations for the development of the theory and methodology of the regional economy, in the prepa-
ration of programmatic and forecasting documents, determining the priorities of attracting foreign direct investment 
to the enterprises of the region in the latest conditions. The results of the analysis and identification of mechanisms for 
attracting foreign direct investment in the enterprises of the region make it possible to form regional strategies, sectorial 
and regional integrated programs of socio-economic development. 
The conceptual bases of formation of mechanisms of attraction of direct foreign investments on the enterprises of the 
region are developed and the recommendations on formation of model of innovative development of the Black Sea 
region can be used as a basic project for creation of elements of infrastructure in other regions of Ukraine.
Key words: foreign direct investment; joint venture; free economic zone; concession; leasing.
Анотація. У межах світової економічної системи між національними ринками та їх суб’єктами формуються 
різні виробничі, торговельні, кредитні, валютні, науково-технічні й інші відносини. Важливим складником цих 
відносин є міжнародна інвестиційна діяльність, пов’язана з експортом капіталу. Основна мета дослідження – 
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вивчити механізми залучення прямих іноземних інвестицій на окремі підприємства Чорноморського регіону.
Методологічною й теоретичною основою роботи є наукові положення фундаментальних і прикладних дослі-
джень у галузі економічної теорії, регіональної економіки, аграрної економіки, стратегічного управління, пла-
нування та прогнозування, теорії систем, управління зовнішньоекономічною діяльністю, роботи вітчизняних 
та іноземних учених у різних галузях економічної науки, фундаментальні теорії розвитку зовнішньоекономіч-
ної діяльності на регіональному рівні.
Для досягнення мети в роботі використано загальні та спеціальні методи дослідження: аналіз і синтез – для 
вивчення основних форм і механізмів залучення прямих іноземних інвестицій; порівняльно-географічний 
метод систематизації – розглядається географічна структура, яка формується під впливом багатьох факторів, 
основним серед яких є розвиток зовнішньоекономічних зв’язків зі стратегічними партнерами; регіональні – 
аналізуються проблеми залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства Чорноморського регіону та 
розробляються пропозиції щодо побудови ефективного механізму залучення прямих іноземних інвестицій; 
статистичний – надає статистику щодо розвитку прямих іноземних інвестицій в Україні.
Визначено динаміку прямих іноземних інвестицій в економіку України у 2010–2018 роках, мільйони доларів 
США. Динаміку показників розвитку об’єкта дослідження наочно проілюстровано графічними й картографіч-
ними методами. Інформаційною базою дослідження є закони України, укази Президента України, постанови 
Кабінету Міністрів України, статистичні матеріали Державного комітету статистики України, головних управ-
лінь статистики в Автономній Республіці Крим, Миколаєві, Одеській і Херсонській областях, Міністерства 
економіки України, Міністерства аграрної політики України, відділів, науково-дослідних інститутів, центрів і 
фондів, наукові досягнення вітчизняних і зарубіжних авторів, а також матеріали відділу проблем розвитку про-
довольчого комплексного споживача ринку й Ради продуктивних сил України.
Практичне значення отриманих результатів визначається можливістю застосування сформульованих висновків 
і рекомендацій щодо розвитку теорії та методології регіональної економіки, під час підготовки програмних і 
прогнозних документів, визначення пріоритетів залучення прямих іноземних інвестицій до підприємства об-
ласті в сучасних умовах. Результати аналізу та виявлення механізмів залучення прямих іноземних інвестицій 
на підприємства регіону дають можливість формувати регіональні стратегії, галузеві й регіональні інтегровані 
програми соціально-економічного розвитку.
Розроблені концептуальні засади формування механізмів залучення прямих іноземних інвестицій на підприємствах 
регіону та рекомендації щодо формування моделі інноваційного розвитку Чорноморського регіону можуть бути 
використані як базовий проект для створення елементів інфраструктури в інші регіони України. 
Ключові слова: прямі іноземні інвестиції; спільне підприємство; вільна економічна зона; концесія; лізинг.

пОСТАНОВКА зАДАЧІ

У межах світової економічної системи між на-
ціональними ринками та їх суб’єктами складають-
ся різноманітні виробничі, торговельні, кредитні, 
валютні, науково-технічні й інші відносини. Важ-
ливим складником цих відносин є міжнародна ін-
вестиційна діяльність, пов’язана з вивезенням капі-
талу. Капітал є одним із факторів виробництва – ре-
сурсом, який необхідно затратити для виготовлення 
будь-якої продукції. Капітал являє собою нагрома-
джений запас засобів у продуктивній, грошовій чи 
товарній формах, необхідний для створення мате-
ріальних і нематеріальних благ і послуг. Міжнарод-
ний рух факторів виробництва (капіталу, ресурсів, 
робочої сили) регулюється тими ж законами, що й 
міжнародна торгівля товарами: фактори переміщу-
ються в ті країни, де за них більше платять (вища 
процентна ставка, заробітна плата, ліцензійні пла-
тежі тощо). 

Використання іноземних інвестицій для розвитку 
економіки окремих регіонів забезпечує більш швид-
ке її входження до світової господарської системи. 
Стан вирішення проблеми інвестування є критерієм 

зрілості ринкових реформ, довіри світового співтова-
риства до політичного курсу держави. 

АНАЛІз ОСТАННІх ДОСЛІДжЕНЬ 
І пУБЛІКАЦІй

Теоретичні та практичні аспекти залучен-
ня коштів від іноземних інвесторів на вітчизня-
ні підприємства розглядалися в наукових працях  
І.М. Бирки [1], Р.С. Зубкова [5], Р.М. Скупського 
[5], М.В. Ігнатенко [4] та ін. Натомість більшість 
дослідників не аналізують регіональні аспекти 
цієї проблеми.

ВІДОКРЕмЛЕННЯ НЕ ВИРІшЕНИх 
РАНІшЕ ЧАСТИН зАГАЛЬНОЇ пРОБЛЕмИ

Незважаючи на численні наукові праці, питання 
інвестиційної діяльності на рівні регіону потребу-
ють більш детального дослідження та наукового по-
шуку задля розв’язання наявних проблем. Передусім 
це виявляється в розробленні концептуальних засад 
формування механізмів залучення прямих іноземних 
інвестицій на підприємства регіону й рекомендацій 
щодо формування моделі інноваційного розвитку 
Чорноморського регіону.  
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мЕТА ДОСЛІДжЕННЯ
Головна мета дослідження – дослідження ме-

ханізмів залучення прямих іноземних інвестицій 
на окремі підприємства Причорноморського регі-
ону.

мЕТОДИ, ОБ’єКТ ТА пРЕДмЕТ 
ДОСЛІДжЕННЯ

Для досягнення мети в роботі використано за-
гальні та спеціальні методи дослідження: аналіз і 
синтез – для вивчення основних форм і механізмів 
залучення прямих іноземних інвестицій; порівняль-
но-географічний метод систематизації – розглядаєть-
ся географічна структура; регіональні – аналізуються 
проблеми залучення прямих іноземних інвестицій на 
підприємства Чорноморського регіону; статистичний 
– надає статистику щодо розвитку прямих іноземних 
інвестицій в Україні.

ОСНОВНИй мАТЕРІАЛ
У сучасних умовах процес міжнародного руху ка-

піталів тісно пов’язаний із розповсюдженням досяг-
нень у галузі НДДКР, технології та менеджменту. Для 
країни вкладення капіталу пряме іноземне інвестуван-
ня фактично становить джерело капітальних вкладень 
у виробництво товарів і послуг, а також імпорт робо-
чих місць, технології, «ноу-хау», передових методів 
управління та маркетингу; подеколи завдяки вироб-
ничій і науково-технічній кооперації воно забезпечує 
ефективну інтеграцію національної економіки до сві-
тової, сприяє створенню конкурентного середовища.

За рахунок прямого іноземного інвестування при-
ймаюча країна може запроваджувати нові технології й 
методи управління. Навіть за незначного обсягу вони 
сприяють поширенню інновацій, стимулюванню іміта-
ції та запозиченню найкращої ділової практики розви-
нених країн і збільшенню продуктивності праці.

На економіку приймаючої країни іноземне інвесту-
вання чинить двоякий вплив. З одного боку, через кон-
куренцію можливе гальмування розвитку або навіть 
банкрутство місцевих фірм. З іншого – навпаки, при-
сутність іноземних філій змушує національні підпри-
ємства мобілізовувати зусилля до оптимізації вироб-
ничого потенціалу. У цьому зв’язку варто наголосити 
на суспільній корисності конкуренції, оскільки остан-
ня, безперечно, стимулює продуктивну працю, в т. ч. 
активізує інвестиційну та інноваційну діяльність, що 
в кінцевому підсумку зумовлює зниження витрат ви-
робництва, покращення якості продукції та оновлення 
її асортименту. Умови, що позбавляють фірми конку-
ренції, особливо світової, спричинюють неухильне 
зниження ефективності технологічного розвитку.

Розглянемо статистичні дані щодо розвитку пря-
мого іноземного інвестування в Україні [3].

Таблиця 1. Динаміка прямих іноземних інвестицій  
в економіку України в 2010–2018 рр., млн. дол. США

Станом  
на 01.01

прямі інвестиції 
в Україну

прямі інвестиції 
з України

2010 38 992,9 5 760,5
2011 45 370,0 6 402,8

2012 48 197,6 6 435,4

2013 51 705,3 6 568,1

2014 53 704,0 6 702,9

2015 38 356,8 6 456,2

2016 32 122,5 6 315,2

2017 31 230,3 6 346,3

2018 31 606,4 6 322,0

31.12.2018 32 291,9 6 295,0

Рис. 1. Структура прямих іноземних інвестицій в економіці України за 
країнами світу станом на 01.01.2017
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З 2010 до 2018 року загальна сума прямих іно-
земних інвестицій в економіку України зменшилась 
із 38992,9 до 32291,9 млн. дол. США. Пік прямих іно-
земних інвестицій припав на 2014 рік – 53704 млн. дол.  
США. Далі обсяг прямих іноземних інвестицій різко 
зменшився у 2015 році до 38356,8 млн. дол. США, по-
казник продовжував зменшуватися й досяг мінімуму 
у 2017 році – 31230,3 млн. дол. США. А ось минулого 
року обсяг прямих іноземних інвестицій дещо зріс до 
32291,9 млн. дол. США.

Надалі, характеризуючи пряме іноземне інвес-
тування економіки України, розглянемо географічну 
структуру, що формується під впливом багатьох чин-
ників, головним серед яких є розвиток зовнішньое-
кономічних зв’язків зі стратегічними партнерами. 
Так, раніше основним партнером були США та Ро-
сійська Федерація, у сучасних же умовах станом на 
01.01.2017 головним стратегічним економічним парт-
нером України є ЄС (рис. 1).

Отже, в останні 5 років існує схильність інвесто-
рів до фінансових зловживань і відмивання коштів. 
Високий ступінь інвестування з такої країни, як Ні-
дерланди, пояснюється суттєвими пільгами для за-
реєстрованих у них іноземних компаній, а отже, їм 
притаманні певні елементи офшорності, проте не-
зіставні з Кіпром. Режим офшорної зони, що діє на 
Кіпрі, сприяв здійсненню з території острова «опосе-
редкованих» прямих іноземних інвестицій, які значно 
перевищують власні кіпрські інвестиції. Так, зазначи-
мо, що значну частину прямих іноземних інвестицій з 
Кіпру здійснюють дочірні структури українських під-
приємств у фінансову та страхову сфери й торгівлю.

Інвестиційний процес в України гальмується 
низкою суб’єктивних та об’єктивних факторів, серед 
яких – політична й економічна нестабільність, часті 
зміни законодавства, повільні темпи приватизації, 
нерозв’язаність питань земельної власності тощо.

Особливою формою міжнародного економічного 
співробітництва є концесія, яка також може розгля-
датися як механізм залучення іноземних інвестицій. 
Концесія являє собою договір на здачу в експлуата-
цію на визначених умовах землі, природних ресурсів, 
підприємств та інших господарських об’єктів, що 
належать державі. Концесійні договори укладають-
ся на тривалі терміни, що є особливо сприятливим 
з погляду розвитку виробничого сектора економіки 
країни. Плата за користування концесією розрахову-
ється у вигляді відсотка на капітал, що вкладається 
в майно його власників, а також ренти. Конкретний 
розмір платні визначається в ході переговорів сторін, 
виходячи з міжнародної практики концесійного спів-
робітництва та використовуваних ставок [1].

На території вільних економічних зон (далі – ВЕЗ) 
запроваджуються пільгові митні, валютно-фінансові, 
податкові й інші умови економічної діяльності наці-
ональних та іноземних юридичних і фізичних осіб. 

Метою створення ВЕЗ є залучення іноземних інвес-
тицій і сприяння їм, активізація спільно з іноземними 
інвесторами підприємницької діяльності для наро-
щування експорту товарів і послуг, поставок на вну-
трішній ринок високоякісної продукції та послуг, за-
лучення й упровадження нових технологій, ринкових 
методів господарювання, розвиток інфраструктури 
ринку, поліпшення використання природних і трудо-
вих ресурсів, прискорення соціально-економічного 
розвитку України.

Створення ВЕЗ, вільних міст та інших подібних 
районів стало одним із основних механізмів залучен-
ня іноземного капіталу в більшості країн світу.

Одним із важливих механізмів залучення прямих 
іноземних інвестицій є відкриття підприємств – філій 
транснаціональних компаній. 

Транснаціональні корпорації (далі – ТНК), на 
думку експертів ООН, є «двигунами світової еконо-
міки». Саме так названа одна з доповідей по транс-
національних корпораціях. Натепер ТНК є такими ж 
рівноправними суб’єктами міжнародних економіч-
них відносин, як і власне держави, а деякі найбільші 
ТНК навіть значно сильніші в економічному плані, 
ніж декілька держав світу. Добробут країни, її участь 
у міжнародному поділі праці, ступінь інтегрованості 
у світове господарство та її міжнародна конкурентоз-
датність більшою мірою залежать від того, наскільки 
успішна діяльність ТНК, що базуються на її терито-
рії. Це досягається за рахунок того, що, з одного боку, 
за кордоном створюються нові ринки, а з іншого боку, 
частина експорту ТНК припадає на їх закордонні фі-
лії. Інвестиції, розміщені в межах території іноземної 
держави, дають змогу національній фірмі обійти та-
рифні й нетарифні бар’єри. Отже, для материнської 
країни відкривається доступ до нових ємких ринків, 
які колись були для неї недоступними[2].

Усі перераховані вище механізми залучення іно-
земних інвестицій можуть активно використовувати-
ся в практиці. Проте особлива увага уряду повинна 
спрямовуватися на визначення пріоритетності засто-
сування тих механізмів, що найбільшою мірою спри-
ятимуть розвитку галузей і регіонів, які потребують 
значних надходжень і визначають розвиток економіки 
загалом.

Головними перепонами, які перешкоджають ши-
рокомасштабному залученню іноземних інвестицій 
для розвитку підприємств району, є:

− нестабільність законодавства в Україні, 
великий податковий тиск, неготовність більшості 
українських партнерів дотримуватися договірних 
зобов’язань;

− відсутність у підприємств розроблених ін-
вестиційних проектів, які відповідали б міжнародним 
стандартам;

− поганий інвестиційний імідж країни загалом і 
невисокий рівень капіталізації прибутку підприємств;
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− недостатній рівень правового та судового за-
хисту прав іноземних інвесторів і відсутність меха-
нізму страхування інвестиційного ризику [5].
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИмАНИх РЕзУЛЬТАТІВ

Основні результати роботи обговорено на на-
укових конференціях професорсько-викладацького 
складу Миколаївського міжрегіонального інституту 
розвитку людини вищого навчального закладу «Від-
критий міжнародний університет розвитку людини 
«Україна», Миколаїв, Україна.

ВИСНОВКИ
Підбиваючи підсумки проведеного досліджен-

ня особливостей залучення інвестицій в економіку 
України, варто наголосити на таких його головних 
результатах:

1. Іноземні інвестиції варто розглядати як будь-
який вид майнових цінностей, вкладених іноземни-
ми інвесторами в іншу країну, враховуючи рухоме та 
нерухоме майно й пов’язані з ним майнові права, в 
т. ч. право під заклад: акції, облігації, різноманітні 
форми участі в компаніях; права вимоги на грошові 
засоби та послуги, які мають економічну цінність; 
права промислової та інтелектуальної власності 
тощо. 

2. Обсяг іноземних інвестицій в економіку Украї-
ни є вкрай низьким і за останній рік можна спостері-
гати зниження інвестиційної активності, незважаючи 
на те що потреба української економіки в інвестицій-
них ресурсах становить не менше ніж 60 млрд. дола-
рів США. Державна політика щодо іноземних інвес-
тицій є недосконалою й потребує змін.
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abstract. The purpose of the article is to analyze the main instruments, which are used by modern, foreign and domes-
tic enterprises in the management of marketing activities.
The article defines the basic principles, on which the fourth industrial revolution is built. It is established, that the 
marketing activity of enterprises in the conditions of the fourth industrial revolution includes the application of auto-
mation of advertising processes; transparency of the information, which is used for market analysis and promotion of 
products; formation of a database, analysis of which gives the possibility of defining accurately the advertising offer 
for individual client and application of intelligent systems.
To estimate the role of Internet marketing in the general structure of expenses of domestic companies in advertising 
activity dynamics of volume of advertising market of Ukraine for 2012−2018 is analyzed.
It is established, that the share of Internet marketing increases and goes to the first place among all advertising chan-
nels. Thus, this means increasing the financing of domestic enterprises to use innovative technologies in advertising 
activities.
It is determined, that one of the key trends in the future development of advertising activities will be the use of artificial 
intelligence technology, the volume of which demonstrates a high level of demand from manufacturers. The trend of 
increasing demand for artificial intelligence in advertising activities has been confirmed.
We compare the tools of management of marketing activity of enterprises in conditions of industrial revolution 4.0, 
their advantages and disadvantages are given. It is established, that each digital − marketing tool has its own advantages 
in the formation of advertising activities. However, there are also significant shortcomings. Most often, enterprises 
form their choice based on the availability of resources, both human and financial.
It is established that with the help of innovative technologies, the company management can improve not only the 
process of production and management, but also the process of promotion and sale of products, the introduction of 
products to new markets and the search for new segments of key consumers. Innovative technologies are definitely a 
positive tool for improving the competitiveness of the company’s business, and they do not require as much financial 
investments as modernization, diversification of the product portfolio or restructuring.
Ignoring innovative technologies in advertising activity is a probable reason for the decrease in the efficiency of mar-
ket research and promotion of goods, in turn, affects the future destiny of the company and its position in the market. 
Therefore, the cost of introducing innovations in marketing strategy and market research is the right decision made by 
modern managers of domestic and foreign enterprises, because, given the trends of the industrial revolution 4.0 is a 
necessary measure for managing the competitiveness of business.
Key words: marketing activities; instruments of marketing; management marketing activities; marketing 4.0; innova-
tive technologies.
Анотація. Метою статті є аналіз основних інструментів, що застосовуються сучасними зарубіжними і вітчиз-
няними підприємствами у процесі управління маркетинговою діяльністю.
У статті визначено основні принципи, на яких побудована четверта промислова революція. Встановлено, що 
маркетингова діяльність підприємств в умовах четвертої промислової революції включає в себе застосування 
автоматизації рекламних процесів, прозорість інформації, що використовується для аналізу ринку та просу-
вання продукції, формування бази даних, аналіз яких дає змогу точного визначення рекламної пропозиції для 
окремого клієнта і застосування інтелектуальних систем.
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Щоб оцінити роль інтернет-маркетингу в загальній структурі витрат вітчизняних компаній у рекламній діяль-
ності, проаналізовано динаміку обсягу рекламного ринку України за 2012−2018 рр.
Встановлено, що частка інтернет-маркетингу збільшується і виходить на перше місце серед всіх каналів рекла-
ми. Таким чином, це означає збільшення фінансування вітчизняними підприємствами використання інновацій-
них технологій у рекламній діяльності.
Визначено, що одним із ключових трендів майбутнього розвитку рекламної діяльності буде використання тех-
нології штучного інтелекту, обсяг яких демонструє високий рівень попиту з боку виробників. Підтверджено 
тенденцію збільшення попиту на технології штучного інтелекту в рекламній діяльності.
Проведено порівняння інструментарію управління маркетинговою діяльністю підприємств в умовах промис-
лової революції 4.0, наведено їх переваги і недоліки. Встановлено, що кожен інструмент digital-маркетингу має 
свої переваги при формуванні рекламної діяльності. Однак при цьому є значні недоліки. Найчастіше підпри-
ємства формують свій вибір, виходячи з наявності ресурсів, як людських, так і фінансових. 
Встановлено, що за допомогою інноваційних технологій керівництво компанії може покращити не тільки про-
цес виробництва і управління, а й процес просування та реалізації своєї продукції, виведення товарів на нові 
ринки і пошук нових сегментів ключових споживачів. Інноваційні технології однозначно виступають пози-
тивним інструментом для підвищення конкурентоспроможності бізнесу компанії, які, до того ж, не вимагають 
таких значних фінансових капіталовкладень, як модернізація, диверсифікація продуктового портфеля або ре-
структуризація.
Ігнорування ж інноваційних технологій у рекламній діяльності – це ймовірна причина зниження ефективності 
дослідження ринку і просування товарів, що, своєю чергою, впливає на подальшу долю компанії та її позиції 
на ринку. Тому витрати на впровадження інновацій у маркетингову стратегію і дослідження ринку – правильне 
рішення, що приймається сучасними менеджерами вітчизняних і зарубіжних підприємств, оскільки з огляду на 
тенденції промислової революції 4.0 – це необхідний захід для управління конкурентоспроможністю бізнесу.
Ключові слова: маркетингова діяльність; інструментарій маркетингу; управління маркетинговою діяльністю; 
маркетинг 4.0; інноваційні технології.

пОСТАНОВКА пРОБЛЕмИ
Сучасні умови функціонування світової економі-

ки тісно пов’язані з розвитком науково-дослідного 
середовища, результатом діяльності якого є розроб-
ка нових технологій і патентів. Провідний напрям 
науково-дослідної роботи багатьох підприємств 
міжнародного рівня – автоматизація виробництва і 
застосування інтелектуальних технологій із метою 
вдосконалення системи управління бізнес-процеса-
ми організації. На цьому фоні розвиток цифрових 
технологій стає невід’ємним інструментом форму-
вання конкурентоспроможності будь-якого бізнесу. 
Відмова від них загрожує втратою частки ринку, 
зниженням економічної ефективності виробничої 
діяльності і, як результат, банкрутством компанії. 
Саме з цієї причини актуальними стають наукові 
дослідження на тему управління підприємством в 
умовах четвертої промислової революції, одним із 
визначальних напрямів яких є маркетингова діяль-
ність.

АНАЛІз ОСТАННІх ДОСЛІДжЕНЬ 
І пУБЛІКАЦІй

Дослідженням процесів управління маркетин-
гової діяльності підприємств присвячено праці ві-
тчизняних та зарубіжних вчених. І.І. Опенчук та 
А.С. Глупак у своїй праці досліджували основні 
приклади технологій маркетингової діяльності іно-
земних підприємств. Проте ними не досліджува-

лись відмінності між різними інструментами мар-
кетингу [1].

В.П. Кузнецов у своєму дослідженні описує меха-
нізм стимулювання інноваційного розвитку держави 
за допомогою підтримки малого і середнього бізнесу, 
який активно застосовує нові технології маркетинго-
вої діяльності [2].

А.Г. Будрін досліджував основні передумови і 
можливості застосування концепції маркетингу інно-
вацій на підприємствах, що випускають інноваційний 
продукт. Досліджуються характеристики, що визна-
чають специфіку сучасного інструментарію марке-
тингу інновацій, пов’язані з необхідністю підвищен-
ня інноваційної діяльності [3].

Суракша Гупта і Нареш Мальхотра в науковому 
дослідженні описують механізм взаємозв’язку між 
конкурентоспроможністю та інноваціями в маркетин-
говій діяльності великих виробничих підприємств, що 
пропонують свій фірмовий продукт на міжнародному 
ринку, шляхом залучення мережі місцевих малих і се-
редніх підприємств як посередників свого бренду [4]. 

С.М. Ілляшенко, Т.Є. Іванова [5], Г.П. Ляшенко, 
Р.В. Моткалюк [6], Г.В. Мозгова [7], О.Ю. Красовська 
[8], А.Б. Ваврик [9], Є.О. Голишева, Т.В. Кириченко, 
Я.А. Коваленко [10] досліджують інструменти інтер-
нет-маркетингу, переваги, недоліки та специфіку їх 
застосування на підприємствах. 

Дослідженням питань цифрового маркетин-
гу і його застосування в діяльності підприємств  
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займаються також зарубіжні науковці: Г. Таймінен,  
Г. Кар’ялуото [11], Р.Д. Тодор [12], Д. Монаган [13],  
В. Вавречка, Ю. Мезуляник, Л. Дурда [14], Н. Мус-
тонен, П. Улкунемі [15], О.Д. Негойя, А.А. Пуркерія 
[16] 

Проте залишаються недослідженими питання від-
мінностей між інструментами маркетингової діяльності 
підприємств в умовах четвертої промислової революції.

мЕТА ДОСЛІДжЕННЯ
В умовах динамічних змін зовнішнього середови-

ща щодня з’являються нові цифрові технології, за-
вданням яких є вдосконалення маркетингового про-
сування підприємством його бренду і продукції. Саме 
тому актуальним є управління системою маркетин-
гової діяльності підприємств в умовах промислової 
революції 4.0.

З огляду на вищесказане, метою наукової статті є 
аналіз основних інструментів, що застосовуються су-
часними зарубіжними і вітчизняними підприємства-
ми при управлінні маркетинговою діяльністю.

ОСНОВНИй мАТЕРІАЛ
Насамперед виділимо 4 основні принципи, на яких 

побудована четверта промислова революція [17]:
− функціональна сумісність автоматизації, ма-

шин і робототехніки з людиною і змога безпосеред-
ньо контактувати через інтернет-технології;

− прозорість інформації і можливість техноло-
гій створювати копії фізичних об’єктів;

− технічне вдосконалення людської діяльнос-
ті, включно з виконанням високоінтелектуальних за-
вдань, які людині не під силу виконати;

− здатність системи автономно приймати інте-
лектуальні рішення.

Зважаючи на ці принципи, можна зробити такі ви-
сновки: маркетингова діяльність підприємств в умо-
вах четвертої промислової революції включає в себе 
застосування автоматизації рекламних процесів, про-
зорість інформації, що використовується для аналізу 
ринку та просування продукції, формування бази да-
них, аналіз яких дає змогу точно визначити рекламні 
пропозиції для окремого клієнта і застосувати інте-
лектуальні системи.

Нині метою інноваційної діяльності в маркетингу 
можуть бути такі процеси:

− впровадження нового продукту;
− збільшення конкурентоспроможності наяв-

них продуктів;
− зменшення собівартості товарів і послуг, 

збільшення їх рентабельності при продажах;
− створення конкурентних інструментів для мар-

кетингової стратегії просування продукції компанії.
При цьому формування таких процесів спону-

кають застосовувати інформаційні технології в ре-
кламі з метою збільшення конкурентоспроможності 
їх просування на ринку і створення конкурентних 
переваг.

Щоб оцінити роль інтернет-маркетингу в за-
гальній структурі витрат вітчизняних компаній у 
рекламній діяльності, необхідно проаналізувати  
динаміку обсягу рекламного ринку за останні роки 
(таблиця 1).

З таблиці 1 можна зробити висновок про те, що 
частка інтернет-маркетингу збільшується і виходить 
на перше місце серед всіх каналів реклами. Це озна-
чає збільшення фінансування вітчизняними підпри-
ємствами використання інноваційних технологій у 
рекламній діяльності, оскільки інтернет-канали є 
тому підтвердженням.

А.С. Перчаткін у своїй науковій роботі виділяє 
причини, за якими інтернет-реклама має високий рі-
вень економічної ефективності [19, с. 298]:

− порівняно низька вартість вкладень на ре-
кламну кампанію порівняно з традиційними каналами;

− висока інформативність рекламної пропозиції 
внаслідок відсутності обмежень за обсягом інформації;

− значне охоплення реклами;
− рекламне просування перед цільовою ауди-

торією з відповідними потенційними споживачами;
− різноманітність впливу на аудиторію реклами;
− мобільність кампанії і можливість повного 

контролю за рекламою;
− ефективність аналізу віддачі;
− зручність користування і відгуки з боку клієнтів.
Нині, аналізуючи розробки сучасних технологіч-

них центрів, патенти яких використовуються підпри-
ємствами в маркетингу, варто виділити лінію іннова-
цій, які вплинуть на майбутній розвиток маркетингу і 
реклами: бездротові сенсори, 3D-візуалізація, дрони, 
Big Data і штучний інтелект.

Таблиця 1. Динаміка обсягу рекламного ринку України 2012−2018 рр., млн грн.*
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Телебачення 3867 4440 3930 4164 5676 7329 9269
Радіо 312 340 290 304 400 480 578
Преса 2647 2560 1670 1320 1150 1355 1612

Наружна реклама 1537 1613 1030 952 1240 2692 3493
Інтернет 680 1060 2115 2355 3140 4344 9540
Загалом 9043 10013 9035 9095 11606 16200 24492

* Складено автором на підставі [18]
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І.І. Опенчук і А.С. Глупак у процесі наукового до-
слідження описали такі ключові інноваційні техноло-
гії, які викликали революцію в рекламній діяльності 
західних компаній [1]:

− технологія Indoor, суть якої полягає в тому, що 
реклама транслюється на великих плазмових екра-
нах або носіях. Технологія сама по собі не настільки 
дорога (наприклад, програма indoo.rs коштує лише 
250 доларів) і окупається досить швидко, тому що, 
за оцінками фахівців, привертає приблизно 90% по-
тенційних споживачів. Головна перевага в тому, що 
реклама, що транслюється за допомогою технології 
Indoor, не дратуючи споживачів, легко сприймається, 
відбувається постійний контакт з аудиторією;

− технологія Just Touch, суть якої полягає в тому, 
що плазмова панель реагує на найменший рух рук, і 
клієнт може знайти всю цікаву йому інформацію про 
будь-який заклад, послугу або продукцію;

− технологія Free Format Projection, суть якої полягає 
в тому, що використовується особливий спосіб обробки 
зображення, який потім проектується на поверхню.

Також, на думку консалтингового маркетингово-
го агентства США «The Business and Technology of 

Enterprise AI», одним із ключових трендів майбутньо-
го розвитку рекламної діяльності буде використання 
технологій штучного інтелекту, обсяг яких демонструє 
високий рівень попиту з боку виробників (рис. 1).

З огляду на рис. 1, можна зробити висновок, що 
тенденція збільшення попиту на технології штучно-
го інтелекту в рекламній діяльності підтверджується 
цифрами. Так, сфера розпізнавання зображень може 
привести сукупний світовий дохід у розмірі близько 
8,1 млрд доларів США.

Загальний список інструментів управління марке-
тинговою діяльністю підприємств в умовах промислової 
революції 4.0. і їх переваги/недоліки наведені в таблиці 2.

Таким чином, виходячи з таблиці 2, можна зроби-
ти висновок, що кожен інструмент digital-маркетингу 
має свої переваги при формуванні рекламної діяль-
ності. Однак при цьому є значні недоліки. Найчас-
тіше підприємства формують свій вибір, виходячи з 
наявності можливих ресурсів, як людських, так і фі-
нансових. Загалом найбільш ефективним інструмен-
том маркетингової діяльності виступає контекстна 
реклама, однак для її використання необхідні значні 
витрати грошових коштів. Цього, наприклад, не мож-

Таблиця 2. Порівняльна характеристика інструментів digital-маркетингу*
Інструмент переваги Недоліки

SEO

Підвищення трафіку
Не дуже суттєві витрати

Висока конверсія
Спрощення пошуку ЦА

Необхідність постійного моніторингу
Своєчасне оновлення сайту

Не найкоротший термін досягнення  
результатів

Контекстна реклама

В основному тільки ЦА
Немає умов обов’язкової оптимізації сайту

Ремаркетинг
Змога відстежувати витрати

Швидкий ефект

Невелика кількість переходів
Ефект реклами та нав’язливості

Нефіксована вартість показу
Бюджет набагато вище, ніж SEO

Медійна реклама
Вдалі банери заповнюються

Можливість аналізу охоплення аудиторії
Підвищує впізнаваність бренду

Великий бюджет
Не завжди висока конверсія

СММ

Жива аудиторія
Можлива відсутність витрат

Можливість швидкої роботи з потенційними клі-
єнтами та їх запитами

Формування аудиторії постійних клієнтів

Не завжди ЦА
Тимчасові витрати на комунікації

Висока конкуренція в соціальних мережах

Вірусний маркетинг
Легкість розміщення
Економічно вигідно
Просто таргетувати

Тимчасовий ефект
Важко прогнозувати результати

Висока вартість виробництва
Обмеження по ЦА

E-mail розсилки

Можливість формування ЦА  
за чіткими критеріями
Постійність аудиторії

Детальна звітність

Нав’язливість
Ймовірність потрапляння в спам

Контент-маркетинг
Можливість завоювання довіри споживачів

Впізнаваність бренду
Відмінна взаємодія з SEO

Необхідність якісного копірайтингу  
і авторства матеріалів

Невисока конверсія читачів у клієнтів
Тимчасові витрати на просування контенту

* Складено автором на підставі [21]
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на сказати про той самий вірусний маркетинг, який 
іноді обходиться в мінімальні витрати бюджету, однак 
важко прогнозований у результаті.

ВИСНОВКИ
У результаті за допомогою інноваційних техноло-

гій керівництво компанії може покращити не тільки 
процес виробництва і управління, а й процес просу-
вання та реалізації своєї продукції, виведення товарів 
на нові ринки і пошук нових сегментів ключових спо-
живачів. Інноваційні технології однозначно виступа-
ють позитивним інструментом для підвищення кон-
курентоспроможності бізнесу компанії, які, до того 
ж, не вимагають таких значних фінансових капітало-
вкладень, як модернізація, диверсифікація продукто-
вого портфеля або реструктуризація.

Ігнорування ж інноваційних технологій у реклам-
ній діяльності – це ймовірна причина зниження ефек-
тивності дослідження ринку і просування товарів, 
що, своєю чергою, впливає на подальшу долю компа-
нії та її позиції на ринку. Досить довгий час викорис-
тання застарілих інструментів, технологій і способів 
роботи маркетингової стратегії – це характерна риса 
компаній, які «вчора були лідерами, а сьогодні зали-
шаються за бортом». Тому витрати на впровадження 
інновацій у маркетингову стратегію і дослідження 
ринку – правильне рішення, що приймається сучас-
ними менеджерами вітчизняних і зарубіжних підпри-
ємств, оскільки з огляду на тенденції промислової 
революції 4.0 – це необхідний захід для управління 
конкурентоспроможністю бізнесу.

Розпізнавання зображень

Підвищення ефективності стратегій

Обробка даних про пацієнтів

Попередженя поломок

Ідентифікація об'єктів

Просунутий пошук зображень

Збір географічних даних

Дистрибуція контенту в соцмережах

Виявлення об'єктів при навігації

Попередження загроз безпеки

8097,9

7540,5

7366,4

4680,3

4201,0

3714,1

3655,5

3566,6

3169,8

2472,6

Майбутнє штучного інтелекту
Очікуваний сукупний світовий дохід від штучного інтелекту 2016−2025 по 

галузі застосування, млн дол. США

Рис. 1. Тенденції розвитку сектора технології штучного інтелекту в рекламній діяльності [20]
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abstract. The work is devoted to the study of theoretical and methodological provisions aimed at improving the poten-
tial of tourism enterprises and developing practical recommendations for improving their competitiveness.
Based on the results of the study, the author has studied the main indicators of the evaluation of tourism activity of 
Ukraine and the region, and explored the features of the development of the potential of tourism enterprises.
The present state and problems of development of tourist industry in Ukraine are analyzed, the general characteristic of 
tourist industry of the Nikolaev area is investigated. In particular, the geographical structure of tourist flows of foreign 
nationals who have visited Ukraine and from which countries they are the majority is explored. Besides, the analysis 
of means of their placement in the Nikolaev area is given and the perspective directions of development of tourist 
industry are revealed. According to the authors, green tourism is the most relevant to them, so special attention is paid 
to this article. It is revealed that Ukraine has sufficient conditions for the development of international tourism: favor-
able geopolitical location, great tourist and recreational potential, favorable climate, a large number of health resorts, 
numerous mineral and mud deposits, rich flora and fauna, the presence of cultural and historical memory world level.
Having analyzed the current state of development potential of tourism enterprises and determined that the problematic 
issues of development of the tourist sphere of Ukraine are: lack of information about Ukraine, poor development of 
tourist infrastructure, unsatisfactory environmental situation, general low level of economic development in Ukraine, 
unsatisfactory state of tourist recreational resources, stereotypes of Soviet standards and mechanisms in the manage-
ment and development of tourism, mistrust of foreign countries to Ukrainian tourists, imperfect organizational and 
regulatory support for the tourism industry in Ukraine.
Therefore, having identified the main positive and negative vectors of tourism development, we proposed directions 
for improving the organization of tourist activity of Ukraine on the example of foreign countries, improved directions 
for the development of the tourism industry of the Mykolaiv region and developed programs for active leisure in order 
to improve the quality of tourist services.
Key words: tourism; potential; green tourism; competitiveness; tourism enterprise.
Анотація. Робота присвячена вивченню теоретико-методичних положень, спрямованих на вдосконалення 
розвитку потенціалу туристичних підприємств і розроблення практичних рекомендацій щодо підвищення їх 
конкурентоспроможності. 
На основі результатів дослідження автором вивчено основні показники оцінки туристичної діяльності України 
та регіону, досліджено особливості розвитку потенціалу туристичних підприємств.
Проаналізовано сучасний стан і проблеми розвитку туристичної галузі в Україні, досліджено загальну 
характеристику туристичної галузі Миколаївської області. Зокрема, досліджено географічну структуру 
туристичних потоків іноземних громадян, які відвідали Україну, і те, з яких країн їх більшість. Крім того, 
приведено аналіз засобів їх розміщення в Миколаївській області та виявлено перспективні напрями розвитку 
туристичної галузі. На думку авторів, до них найбільшою мірою належить зелений туризм, тому в статті цьому 
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напряму приділена особлива увага. Виявлено, що Україна має достатньо умов для розвитку міжнародного 
туризму: вигідне геополітичне розміщення, великий туристично-рекреаційний потенціал, сприятливий клімат, 
велику кількість лікувально-курортних ресурсів, численні родовища мінеральних вод і лікувальних грязей, 
багату флору і фауну, наявність культурно-історичних пам’яток світового рівня.
Здійснивши аналіз сучасного стану потенціалу розвитку туристичних підприємств, визначили, що проблемними 
питаннями розвитку туристичної сфери України є брак інформації про Україну, слабкий розвиток туристичної 
інфраструктури, незадовільна екологічна обстановка, загальний низький рівень розвитку економіки в Україні, 
незадовільний стан туристичних рекреаційних ресурсів, стереотипи радянських стандартів і механізмів 
в управлінні та розвитку сфери туризму, недовіра іноземних держав до українських туристів, недосконале 
організаційне й нормативно-правове забезпечення туристичної галузі України.
Тому, визначивши основні позитивні та негативні вектори розвитку туризму, ми запропонували напрями 
вдосконалення організації туристичної діяльності України на прикладі зарубіжних країн, удосконалили 
напрями розвитку туристичної галузі Миколаївської області й розробили програми активного відпочинку з 
метою покращення якості туристичних послуг.
Ключові слова: туризм; потенціал; зелений туризм; конкурентоспроможність; туристичне підприємство.

пОСТАНОВКА зАДАЧІ
В умовах глобалізації економічного, політичного, 

культурного та соціального просторів сучасної світової 
економіки міжнародний туризм є однією з найдохідні-
ших і найдинамічніших галузей, що розвиваються. 

Аналізуючи перспективи розвитку туристичного 
бізнесу в Україні, насамперед необхідно підкреслити, 
що сучасний туризм – це сфера економіки та життєді-
яльності суспільства, яка загалом тією чи іншою мі-
рою інтегрує практично всі галузі. Тому формування 
нового підходу з боку держави може позитивно впли-
нути на стан країни та сприяти зміцненню позитивно-
го іміджу України у світі [1, с. 25–26].

АНАЛІз ОСТАННІх ДОСЛІДжЕНЬ 
І пУБЛІКАЦІй

Дослідження проблематики розвитку туриз-
му набули значної актуальності з другої половини  
XX – початку XXI ст. Проблеми підвищення потен-
ціалу туристичної галузі досить глибоко досліджува-
лися такими вченими, як А. Ліманський, Я. Ружков-
ський, Д. Осипова, В. Воскресенський, М. Немоляє-
ва, Г. Панирян, Л. Хадоркова, В. Кифяк, О. Бейдик,  
Л. Дядечко, Г. Харріс, К. Каца, Р. Браймер та інші.

мЕТА ДОСЛІДжЕННЯ
Метою статті є науково-теоретичне обґрунтуван-

ня та розроблення практичних рекомендацій щодо 
розвитку потенціалу туристичних підприємств і під-
вищення конкурентоспроможності туристичних під-
приємств. 

мЕТОДИ, ОБ’єКТ ТА пРЕДмЕТ 
ДОСЛІДжЕННЯ

Поставлена мета визначила зміст дослідження, 
яке зводиться до вирішення таких завдань:

− визначити основні показники оцінки турис-
тичної діяльності;

− проаналізувати сучасний стан і проблеми 
розвитку потенціалу туристичної галузі в Україні та 
Миколаївській області;

− здійснити аналіз туристичної галузі Микола-
ївської області;

− розробити напрями вдосконалення організа-
ції туристичної діяльності України;

− удосконалити напрями розвитку туристичної 
галузі Миколаївської області.

ОСНОВНИй мАТЕРІАЛ
За результатами проведеного нами дослідження 

визначено, що сьогодні туризм пов’язаний із геогра-
фією, медициною, історією, економікою, архітекту-
рою, спортом, культурою та іншими науками.  

Нами виявлено, що сьогодні в основі розвитку 
українських підприємств туристичної галузі лежать 
такі чинники: економічне зростання й соціальний 
прогрес, які призвели до розширення обсягу ділових 
поїздок і подорожей із пізнавальними цілями; удоско-
налення всіх видів транспортних засобів; збільшення 
чисельності найманих робітників і службовців у роз-
винутих країнах і підвищення їхнього матеріального 
й культурного рівня; інтенсифікація праці й отриман-
ня працюючими більш довгих відпусток; розвиток 
міждержавних зв’язків і культурних обмінів між кра-
їнами, який зумовив розширення міжособистісних 
зв’язків між регіонами; розвиток сфери послуг, що 
стимулював розвиток сфери перевезень і технологіч-
ний прогрес у галузі телекомунікацій; послаблення 
обмежень на вивіз валюти у багатьох країнах і спро-
щення прикордонних формальностей [2].

Бурхливий розвиток міжнародних туристичних 
зв’язків спричинив створення численних міжнарод-
них організацій, серед яких – спеціалізовані інститу-
ти системи ООН, неурядові спеціалізовані організа-
ції, міжнародні, комерційні, національні й регіональ-
ні організації з туризму.

Підприємствами туристичної діяльності для оці-
нювання загального масштабу економічного впливу 
туризму можуть бути використані такі показники [3]:

– вироблений дохід від туризму та його частка у 
валовому національному (внутрішньому) продукті;
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– надходження іноземної валюти від міжнародно-
го туризму; 

– пряма зайнятість на туристичних підприємствах 
(у готелях, ресторанах, турагентствах тощо);

– непряма зайнятість на підприємствах, що поста-
чають товари й послуги туризму (сільське господар-
ство, рибальство, промисловість);

– генерована зайнятість у вигляді додаткових робо-
чих місць, підтримуваних завдяки витраті доходів, отри-
маних працівниками прямої і непрямої зайнятості;

– приріст зайнятості в будівництві туристичної 
інфраструктури;

– ефект мультиплікації, який може бути обчисле-
ний як величина витрат, здійснюваних туристами на 
придбання послуг і товарів суміжних галузей у роз-
рахунку на кожну грошову одиницю реалізованого 
турпродукту;

– внесок у державний бюджет за допомогою ту-
ристичних, митних, аеропортових зборів з туристів, 
податкові надходження з туристичних підприємств і 
доходів, зайнятих на них працівників.

Зовнішні фактори впливу – це умови та фактори, 
які організація не може змінити, але повинна постій-
но враховувати в діяльності: політична стабільність 
країни, суспільно-політичний устрій, економічні умо-
ви, екологічні умови тощо. Сьогодні домінує інший 
погляд, згідно з яким організація, щоб працювати й 
розвиватися, має не просто пристосуватися до зо-

внішнього середовища шляхом адаптації своєї вну-
трішньої структури та поведінки на ринку, а й актив-
но формувати зовнішні умови.

Зовнішні обставини ефективності туризму охо-
плюють статичні (природно-кліматичні, географічні, 
культурно-історичні) і динамічні (демографічні й со-
ціальні зміни, економічна та політична ситуація, ма-
теріально-технічні, соціальні й екологічні) фактори.

Проаналізовано сучасний стан і проблеми розви-
тку туристичної галузі в Україні, досліджено загаль-
ну характеристику туристичної галузі Миколаївської 
області.

Виявлено, що туристична індустрія входить у пе-
релік п’яти галузей України, що приносять найвищі 
доходи, обігнавши вугільну та автомобільну промис-
ловість. Україна має великі рекреаційні ресурси, до 
яких належать географічні об’єкти, що використову-
ються чи можуть бути використані для відпочинку, 
туризму, лікування, оздоровлення населення. При-
родні багатства України дають можливість розвива-
тися зеленому й сільському туризму. Цей напрям ак-
тивно формується в Миколаєві, Херсоні, Закарпатті, 
Карпатах, Полтаві, Черкасах [4, с. 114–116]. Такий 
вид туризму дає жителям мегаполісів можливість 
ознайомитися із сільською культурою, традиціями, 
народними ремеслами. Проаналізуємо динаміку ту-
ристичних потоків іноземних туристів, які в’їхали до 
України в період 2016–2018 років (таблиця 1).

Таблиця 1. Географічна структура туристичних потоків іноземних громадян, які відвідали Україну 
у 2016–2018 роках, осіб

Назва країни 2016 рік 2017 рік 2018 рік Частка, %
приріст 2018/ 2017
Осіб %, рази

Усього 13049138 12886231 13605916 100,0 719685 ↑ 5,6
Молдова 4587265 4739590 4474151 32,9 -265439 ↓ 5,6
Білорусь 1606094 1898539 1827751 13,4 -70788 ↓ 3,7

Росія 2438335 1320988 1542631 11,3 221643 ↑ 16,8
Угорщина 877378 1072080 1271173 9,3 199093 ↑ 18,6
Польща 1132078 1156907 1195089 8,8 38182 ↑ 3,3
Румунія 585019 765010 775823 5,7 10813 ↑ 1,4

Словаччина 417401 413176 410732 3,0 -2444 ↓ 0,6
Ізраїль 101919 149620 217160 1,6 67540 ↑ 45,1

Туреччина 120490 142883 206706 1,5 63823 ↑ 44,7
Німеччина 132687 155768 171455 1,3 15687 ↑ 10,1

Таджикистан 37323 54001 165158 1,2 111157 ↑ 3
США 81838 108492 138202 1,0 29710 ↑ 27,4

Узбекистан 159012 68823 136021 1,0 67198 ↑ 1,9
Азербайджан 69776 75777 105874 0,8 30097 ↑ 39,7

Італія 55412 63305 77840 0,6 14535 ↑ 23
Великобританія 44244 54835 70414 0,5 15579 ↑ 28,4

Франція 39944 45999 54280 0,4 8281 ↑ 18
Литва 30928 35308 52273 0,4 16965 ↑ 48
Чехія 35281 39501 49051 0,4 9550 ↑ 24,2
Грузія 35022 37849 48414 0,4 10565 ↑ 27,9

* Узагальнено на основі даних Адміністрації Держприкордонслужби
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Рис. 1. Розподіл іноземних громадян за країнами, з яких вони прибули в Україну у 2018 році

Рис. 2. Спеціалізовані засоби розміщення в 
Миколаївській області

Рис. 3. Наявність об’єктів зеленого туризму в районах 
Миколаївської області

З таблиці бачимо, що Україну у 2018 році відві-
дало найбільше громадян з Молдови, Білорусії, Росії, 
Угорщини та Польщі.

Розглянемо розподіл іноземних громадян за кра-
їнам, із яких вони прибули в Україну у 2018 році, у 
відсотковому значенні (рис. 1).

Найбільша кількість туристів прибула з Молдо-
ви (32,9%), на другому місці знаходиться Білорусь 
(13,4%), наступні позиції займають Росія (11,3%), 
Угорщина (9,3%), Польща (8,8%), Румунія (5,7%), 
Словаччина (3%) та інші.

У 2018 році 95,3% іноземних громадян прибули 
до України з приватною метою, що на 12,5% більше, 
ніж у 2017 році (89,4%). Популярними були напрями 
транзиту й туризму, що становлять 95,3% та 0,2% від-
повідно. За даними Адміністрації Держприкордон-
служби, протягом 2018 року здійснили подорожі за 
кордон 24,7 млн. українських туристів, що на 6,5% 
більше, ніж у 2017 році. 

Українські туристичні компанії, виходячи на сві-
товий туристичний ринок, зіштовхуються з пробле-

мами, які знижують відсоток як внутрішнього, так і 
в’їзного туризму [6, с. 44–56]. Це зумовлює брак ін-
формації про Україну, слабкий розвиток туристичної 
інфраструктури, незадовільна екологічна обстанов-
ка, загальний низький рівень розвитку економіки в 
Україні, незадовільний стан туристичних рекреацій-
них ресурсів, стереотипи радянських стандартів і 
механізмів в управлінні та розвитку сфери туризму, 
недовіра іноземних держав до українських туристів, 
недосконале організаційне й нормативно-правове за-
безпечення туристичної галузі.

Аналізуючи туристичну галузь Миколаївської об-
ласті, можемо сказати, що в області є багато недотор-
каних природних об’єктів, які змогли б залучати від-
відувачів. Одним із популярних напрямів туризму є зе-
лений туризм [8]. У Миколаївській області зареєстро-
вано 10 ліцензованих суб’єктів туристичної оператор-
ської діяльності (туроператорів). Послуги оздоров-
лення та відпочинку надають 316 колективних засобів 
розміщення на 32649 місць, із них (рис. 2) – готелів 
та аналогічних засобів розміщення – 93 (3046 місць);  
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спеціалізованих засобів розміщення – 223 (29603 місць)  
(а саме: санаторіїв – 15 (4356 місць), пансіонатів –  
15 (3247 місць), баз відпочинку – 193 (22000 місць), 
35 дитячих оздоровчих таборів на 8991 місце, які го-
ловним чином зосереджені в рекреаційно-оздоровчих 
зонах Березанського та Очаківського районів, а також 
у місті Очакові.

В області нараховується 74 об’єкти сільсько-
го (зеленого) туризму, найбільшими з яких є ферма 
«Саванна» (с. Ставки Веселинівського району); стра-
усина ферма «Кременівський страус» (с. Кременівка 
Веселинівського району); РRІVАТ комплекс рибалки 
й відпочинку «Золота Підкова» (с. Кандибине Ново-
одеського району); розважальний центр «Козацька 
застава» (смт Костянтинівка Арбузинського району). 
Розглянемо сільський зелений туризм у районах Ми-
колаївської області (рис. 3) [9].

Отже, у розрізі районів області найбільше 
об’єктів сільського (зеленого) туризму зосереджено в 
Березанському районі – 41 об’єкт (55%). Очаківський 
район представлений 10 сільськими садибами (14%), 
Первомайський – 5 (7%), Кривоозерський і Миколаїв-
ський райони – по 4 (5%), в інших районах знаходять-
ся по 1–2 об’єкти.

Природно-заповідний фонд області налічує  
141 об’єкт (рис. 4), 8 із яких мають загальнодержавне 
значення і представлені майже всіма категоріями.

З метою популяризації Миколаївської області в 
Україні обласною державною адміністрацією роз-
роблена Стратегія розвитку Миколаївської області 
на період до 2020 року, яка забезпечує цільову спря-
мованість на поліпшення якості життя населення як 
основного показника оцінювання сталого розвитку 
суспільства, спрямована на створення та підтримку 
туристичних продуктів, популяризацію туристичного 

потенціалу області, розвиток рекреаційно-туристич-
них територій області й використання природних лі-
кувальних ресурсів [9]. Реалізовані проекти згідно зі 
Стратегією розвитку Миколаївської області протягом 
2018–2017 років можна узагальнити в таблиці 2.

Для кращого розуміння позиції туристичної га-
лузі Миколаївської області проведемо SWOT-аналіз 
(таблиця 3). За допомогою цього аналізу узагальнимо 
сильні та слабкі сторони області у внутрішньому се-
редовищі й можливості та загрози, що очікують його 
у зовнішньому оточенні.

Проаналізувавши сильні та слабкі сторони, мож-
ливості й загрози Миколаївської області, ми дійшли 
висновку, що туристичний потенціал області та міс-
та все ж таки розвивається у правильному напрямі  
[10, с. 65–66], оскільки в нас для цього є і зручне міс-
це розташування, і привабливий для туристів ланд-
шафт міста та його околиць, і наявність культурних 
та історичних пам’яток світового значення. Але окрім 
цього, є слабкі сторони, які заважають розвитку, а 
саме: недостатня популяризація Миколаєва як турис-
тичного центру за кордоном, обмежена кількість ту-
ристичних програм для міста, поганий стан вулиць, 
пам’ятників тощо.

Основні напрями розвитку підприємств турис-
тичної галузі – удосконалення організації туристич-
ної діяльності України на прикладі зарубіжних країн, 
напрямів розвитку туристичної галузі Миколаївської 
області з метою покращення якості туристичних по-
слуг.

Говорячи про перспективи розвитку туристичної 
індустрії в Україні, необхідно підкреслити, що сучас-
ний туризму – це та сфера економіки й життєдіяль-
ності суспільства загалом, яка тією чи іншою мірою 
інтегрує практично всі галузі [11, с. 25–26]. Саме це 

Рис. 4. Об’єкти природно-заповідного фонду області
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й визначає одне з перших місць, яке посідає туризм 
у світовій економіці. Стратегічною метою розви-
тку туристичної індустрії в Україні можна визначи-

ти створення конкурентоспроможного на світовому 
ринку туристичного продукту, здатного задовольнити 
туристичні потреби населення. 

Таблиця 2. Реалізовані проекти Миколаївської області на період 2016–2018 роки
завдання проекти з популяризації миколаївської області

Створення та підтримка 
туристичних продуктів

– Розроблено туристичні маршрути: «3 Каньйони Миколаївщини: Арбузинський, 
Актовський та Петропавлоський», «Навколо Софіївського водосховища»  
й «Від Мигії до Южноукраїнська по каньйону Південного Бугу»
– Створено новий туристичний маршрут «ЕКО-ТРАСА Миколаїв-Ольвія-Очаків»
– Проведена зустріч Велофорум-2017 на тему «Велосипед як каталізатор змін у 
містах»
– Відбулася конференція «Туристична майстерня міста: екологічний, сільський, 
зелений туризм»
– Проведено захід «Майстерня міста» – платформа громадської активності та ідей 
для міста (підтримка розвитку сільського (зеленого) туризму)
– Проведено фестивалі й конкурси

Популяризація туристичного 
потенціалу області

– Розроблено туристичний бренд міста «покровитель Святий Миколай»
– Проведено 2 Міжнародні фестивалі повітряних зміїв «TRYHUTTYIKF»
– Представлення Миколаївської області на Міжнародній туристичній виставці 
UITT 2018 «Україна – Подорожі та Туризм»
– Проведено фестиваль «FestMrii» та «Типовий Южанін»
– Розроблено сайт м. Миколаїв «Миколаївщина туристична»
– Розроблено проморолик Миколаївської області
– Запущено в дію миколаївський аеропорт «Міжнародний аеропорт «Миколаїв»

Розвиток рекреаційно-
туристичних територій області 
й використання природних 
лікувальних ресурсів

– Розглянуто рішення щодо надання с. Коблево статусу курорту місцевого значення

* Розроблено й узагальнено автором на підставі проведених заходів

Таблиця 3. SWOT-аналіз Миколаївської області
Сильні сторони Слабкі сторони

Внутрішнє середовище – Привабливий для туристів ландшафт міста 
та його околиць
– Наявність культурних та історичних 
пам’яток світового значення (у тому числі 
об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО)
– Наявність найкращого в Україні Зоопарку
– Доступний рівень цін у ресторанах і закла-
дах розміщення
– Історичні місця, які розташовані поряд із 
містом, дають змогу створити туристичні 
маршрути
– Наявність веб-сайту «Миколаївщина тури-
стична» (Миколаїв 3D)
– Наявність проморолика про Миколаївську 
область
– Наявність Міжнародного аеропорту

– Недостатня популяризація Миколаєва  
як туристичного центру за кордоном
– Обмежена кількість пропозицій для туристів 
(основна увага приділяється визначним 
пам’яткам)
– Якість готельних послуг і надання сервісу 
відстає від інших міст Східної та Західної 
Європи
– Незручність пересування містом
– Незадовільний стан вулиць, пам’ятників 
тощо
– Немає інформаційних центрів
– Бюрократичні процедури (наприклад, от-
римання дозволів на будівництво об’єктів 
туристичної інфраструктури)

Можливості Загрози
зовнішнє середовище – Створення сприятливого інвестиційного 

клімату
– Розвиток внутрішнього туризму 
(збільшення внутрішніх туристичних 
потоків за рахунок анексії Криму)
– Створення ЗВТ з країнами ЄС (дасть 
можливість туристичним суб’єктам вільного 
виходу на зовнішні ринки)

– Погіршення економіко-правового середови-
ща країни, яке несприятливо впливає на за-
лучення приватних інвестицій у туристичний 
бізнес
– Скорочення фінансування утримання 
історичних та архітектурних пам’яток
– Погіршення міжнародного іміджу на 
зовнішніх ринках (зумовлене політичними 
факторами, економічними, наявністю корупції)

* Узагальнено й розроблено автором
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Прикладом добре розвиненого туристичного біз-
несу є країна з іншого боку Чорного моря – Туреч-
чина. З огляду на досвід Туреччини, удосконалення 
організації туристичної діяльності в Україні має 
здійснюватися шляхом створення міжвідомчого ор-
гану регулювання туризмом; розроблення державної 
програми розвитку туризму; відновлення пільгового 
режиму оподаткування СЕЗ та ТПР; упровадження 
механізму проведення обов’язкової категоризації го-
тельної бази; створення впливової не урядової органі-
зації та включення до її обов’язків здійснення ліцен-
зування туристичних підприємств. 
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИмАНИх РЕзУЛЬТАТІВ

Підсумовуючи все, можна зробити висновок, що 
все ж таки прискорити розвиток напряму туристич-
ної діяльності в Україні й містах може розроблення 
цікавих туристичних маршрутів на території нашої 
країни з урахуванням потреб та інтересів гостей, які 
приїздять. Варто підкреслити, що туристичний бізнес 
стає дедалі вигіднішим видом вкладання капіталу як 
в Україні, так і в усьому світі.

ВИСНОВКИ
Натепер Україна має достатньо умов для розви-

тку міжнародного туризму: вигідне геополітичне роз-
міщення, великий туристично-рекреаційний потенці-
ал, сприятливий клімат, велику кількість лікувально- 

курортних ресурсів, численні родовища мінеральних 
вод і лікувальних грязей, багату флору і фауну, наяв-
ність культурно-історичних пам’яток світового рівня.

Здійснивши аналіз сучасного стану потенціалу 
розвитку туристичних підприємств, визначили, що 
проблемними питаннями розвитку туристичної сфери 
України є брак інформації про Україну, слабкий розви-
ток туристичної інфраструктури, незадовільна еколо-
гічна обстановка, загальний низький рівень розвитку 
економіки в Україні, незадовільний стан туристичних 
рекреаційних ресурсів, стереотипи радянських стан-
дартів і механізмів в управлінні та розвитку сфери 
туризму, недовіра іноземних держав до українських 
туристів, недосконале організаційне й нормативно-
правове забезпечення туристичної галузі.

Аналіз туристичної галузі Миколаївщини також 
виявив проблеми, що перешкоджають розвитку ту-
ризму в Миколаївської області, такі як недостатня 
кількість якісних туристичних продуктів, відсутність 
інформаційної платформи розвитку туристичної 
сфери області, відсутність мережі об’єктів індустрії 
розваг, нерозвиненість у більшості районів області 
готельної інфраструктури та придорожнього сервісу, 
необхідність інформаційної підтримки об’єктів істо-
рико-культурного та природно-рекреаційного значен-
ня, недостатня кількість осередків сільського (зеле-
ного) й екологічного видів туризму. 
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abstract. In this article the authors propose to pay attention to the fact that safety occupies the key position among 
values that form the basis of human civilization. It’s important for an individual, for a country, for the planet as a whole 
and of course for organizations. It should be noted that a great number of publications are devoted to the discussions 
of various aspects ensuring their safe operation. Despite this, we state that some authors don’t understand the meaning 
of the very concept of the term “safety”. We set a goal to rectify this drawback. The methodological foundation of this 
investigation is based on the results of book-learning research and the systematization of some information received 
from different accessible sources. It’s established that security has permanent attributes, the changing of which leads 
to the obtaining new qualities by an organization. So, the conclusion is that the current state of safety is relative. The 
above statement looks axiomatic concerning any objects that need protection. Their classification is presented in the 
article. The authors proposed their own definition of safety and set out the differences from those that had been ana-
lyzed before. Special attention is focused on the safety of organizational systems. Their key components are people: 
management and other categories of employees. A cybernetic model of an organizational system is proposed. The 
reasons for increasing the role of safety in the economic sphere are identified. In particular, changes in the safety of 
consumer preferences, increased competition among producers to win the right to satisfy consumer needs, the exhaus-
tion of resources and their rising in price, false understanding of the content of the institutional support of business by 
the authorities, the risks associated with the digitalization of the economy. 
Key words: security; security definition; organizational systems; consumer preferences; competition; economic 
resources; digitalization of the economy.
Анотація. У цій роботі автори пропонують звернути увагу на те, що серед ключових цінностей, які становлять 
підґрунтя людської цивілізації, безпека посідає одне з ключових місць. Вона є важливою для особистості, для країни, 
для планети в цілому і, звичайно, для організацій. Маємо відзначити, що обговоренню різноманітних аспектів 
гарантування їх безпечної роботи присвячена чимала кількість публікацій. Незважаючи на це, констатуємо, що зміст 
самого поняття «безпека» залишається неусвідомленим деякими авторами. Ми поставили собі за мету виправити 
цей недолік. У методичному підґрунті цієї розвідки перебувають засоби кабінетних досліджень та систематизації 
відомостей, отриманих з доступних джерел інформації за їх посередництва. Встановлено, що безпека має постійні 
атрибути, зміна яких приводить до набуття організацією нової якості. Отже, зроблено висновок, що поточний 
стан безпеки є відносним. Наведене твердження виглядає аксіоматичним щодо будь-яких об’єктів, які потребують 
убезпечення. У статті наведено їх класифікацію. Авторами запропоновано власну дефініцію безпеки та викладено 
її відмінності від тих, які було піддано аналізу. Особлива увага сконцентрована на безпеці організаційних систем, 
ключовими складниками яких є люди: менеджмент та інші категорії найманих працівників. Запропоновано 
кібернетичну модель організаційної системи. Окреслено причини підвищення ролі безпеки в економічній галузі: 
зокрема, зміна структури споживацьких уподобань; посилення конкуренції між продуцентами заради завоювання 
права на їх задоволення; вичерпання джерел ресурсів та їх подорожчання; хибне розуміння владою змісту 
інституціональної підтримки бізнесу; ризики, пов’язані із цифровізацією економіки. 
Ключові слова: безпека; дефініція безпеки; організаційні системи; споживацькі вподобання; конкуренція; 
економічні ресурси; цифровізація економіки.
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пОСТАНОВКА зАДАЧІ
Серед цілої низки цінностей, які за загальним 

визнанням є надзвичайно значущими для сучасного 
світу поруч із життям, свободою, толерантністю, гід-
ністю, чи не найважливіше місце посідає безпека. Ми 
не претендуємо на статус першовідкривачів цієї істи-
ни. Попереду – автори численних теорій трудової мо-
тивації найманого персоналу, які виникли минулого 
сторіччя: А.Х. Маслоу з його хрестоматійною пірамі-
дою, К.П. Альдерфер, Д. Мак-Клеланд, І.Ф. Герцберг 
Жоден з них, нагадаємо, не обійшов безпеку сторо-
ною. В їхніх лавах також фахівці з психоаналітики та 
культурології на чолі із З. Фрейдом. Хоча представни-
ки цієї наукової школи оперували поняттям «безпека 
та самозбереження людини як особистості».

У статтях Н.В. Коленди [1, с. 673] та В.М. Па-
січника [2] знаходимо цілий екскурс філософськими 
трактатами, автори яких віддають належне безпеці в 
її світоглядному розумінні. «С. Арістотель, – пишуть 
вони, – розмірковуючи про управління ідеальним 
державним облаштуванням, закладав у його підва-
лини безпеку громадян. Б. Спіноза головною метою 
створення громадянського суспільства вважав мир та 
безпеку життя. Ж.-Ж. Руссо наполягав на тому, що 
опікуватися ними – завдання держави».

Перш ніж розібратися з причинами, за яких без-
пекові контексти набувають усе більшого значення і 
в житті, і на сторінках монографій та спеціалізова-
них видань, спробуємо з’ясувати зміст поняття, про 
яке йдеться. Виявляється, що думок із цього приводу 
висловлено чимало [3–7 та багато інших]. Частина з 
них висвітлює питання національної безпеки. Інші 
зосереджені на дослідженні проблем управління 
економічною (фінансовою) безпекою бізнесу. Деда-
лі більше науковців віддають перевагу вивченню ін-
струментів забезпечення сталого розвитку, тобто пе-
реймаються безпекою екологічною. Когось цікавить 
безпека соціальна. 

ВІДОКРЕмЛЕННЯ НЕ ВИРІшЕНИх 
РАНІшЕ ЧАСТИН зАГАЛЬНОЇ пРОБЛЕмИ

Пояснення такого різноманіття полягає в тому, 
що у доступних нам джерелах не виявлено обґрун-
тованих думок з приводу етимологічного походження 
терміна, що опинився у центрі нашої уваги. А оскіль-
ки формальні витоки не є очевидними, багато хто по-
кладається на інтуїцію. Не вважаємо за можливе йти 
цим шляхом, оскільки на власному досвіді й не один 
раз переконалися: загубитися між трьома вербами у 
дискусії будь-якого рівня та змісту можна з легкістю, 
якщо на її старті не узгодити визначення ключових 
понять, якими оперуватимуть її учасники. В іншому 
разі виникають термінологічний «безлад», нерозумін-
ня співрозмовниками один одного, блукання думок за 
різними векторами та, як наслідок, дистанція до істи-
ни не лише не скорочується, а, навпаки, стає довшою. 

АНАЛІз ОСТАННІх ДОСЛІДжЕНЬ 
І пУБЛІКАЦІй

Прагнучи протистояти згаданим та іншим про-
блемам із цього ряду, розпочнемо зі звернення до пу-
блікацій визнаних корифеїв мовного питання. Отже, 
у В.І. Даля, який працював над своїм «Толковым 
словарём» у Миколаєві під час служби у підрозділах 
Чорноморського флоту, читаємо: «Безпека – відсут-
ність небезпеки, збереженість, надійність» [8, с. 67]. 

Автори академічного «Словника української 
мови» вважають, що безпека – це «стан, коли кому-
, чому-небудь ніщо не загрожує» [9]. Цікаво, як на 
нашу думку, оскільки стає очевидним, що безпека не 
є привілеєм виключно людини («кого-небудь»). За-
грози можуть нависати й над неістотою (над «чим-
небудь»).

Ті, кому було доручено готувати до видання Слов-
ник всесвітньо відомої Привілейованої Благодійної 
Установи, знайомої загалу як Кембриджський універ-
ситет, стверджують, що йдеться про «захист людини, 
будівлі, організації чи країни від загроз, які походять 
від криміналітету або від агресії іноземних держав» 
[10]. Очевидно, що, не домовляючись із нашими спів-
вітчизниками, абсолютно автономно (а це ознака на-
ближення до суті) англійці теж дійшли висновку, що 
серед тих, хто потребує убезпечення, перебувають не 
лише соціальні істоти, але й матеріалізовані результа-
ти їхньої діяльності. У цьому разі як приклад – будів-
лі. Складно не погодитися з таким підходом, пригаду-
ючи трагічні події з хмарочосами Всесвітнього тор-
гового центру (110 поверхів кожний) у фінансовому 
кварталі Манхеттену (м. Нью-Йорк, США), які було 
атаковано терористами 11 вересня 2001 р.

У не менш авторитетному Оксфордському слов-
нику знаходимо відразу декілька версій [11]:

– по-перше, «стан свободи від небезпеки або 
загрози». Вважаємо за потрібне наголосити, що не 
надано роз’яснень, про чий саме стан ідеться. Може-
мо припустити, що, як і у попередніх випадках, про 
будь-чий, хто вільний від «небезпек та загроз»;

– по-друге, «стан почуття в безпеці, стабіль-
ності та свободи від страху або тривоги». Тут маємо 
справу з очевидним натяком на живих істот, які здат-
ні через емоції (їх проявляють і тварини), як реакції 
на подразники, формувати своє стале ставлення до 
джерела цих подразників. Психологія вважає його ви-
ключною прерогативою людини;

– по-третє, «процедури або заходи, вжиті для 
забезпечення безпеки держави чи організації». Звер-
таємо увагу на багатомірність категорії в інтерпретації 
британських фахівців, які вбачають у безпеці одночас-
но і «стан», і «процес». Це важливо, оскільки непооди-
нокими є випадки дискусій із цього приводу. Скажемо 
більше, «процедури та заходи» не виникають спон-
танно. Вдаватися до їхнього запровадження можливо 
лише тоді, коли вони сплановані, організовані, забез-
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печені ресурсами, включаючи компетентний та відпо-
відним чином вмотивований персонал. Тобто безпека, 
вочевидь, – це й діяльність з прийняття управлінських 
рішень та реалізації тих з них, які затверджено, оскіль-
ки визнані найбільш ефективними. 

Дехто вважає (за свідченням Г.П. Клімової у  
[12, с. 23]), що безпеку потрібно визначити як «сукуп-
ність ознак», за допомогою яких отримують важливі 
відомості щодо стану захищеності об’єкта від загроз, 
здатних негативно вплинути на його внутрішню бу-
дову і функціональне призначення, з такими екстре-
мальними наслідками, як знищення або неконтрольо-
вана трансформація в іншу об’єктну якість. 

Пропозиція, вважаємо, не виглядає слушною, 
оскільки у її автора (невимушено чи свідомо) від-
булося зміщення понять. Пояснимо свою позицію із 
цього приводу. Наявність чи відсутність безпеки як 
поточної (підкреслюємо!) властивості об’єкта має 
бути підтверджена результатами дослідження (моні-
торингу) її проявів. Моніторинг безпеки – це, на нашу 
думку, процес збирання, накопичення, систематизації 
та аналізу значень показників, які характеризують 
безпеку, з подальшим опрацюванням заходів щодо 
усунення загроз, які виникають.

Для того щоб братися за розвідку, не профануючи 
її саму та майбутні результати дослідження, потрібно 
попередньо встановити постійні атрибути (ознаки, 
критерії) безпеки. Якщо вони з тієї чи іншої причи-
ни зміняться, то це означатиме, що об’єкт опинився 
у новій для нього категорії, «набув іншу… якість». 
Отже, ознака – важливий, поза сумнівом, але лише ін-
струмент характеристики безпеки, а не сама безпека. 
Так само, як, скажімо, мовчання – ознака поводження 
людини – не є свідченням її конформізму. Солідарне 
бачення знаходимо у Б.М. Данилишина [13, с. 64] та 
Л.Г. Шостака [14, с. 113]. Вони переконані, що без-
пека – такий стан об’єкта, за якого ймовірність неба-
жаних змін у його якості, параметрах та зовнішньому 
середовищі не перевищує визначеної межі. Залиша-
ється лише з’ясувати, хто цю межу визначає та якими 
міркуваннями при цьому керується. Як у випадку з 
максимально допустимим вмістом шкідливих речо-
вин у питній воді, харчових продуктах, повітрі тощо. 
Досить дещо посунути «червону риску» на приладах 
вимірювання  і смачний, ароматний чай здатен пере-
творитися на справжню отруту для організму.

Виявлена впродовж попереднього діалогу з ко-
легами динамічність безпеки підштовхує до усві-
домлення, що вона завжди відносна. Те, що годило-
ся добу (тиждень, місяць, рік) перед цим, здавалося 
вільним від загроз та ризиків, виглядало квітучим та 
піднесеним, через зміну обставин усередині об’єкта 
чи поза ним може постати перед збентеженими спо-
стерігачами чимось, що буде, як мінімум, несприят-
ливим, гальмівним для подальшого розвитку, таким, 
що перебуває у стагнації або навіть занепадає. 

Характерний приклад – Світовий океан, який уна-
слідок глобального потепління і забруднення водойм, 
що тягнуть за собою зниження рівня рН, може вияви-
тися токсичним, перетворившись з безпечного на не-
безпечний. І знадобляться певні зусилля, щоб випра-
вити ситуацію. Якщо погодитися з таким баченням, 
то під сумнівом опиняються твердження [15, с. 66], 
що безпека є результатом виключно управлінських 
впливів. Ще знадобляться управлінські рішення, а 
потім – їх виконання та усвідомлення отриманих ре-
зультатів.

мЕТА ДОСЛІДжЕННЯ – з’ясувати сутність 
поняття «безпека» та причини, за яких її роль дедалі 
більше зростає.

мЕТОДИ, ОБ’єКТ І пРЕДмЕТ 
ДОСЛІДжЕННЯ

У методичне підґрунтя проведеного дослідження 
було покладено інструменти традиційного кабінет-
ного аналізу документів і засоби систематизації відо-
мостей, отриманих за його допомогою з друкованих 
та електронних інформаційних джерел. 

Об’єктом дослідження є процеси, які відбува-
ються в організаційних системах упродовж їх взаємо-
дії з оточенням. 

Предмет дослідження – теоретико-методичні 
аспекти розбудови безпечних умов вирішення орга-
нізаціями своїх сьогоденних економічних та соціаль-
них задач. 

ОСНОВНИй мАТЕРІАЛ
У пошуках істини ми піддали ретельному аналізу 

чинне українське законодавство, в якому, треба визна-
ти, приділено увагу різноманітним аспектам безпеки. 
Наприклад, ключові визначення Закону України «Про 
національну безпеку України» [16, ст. 1] містять та-
кий знаковий ідентифікатор безпеки, як «захищеність 
від загроз» (реальних та потенціальних), що перед-
бачає розподіл зусиль на підтримання безпеки на 
періоди до та після виникнення відповідної загрози. 
Документ набув чинності у 2018 р. і вже відображав 
враження влади від наслідків військово-політично-
го конфлікту на Сході. З’ясувалося, зокрема: мають 
докладатися зусилля, щоби порох у потрібний час 
був-таки сухим1. Непрямий зміст цієї аксіоми добре б 
збагнути й суб’єктам економічної діяльності. 

Не надаючи буквальної відповіді на питання, що 
нас зацікавило, Закон України «Про безпеку дорож-
нього руху» наполягає на превентивності заходів із 
забезпечення безпеки. На переконання авторів доку-
мента, важливо «не завдавати своїми діями або безді-

1 Дуже дорогу ціну вимушені були заплатити українці 
за нагадування своїм керманичам цієї та інших прописних 
постулатів: відібрано Крим, тривають військові зіткнення 
на Сході країни (і не видно їм ні кінця, ні краю), величезні 
кошти витрачаються на вимушене виконання знищувальної, 
а не, як годилося б, утворювальної роботи.
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яльністю шкоди» [17, с. 3, ст. 14]. У цьому і полягає 
піклування про безпеку – власну та тих, хто (що) тебе 
оточує: людей (водіїв, пасажирів, пішоходів), інших 
живих істот і транспортних засобів, у яких або поза 
якими ті перебувають. 

Закон України «Про безпечність та якість харчо-
вих продуктів та продовольчої сировини» у розділі 
«Загальні положення» [18, с. 1, ст. 1] дає визначення 
поняттю «безпечність», вважаючи його, мабуть, сино-
німом безпеки. Як і у попередньому випадку, наголос 
зроблено на «запобіганні шкоді». Більше того, надані 
із цього приводу корисні та універсальні рекомендації 
– через дотримання встановлених вимог під час про-
дукування й споживання продукту за призначенням. 

Ознайомившись із текстами інших актів, переко-
нуємося: є підстави вважати, що на аналогічних гно-
сеологічних основах побудовані закони України «Про 
пожежну безпеку» [19], «Про охорону праці» [20], 
«Про охорону навколишнього природного середови-
ща» [21] та ін.

Інколи навіть виникає враження, що безпека на-
стільки багатогранна за своїм характером та різнома-
нітна на практиці (з огляду на специфіку застосова-
них контекстів), що її всеосяжне визначення відразу 
для багатьох сфер (ми знайшли за важливе викласти 
своє бачення щодо їх систематизації на рис. 1) вигля-
дає принаймні малоймовірним. Таку думку вислов-
лює, зокрема, й D.J. Brooks [22]. Не зважаючи на ці 
перешкоди та спираючись на узагальнення наведених 
і низки інших дефініцій, дозволимо собі викласти 
власне бачення.

Безпека – це перебування чого-небудь або кого-
небудь у такому співвідношенні зі своєю внутріш-
ньою будовою і зовнішнім середовищем, яке озна-
чає відсутність для нього загроз втрати специфічних 
ідентифікаційних ознак (характеризують екзогенні 
якості) та сутнісних властивостей (характеризують 
ендогенні якості). 

Відмінність запропонованого визначення від усіх 
інших полягає у такому: 

а) сутність безпеки трактується нами з позицій 
системного підходу, особливо в частині неоднорід-
ності системи та її взаємодії із зовнішнім середови-
щем. Констатація безпеки або, навпаки, небезпеки 
відбувається виключно за результатами аналізу стану 
внутрішньої будови та негативних впливів, генерова-
них оточенням. Побоювання чогось безвідносно до 
них може бути кваліфіковано як хвороблива фобія. 
Коло їхніх носіїв, на щастя, обмежене;

б) виходячи з того, що убезпечення потребують аб-
солютно різні за своєю природою суб’єкти та об’єкти, 
складно навіть уявити універсальні інструменти до-
сягнення відповідної мети. Вони завжди зумовлюва-
тимуться особливостями ідентифікаційних ознак та 
сутнісних властивостей того, що має бути убезпечено. 

Одна справа, погодьтеся, піклуватися про під-
тримання життєвого тонусу успішного, такого, що 
зростає, бізнесу, і зовсім інша, пробачте за похмурі 
асоціації, – зробити все можливе, щоб зберегти мате-
ріальні активи від розкрадання після оголошення про 
банкрутство підприємства та виставлення його ціліс-
ного майнового комплексу на торги;

Ключові класифікаційні групи

Тіла неживої природи Живі істоти

Тверді Рідкі Газоподібні

Індивіди Організаційні системи

Міжнародні організаціїКраїни ПідприємстваТериторіальні громади Державні установи

Фауна Флора Homo Sapiens

Органи місцевого самоврядування Об’єднання громадян ТощоНавчальні заклади

Рукотворні об’єкти

Рухомі Нерухомі

Школи Ліцеї Коледжі Заклади вищої освіти

Рис. 1. Усі (усе), хто (що) потребує убезпечення
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в) очевидною схоластикою виглядають суперечки 
з приводу того, чи є безпека станом, чи вона – процес. 
На нашу думку, її дуальність беззаперечна. Щоразу, 
коли потрібно впевнитися у безпеці або небезпеці, 
хтось має перш за все визначити поточний стан речей, 
оцінити динаміку подій усередині та ззовні, спрогно-
зувати майбутнє, хоча б невіддалене. Оскільки час 
неможливо зупинити, то все, що було безпечне, здат-
не перетворитися на небезпеку і навіть кардинально 
змінитися, втрачаючи минулі ідентифікаційні ознаки 
й сутнісні властивості. Характерний приклад – націо-
нальні вищі навчальні заклади, яких так поряснішало 
в Україні (на початок 2019 р. – 41% від загальної кіль-
кості), що Кабмін змушений був своєю постановою 
затвердити порядок та критерії надання відповідного 
статусу, його підтвердження чи позбавлення [23];

г) безпека є комплексним поняттям і не може бути 
зведена до якогось одного, навіть надзвичайно важли-
вого аспекту. Якнайкраще це можна проілюструвати 
на прикладі національної безпеки. Вона охоплює одно-
часно міжнародні відносини країни, оборонну діяль-
ність, захист державних таємниць. Національна безпе-
ка може бути визнана такою, що задовольняє очікуван-
ня, якщо у належному стані перебувають: економічна, 
фінансова, енергетична безпека, військова і політична 
безпека, екологічна безпека й безпека природних ре-
сурсів. У сукупності та взаємному доповненні вони га-
рантують протистояння руйнівним діям ворога. Його 
спроби дестабілізації становища всередині країни або 
прямої агресії приречені на адекватну, вчасну й ефек-
тивну реакцію уряду і війська.

Наступною задачею, розв’язувати яку ми захо-
дилися, стало визначення безпеки організаційних 
систем. Очевидно, що поняття складається з двох 
частин: ключової – «система» та такої, що уточнює, 
– «організаційна». Розглянемо їх саме у такій послі-
довності. У новітній історії науки систему здебіль-
шого асоціюють з кібернетикою2. Тут, коли говорять 
про систему, розуміють сукупність компонентів (еле-
ментів, складників), поєднаних з певною загальною 
метою. Наприклад:

– комп’ютер, на якому надруковані ці рядки, 
є системою, що складається з доцільної комбінації 
технічних пристроїв, прихованих під естетичним 
корпусом, та програмних засобів, які забезпечують, 
зокрема, маніпуляції з текстовою інформацією. Разом 
із принтером – ще однією системою – він становить 
наступну, яку ми використовуємо для трансформації 
електронних даних на партерові носії; 

– природне середовище, в якому перебуває 
Homo sapiens (земля під його ногами, Світовий океан, 

2 Назву цієї дисципліни її засновник – доктор 
філософії з математики, співробітник Массачусетського 
технологічного інституту Н. Вінер – запозичив з грецької 
мови, в якій «кυβερνήτης» означає кермо, керманич, губер-
натор або пілот. Спільне коріння з ним має слово уряд.

рослинний та тваринний світ, ресурси питної води, со-
нячне випромінювання, атмосфера становлять разом 
глобальну екосистему). На цьому прикладі добре ви-
дно, що співіснування елементів системи може бути 
позитивним – і тоді всі співмешканці почуваються 
комфортно, або негативним з поступовим руйнуван-
ням системи та порушенням, у цьому разі трофічних 
балансів;

– сьогоденна реалія – індустрія 4.0 (відома 
ще як цифрова економіка) – створила технологічні 
системи, в які інтегровано виробниче обладнання та 
пристрої для передачі актуальних відомостей через 
Інтернет у режимі онлайн. Без прямого втручання лю-
дини впродовж тривалого часу вони здатні виконува-
ти операції з виготовлення продукції або надання по-
слуг з високою продуктивністю та ефективністю. Для 
цих та будь-яких інших систем є характерними вхід 
та вихід, а також механізм зворотного зв’язку. Вони 
спроможні підтримувати внутрішню стабільність 
усупереч подіям у зовнішньому середовищі; відбива-
ють властивості, притаманні складовим компонентам 
системи, але не мають жодної з них; існують у визна-
чених межах і водночас перебувають у межах іншої 
системи.

Добре відомий поділ систем на відкриті (межі 
яких допускають обмін з навколишнім середовищем 
або більшими системами інформацією, енергією, 
матеріальними об’єктами) та закриті – повна проти-
лежність попередніх, і тому абсолютно для нас не ці-
кавий. Тим більше, що ми прийняли рішення обмеж-
итися викладеними відомостями з теорії систем і вда-
тися до з’ясування природи тієї їх групи, яка об’єднує 
організаційні системи (інакше – організації). Їх голо-
вна відмінність від будь-яких інших полягає у тому, 
що складники не лише впорядковані у просторі. Між 
ними оформлюються ще й відносини. 

Причина – люди, які є ключовим компонентом 
організаційних систем. Не випадково, що останні – у 
центрі уваги фахівців з менеджменту (теоретиків та 
практиків). Блукаючи нескінченними лабіринтами 
Інтернету, ми натрапили на роздуми засновника фір-
ми “Design Design Studio”, доктора філософії пана 
Дж. Летема, опубліковані під гаслоподібною назвою: 
«Без людей організаційні системи не існують» [24].

В електронному Бізнес-словнику читаємо таке 
визначення організаційної системи: «Соціальна оди-
ниця, яка структурована і здатна задовольняти по-
треби або переслідувати спільні цілі. Усі організації 
мають структуру управління, яка визначає відносини 
між різними видами діяльності та учасниками, а та-
кож поділяє і призначає ролі, обов’язки та повнова-
ження для виконання тих чи інших завдань. Організа-
ції є відкритими системами, оскільки вони впливають 
на навколишнє середовище і залежать від його впли-
вів» [25]. Вважаємо наведену дефініцію надзвичайно 
важливою. 
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По-перше, її автори надали прямі вказівки щодо 
внутрішньої будови організаційної системи. Як ми 
мали можливість переконатися, вона складається з двох 
взаємопов’язаних підсистем: такої, що управляє, і такої, 
якою управляють. Обидві необхідні одна одній і нероз-
дільні. Підсистема, що управляє, за результатами пози-
ціювання організації в оточенні опрацьовує управляючі 
рішення та розробляє форми управляючих впливів на 
підпорядковану їй підсистему, якою управляють. 

Ця остання сприймає відповідні імпульси, реагує 
на них діями, що призводять до отримання резуль-
тату. Де-факто йдеться про трансформацію «входу» 
у «вихід». Спостереження за роботою підсистеми 
відбувається з використанням процедур зворотного 
зв’язку та може викликати потребу в застосуванні 
коригувальних заходів. Механізм, про який йдеться, 
продемонстрований у вигляді схеми на рис. 2.

По-друге, вона розмежовує поняття «організа-
ційна система» та «організаційна структура». Вони 
дуже близькі одна до одної, але не тотожні. Органі-
заційна структура встановлює відносини підпорядку-
вання всередині організаційної системи, розподіляє 
обов’язки щодо виконання певних процесів для до-
сягнення людьми, об’єднаними організацією, спіль-
них цілей. Зі схеми випливає, що організаційна струк-
тура має й об’єкт управління (наприклад, основні, 
допоміжні та сервісні підрозділи товаровиробника), і 
підсистему, яка управляє. В останньому випадку го-
ворять про організаційну структуру управління. Вона 
теж установлює відносини підпорядкування, але між 
підрозділами, причетними до опрацювання управлін-
ських рішень та здійснення управлінських впливів.

По-третє, організаційна система тільки й існує 
завдяки безперервній циркуляції інформації: між 
системою та оточенням (найближчим і макросередо-
вищем), між органом управління та виконавчим ор-
ганом, їх обох з об’єктом управління й, нарешті, між 
усіма людьми, які становлять персонал, інтегрований 
в організаційну систему для виконання визначених 
функціональних обов’язків і технологічних операцій.

Тепер, як видається, саме час з’ясувати обстави-
ни, за яких проблема підтримання на досягнутому 

рівні та посилення безпеки набула особливо велико-
го значення. Це тим більше цікаво, що увага до неї 
виглядає підвищеною саме у країнах з відносно мо-
лодою демократією. Про це свідчить, як ми могли пе-
реконатися, велика кількість відповідних публікацій 
(статей у спеціалізованих фахових виданнях, моно-
графій). Виглядає, що вона неспівставна з тими, які 
виходять з-під пера наших зарубіжних колег. Та й 
проблеми, які вони висвітлюють, точаться, головним 
чином, навколо систем охорони офісів, складів, по-
садових осіб або захисту інформації. Солідарні думки 
знаходимо у [26]. 

Звичайно, що охопити всю різноманітність при-
чин – поза нашими можливостями. Не вистачить для 
цього й простору цієї публікації. Тому дозволимо собі 
окреслити ті, за яких виникла потреба у проведенні 
окремого дослідження, принаймні щодо організацій-
них систем, зайнятих виготовленням виробів та на-
данням послуг.

1. Кардинальна зміна у структурі споживчих 
смаків та переваг громадян країни, яка зумовила 
урізноманітнення попиту й посилення вимог до зу-
стрічної товарної пропозиції. Додаймо до цього ще й 
пришвидшені темпи нарощування запитів на іннова-
ції взамін того, що вийшло з моди (отримання вищої 
освіти у вітчизняних закладах вищої освіти, що є те-
мою окремої розмови) або не відповідає особистим 
чи сімейним доходам, які збільшилися і відкрили до-
ступ до якості, недоступної у минулому. 

Як наслідок, у продуцентів виникає потреба ак-
тивно і безперервно відслідковувати перепади попи-
ту (і не факт, що результати таких досліджень будуть 
коректними) та вдаватися до інвестицій в оновлен-
ня асортименту, економічні наслідки яких склад-
но передбачити зі стовідсотковою ймовірністю. За 
інформацією професора психології та маркетингу 
Університету штату Техас (США) А. Маркмана [27], 
66% нових продуктів зникають з торговельних залів 
пунктів продажу впродовж перших двох років після 
пред’явлення їх ринку, а 96% від загального обсягу 
нововведень не повертають капітал, вкладений у їх 
розробку та маркетинг.

Рис. 2. Кібернетична модель організаційної системи
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2. Посилення конкурентного протистояння між 
продуцентами, представленими на обмежених про-
сторах спільних ринкових сегментів, за прихильність 
платоспроможних споживачів. Звичайно, що його рі-
вень не є однорідним і коливається залежно від впли-
ву цілої низки різноманітних чинників. Серед них: 

а) підприємницький клімат. Чим він сприятливі-
ший, тим активніший бізнес. У цьому сенсі вважаємо 
за можливе рекомендувати українському урядові мо-
тивувати освітню діяльність з одночасною вимогою 
до ЗВО формувати компетенції, на яких ґрунтується 
новітня цифрова економіка;

б) потенційні можливості отримання прибутків, 
які хоча б не набагато, але перевищували середньога-
лузевий рівень (як це було в секторі надання освітніх 
послуг закладами вищої освіти України після набуття 
нею незалежності). Кількість приватних ВНЗ у 2006–
2007 навчальному році сягнула 114, що становило 
32,6% від їх загальної кількості [28];

в) подібність асортиментного ряду. Нема таємни-
ці у тому, що найзапекліші конкурентні баталії вини-
кають між закладами освіти, наприклад, які пропо-
нують програми з економіки та права (їх культивує 
будь-хто і будь-де, чого не можна сказати про біль-
шість інженерних програм, оскільки часто вони є аб-
солютно унікальними); 

г) відсутність бар’єрів проникнення на ринок про-
дуцентів з аналогічною товарною пропозицією. 

Між тим, якщо говорити про тривалі періоди часу, 
виглядає аксіомою твердження, що відносини між 
постачальниками виробів та послуг стають дедалі 
напруженішими. Особливо, підкреслимо ще раз, на 
насичених ринках. Тут ми бачимо і маніпулювання 
цінами (аж до демпінгу), і застосування рекламних 
технологій, і використання засобів впливу на громад-
ськість, які не завжди відрізняються вишуканістю 
(«чорний» РR). 

Очевидно, що той, хто однозначно налаштова-
ний на перемогу, має піклуватися про вдосконалення 
асортиментної політики, відповідати акредитаційно-
ліцензійним вимогам щодо якості бізнес-процесів та 
результатів, отриманих за їх підсумками, крокувати 
пліч-о-пліч з технологічними й організаційними до-
сягненнями. Щодо ЗВО, то їхні перспективи пов’язані 
зі співробітництвом з підприємствами реального сек-
тору і фінансовими установами для комерціалізації 
результатів наукових розвідок, реалізації стартапів 
та, як наслідок, перетворення на прискорювачів еко-
номічного зростання країни. 

3. Вичерпання джерел ресурсів, які викорис-
товувалися дотепер, і потреба шукати нові, застосо-
вуючи для цього інноваційні технології. Ідеться, по-
перше, про фізичне зменшення обсягів сировини та 
матеріалів на «вході» у систему. До так званого «кри-
тичного переліку», якщо йдеться про промисловість, 
належать, зокрема, літій, кобальт, тантал (не говоримо 

про такі очевидні речі, як прісна вода, родючі ґрунти 
чи ліси). Країни, які видобувають ці та інші рідкісні 
елементи, почали навіть згортати обсяги їх експорту, 
піклуючись про майбутнє власних продуцентів. 

По-друге, зростають ціни на все те, чого меншає. 
Ще й тому, що на розвідку нових запасів (скажімо, 
нафти на великих глибинах Світового океану або у 
північних широтах) витрачаються шалені гроші з від-
повідними наслідками для собівартості продукції. 
А спроби дістатися технічно прийнятних альтернатив 
(скажімо, застосовувати як паливо водень замість ди-
зелю чи бензину) знову-таки потребують величезних 
інвестицій.

Візьмемо на себе сміливість стверджувати, що за 
таких обставин руйнуються основи «вільної» конку-
ренції, оскільки із часом переваги матиме не той, хто 
лише ефективніший, а той, хто на додаток до цього 
матиме доступ до необхідних ресурсів. Як це не при-
кро, але тут рукою подати до спалахів конфліктів, які 
здатні перерости у війни.

4. Зміни у ставленні уряду, принаймні в Укра-
їні, до подій, що відбуваються на товарних ринках, 
його свідоме бажання зменшити частку міністерств 
та відомств в економічній діяльності й від того пе-
рерозподіл більшості ризиків, пов’язаних зі збутом 
виробів і послуг, на їх виготовлювачів та надавачів 
відповідно. Приклади такого поводження продемон-
стрували роздержавлення та подальша приватизація 
власності, яка відбувається й тепер, проведення ре-
форм у соціальній сфері (медицині, вищій освіті), що 
супроводжується зменшенням обсягів фінансування 
відповідних закладів з державного бюджету. Не наше 
завдання відшукувати причини, а тим більше викла-
дати своє ставлення до такого перебігу подій. Тому 
ми лише констатуємо наявність цього чинника підви-
щення актуальності розробки та реалізації організаці-
ями безпекової політики.

Додаймо до цього відсутність спадкоємності у 
діяльності політичних еліт, які з неймовірою інтен-
сивністю змінюють одна одну на владному «олімпі». 
Разом із захопленням посад та кабінетів вони привно-
сять деструкцію в інституціональні засади діяльності 
суспільства, змінюють «під себе» законодавство, що 
не може не позначитися на роботі організацій.

5. Дедалі більше застосування інформаційних 
технологій і технічних засобів передачі даних, несанк-
ціонований доступ до яких здатен призвести до комп-
рометації організації, супроводжується фінансовими 
та операційними наслідками, що приголомшують сво-
їм негативом. Тема настільки злободенна, що Міжна-
родна організація зі стандартизації (ISO) у співпраці з 
Міжнародною електротехнічною комісією (SEC) роз-
робила нормативний документ, який в українській ін-
терпретації має назву ДСТУ ISO/IEC 27000:2017 «Ін-
формаційні технології. Методи захисту. Системи ме-
неджменту інформаційної безпеки. Огляд та словник 
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термінів (ISO/IEC 27000:2016, IDT)». Його положення 
поширюються на такі інформаційні активи організації, 
як фінансова інформація, інтелектуальна власність, ві-
домості про співробітників, клієнтів та третіх осіб (на-
приклад, організацій-партнерів). 

Для пильної уваги до проблеми аж на такому висо-
кому рівні є вагомі підстави – кіберзлочинність пере-
творилася на занадто прибутковий бізнес. За даними 
Web of Profit [29], його щорічні доходи у всьому світі 
становлять принаймні 1,5 трлн дол. США. Зокрема, 
позазаконні онлайн-ринки – 860 млрд, крадіжки ко-
мерційних таємниць – 500 млрд, торгівля інформаці-
єю –160 млрд, здирництво – 1,0 млрд, шахрайство як 
сервіс – 1,6 млрд американських доларів. Непогана, 
погодьтеся, мотивація, щоб нарощувати «оберти ді-
лової активності». А це може означати лише одне: не-
безпеки дедалі збільшуються.
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИмАНИх РЕзУЛЬТАТІВ

Підбиваючи підсумки та узагальнюючи всі викла-
дені вище міркування, залишається продекларувати 
ще одну авторську пропозицію щодо визначення без-
пеки, але тепер уже безпеки організаційної системи. 
Це –перебування: а) у збалансованому стані підсис-
тем, з яких вона складається, та б) системи як ціліс-
ності у такому співвідношенні із зовнішнім серед-
овищем, яке свідчить про відсутність для неї загроз 

із наслідками втрати характерних ідентифікаційних 
ознак та сутнісних властивостей, що відрізняють таку 
систему від інших однорідних систем. Його і буде за-
кладено в основу подальших досліджень.

ВИСНОВКИ
1. Разом зі зростанням загроз та ризиків у світі, 

який оточує людину (чи то в побуті, чи у бізнес-се-
редовищі), дедалі більшого значення набувають роз-
робка й впровадження впорядкованої системи заходів 
щодо гарантування безпеки: окремої особистості або 
їх визначеної кількості, об’єднаної в організаційну 
систему. Завдання упорядника (менеджера) полягає 
у збереженні підпорядкованим йому об’єктом іденти-
фікаційних ознак та сутнісних властивостей. У цьому 
якраз і полягає квінтесенція безпеки. 

2. Безпека ніколи не буває абсолютною. Тому її 
поточний стан має перебувати під постійним та все-
бічним моніторингом зацікавлених осіб. Він, своєю 
чергою, буде ефективним за умов застосування ін-
дикаторів, які відбивають обставини, що склалися 
всередині організаційної системи та поза нею. Ви-
бір цих індикаторів – самостійна наукова (в частині 
визначення методологічних засад обрання) та при-
кладна (щодо методики вимірювання й обчислення 
кількісних значень) задача, яка ще потребує свого 
розв’язання.
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abstract. purpose. Identification of the category of “personnel adaptation” through the disclosure and substantiation 
of the essential load of its components.
Method. The study used: morphological and structural-logical analyzes, which made it possible to establish the es-
sence of the components of the “personnel adaptation” category; graphic and tabular methods, which allowed to struc-
ture and summarize information, as well as present the results; logical generalization method - to form conclusions.
Results. The study analyzed, identified and delineated categories that describe the adaptation of an employee in the 
enterprise “industrial adaptation”, “non-production adaptation”, “labor adaptation” and “personnel adaptation”. It is 
determined that the use of the term “production adaptation” is limited and evolutionarily inappropriate in the current 
economic conditions, so it is more fair to distinguish adaptation that is directly related to the conduct of labor (labor 
adaptation), and adaptation that is not directly related to the conduct of labor ( non-labor adaptation) within the person-
nel adaptation. It is determined that the essence of personnel adaptation is expedient to reveal through the selection 
of individual components (according to the meaningful classification feature), which include: professional; psycho-
physiological; socio-psychological, organizational; economic and cultural and everyday life. Accordingly, the author 
redefines the nature of these types of adaptation.
scientific novelty. The structuring of the “staff adaptation” category has been improved by specifying the components 
and their essence, which, unlike the existing ones, is based on the principle of direct or indirect participation in the 
labor activity of employees.
practical importance. Substantiation of the theoretical basis of adaptation of the personnel of the entrepreneurial 
structures is the basis for the correct implementation of the methodological toolkit of adaptation of employees, which 
directly affects the efficiency of the enterprise.
Key words: adaptation; labor adaptation; non-labor adaptation; staff adaptation.
Анотація. мета. Ідентифікація категорії «адаптація персоналу» через розкриття та обґрунтування сутнісного 
навантаження її компонент.
методика. У дослідженні використано: морфологічний та структурно-логічний аналізи, які дали змогу вста-
новити сутнісне навантаження складників категорії «адаптація персоналу»; графічний та табличний методи, 
що дало змогу структурувати та узагальнити інформацію, а також презентувати результати; метод логічних 
узагальнень – для формування висновків.
Результати. У дослідженні було проаналізовано, ідентифіковано та розмежовано категорії, які описують адап-
тацію працівника на підприємстві: «виробнича адаптація», «невиробнича адаптація», «трудова адаптація» та 
«адаптація персоналу». Визначено, що використання терміна «виробнича адаптація» має обмежений і еволю-
ційно недоцільний характер у сучасних умовах господарювання, тому більш справедливим є виділення в меж-
ах адаптації персоналу адаптації, яка безпосередньо пов’язана із веденням трудової діяльності (трудова адап-
тація), та адаптації, яка безпосередньо не пов’язана із веденням трудової діяльності (позатрудова адаптація).
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Визначено, що сутнісне навантаження адаптації персоналу доцільно розкривати через виділення окремих ком-
понент (видів адаптації персоналу за змістовою класифікаційною ознакою), до яких зараховано професійну, 
психофізіологічну, соціально-психологічну, організаційну, економічну та культурно-побутову. Відповідно, на-
дано авторське переосмислення сутності вказаних видів адаптації.
Наукова новизна. Вдосконалено структуризацію категорії «адаптація персоналу» шляхом уточнення складни-
ків та їх сутності, яка, на відміну від наявних, базується на принципі безпосередньої чи опосередкованої участі 
в трудовій діяльності працівників
практична значущість. Обґрунтування теоретичного базису адаптації персоналу підприємницьких структур 
є основою для коректної імплементації методичного інструментарію адаптації працівників, що безпосередньо 
впливає на ефективність діяльності підприємства.
Ключові слова: адаптація; трудова адаптація; позатрудова адаптація; адаптація персоналу.

пОСТАНОВКА пРОБЛЕмИ
Сучасні умови господарювання демонструють зрос-

таючу роль людини в економічному розвитку на будь-
якому рівні соціально-економічної системи, відповідно, 
утримання кадрового потенціалу на підприємстві є за-
порукою його економічного зростання. Досить важко 
уявити сталий розвиток підприємницьких структур 
без оновлення та розширення кадрового складу. На-
явна у вітчизняній економіці ситуація демонструє не-
гативну тенденцію відтоку працівників за кордон, що 
провокує кадровий дефіцит та примушує керівництво 
підприємств переглядати внутрішні управлінські про-
цеси, в тому числі й процеси адаптації персоналу. За 
даними [18], адаптація може виступати як конкурентна 
перевага, впливаючи на плинність кадрів (зменшення на 
10–20% [26]) та пришвидшуючи вихід на оптимальний 
рівень продуктивності нових працівників [27]. Саме 
тому дослідження понятійно-категоріального апарату 
адаптації персоналу підприємницьких структур є необ-
хідною умовою розуміння сутності цього процесу, його 
складників та, відповідно, потребує актуалізації в дина-
мічних умовах сьогодення.

АНАЛІз ОСТАННІх ДОСЛІДжЕНЬ 
І пУБЛІКАЦІй

Питання адаптації персоналу, трудової та виробничої 
адаптацій не є новим у науково-практичних досліджен-
нях, але не втрачає своєї актуальності і нині, бо транс-
формації вимагають переосмислення ролі та наповнення 
адаптаційного процесу стосовно персоналу як науковця-
ми, так і керівниками суб’єктів господарювання. 

Це питання висвітлюється в закордонній [4; 10; 
23]та вітчизняній [9; 14; 27] навчальній літературі, 
наукових публікаціях українських [8; 27; 28] та закор-
донних вчених [26]. Розглядаються сутність та струк-
тура адаптації працівників, методичний інструмента-
рій її забезпечення на підприємствах, який постійно 
удосконалюється та змінюється відповідно до запитів 
працівників.

ВІДОКРЕмЛЕННЯ НЕ ВИРІшЕНИх 
РАНІшЕ ЧАСТИН зАГАЛЬНОЇ пРОБЛЕмИ

Водночас внаслідок динамічних трансформацій 
соціально-економічних систем невирішеним питан-

ням є ідентифікація сутнісного наванатження адапта-
цій персоналу та її складників. 

мета дослідження − ідентифікація категорії 
«адаптація персоналу» через розкриття та обґрунту-
вання сутнісного навантаження її компонент.

ОСНОВНИй мАТЕРІАЛ
Т.Л. Наливайко [1] розмежовує категорії «адапта-

ції» та «адаптивності», поєднання яких є необхідною 
умовою їх взаємної реалізації. Тобто рівень адаптації 
до змін буде залежати від рівня його адаптивності як 
внутрішньої властивості системи. Під адаптацією за-
пропоновано розуміти процес пристосування, зміни 
параметрів, складників і самої системи загалом, що 
відповідає баченню, висвітленому в роботі [2]. За-
уважимо, що в науковому просторі є класифікація 
адаптації, де її розрізняють за видами. У наукових 
колах виділяють кілька аспектів адаптації до змін та 
як властивості ефективної організації [3−5]: соціаль-
на, науково-технічна, адміністративна адаптація. Так, 
Т. Хайман [5] розглядає адаптацію в розрізі власти-
востей ефективної організації: соціальна адаптація 
розуміється як «здатність враховувати зміни зовніш-
нього середовища та зміни внутрішнього соціального 
середовища при плануванні та прийнятті рішень», 
науково-технічна розуміється як сукупність вимог та 
використання досягнень НТП у сфері нових техно-
логій, організації та методів управління, підготовки 
кадрів, адміністративна – як «відповідність організа-
ційних форм та методів управління потребам проце-
су і системі управління, що характеризується стилем 
управління, автономністю підрозділів, ступенем де-
легування відповідальності».

Стосовно людини можна виділяти різноманітні 
види адаптації, адже цей процес пов’язаний із соці-
умом і людиною як соціальною істотою, відповідно, 
буде мати місце соціальна адаптація, яка охоплює 
широку сферу соціальних відносин. Праця як процес 
також відбувається в суспільстві, тому слід говорити 
про соціально-трудові відносини, в межах яких також 
відбуваються певні адаптаційні процеси. Відповідно, 
соціальна адаптація буде мати більш широке охоплен-
ня порівняно з адаптацією в процесі праці. Таке розу-
міння відповідає думці, що викладена в роботі [6], де 
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адаптація трудова (розуміємо як таку, яка пов’язана із 
сферою праці) розглядається як один із головних ви-
дів соціальної адаптації.

Говорячи про адаптацію людини у сфері праці, 
сучасні дослідники використовують низку термінів, 
які трактуються неоднозначно, часто синонімічно, 
або, навпаки, протиставлені або підпорядковані один 
одному. Найчастіше зустрічаємо терміни «виробнича 
адаптація», «трудова адаптація», «професійна адапта-
ція», «адаптація персоналу (працівників)».

Розгляд першої категорії «виробнича адаптація» 
варто здійснювати, по-перше, в протиставленні із 
«невиробничою (позавиробничою) адаптацією» (як 
різновиди адаптації за класифікаційною ознакою «за 
напрямами» [7]), а, по-друге, враховуючи етимологію 
слова «виробничий» (від виробництво).

У табл. 1 узагальнено розуміння виробничої та 
позавиробничої адаптацій, які зустрічаються у ві-
тчизняній науковій думці.

Узагальнюючи визначення, що наведені в табл. 
1 стосовно «виробничої адаптації», зазначимо як їх 
загальний характер [6; 8; 11], який передбачає при-
стосування до організації (підприємства) взагалі, 
так і звужене розуміння – пристосування до нових 
виробничих умов [6; 9; 10; 12−15]. Саме тому необ-
хідно звернутися до словникового тлумачення слова 
«виробничий» (від виробництво [17] – «процес, в 

ході якого люди, зв’язані між собою певними вироб-
ничими відносинами, створюють матеріальні блага, 
необхідні для суспільства»; «виробничі відносини 
[17] – зв’язки та відносини, що виникають між людь-
ми в процесі суспільного виробництва матеріальних 
благ»). Таке визначення досить звужує межі адапта-
ції на підприємстві лише до виробничих процесів зі 
створення матеріальних благ, а тому виникає питан-
ня щодо діяльності із продукування нематеріальних 
благ, яких у сучасній економіці багато. Окрім того, 
варто зауважити, що виробнича адаптація не може 
зводитися лише до адаптації працівника чи трудового 
колективу, адже у виробничому процесі задіяні й інші 
фактори – основні засоби, матеріали, енергія тощо. 
Відповідно, з таким розумінням виробнича адаптація 
ширша, ніж взаємодія працівника, його пристосуван-
ня до навколишнього виробничого середовища.

Зважаючи на вищевикладене, доцільно розгля-
нути тлумачення категорій «трудова адаптація» та 
«адаптація персоналу». Базуючись на розумінні пер-
соналу підприємства, яке презентовано в роботі [18], 
будемо його розглядати як сукупність фізичних осіб, 
які мають трудові взаємовідносини із роботодавцем 
на основі трудового договору/контракту та кількіс-
но представляють собою суму облікової чисельнос-
ті штатних працівників підприємства та зовнішніх 
сумісників. Так, у роботі [4] адаптація персоналу 

Таблиця 1. Узагальнення розуміння дефініцій виробничої та невиробничої адаптацій  
(узагальнено авторами)

Вид адаптації Визначення, джерело
Виробнича адаптація «багатомірний процес, який включає в себе: пристосування працівника до умов праці та 

колективу, змісту праці, соціального середовища; пізнання норм і традицій, прийнятих 
на підприємстві; оволодіння професійними навичками та вміннями; формування деяких 
професійно важливих якостей особистості; розвиток стійкого, позитивного ставлення 
працівника до своєї професії» [8]
«процес взаємодії працівника з навколишнім виробничим середовищем із метою 
опанування нової для нього виробничої ситуації» [9; 10]
«пристосування працівника до організації, яке ґрунтується на тому, що у співробітника 
поступово з’являються нові професійні, соціальні, психологічні й економічні умови праці і, 
відповідно, навички» [11]
«процес взаємодії працівника з навколишнім виробничим середовищем підприємства з 
метою опанування нової для працівника виробничої  ситуації» [12−14]; «процес взаємодії 
працівника та виробничого підрозділу підприємства із засвоєння інновацій у конкретній  
ситуації» [12]
«дія виробничих форм і методів організування праці, особливостей трудового колективу та 
інших факторів на процес набуття новим працівником необхідних трудових навичок» [7]
«двосторонній процес і результат перебудови функціонування організму та діяльності 
працівника у відповідь на нові вимоги виробничого середовища, також його зміни в процесі 
задоволення потреб працівника та інформаційний обмін між ними з метою забезпечення їх 
взаємної ефективної діяльності та розвитку» [15]
«включає такі види: професійну, психофізіологічну, соціально-психологічну,  
організаційно-адміністративну, економічну, санітарно-гігієнічну та ін.» [16]

Невиробнича 
(позавиробнича) 
адаптація

«характерними її особливостями є вплив на працівника факторів його соціального буття, які 
значною мірою зумовлюють його фізичний, емоційний стан» [7].
«включає побутову адаптацію і адаптацію позавиробничого спілкування з колегами, в тому 
числі на корпоративних заходах» [16]
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розглядається як «процес пристосування людини до 
нового середовища, що ґрунтується на поступово-
му включенні працівника до процесу виробництва 
у нових умовах». У цьому разі йдеться про присто-
сування безпосередньо працівника і наголошується 
на певному процесі. В дослідженні [19] адаптацію 
розглядають аналогічно − як пристосування до умов 
функціонування цього підприємства. При цьому на-
голошується на результативності, яка забезпечується 
взаємною узгодженістю інтересів працівника і під-
приємства. Таке розуміння корелює із широким ро-
зумінням «виробничої адаптації», що наведено в ро-
ботах [7; 8; 11]. Проведемо порівняння розглянутих 
категорій із категорією «трудова адаптація», узагаль-
нення якої наведено в табл. 2. 

З аналізу визначень «трудової адаптації» в табл. 
2 можемо зробити висновок про схожість тлумачень 

трудової, виробничої та адаптації: майже ідентична 
структура, процес пристосування людини; що є не зо-
всім коректним.

Тому необхідно розмежувати ці поняття. Для цьо-
го розкриємо сутнісне навантаження кожної із катего-
рій через складники, які виділяються в їх межах.

Автором було узагальнено складники, які ви-
діляються в межах розглянутих видів адаптації в 
табл. 3. З аналізу табл. 3 можемо зазначити, що ви-
ділення окремо соціальної адаптації в межах ви-
робничої адаптації (табл. 3, дж. [15]) не є, на нашу 
думку, коректним, адже виробнича, як і трудова, є 
проявом соціальної адаптації у сфері соціально-тру-
дових та виробничих відносин. Також можна вва-
жати синонімами соціально-психічну [6] та соціаль-
но-психологічну складові частини [7; 8; 11; 12; 16], 
тому їх можна об’єднати (позначено підкресленням).  

Таблиця 2. Узагальнення дефініцій «трудова адаптація» (узагальнено авторами)

ТР
УД

О
ВА

 А
Д

А
П

ТА
Ц

ІЯ

«пристосування людини (групи людей) до змінних умов виробництва, ринку, трудового колективу  
за допомогою різних соціальних засобів» [6]
«взаємне пристосування працівника і підприємства, що ґрунтується на поступовій впрацьованості  
працівника в нових професійних, соціальних і організаційно-економічних умовах праці» [20]
«процес перебудови та пристосування особистісних, енергетичних, інформаційних, операційних  
та інших структур і систем суб’єкта праці до особливостей трудової діяльності заради завдань найбільш 
ефективної його саморегуляції на етапах професійного шляху» [21]
«має складну структуру і являє собою єдність професійної, соціально-психологічної,  
суспільно-організаційної, культурно-побутової та психофізичної адаптації» [22]
«соціальний процес освоєння особистістю нової трудової ситуації» [23]

Таблиця 3. Узагальнення структуризації адаптація працівників на підприємстві в розрізі компонент 
(узагальнено авторами)

Складники адаптації
Виробнича позавиробнича Трудова персоналу

Джерела
[7] [16] [15] [12] [11] [8] [16] [7] [6] [20] [22] [24] [23] [25] [26] [27] [28]

професійна + + + + + + - - + + + + + + + + +
психофізіологічна + + + + + + - - + + + + + + + + +
соціально-психологічна + + - + + + - - + + + + + + + + +
організаційно-
адміністративна

+ + - - - - - - - - - - - - - - -

економічна + + - - - - - - - - - - - - - - -
санітарно-гігієнічна + + - - - - - - - - - - - - - -
соціальна - - + - - - - - - - - - - - - - -
організаційна - - + - + - - - + + - - + + + + +
у сфері дозвілля та 
матеріально-побутовій 
сфері

- - + - - - - - - - - - - - - -

суспільно організаційна - - - - - + - - - - + - + - - -
культурно побутова - - - - - + - - - - + + - + - -
соціально-психічна - - - - - - - - + - - - - - - - -
позавиробничого 
спілкування з колегами

- - - - - - + + - - - - - - - - -

в період відпочинку - - - - - - - + - - - - - - - - -
адаптація до побутових 
умов

- - - - - - + + - - - - - - - - -

соціально-побутова +
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Як бачимо, спільними для всіх типів адаптації пра-
цівників є такі складники: професійна; психофізіоло-
гічна; соціально-психологічна, а також організаційна 
або організаційно-адміністративна. Водночас немож-
ливо адаптувати працівника, не врахувавши еконо-
мічний аспект діяльності, тому ми погоджуємося із 
думкою [7; 16] щодо доцільності виділення економіч-
ної адаптації. Зазначаємо, що адаптація, пов’язана із 
культурно-побутовою сферою, тобто сферою, яка не 
охоплює безпосередньо трудову діяльність праців-
ників на підприємстві (позначено заливкою), присут-
ня у виробничій [8; 15] (особливо у позавиробничій  
[7; 16; 29] адаптації), а також у трудовій [22; 23; 25] 
та адаптації персоналу [26]. Тому можна розцінювати 
виробничу та позавиробничу адаптації як складники 
трудової адаптації та адаптації персоналу. Водночас 
сам термін «виробничий» не є досить коректним 
через свою обмеженість. Поділ на виробничу/поза-
виробничу доцільно трактувати як адаптація, що ба-
зується на трудовій діяльності, та адаптація, що не 
пов’язана із веденням трудової діяльності.

Водночас позавиробниче спілкування, яке ши-
роко розвивається в сучасних умовах, корпоративна 
культура, проведення вільного часу, дозвілля тощо 
в багатьох випадках суттєво визначають адаптацію 
працівників до трудової діяльності. Тому ці складни-
ки мають стати обов’язковою компонентою адаптації 
персоналу. Отже, сутність адаптації персоналу роз-
кривається через ідентифікацію її складових частин: 
професійної; психофізіологічної; соціально-психоло-
гічної, організаційної; економічної та культурно-по-
бутової.

Необхідно розкрити сутнісне навантаження ви-
значених складових частин адаптації персоналу 
на підприємстві, базуючись на морфологічному та 
структурно-логічному аналізі їх розуміння дослідни-
ками, а також враховуючи фактори, які їх формують. 
У подальшому розподіл на складники або виділення 
видів адаптації за змістом є класифікаційною озна-
кою адаптації персоналу підприємства.

Перша складова частина – «професійна» − за клю-
човим словом розуміється як освоєння [7; 12; 24; 21],  
коригування [6], оволодіння [22; 23], ознайомлення 
[26] – за змістовим навантаженням – професійних 
навичок та вмінь. Розуміння адаптації як «освоєння, 
оволодіння, ознайомлення», на нашу думку, не зовсім 
коректне, адже, незважаючи на вік та стаж працівни-
ка, він вже має певні професійні навички та вміння, 
тому на підприємстві відбувається уже удосконален-
ня, коригування, пристосування професійних нави-
чок та вмінь до специфіки конкретного підприємства. 
Слід зазначити деяку дуальність сприйняття адапта-
ції персоналу на підприємстві: з точку зору праців-
ника та роботодавця. Тому, з боку працівника, профе-
сійна адаптація має розумітися як коригування про-
фесійних навичок та вмінь у відповідності до потреб 

даного робочого місця (підприємства) задля якісного 
здійснення професійної діяльності. З точки зору під-
приємства (погоджуємося з думкою [28]), професійна 
адаптація буде представляти собою «систему заходів, 
які сприяють професійному становленню працівни-
ка, формуванню в нього певних соціальних і про-
фесійних якостей, установок і потреб до активної  
творчої праці, досягненню вищого рівня професіона-
лізму» [28].

Аналізуючи другий вид трудової адаптації – пси-
хофізіологічну – зазначаємо її розуміння як «присто-
сування» [6; 8; 11], «звикання» [7; 26], «освоєння»  
[22; 23; 28], «адаптації» [12; 24] до умов праці, ре-
жимів праці та відпочинку, фізіологічних та психоло-
гічних навантажень. За ключовим словом зазначаємо, 
що пристосування та адаптація можуть розглядатися 
як синоніми, звикання має більш пасивний характер, а 
освоєння умов праці чи певних психологічних наван-
тажень не є коректним. Варто погодитися, що умови 
праці, які мають досить широкий спектр охоплення 
(санітарно-гігієнічні, ергономічні, техніко-техноло-
гічні тощо) та визначають рівень психофізіологічного 
навантаження, є прямими факторами впливу на діяль-
ність працівника і будуть визначати його психофізіо-
логічну адаптацію. Водночас режим праці та відпо-
чинку є елементом організаційного процесу, але буде 
безпосередньо діяти на психофізіологічну адаптацію. 
Тому під психофізіологічною адаптацією пропонуємо 
розуміти пристосування працівників до конкретних 
умов та режимів праці й відпочинку та рівня психофі-
зіологічного навантаження, які його створюють.

Соціально-психологічна складова частина за 
ключовими словами базується на «пристосуванні»  
[6; 8; 11], «входженні» [7; 26], «вливанні» [28], «осво-
єнні» [26; 22] та «адаптації» [12; 24] працівника до 
нового соціуму, традицій, неписаних норм,, стилю 
роботи керівників, особистих та міжособистісних 
відносин, організаційної та корпоративної культури. 
Знову ж таки, розглядаючи пристосування та адапта-
цію і входження та вливання як синоніми, більшість 
науковців вважають цей тип адаптації пристосуван-
ням до традицій, неписаних традицій, стилю тощо. 
Отже, під соціально-психологічною адаптацією про-
понуємо розуміти пристосування працівника до кон-
кретного соціуму, його традицій, неписаних норм та 
правил, стилю керівництва, міжособистісних та осо-
бистісних відносин, організаційної (корпоративної) 
культури.

Остання складова частина має організаційний ха-
рактер та розуміється у двох аспектах: 1) опанування 
ролі, місця та статусу [6; 7] в організаційній структурі 
підприємства, структурного підрозділу; 2) засвоєння 
[8; 11; 22; 2; 26] організаційної структури та органі-
заційно-управлінських процесів на підприємстві. Ав-
торське бачення організаційної компоненти базуєть-
ся на більш активному її сприйнятті як опанування, 
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визначення ролі, місця та статусу в організаційній 
структурі, що передбачає як засвоєння наявного ор-
ганізаційно-управлінського стану, так і вплив на цей 
стан працівника.

Ще одну компоненту − економічну, незважаючи на 
її незначну популярність [7; 16], пропонується виокре-
мити в трудовій адаптації персоналу. Виходячи з її розу-
міння як «пристосування працівника до рівня заробітної 
плати і матеріального стимулювання, які відповідають 
робочому місцю, посаді, рівню його кваліфікації» [7], 
будемо вважати її необхідною умовою ведення якіс-
ної трудової діяльності, адже в попередніх складниках 
економічний аспект не враховано. Також складовою 
частиною, яка визначає адаптацію персоналу, але без-
посередньо не пов’язана із трудовою діяльністю є куль-
турно-побутова адаптація [8; 22; 23; 26] або адаптація до 
позавиробничих умов взаємодії, яка представлена різ-
ними складниками [7; 16] (табл. 3). У першому випадку 
[8; 22; 23; 26] вона передбачає освоєння працівником в 
організації особливостей побуту і традицій проведен-
ня вільного часу, що відповідає адаптації в період від-
починку та позавиробничого (позатрудової діяльності) 
спілкування, але не передбачає адаптацію до побутових 
умов, як це передбачено [7; 16]. Побутове пристосуван-
ня має на увазі «забезпечення працівника нормальними 
побутовими умовами (житло, транспортну логістику, 
харчування, влаштування дітей в дитячі садки, медичне 
обслуговування, тощо) [7; 16]. Тому пропонується куль-
турно-побутову адаптацію розглядати як пристосування 
працівника до особливостей проведення вільного часу, 
культурного дозвілля та побутових умов. 

Відповідно, можемо запропонувати авторське 
бачення структурування та співвіднесення видів 

адаптації персоналу (працівників) на підприємстві 
(рис. 1).

Саме визначені складники будуть розкривати сут-
нісне навантаження адаптації персоналу на підприєм-
ствах в сучасних умовах.

ВИСНОВКИ

У дослідженні було проаналізовано, впорядкова-
но та розмежовано категорії, які описують адаптацію 
працівника на підприємстві: «виробнича адаптація», 
«невиробнича адаптація», «трудова адаптація» та 
«адаптація персоналу». Визначено, що використан-
ня терміна «виробнича адаптація» має обмежений і 
еволюційно недоцільний характер у сучасних умовах 
господарювання, тому більш справедливим є виді-
лення в межах адаптації персоналу адаптації, яка без-
посередньо пов’язана із веденням трудової діяльності 
(трудова адаптація), та адаптації, яка безпосередньо 
не пов’язана із веденням трудової діяльності (поза-
трудова адаптація).

Визначено, що сутнісне навантаження адаптації 
персоналу доцільно розкривати через виділення окре-
мих компонент (видів адаптації персоналу за змісто-
вою класифікаційною ознакою), до яких зараховано 
професійну, психофізіологічну, соціально-психоло-
гічну, організаційну, економічну та культурно-побу-
тову. Відповідно, надано авторське переосмислення 
сутності вказаних видів адаптації.

До подальших напрямів досліджень варто зараху-
вати вивчення та розширення класифікації адаптації 
персоналу, а також обґрунтування факторів, що ви-
значають види адаптації, і методичного інструмента-
рію її здійснення.

АДАПТАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ

Адаптація, безпосередньо пов’язана із веденням 
трудової діяльності (трудова адаптація)

КУЛЬТУРНО-ПОБУТОВА АДАПТАЦІЯПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ
ЕКОНОМІЧНА 
АДАПТАЦІЯ

ОРГАНІЗАЦІЙНА 
АДАПТАЦІЯ

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА 
АДАПТАЦІЯ

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ

Адаптація, безпосередньо не 
пов’язана із веденням трудової 

діяльності (позатрудова адаптація)

Рис. 1. Складники адаптації персоналу на підприємстві (розроблено авторами)
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abstract. The effectiveness of the functioning of a car service station is characterized by two groups of indicators: quan-
titative and qualitative. Among the quantitative indicators, the following were identified: reliability of operation, through-
put, average waiting time, degree of profitability; among the quantitative ones – the speed of work, the convenience of 
the operating mode, the qualifications of the personnel, the guarantee and the cost of the work, the range of services, the 
politeness of the staff, the availability of spare parts, and technological equipment. The weight was determined and stan-
dardized for these indicators for three options for the operation of the service station: 1) the current situation (selected in 
terms of the possibility of comparing changes in the performance of car service centers) 2) the situation corresponding to 
the maximum efficiency criterion for each of the sites; 3) the situation was suggested by the management of a car service, 
which corresponds to the final description based on the results of modeling production sites.
For the KyivSkhid car service station, it was found that when the number of calls to the car service is 30–50 per day, 
the minimum values for waiting for cars to be repaired will be provided at a production capacity of 64-95 people-
hours. Accordingly, appropriate decisions can be made within these limits by the number of posts for repair. For this 
car service, in connection with the small area of the production building, it was decided to use 6 posts of the repair 
zone – option No. 3, thanks to which the production capacity of 72 people-hours is provided. Despite the fact that all 
posts in the repair zone of a car service are equipped with lifts, and therefore such posts are universal, in which, in the 
absence of separate specialized work, for example, diagnosing electronic systems, other repair work can be performed, 
underloading or downtime can be minimized.
purpose. Based on a combination of quantitative and qualitative indicators of the functioning of a car service station, 
carry out an integrated assessment of the effectiveness of a particular car service station.
Method. An analysis of the production activities of the car service station made it possible to form two groups of indicators of 
the effectiveness of the repair zone. Using the method of expert estimates, the weight of each of the indicators is determined. An 
integrated assessment of the effectiveness of the repair zone of a car service center is presented in a formalized form.
Results. Using 6 posts of the repair zone compared to 4 posts allows you to increase the integrated efficiency of a car 
service by 21% while reducing the waiting line for service during peak periods of service stations and as a result, the 
throughput is increased by 16–18%.
scientific novelty. It is proposed to carry out an integrated assessment of the effectiveness of the maintenance station 
using normalized quantitative and qualitative indicators.
practical importance. Using the example of a specific car service station with the number of service calls 30–50 per 
day, it is proposed to use 6 production posts.
Key words: production and technical base; expert; efficiency; assessment; company; indicator; car service station.
Анотація. Ефективність функціонування станції технічного обслуговування автомобілів характеризується 
двома групами показників: кількісними і якісними. До кількісних показників належать: надійність функціо-
нування, пропускна здатність, середній час очікування, міра прибутковості; до якісних – швидкість виконання 
робіт, зручність режиму роботи, кваліфікація персоналу, гарантія і вартість робіт, спектр послуг, ввічливість 
персоналу, наявність запчастин, технологічна оснащеність. Визначена вага та здійснено нормування даних по-
казників для трьох варіантів функціонування станції технічного обслуговування: 1) існуюча ситуація (вибрана 
з точки зору можливості порівняння зміни ефективності діяльності автосервісу); 2) ситуація, що відповідає 
максимуму критерію ефективності по кожній з дільниць; 3) запропонована керівництвом автосервісу ситуація, 
що відповідає завершальному опису за результатами моделювання виробничих дільниць. 
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Для СТО «КиївСхід» встановлено, що за кількості звернень на автосервіс 30–50 на добу мінімальні значення 
часу очікування автомобілів на ремонт будуть забезпечуватися за умови виробничої потужності 64–95 люд./
год. Відповідно, в цих межах можна приймати відповідні рішення щодо кількості постів для ремонту. Для вка-
заного автосервісу, у зв’язку з невеликою площею виробничої будівлі, було прийнято рішення використовувати 
6 постів ремонтної зони – варіант № 3, завдяки якому забезпечується виробнича потужність 72 люд./год. Зважа-
ючи на те, що всі пости ремонтної зони автосервісу оснащені підйомниками, а тому такі пости є універсальни-
ми, на яких у разі відсутності окремих спеціалізованих робіт, наприклад діагностування електронних систем, 
можуть виконуватись інші ремонтні роботи, а недозавантаженість або простій можливо звести до мінімуму.
мета статті – на основі сукупності кількісних і якісних показників функціонування станції технічного обслу-
говування автомобілів здійснити інтегральну оцінку ефективності функціонування конкретної станції техніч-
ного обслуговування автомобілів.
методика. Аналіз виробничої діяльності станції технічного обслуговування автомобілів дав змогу сформу-
вати дві групи показників ефективності функціонування ремонтної зони. За допомогою методу експертних 
оцінок визначено вагу кожного із показників. Інтегральна оцінка ефективності функціонування ремонтної зони 
автосервісу представлена у формалізованому вигляді.
Результати. Використання 6 постів ремонтної зони порівняно з 4-ма постами дозволяє підвищити комплексну 
ефективність автосервісу на 21% за скорочення черги на очікування обслуговування в період пікових наванта-
жень на СТО і як результат, збільшується пропускна спроможність на 16–18%.
Наукова новизна. Запропоновано здійснювати інтегральну оцінку ефективності функціонування станції тех-
нічного обслуговування з використанням пронормованих кількісних і якісних показників.
практична значимість. На прикладі конкретної станції технічного обслуговування автомобілів за кількості 
звернень у сервіс – 30–50 на добу запропоновано використовувати 6 виробничих постів.
Ключові слова: виробничо-технічна база; експерт; ефективність; оцінка; підприємство; показник; станція 
технічного обслуговування автомобілів.

пОСТАНОВКА пРОБЛЕмИ
Сфера автосервісу характеризується високою 

конкуренцією у зв’язку з наявністю великої кількості 
станцій технічного обслуговування (СТО). Автовлас-
ники віддають перевагу тим СТО, які надають якісні 
автосервісні послуги у короткі строки за прийнятну 
ціну. Щоб забезпечувати вимоги автовласників, для 
будь-якої СТО постійно існує проблема покращення 
свого конкурентного становища, тобто підвищення 
ефективності своєї виробничої діяльності.

АНАЛІз ОСТАННІх ДОСЛІДжЕНЬ 
І пУБЛІКАЦІй

Оцінка ефективності функціонування СТО 
здійснювалась науковцями у численних публікаціях, 
на особливу увагу заслуговують дослідження та-
ких авторів, як Р.В. Абаімов [1], С.В. Афанасьєв [2],  
С.В. Рябченко [3], А.М. Соколов [4], І.В. Фірсов [5], 
А.Є. Чернишов [6]. Наукові роботи авторів характери-
зуються досить обмеженою характеристикою факторів, 
якими визначається ефективність СТО, при цьому ос-
новним показником виступає пропускна здатність СТО. 

ВІДОКРЕмЛЕННЯ НЕ ВИРІшЕНИх 
РАНІшЕ ЧАСТИН зАГАЛЬНОЇ пРОБЛЕмИ

Необхідно зауважити, що ефективність СТО у 
наданні автосервісних послуг є неоднозначною ха-
рактеристикою, яка визначається багатьма показни-
ками, що мають якісну і кількісну оцінку. Спеціальні 
дослідження оцінки ефективності СТО в сучасних 
умовах з комплексним урахуванням як кількісних, 

так і якісних показників, а також динаміки їх зміни 
в реальному масштабі часу не здійснювалися. Це і 
зумовлює необхідність проведення таких досліджень.

мета дослідження – розглянути кількісні і 
якісні показники функціонування СТО та здійснити 
інтегральну оцінку ефективності функціонування 
конкретної станції технічного обслуговування 
автомобілів.

мЕТОДИ, ОБ’єКТ ТА пРЕДмЕТ 
ДОСЛІДжЕННЯ

Основними методами дослідження ефективності 
функціонування автосервісу є емпіричний, який 
включає спостереження, вимірювання показників, 
моделювання та загальнологічний – аналіз структури 
зони поточного ремонту СТО.

Об’єктом дослідження є станція технічного об-
слуговування автомобілів, предмет дослідження – 
кількісні і якісні показники ефективності функціо- 
нування автосервісу.

ОСНОВНИй мАТЕРІАЛ
Показники функціонування станції технічного 

обслуговування (СТО), а також методи прогнозуван-
ня, дозволяють цілеспрямовано підійти до формуван-
ня відповідного методичного підходу, що забезпечує 
безпосереднє здійснення вибору найбільш ефектив-
ного варіанту діяльності виробництва. Такими показ-
никами є [6, с. 95]:

1) наявність в СТО достатньої пропускної 
спроможності – Ард – для задоволення існуючого і 
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перспективного попиту на його послуги. Врахуван-
ня цього показника потрібно з тієї точки зору, що 
його перевищення над деяким оптимальним значен-
ням різко збільшує простої виробничого персоналу, 
а, отже, витрати СТО. Навпаки, недолік пропускної 
спроможності призводить до збільшення черг на 
обслуговування, що часто призводять до втрати 
потенційних та існуючих клієнтів і, відповідно, 
прибутків СТО, але в той же час знижує витрати 
підприємства;

2) наявність досить широкого набору послуг, 
оскільки цей показник характеризує перспективні 
можливості СТО з точки зору його статусу на ринку. 
Збільшення кількості послуг, що надаються, зазви-
чай неминуче призводить до зростання витрат СТО, 
але при цьому також збільшується привабливість 
підприємства для клієнтів. Зменшення кількості по-
слуг навпаки призводить до вужчої спеціалізації 
підприємства, до підвищення кваліфікації персоналу 
і як наслідок – до підвищення ефективності послуг, 
що надаються;

3) середній час очікування обслуговування – tî÷.
, як один з показників ефективності обслуговування 
СТО, вказує на такий важливий фактор, як втрати часу 
клієнтів підприємства, ритмічність роботи його ви-
робничих підрозділів, продуктивність підприємства, 
а також, побічно, на наявність достатньої виробничо-
технічної бази (ВТБ). Збільшення цього показника 
призводить до втрат клієнтів підприємства. Причому 
необхідно враховувати, що ці втрати негативно по-
значаються на майбутніх періодах, оскільки у разі 
відмови в обслуговуванні клієнт наступного разу 
може скористатися послугами конкурента. Зменшен-
ня середнього часу обслуговування призводить до 
збільшення витрат, що для СТО є негативним факто-
ром в забезпеченні його конкурентоспроможності;

4) міра прибутковості (рентабельність) МПр 
функціонування підприємства, з урахуван-
ням надійності його роботи – Р. Врахування цих 
показників необхідно, оскільки вони характеризують 
економічність використання усіх ресурсів СТО, його 
продуктивність і, отже, стійкість в умовах ринку;

5) крім кількісних показників, під час проведення 
комплексної оцінки ефективності необхідно врахову-
вати якісні показники, що характеризують [6, с. 96]: 
охопленість послуг; відповідальність СТО, гарантія 
виконаних послуг; компетентність персоналу; 
легкість встановлення контактів з сервісною фірмою, 
зручний для споживача час надання сервісних по-
слуг; відсутність ризику і недовіри з боку спожива-
ча (наприклад, забезпечення збереження належного 
зовнішнього вигляду і чистоти салону автомобіля); 
ввічливість персоналу.

Проведення комплексного аналізу 
вищевідзначеної сукупності показників, що мають 
різний фізичний зміст і розмірність, здійснюється з 

використанням наявних методів багатокритерійного 
аналізу таким чином.

На першому етапі проводиться відбір достатньої 
кількості експертів (включаючи кваліфікований пер-
сонал СТО). 

На другому етапі проводиться безпосереднє 
формування сукупності показників ефективності 
функціонування СТО, причому на цьому етапі до 
запропонованих показників експерти можуть до-
дати ряд своїх, що характеризують ефективність 
діяльності стосовно конкретного СТО.

На третьому етапі здійснюється групування 
сформованої сукупності показників ефективності τs, 
s n= ( , )1

_____
за такими групами:

– кількісні показники (тобто ті, які мають 
розмірність і можуть бути визначені за допомо-
гою використання різних залежностей), збільшення 
яких призводить до зростання ефективності 
функціонування досліджуваного підприємства �S

( )� , 
s n= ( , )1

_____
;

– кількісні показники, збільшення яких на-
впаки призводить до зниження ефективності �S

( )� , 
s k b� �( , )1

_______
;

– якісні показники, отримання яких мож-
ливе тільки з використанням експертизи, τS

(Á) , 
s b n� �( , )1

_______
.

Необхідно зазначити, що для подальшого викори-
стання в методиці інтегральної оцінки ефективності 
функціонування СТО для кожного з показників 
необхідне отримання оцінок, що характеризують 
їх важливість, наприклад показник питомої ваги, 
що є завданням четвертого етапу. На цьому етапі 
здійснюється ранжування показників з використанням 
стандартної методики (ранжування проводиться окре-
мо для кількісних, окремо для якісних показників), ви-
явлення загальної суми рангів aSi

i

n

�
�

1
 по кожній з груп  

(де: i – індекс експерта, n – загальна чисельність 
експертів, aSi – ранг S-го показника, присвоєний 
i-м експертом), оцінка узгодженості W, оцінка 
невипадковості � �âèá òàá. .

2 2�� � . Результатом прове-
деного ранжування є отримання вагової оцінки даних 
показників ефективності («важливості», що є число-
вим значенням), за допомогою залежності [6, с. 98]:

�S
Sn I

n n
�

� �

�
� �

� �
2 1

1
,                          (1)

де: n – загальне число даних показників; IS – 
місце, займане S-м показником під час ранжування по 
сумі рангів.

Для показників, які можна оцінити тільки 
якісним чином, на цьому етапі здійснюється бальна 
оцінка (кожним експертом з їх загальної сукупності 
надається конкретне значення балу від 1 до 10). При 
цьому враховуються наступні допущення: значення  
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бальної оцінки показників випадкові; на думку 
експертів, на проведення бальної оцінки впливає ве-
лика кількість факторів, але можливі значення оцінок 
можуть лежати в межах деякого інтервалу. Ці допу-
щення зумовлюють нормальність або рівномірність 
розподілів оціночних показників. 

Перед проведенням комплексної оцінки ефектив- 
ності функціонування даної СТО необхідно зроби-
ти нормування порівнюваних показників, оскільки 
більшість з них мають різний фізичний зміст і 
розмірність.

Для показників, збільшення яких призводить 
до зростання ефективності функціонування дослі- 
джуваного підприємства, нормування здійснюється 
таким чином [6, с. 99]:

YS
S S x

S

( )
( )

( )
( )

( )
�

� �

��
�� �
�

,                        (2)

де: YS
( )+  – пронормоване значення показників 

даної групи; �S
( )�  – поточне значення показників гру-

пи; �S x( )
( )�  – найгірше значення показника даної групи 

із даної сукупності s k= ( , )1
_____

.
Для показників, збільшення яких призво-

дить до зниження ефективності функціонування 
досліджуваної СТО, нормування виконується таким 
чином:

YS
S x S

S x

( ) ( )
( ) ( )

( )
( )

�
� �

��
�� �

�
,                      (3)

де: YS
( )−  – пронормоване значення показників 

даної групи; �S
( )�  – поточне значення показників цієї 

групи; �S x( )
( )�  – краще значення показника даної групи 

із даної сукупності s k b� �( , )1
_______

.
Під час проведення цієї оцінки необхідно вра-

ховувати, що кращим показникам типу �S
( )�  мають 

відповідати найбільші нормовані значення, і навпаки 
– кращим показникам типу �S

( )�  мають відповідати 
найменші пронормовані значення.

Нормування якісних показників, що мають баль-
ну оцінку, здійснюється наступним чином [6, с. 100]:

YS
S S x

S

(Á)
( )

( )
( )

( )
�

�� �
�

Á Á

Á
,                      (4)

де: YS
( )Á  – пронормоване значення показників 

даної групи; τS
( )Á  – поточне значення показників гру-

пи; τS x( )
( )Á  – гірше значення показника цієї групи із 

заданої сукупності.
Представлений механізм нормування має істотний 

недолік – гіршому значенню показника завжди 
відповідатиме нульове пронормоване значення. Тоді 

під час порівняння різних варіантів функціонування 
виробничої бази СТО може скластися наступна 
ситуація: за наявності гірших показників тільки в 
одного з варіантів, остаточне значення критерію 
ефективності по ньому дорівнюватиме нулю, що ро-
бить неможливим подальше їх адекватне порівняння. 
Усунення цього недоліку можливе шляхом зміщення 
пронормованих оцінок, таким чином:

Y Y YS S S
' max� � � � ,                     (5)

де max{YS} – максимум із прогнозованих зна-
чень одного й того ж самого показника за різними 
варіантами функціонування ВТБ СТО.

Остаточна інтегральна оцінка ефективності 
функціонування підрозділів СТО здійснюється на 
основі [6, с. 101]:
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1
�( ) maxÁ

,  (6)

де ꞷ1, ꞷ2 – відповідно питомі ваги для кількісної 
і якісної оцінок. Якщо їх значення невідомі (або 
їх визначення неможливе), виходячи з умови 
«невизначеності» міри впливу вагів ꞷ1 і ꞷ2 на кінцевий 
результат, приймається принцип їх рівномірного впли-
ву (жодному не віддається перевага) і призначаються 
рівні ваги ꞷ1 = ꞷ2 = 0,5. Оскільки визначення оста-
точного критерію ефективності СТО здійснюється 
на основі формули (6), що має адитивний характер, 
зміщення значень пронормованих показників не 
впливає істотно на значення отримуваної оцінки.

Наведена методика дозволяє оцінити інтегральну 
ефективність функціонування СТО на основі вра-
хування великої кількості показників, а також 
порівнювати між собою різні варіанти налаштуван-
ня виробничих потужностей як окремих виробничих 
дільниць, так і підприємства в цілому. При цьому 
найкращому варіанту відповідає максимум Е.

Моделювання кількісних показників, що харак-
теризують функціонування виробничих підрозділів 
СТО «КиївСхід», створює умови для остаточної 
інтегральної оцінки його діяльності. Виходячи з 
умови забезпечення довгострокового існування 
підприємства, під час проведення цієї оцінки 
необхідно враховувати не лише економічні показни-
ки (доходи, витрати, прибуток), але і показники, що 
важливі для його клієнтів. Методика дозволяє отри-
мувати оцінки ефективності того або іншого варіанту 
функціонування виробництва, з урахуванням всієї 
сукупності наведених вище показників.

Першим етапом здійснення комплексної оцінки є виз-
начення кількісних показників. В якості таких варіантів 



233

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ № 1   2019ЕКОНОМIКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ

для моделювання кількісних показників ефективності 
функціонування підприємства в цілому приймалися:

– варіант № 1 – існуюча ситуація (вибрана з точ-
ки зору можливості порівняння зміни ефективності 
діяльності СТО);

– варіант № 2 – ситуація, що відповідає максиму-
му критерію ефективності Е по кожній з дільниць;

– варіант № 3 – запропонована керівництвом 
СТО ситуація, що відповідає завершальному опису 
за результатами моделювання виробничих дільниць. 
Для дільниць діагностування електронних систем і 
електротехнічних робіт приймається існуюча ситуація 
(по одному виробничому посту), оскільки збільшення 
виробничої потужності для них недоцільне. Для 
дільниць ремонту вузлів і агрегатів і загального ре-
монту приймається варіант, що відповідає максимуму 
критерію ефективності Е (по 2 виробничі пости).

Результати визначення кількісних показників для 
СТО в цілому представлені в табл. 1. 

Другим етапом інтегральної оцінки ефективності 
функціонування ПА є врахування якісних показників. 
Для цього в процесі проведення досліджень щодо 

вивчення відношення клієнтів до роботи СТО була 
сформована відповідна їх сукупність. Подальша об-
робка результатів дозволила оцінити їх важливість 
(рангова оцінка) і міру задоволення роботою 
СТО (бальна оцінка) [7, с. 176–182]. Аналогічні 
дослідження думки клієнтів проводилися за зміни на-
лаштування роботи СТО по варіанту № 3. Загальне 
поліпшення показників роботи СТО дозволяє ствер-
джувати, що (по її роботі з клієнтами) оцінка варіанту 
№3 порівняно з варіантом № 2 не будуть гірші. На ко-
ристь цього твердження також свідчить той факт, що 
кількісні показники по цих двох варіантах співставні. 
Як випливає з табл. 2, загальна оцінка результатів 
діяльності СТО клієнтами також покращилась.

Початкові дані для проведення інтегральної 
оцінки функціонування СТО «КиївСхід» 
представлені в табл. 2. Оскільки показники, що вра-
ховуються, мають різні фізичний зміст (бали, фізичні 
величини) і розмірність по кожній з груп показників, 
для оцінки ефективності функціонування СТО 
здійснюється їх нормування – формули (1–4),  
результати якого наведені в табл. 3.

Таблиця 1. Результати оцінки варіантів функціонування СТО «КиївСхід»

показник позначення Важливість 
показника («вага»)

Варіанти налаштування 
виробництва

Вар. 1 Вар. 2 Вар. 3
Виробнича потужність, (люд.год.) Мділ. – 48 96 72

Надійність функціонування Рділ. 0,3 0,451 0,996 0,963
Пропускна спроможність, авт./добу Ард 0,1 27,04 55,39 36,3

Середній час очікування, годин tî÷. 0,2 270,63 0,489 0,494

Міра прибутковості МПр. 0,4 1,3 1,46 1,57
Кількість постів k – 3 8 6

Таблиця 2. Початкові дані для проведення інтегральної оцінки функціонування СТО «КиївСхід»

показник позначення Важливість 
показника («вага»)

Бали

Вар. 1 Вар. 2 Вар. 3
Якісні показники

Швидкість виконання робіт Х1 0,106 4,79 5,00 5,00
Зручність режиму роботи Х2 0,115 4,96 5,00 5,00
Кваліфікація персоналу ХЗ 0,113 4,88 5,00 5,00

Гарантія на роботи Х4 0,113 4,88 4,88 4,88
Вартість робіт Х5 0,111 4,80 4,80 4,80

Спектр послуг, що надаються Х6 0,113 4,88 4,88 4,88
Ввічливість персоналу Х7 0,107 4,83 5,00 5,00
Наявність запчастин Х8 0,110 4,76 4,76 4,76

Технологічна оснащеність Х9 0,112 4,84 4,84 4,84
Кількісні показники

показник позначення Важливість 
показника («вага») значення параметрів

Надійність функціонування Рділ. 0,3 0,451 0,996 0,963
Пропускна здатність, авт./добу Ард 0,1 27,04 55,39 36,3

Середній час очікування, год. tî÷. 0,2 270,63 0,489 0,494

Міра прибутковості МПр. 0,4 1,30 1,46 1,57
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Завершальним етапом є визначення критерію 
ефективності Еі по кожній з груп показників з подаль-
шим визначенням інтегральної ефективності Е – фор-
мула (6). Причому оскільки значення ꞷ1 і ꞷ2 невідомі, 
виходячи з принципу невизначеності, було прийнято 
рішення прийняти ꞷ1 = ꞷ2 = 0,5.

Остаточні результати визначення ефективності 
функціонування СТО «КиївСхід» зведені в табл. 3, а 
графічно – на рис. 1, рис. 2.

На рис. 2 показана зона прийняття оптимально-
го рішення, що є діапазоном виробничої потужності 
СТО, в межах якого у керівника підприємства є 
можливість варіювати налаштування ВТБ без знач-

ного, в межах 90%-ї зміни ефективності діяльності 
СТО. Для СТО «КиївСхід» керівництвом був при-
йнятий третій варіант налаштування ВТБ, оскільки 
в існуючому виробничому корпусі неможливо 
розмістити 8 виробничих постів. В той же час за 
своїми показниками цей варіант трохи відрізняється 
від другого, але при цьому значно менші витрати на 
додаткове обладнання і заробітну плату виробничого 
персоналу.

Використання отриманих результатів на практиці 
дозволяє підвищити комплексну ефективність 
діяльності СТО на 21%, при цьому скорочується чер-
га на очікування обслуговування в період пікових 

Таблиця 3. Нормування показників оцінки функціонування СТО «КиївСхід»

показник позначення Важливість 
показника («вага»)

Нормовані величини

Вар. 1 Вар. 2 Вар. 3
Якісні показники

Швидкість виконання робіт Х1 0,106 0,068 0,136 0,136
Зручність режиму роботи х2 0,115 0,038 0,076 0,076
Кваліфікація персоналу хз 0,113 0,072 0,144 0,144

Гарантія на роботи х4 0,113 0 0 0
Вартість робіт х5 0,111 0 0 0

Спектр послуг, що надаються х6 0,113 0 0 0
Ввічливість персоналу х7 0,107 0 0 0
Наявність запчастин х8 0,110 0,072 0,144 0,144

Технологічна оснащеність х9 0,112 0,070 0,140 0,140
Критерій Е1 – 0,0355 0,0709 0,0709

Кількісні показники

показник позначення Важливість 
показника («вага») Нормовані величини

Надійність Рділ. 0,3 0,5472 1,0944 1,0789
Пропускна здатність, авт./добу Ард 0,1 0,5118 1,0237 0,7669

Середній час очікування, год. tî÷. 0,2 0,9982 1,9964 1,9964

Міра прибутковості МПр. 0,4 0,1720 0,3439 0,2816
Критерій Е2 – 0,4838 0,9675 0,9122

Ефективність функціонування Е – 0,2596 0,5192 0,4916

Рис. 1. Результати визначення ефективності функціонування СТО «КиївСхід»
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навантажень на СТО, і збільшується пропускна 
спроможність на 16–18%, що дозволить підприємству 
в майбутньому постійно нарощувати свою частку на 
ринку надання автосервісних послуг. 
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИмАНИх РЕзУЛЬТАТІВ

Таким чином, в межах виробничої потужності 
64–95 люд./год (рис. 2) для СТО «КиївСхід» досяга-
ються високі значення ефективності функціонування 
зони поточного ремонту, при цьому необхідно задіяти 
від 6 до 9 постів. Для забезпечення належного рівня 
ефективності функціонування ремонтної зони було 
прийнято рішення використовувати 6 постів.

ВИСНОВКИ
Отже, сформовано п’ять груп показників, яки-

ми характеризується ефективність функціонування 

СТО. Аналіз їх здійснюється в чотири етапи, ре-
зультатом яких є виділення якісних показників та 
розмежування кількісних показників на дві групи: 
1) що призводять до зниження ефективності СТО; 
2) що призводять до підвищення ефективності 
СТО. На основі інтегральної оцінки ефективності 
функціонування зони поточного ремонту СТО 
«КиївСхід» для даного підприємства запропонова-
но третій варіант налаштування ВТБ з 6-ма поста-
ми.

Перспективи подальших досліджень. Для 
інтегральної оцінки ефективності функціонування 
станції технічного обслуговування автомобілів у по-
дальшому планується розширити перелік кількісних 
показників та розробити оптимальну методику їх 
експертної оцінки.

Рис. 2. Зона прийняття оптимального рішення для СТО «КиївСхід»

RefeRences
[1] Abaimov, R. V. (2011). Povysheniye effektivnosti proizvodstvennoy deyatelnosti stantsiy tekhnicheskogo obsluzhivaniya 

legkovykh avtomobiley. Diss. [Improving the efficiency of production activities of passenger car service stations. Diss.]. 
Orel. 136 p.

[2] Afanasev, S. V. (2003). Razrabotka metodiki upavleniya potentsialom proizvodstvennoy moshchnosti predpriyatiya 
avtoservisa. Diss. [Development of a methodology for managing the potential of the production capacity of a car service 
enterprise. Diss.]. Moscow. 207 p.

[3] Ryabchenko, S. V. (2005). Ekonomika i upravleniye predpriyatiyami avtoservisa [Economics and management of car service 
enterprises]. Saint Petersburg: RGPU A. I. Gertsena Pbl. 202 p.

[4] Sokolov, A. M. (2009). Razvitiye sistemy upravleiya konkurentosposobnostyu predpriyatiy avtoservisa. Diss. [Development 
of a competitiveness management system for car service enterprises. Diss.]. Saint Petersburg. 152 p.

[5] Firsov, I. V. (2015). Povysheniye effektvnosti funktsionirovaniya stantsiy tekhicheskogo obsluzhivaniya na osnove 
sovershenstvovaniya organizatsionno-proizvodstvennoy struktury. Diss. [Improving the efficiency of the functioning of 
service stations based on improving the organizational and production structure. Diss.]. Moscow. 153 p.

[6] Chernyshov, A. E. (2005). Kompleksnaya otsenka effektivnosti funktsionirovaniya avtoservisnykh predpriyatiy: na primere 
STO legkovykh avtomobiley. Diss. [Comprehensive assessment of the effectiveness of the operation of car service enterprises: 
the example of service stations of cars. Diss]. Moscow. 217 p.

[7] Medykovskyi, M. O., Shunevych, O. B. (2011). Doslidzhennia efektyvnosti metodiv vyznachennia vagovykh koefitsiientiv 
vazhlyvosti [Investigation of the effectiveness of methods of determining weights of importance]. Visnyk Khmelnitskogo 
natsionalnogo universytetu [Bulletin of Khmelnytskyi National University]. Issue 5. pp. 176–182.



236

ЗБIРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 1   2019

СпИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
[1] Абаимов, Р. В. (2011). Повышение эффективности производственной деятельности станций технического обслужи-

вания легковых автомобилей : дис. ... канд. техн. наук : 05.22.10. Орел. 136 с.
[2] Афанасьев, С. В. (2003). Разработка методики управления потенциалом производственной мощности предприятия 

автосервиса : дис. ... канд. техн. наук : 05.22.10. Москва, 207 с.
[3] Рябченко, С. В. (2009). Экономика и управление предприятиями автосервиса: монография. Санкт-Петербург : Изд-во 

РГПУ им. А. И. Герцена, 2005. 202 с.
[4] Соколов, А. М. (2009). Развитие системы управления конкурентоспособностью предприятий автосервиса: дис. ... 

канд. эконом. наук: 08.00.05. Санкт-Петербург, 152 с.
[5] Фирсов, И. В. (2015). Повышение эффективности функционирования станций технического обслуживания на основе 

совершенствования организационно-производственной структуры: дис. ... канд. техн. наук: 05.22.10. Москва. 153 с.
[6] Чернышов, А. Е. (2005). Комплексная оценка эффективности функционирования автосервисных предприятий: на 

примере СТО легковых автомобилей : дис. ... канд. техн. Наук : 05.22.10. Москва. 217 с.
[7] Медиковський, М. О., Шуневич О. Б. (2011). Дослідження ефективності методів визначення вагових коефіцієнтів 

важливості. Вісник Хмельницького національного університету. №5. С. 176–182.



237

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ № 1   2019ТЕхНОЛОгIї зАхисТУ НАВКОЛишНьОгО сЕРЕДОВищА

DOI https://doi.org/10.15589/znp2019.1(475).33
УДК 504.064

featuRes of iMpleMentation and functioning Models of the 
enviRonMental ManageMent systeM in industRial enteRpRises

ОСОБЛИВОСТІ мОДЕЛЕй ВпРОВАДжЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 
СИСТЕмИ ЕКОЛОГІЧНОГО УпРАВЛІННЯ НА пРОмИСЛОВИх 

пІДпРИємСТВАх

Оlena v. barabash
el_barabash@ukr.net
ORCID: 0000-0001-5206-2922

О. В. Барабаш,
канд. біол. наук, доцент

National Transport University, Kyiv
Національний транспортний університет, м. Київ

abstract. The article discusses the aspects of implementation and functioning of environmental management system 
(EMS) at enterprises. It was established that EMS is one of the tools allowing enterprises to reorganize their activities 
and change priorities towards ensuring the civilizational life of a person by minimizing the environmental impact. It is 
noted that an environmentally efficient EMS provides significant business benefits, such as investment opportunities, 
increased consumer demand for goods and services, increased sales, reduced dependence on natural resources, and 
reduced financial risks of penalties in the event of a negative impact on the environment. For the illustrative purposes, 
four types of implementation and functioning models of the environmental management system typical for industrial 
enterprises of Ukraine, are proposed. The features of the EMS models according to the developed criteria allow evalu-
ating the environmental performance of the EMS in accordance with the requirements of DSTU ISO 14001: 2015 are 
revealed. Each of the criteria provides a number of indicators clearly and informatively reflecting the condition of EMS  
implementation and operation. The application of these criteria combined with the results of fixed and indicative 
measurements will increased control capabilities of the enterprise management not only for the quality of natural 
components in the urban system, but also for the level of preservation (restoration) of their ecological properties. It is 
determined that each of the models of the environmental management system is directly dependent on the purpose, 
scope, timeframe of the EMS implementation and the expected results. It is stated that the proposed models of EMS 
should not only focus on defining the environmental aspects of the enterprise activity taking into account its particular 
specificity, but also be aimed at improving socio-ecological and economic efficiency to ensure balanced development 
and increase the environmental safety of the urban ecosystem located within the impact zone of production capacity 
of the enterprise. 
Key words: environmental performance; environmental management system model; urban ecosystem; indicator mea-
surements; criterion; indicator.

Анотація. У статті розглянуто аспекти впровадження та функціонування системи екологічного управління 
(далі – СЕУ) на підприємствах. Встановлено, що СЕУ є одним з інструментів, який дозволить перебудувати 
діяльність підприємств та змінити пріоритети в бік забезпечення цивілізаційної життєдіяльності людини че-
рез мінімізацію впливу на довкілля. Відзначено, що екологічно результативна СЕУ відкриває значні переваги 
для бізнесу, такі як інвестиційні можливості, збільшення споживчого попиту на товари та послуги, зростання 
продажів, зниження залежності від природних ресурсів, зменшення фінансових ризиків від штрафних санкцій 
у разі негативного впливу на навколишнє природне середовище. Для наочності запропоновано чотири типи 
моделей впровадження та функціонування системи екологічного управління, які є характерними для промис-
лових підприємств України. Виявлено особливості моделей СЕУ відповідно до розроблених критеріїв, які до-
зволять проводити оцінювання екологічної дієвості СЕУ відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO14001:2015. 
До кожного з критеріїв запропоновано ряд індикаторів, які чітко й інформативно дозволять відображувати 
стан впровадження й функціонування СЕУ, а в разі поєднання з результатами фіксованих та індикаційних ви-
мірювань призведуть до розширення можливостей контролю керівництвом підприємства не лише якісного 
стану природних компонентів урбоекосистеми, але й ступеню збереження (або відновлення) їхніх екологіч-
них властивостей. Визначено, що кожна з моделей системи екологічного управління знаходиться у прямій  
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залежності від мети, масштабів, строків упровадження СЕУ та очікуваних результатів. Зазначено, що кожна 
із запропонованих моделей СЕУ повинна не лише концентруватись на визначенні екологічних аспектів діяль-
ності підприємства з урахуванням його конкретної специфіки, але й бути спрямованою на підвищення соціо-
еколого-економічної ефективності для забезпечення збалансованого розвитку та підвищення рівня екологічної 
безпеки урбоекосистеми, яка знаходиться в межах впливу виробничих потужностей підприємства. 
Ключові слова: екологічна дієвість; модель системи екологічного управління; урбоекосистема; індикаційні 
вимірювання; критерій; індикатор.

пОСТАНОВКА зАДАЧІ
Глобалізація екологічних проблем вимагає глибо-

кої перебудови свідомості суспільства та його світо-
сприйняття. Це стосується всіх сфер нашого життя, на-
самперед систем «суспільство–навколишнє природне 
середовище» та «економіка–навколишнє природне се-
редовище». Антропогенне і техногенне навантаження 
на навколишнє природне середовище в Україні в кіль-
ка разів перевищує відповідні показники розвинених 
країн світу. Практично дві третини населення країни 
проживає на територіях, де стан атмосферного пові-
тря, водних ресурсів та їхніх об’єктів не відповідає гі-
гієнічним нормативам. Це пов’язано, по-перше, з тим, 
що процес реформування екологічної політики нашої 
держави відповідно до реалій економіки перехідного 
періоду неприпустимо затягнувся, а по-друге, на дум-
ку О. Олефіренка [1, с. 108], незважаючи на те, що 
роки незалежності України стали періодом утворення 
та становлення зовсім нової державної системи гаран-
тування екологічної безпеки управління охороною до-
вкілля та природокористування, але належно організо-
вана й територіально розгалужена система виконавчих 
органів у сфері охорони навколишнього середовища 
та перехід до збалансованого екологічно безпечного 
розвитку і до цього часу не стали загальнодержавним 
пріоритетом. Тому нові інструменти, які дозволять по-
єднати ефективну економічну діяльність із забезпечен-
ням природно-ресурсної рівноваги на всіх рівнях від 
локального до національного, зрештою призведуть до 
реалізації цілей та завдань «Основних засад (стратегії) 
державної екологічної політики України на період до 
2030 року» [2]. 

Одним з ефективних інструментів для забезпечен-
ня охорони навколишнього природного середовища 
й раціонального використання природних ресурсів 
із забезпеченням економічного зростання є впрова-
дження системи екологічного управління (СЕУ), що 
підтримує екологічно орієнтовану діяльність підпри-
ємств та стимулює її до удосконалення технологічно-
го устаткування, проведення постійного екологічного 
моніторингу, виявлення слабких та сильних сторін у 
діяльності для досягнення екологічної дієвості, від-
повідно до вимог стандарту ДСТУ ISO14001:2015 [3].

АНАЛІз ОСТАННІх ДОСЛІДжЕНЬ 
І пУБЛІКАЦІй

Питанням екологічного управління присвячено 
монографію О.В. Родіонова [4]. Велика кількість ро-

біт присвячена: необхідності впровадження еколо-
гічного управління для підвищення конкурентоспро-
можності підприємств [5]; проблемам аспектів еколо-
гічного менеджменту [6]; необхідності застосування 
екологічного аудиту та сертифікації [7].

Одними із перших питання про те, чи можливо 
узгоджене поєднання бізнесом високих економіч-
них й екологічних результатів, поставили одночасно  
М. Портер та С. Ван дер Лінд [8]. Про важливість по-
шуку інструментів і механізмів для досягнення кон-
сенсусу між бізнесом, владою і суспільством у сфері 
природокористування наголошує І. М. Потравний [9]. 
У роботі Н. Н. Крупіної [10] зазначено, що потенціал 
гармонійних відносин у сфері природокористування 
лежить у площині соціальної відповідальності біз-
несу (Social Responsibility). Автори В. В. Гассій та  
І. М. Потравний [11] розкривають методи економіч-
ного регулювання екологічно важливих проектів у 
сфері природокористування та охорони навколиш-
нього середовища. У залежності від обраних критері-
їв науковці виділяють близько п’ятдесяти різних мо-
делей екологічного управління, які в тій чи іншій мірі 
реалізуються на підприємствах. Так, модель екологіч-
ного управління, де суб’єкти управління здійснюють 
управляючий вплив (на підставі законів, указів, підза-
конних нормативних актів, стандартів тощо) на об’єкт 
управління (соціальні об’єкти, підприємства, природ-
ні об’єкти), пропонують В. Я. Шевчук, Ю. М. Сатал-
кін, Г. О. Білявський [12]. Креативну модель проекту 
впровадження системи екологічного менеджменту 
транспортного підприємства, яка враховує умови та 
обмеження реалізації проекту, розглядає у своїй праці 
В. О. Хрутьба [13].

ВІДОКРЕмЛЕННЯ НЕ ВИРІшЕНИх 
РАНІшЕ ЧАСТИН зАГАЛЬНОЇ пРОБЛЕмИ

Збільшення з кожним роком антропогенного тис-
ку на стан урбоекосистем призводить до необхідності 
створення більш ефективної системи природоохорон-
них заходів на мікрорівні, а тиск бізнес-конкурентів 
підштовхує керівництво підприємств до розроблення 
нових підходів у питаннях їх взаємодії з навколишнім 
середовищем. Одним з інструментів інноваційних змін 
на підприємстві виступає розроблення та впроваджен-
ня екологічно результативної системи екологічного 
управління, яка утворює особливу структуру управлін-
ня, є частиною загального менеджменту організації та 
одним із напрямків виробничої діяльності. 



239

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ № 1   2019ТЕхНОЛОгIї зАхисТУ НАВКОЛишНьОгО сЕРЕДОВищА

мета дослідження – розвиток наукових основ 
розроблення моделей системи екологічного управлін-
ня промислових підприємств для дотримання відпо-
відності вимогам ДСТУ ISO 14001:2015. 

мЕТОДИ, ОБ’єКТ ТА пРЕДмЕТ 
ДОСЛІДжЕННЯ

У роботі виконано комплексний системний під-
хід, який включає аналіз та узагальнення світового 
досвіду та власних досліджень з питань розроблення, 
впровадження та функціонування системи екологіч-
ного управління на промислових підприємствах.

Об’єкт дослідження – процеси формування мо-
делей системи екологічного управління промислових 
підприємств у залежності від їх екологічної результа-
тивності.

Предмет дослідження – вплив стратегічних цілей 
підприємства на розроблення, впровадження, функці-
онування та екологічну дієвість системи екологічного 
управління.

ОСНОВНИй мАТЕРІАЛ
Конкурентоспроможність промислового підпри-

ємства залежить від ефективності управління, що 
позначається на змінах усередині підприємства, які 
стають відправною точкою для досягнення успіхів 
у бізнесі. Такі зміни пов’язані зі створенням гнуч-
кої, оперативної та результативної СЕУ, яка враховує 
особливості зовнішнього оточення та внутрішнього 
середовища підприємства, при цьому особливе зна-
чення надається зменшенню впливу діяльності під-
приємства на стан навколишнього природного серед-
овища. 

Історично склалося так, що поняття «система 
екологічного управління» та «система екологічного 
менеджменту» традиційно поєднують і розглядають 
у межах серії стандартів ISO 14000. Багато науков-
ців ототожнюють ці два поняття, інші чітко розмеж-
овують їх за критерієм суб’єкта управління (бізнес-
структура, держава), на думку третіх, існує чітка 
залежність між підприємством (як суб’єктом еконо-
мічної діяльності) і його досягненням власних еколо-
гічних цілей у результаті впровадження СЕУ. 

Для досягнення мети нашого дослідження необ-
хідно чітко відокремити поняття «система екологіч-
ного управління» та «екологічно результативна систе-
ма екологічного управління», оскільки моделі, які ми 
пропонуємо, будуть розглядатися за певними критері-
ями та індикаторами, застосування яких дасть змогу 
керівництву підприємства з’ясувати, як встановлені 
стратегічні напрями й екологічні цілі позначились на 
результативності СЕУ, і чи відповідає вона очікуван-
ням стейкхолдерів. 

ОБГОВОРЕННЯ ОТРИмАНИх РЕзУЛЬТАТІВ

Формування і життєздатність тієї чи іншої моде-
лі, а також пріоритети цілей та екологоорієнтованої 

діяльності підприємства залежать від безлічі факто-
рів і тісно пов’язані із загальними трендами соціо-
еколого-економічного розвитку. Аналіз процесів, що 
відбуваються в цій сфері, дозволив виділити чотири 
типи моделей системи екологічного управління в за-
лежності від: 1) поставлених керівництвом перед со-
бою напрямків та цілей; 2) екологічної дієвості впро-
вадженої СЕУ; 3) дотримання відповідності вимог 
стандарту ДСТУ ISO 14001:2015 (рис. 1).

Рис. 1. Типи моделей СЕУ

Запропоновані типи моделей були сформовані 
на основі оцінки за індикаторами, що дозволяють 
установити рівень екологічної дієвості СЕУ підпри-
ємства та її відповідність вимогам стандарту ДСТУ 
ISO 14001:2015. Результати обчислень заносять до 
матриці, яка визначає приналежність функціонуючої 
СЕУ на підприємстві до тієї чи іншої моделі – від де-
структивного до конструктивного типу. Таким чином, 
завдяки оцінюванню впровадженої СЕУ, що полягає у 
виявленні проблемних зон на основі запропонованих 
критеріїв та індикаторів, керівництво зможе вчасно 
провести коригування СЕУ та змінити або доповнити 
(за необхідності) її цілі, забезпечуючи досягнення за-
планованих результатів (табл. 1).

Метою комплексної оцінки СЕУ і представлення 
її у вигляді моделі є можливість застосування узагаль-
неного розгляду об’єкта з отриманням інтегральної 
оцінки – у нашому випадку індексу по кожній групі 
індикаторів. Індекс групи – це середнє значення рангу 
пріоритетності індикаторів (значення яких змінюють-
ся від 0 до 5), яке отримуємо на основі бальних оці-
нок (табл. 2). По мірі зростання негативного впливу 
діяльності підприємства на стан навколишнього се-
редовища, погіршення якості природних компонентів 
або природних умов, відсутності заходів щодо покра-
щення стану урбоекосистеми, браку мотивації пра-
цівників та рівня їхньої обізнаності й компетентності 
рангу пріоритетності 5 відповідає найбільш сильна 
негативна дія або бездіяльність, а також зменшення 
зацікавленості керівництва у вирішенні проблеми. За 
відсутності інформації по індикатору ранг пріоритет-
ності визначається таким чином: 1) значення індексу, 
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рівне 2, застосовується, якщо індикатор і/або відсут-
ність інформації про нього з позиції поставленої за-
дачі не суттєві; 2) значення індексу, рівне 3, присвою-
ється індикатору в тому випадку, коли він важливий, 
і/або відсутність інформації про нього є суттєвою.

Система екологічного управління, що формується 
на основі тієї чи іншої моделі, має публічний харак-
тер, з одного боку, відчуваючи значного впливу від 
основних стейкхолдерів, з іншого боку, змінюючи зо-
внішнє середовище, «підлаштовуючи» його під себе 
і створюючи нові мережеві структури екологічного 
управління. Нарощуючи досвід функціонування сис-
теми екологічного управління, постійно поліпшуючи 
її, підприємства нарощують свою інституційну по-
тужність і ресурси впливу на зовнішнє оточення, при 
цьому зменшують вплив від виробничих потужнос-

тей та зберігають і відновлюють навколишнє сере- 
довище.

ВИСНОВКИ
Запропоновані типи моделей систем екологічно-

го управління в цілому відображають стадії еволюції 
впровадження системи екологічного управління на під-
приємства. Кожна з розглянутих моделей є в даний час 
самостійною і в більшому або меншому ступені життєз-
датною системою, але лише модель Environmentally hot 
сфокусована на екологічних чинниках діяльності під-
приємства з урахуванням його конкретної специфіки, 
спрямована на підвищення соціоеколого-економічної 
ефективності та відкриває значні переваги для бізнесу, 
що не позначаються на цілому комплексі екологічних 
факторів, які відіграють вирішальну роль у формуванні 
специфічних властивостей урбоекосистеми. 

Таблиця 2. Комплексна оцінка екологічної дієвості СЕУ
Індекс групи модель Екологічна дієвість СЕУ

4,1–5 Environmentally cold Низька
3,1–4 Environmentally lukewarm Середня
2,1–3 Environmentally soft Підвищена
0–2 Environmentally hot Висока
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abstract. Infiltrating cadmium compounds to the environment comes mainly from untreated wastewater of engineer-
ing industry, non-ferrous metallurgy, galvanic industries, etc. Therefore, the main aim of protecting the aquatic envi-
ronment was to develop and improve waste-free wastewater treatment technologies containing high concentrations of 
cadmium.
There are many methods of treatment sewage of electroplating manufacture, but their choice depends on the require-
ments for water quality and methods availability. Ion exchange is one of the promising methods for extracting heavy 
metal ions from waste galvanic waters.
The aim of the investigation was to study the processes of sorption and desorption of cadmium ions on the  
KU-2-8 ionite in the acidic form under dynamic conditions. The efficiency of sorption of Cd2+ on the cation exchanger  
KU-2-8 in H+-form by ion-exchange method from highly mineralized model solutions of sewage and washing waters 
of metalworking enterprises was investigated in the work. The processes of ionite regeneration from cadmium ions 
with sulfuric acid were studied and the efficiency of ion exchange for the improvement of waste-free technologies of 
sewage and flushing water of metalworking enterprises was studied.
Removing cadmium ions was carried out in an ion exchange column containing a 20 cm3 ion exchange resin. The con-
centration of metal ions was 10–50 meq/dm3. The regeneration of saturated ionite with metals was carried out by 5, 8 
and 10% sulfuric acid. The concentration of heavy metal ions, acidity, alkalinity and pH of the medium were controlled 
in the samples.
The sorption results showed that when the sorption of 0.01 n model solution of cadmium sulfate the total capacity of 
the ion exchanger reached 1808.75 meq/dm3, the sorption of 0.02 n and 0.05 n solution of the total capacity of the ion 
exchanger reached 2063.75 meq/dm3, 2082 meq/dm3, respectively. The increase in the capacity of the ionite can be 
explained by the fact that as the concentration of metal cations increases, the capacity also grows.
In general, the results of studies have shown that the use of ion exchange is quite effective for the extraction of heavy 
metals. The sorption and regeneration efficiency averaged 95%.
The scientific novelty of the work is that for the first time the sorption of cadmium ions at concentrations of 10, 20 
and 50 meq/dm3 was carried out in terms of metal and their desorption of 5, 8 and 10% sulfuric acid from the cation 
exchanger KU-2-8 in the acidic form.
These results can be used in the development of low-waste technologies for the purification of water from cadmium 
ions, which increases the environmental friendliness of working processes at metalworking enterprises.
Key words: cadmium ions; heavy metals; cation exchanger; ion exchange; total ion exchange capacity; sewage 
treatment.
Анотація. Надходження сполук кадмію до навколишнього середовища відбувається в основному від недо-
очищених стічних вод машинобудівної галузі, кольорової металургії, гальванічних виробництв тощо. Тому 
головною метою захисту водного середовища було розроблення та вдосконалення безвідходних технологій 
очищення стічних вод, що містять високі концентрації кадмію.
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Існує багато методів очищення стічних вод гальванічних виробництв, але їх вибір залежить від вимог до якості 
води та доступності. Одним із перспективних методів вилучення іонів важких металів зі стічних гальванічних 
вод є іонний обмін.
Метою роботи було вивчення процесів сорбції та десорбції іонів кадмію на іоніті КУ-2-8 у кислій формі в ди-
намічних умовах. У роботі досліджено ефективність сорбції Cd2+ на катіоніті марки КУ-2-8 у H+-формі іонооб-
мінним методом з високомінералізованих модельних розчинів стічних та промивних вод металооброблюваних 
підприємств. Вивчено процеси регенерації іоніту від іонів кадмію за допомогою сірчаної кислоти та визначено 
ефективність іонного обміну для вдосконалення безвідходних технологій очищення стічних та промивних вод 
металооброблюваних підприємств.
Вилучення іонів кадмію проведено в іонообмінній колонці, в якій розміщали іоніт об’ємом 20 см3. Концентрація 
іонів металу становила 10–50 мг-екв/дм3. Регенерацію насиченого іоніту металами проведено 5, 8 та 10%-
ю сірчаною кислотою. Під час відбору проб постійно контролювалися концентрація кадмію, кислотність, 
лужність та рН.
Результати сорбції показали, що за сорбції 0,01 н модельного розчину сульфату кадмію повна ємність іоніту 
сягала 1808,75 мг-екв/дм3, за сорбції 0,02 н та 0,05 н розчину повна ємність іоніту сягала 2063,75 мг-екв/дм3, 
2082 мг-екв/дм3 відповідно. Збільшення ємності іоніту можна пояснити тим, що в разі збільшення концентрації 
катіонів металу ємність також збільшується.
Загалом, результати досліджень показали, що застосування іонного обміну досить ефективне в разі вилучення 
важких металів. Ефективність сорбції та регенерації сягала в середньому 95%.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше було проведено сорбцію іонів кадмію за концентрацій 10, 
20 та 50 мг-екв/дм3 у перерахунку на метал та їх десорбцію 5, 8 та 10% сірчаною кислотою з катіоніту марки 
КУ-2-8 у кислій формі.
Дані результати можна використовувати для розроблення маловідходних технологій очищення води від іонів 
кадмію, що підвищує рівень екологічності процесів обробки металів на металооброблювальних підприємствах.
Ключові слова: іони кадмію; важкі металі; катіоніт; іонний обмін; повна обмінна ємність іоніту; очищення 
стічних вод.

пОСТАНОВКА зАДАЧІ
Важкі метали є одними з небезпечних забрудню-

вачів гідросфери, що утворюються в процесі діяль-
ності людини. Потрапляючи до водойм, вони здатні 
накопичуватися в живих організмах та утворювати 
токсичні сполуки, при цьому мігрувати в екосистемі 
за ланцюгами живлення. Рівень забруднення важкими 
металами різко зріс за останні 50 років як результат 
експоненціального збільшення використання важких 
металів у промислових процесах [1].

Основними джерелами надходження важких ме-
талів до навколишнього середовища є кольорова 
металургія, лакофарбова промисловість, машинобу-
дівна галузь, гальванічне виробництво, виробництво 
акумуляторів і скла, хімічна обробка рослин, фосфор-
ні мінеральні добрива тощо [2]. Стічні води цих ви-
робництв забруднені солями важких металів, кисло-
тами та лугами, що утворюються під час обробки та 
промивання деталей [3].

Стічні води гальванічних виробництв значною 
мірою містять іони важких металів, які є не тільки 
високотоксичними, але й є цінними компонентами. 
Адже в наш час для України та інших країн стає ак-
туальним питанням втрата цінних металів та їх вилу-
чення зі стічних вод гальванічних виробництв. Тому 
постає одна з головних проблем галузі – розроблення 
нових методів очищення, знезараження, нейтралізації 
та утилізації забруднених стічних вод на гальваніч-

них підприємствах. Створення замкнених циклів во-
докористування на гальванічних виробництвах може 
вирішити цю проблему, використовуючи стічну воду 
багаторазово, отримуючи метали в чистому вигляді 
та не забруднюючи навколишнє середовище полю-
тантами.

Високотоксичним компонентом для живих орга-
нізмів, особливо водного середовища, є сполуки кад-
мію. Іони кадмію накопичуються рослинами, тварина-
ми у водному середовищі, здійснюючи канцерогенний 
вплив, порушуючи метаболізм білку, знижуючи засво-
єння заліза та видаляючи кальцій з організму [4].

Джерелами надходження до навколишнього се-
редовища сполук кадмію, як й інших важких металів, 
є неочищені або недоочищені стічні води підпри-
ємств. Тому головною метою захисту водного серед-
овища було розроблення безвідходних технологій 
очищення стічних вод, що містять високі концентра-
ції сполук кадмію.

АНАЛІз ОСТАННІх ДОСЛІДжЕНЬ 
І пУБЛІКАЦІй

Основним методом вилучення кадмію зі стічних, 
регенераційних вод металооброблювальних підпри-
ємств є сорбція, якій присвячено багато наукових до-
сліджень та розробок [5; 6; 7]. Так, у роботі [8] ви-
вчено адсорбцію іонів важких металів, у тому числі 
кадмію, сорбентом СВ-1-А. Ефективність очищення 
води від іонів кадмію сягала 96,4%. Для очищення 
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можливо використовувати воду з господарсько-пит-
ного водопостачання, а також стічні води промисло-
вого виробництва.

Вивчені закономірності сорбції іонів свинцю та 
кадмію отриманими композиційними сорбентами 
шляхом модифікування спученого перліту бентоні-
том у статистичних умовах показали, що, змінюючи 
кислотність середовища, можна домогтися селектив-
ності вилучення іонів кадмію і свинцю з водних роз-
чинів. Визначено, що отримані композиційні сорбен-
ти є перспективними для вилучення кадмію з мінера-
лізованих водних розчинів металів [9].

Авторами [10] виготовлений недорогий адсор-
бент із вулканічної породи з покриттям наночастинок 
α-Fe2O3 для сорбції Cd(II) з води. Найвищі адсорбцій-
ні значення спостерігалися у діапазоні рН 4,0–7,0, а 
максимальна адсорбційна ємність іонів Cd (II) була 
127,23 мг/г, 146,41 мг/г та 158,48 мг/г при 293 К, 303 
К та 313 К відповідно. Також було виявлено, що про-
цес адсорбції є ендотермічним та спонтанним, тому 
сорбент є високоефективним та економічно вигідним 
для сорбції важких металів.

В інших роботах авторами [11; 12; 13; 14] дослі-
джувалася сорбція іонів кадмію в різних концентраці-
ях на модифікованих сорбентах як природнього, так і 
синтетичного походження.

Однак найбільш перспективними методами ви-
лучення іонів важких металів зі стічних вод різного 
походження є іонний обмін [15] та електроліз, що до-
зволяють організовувати замкнуті (безстічні) цикли 
водокористування й забезпечують створення мало-
відходних процесів переробки відпрацьованих реге-
нераційних розчинів [16].

Ефективність вилучення катіонів важких металів 
різними методами зі стічних промивних вод гальва-
нічних виробництв знижується в разі малих концен-
трацій цих іонів. Тому застосування методів іонного 
обміну є більш перспективним за концентрування іо-
нів [17] для подальшого відновлення металів електро-
хімічними методами.

Найбільш практичне значення для знесолення 
стічних вод знайшли штучні органічні іоніти з вели-
кою сорбційною поверхнею. Катіоніт КУ-2-8 є одним 
із таких іонітів, що має велику обмінну ємність, меха-
нічну та хімічну стійкість до зміни параметрів серед-
овища [18]. Іоніт марки КУ-2-8 широко застосовується 
для знесолення води в різних діапазонах концентрацій 
катіонів, у тому числі для вилучення важких металів 
[19; 20]. У цих роботах показано високу поглинаючу 
здатність даного катіоніту до двовалентних катіонів. 
Це пояснюється наявністю одного виду фіксованих 
іонів – сульфогрупи. При цьому, працюючи як у сольо-
вій, так і в кислотній формі, катіоніт легко регенеруєть-
ся як кислотами, так і розчинами солей, що дає змогу 
створювати широкий спектр комплексних технологій 
очищення вод, забруднених іонами важких металів.

Кінетика процесу сорбції міді, цинку, кадмію на 
синтезованих катіонітах марки КУ-2-8 показана на 
основі експериментальних досліджень у роботі [21]. 
Також підтверджена висока селективність даного ка-
тіоніту до іонів цих металів.

ВІДОКРЕмЛЕННЯ НЕ ВИРІшЕНИх 
РАНІшЕ ЧАСТИН зАГАЛЬНОЇ пРОБЛЕмИ

На сьогодні недостатньо вивчені процеси сорб-
ції іонів кадмію на катіоніті марки КУ-2-8 у кислій 
формі за високих концентрацій металу. Також є до-
цільним дослідити процеси десорбції іонів Cd2+ 5, 8 
та 10% сірчаною кислотою в динамічних умовах.

мЕТА ДОСЛІДжЕННЯ
Метою дослідження було вивчення процесів 

сорбції та десорбції катіонів кадмію з високомінера-
лізованих стічних вод за допомогою іонного обміну в 
динамічних умовах.

Для досягнення цієї мети були поставлені такі за-
дачі:

− дослідити ефективність сорбції іонів кадмію 
на катіоніті марки КУ-2-8 у кислій формі іонообмін-
ним методом з високомінералізованих модельних 
розчинів стічних та промивних вод металообробних 
підприємств;

− вивчити процеси регенерації катіоніту від іо-
нів кадмію за допомогою сірчаної кислоти та визна-
чити ефективність іонного обміну для створення без-
відходної технології очищення стічних та промивних 
вод металообробних підприємств.

методи, об’єкт та предмет дослідження. Дослі-
дження процесів сорбції та десорбції модельних роз-
чинів, що містять іони кадмію, проводили на експери-
ментальній іонообмінній установці (рис. 1).

Рис. 1. Колонка для проведення іонообмінного очищення 
води: 1 – лійка, 2 – крапельна лійка, 3 – колонка, 4 – стакан, 
5 – шар модельного розчину над іонітом, 6 – іоніт,  
7 – штатив, 8 – гвинтовий затискач

Аналіз вмісту іонів Cd2+, кислотність, лужність та 
рН у відібраних пробах проводили за допомогою ін-
струментальних методів та титриметрії.
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Об’єкт дослідження – модельні розчини та від-
працьовані регенераційні розчини, що містять іони 
кадмію.

Предмет дослідження – процеси очищення стіч-
них вод від іонів важких металів іонообмінними ме-
тодами.

ОСНОВНИй мАТЕРІАЛ

Катіоніт об’ємом 20 см3 розміщали в іонообмінну 
колонку (рис. 1) з діаметром 2 см. Витрата модель-
ного розчину під час сорбції становила 10–15 см3/хв, 
а витрата розчину під час десорбції іонів металів –  
2–5 см3/хв.

Як модельні розчини використовували сіль суль-
фат кадмію, розчинену в дистильованій воді. Сорбцію 
та регенерацію проводили на катіоніті за концентра-
цій: Cd2+ – 10, 20, 50 мг-екв/дм3. Під час проведення 
сорбції відбирали проби об’ємом 100–500 см3 й ана-
лізували на вміст кадмію за методом трилонометрії. 
Також у пробах контролювали кислотність, лужність 
та рН.

Регенерацію катіоніту КУ-2-8 проводили 5, 8 та 10% 
сірчаною кислотою в іонообмінній колонці (рис. 1).  
Об’єм проб, що відбиралися, становив 20–50 см3.  

У пробах також контролювали концентрацію іонів 
металу, кислотність, лужність та рН середовища.

Результати сорбції іонів кадмію на катіоніті в ди-
намічних умовах представлені на рис. 2, 3, 4.

Як показали дослідження (рис. 2), повна об-
мінна динамічна ємність іоніту (ПОДЄ) сягає  
1808,75 мг-екв/дм3 у разі пропускання 0,01 н мо-
дельного розчину, що можна пояснити тим, що за 
менших концентрацій сорбційна ємність знижу-
ється. До проскоку іонів важких металів у аналі-
зованому розчину було пропущено 2,25–2,5 дм3 
модельних розчинів, а до повного насичення іоніту 
потрібно було пропустити 4,25–4,5 дм3, як видно із 
графіків на рисунку 2.

Під час пропускання модельного розчину з кон-
центрацією 0,02 н ємність іоніту становила в серед-
ньому 2063,75 мг-екв/дм3. Об’єм пропущених мо-
дельних розчинів до проскоку важких металів був 
приблизно 1,5 дм3. Для повного насичення катіоніту 
знадобилося пропустити приблизно 2,75 дм3 розчинів 
важких металів (рис. 3).

Під час пропускання 0,05 н модельних розчинів 
ємність катіоніту становила у середньому 2082 мг-
екв/дм3. Повне насичення катіоніту відбувалось у разі 
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Рис. 2. Залежність концентрації сорбованих іонів кадмію (1), кислотності (2) та рН (3) модельного 
розчину ([Cd2+] = 10 мг-екв/дм3, [SO4

2-] = 10 мг-екв/дм3) від пропущеного об’єму скрізь катіоніт  
КУ-2-8 у Н+-формі (Vi = 20 см3) (ПОДЄ (1) = 1808,75 мг-екв/дм3)
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Рис. 3. Залежність концентрації сорбованих іонів кадмію (1), кислотності (2) та рН (3) 
модельного розчину ([Cd2+] = 20 мг-екв/дм3, [SO4

2-] = 20 мг-екв/дм3) від пропущеного об’єму 
скрізь катіоніт КУ-2-8 у Н+-формі (Vi = 20 см3) (ПОДЄ (1) = 2063,75 мг-екв/дм3)
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пропускання 1,2 дм3 розчину, до проскоку металів 
було пропущено 0,6 дм3, як видно з рисунку 4.

Із результатів видно, що зі збільшенням концен-
трації металів у розчині ємність іоніту дещо зростає. 
У цілому сорбція кадмію відбувалась досить ефек-
тивно.

Результати регенерації іоніту в Сd2+-формі пока-
зані на рис. 5, 6 та 7. Регенерація іоніту 5, 8 та 10% 
сірчаною кислотою відбувається досить ефективно. 
Ступінь регенерації 5% кислотою досягав 95% за кис-
лотності 990 мг-екв/дм3 (рис. 5).

Ступінь регенерації катіоніту 8 та 10% розчином 
H2SO4 сягав 95–100%. Десорбція катіонів кадмію 
відбувалась до повного вимивання металу з іоніту, 
поки концентрація в останніх пробах становила 0 мг-
екв/дм3. Кислотність відібраних проб (рис. 5, 6 та 7) 
збільшувалась по мірі вимивання іонів важких мета-
лів, а рН зменшувалась відповідно.

Таким чином, для очищення вод, що містять висо-
ку концентрацію іонів кадмію, можна застосовувати 
катіоніт КУ-2-8 у Н+-формі, що дасть змогу в подаль-
шому організовувати замкнуті цикли очищення стіч-
них вод з отриманням чистих металів та кислот.

ОБГОВОРЕННЯ ОТРИмАНИх РЕзУЛЬТАТІВ
Порівнюючи результати інших науковців  

[22; 23], що проводили сорбцію та десорбцію іонів 
металів на катіоніті КУ-2-8 в Н+ та Na+-формі, мож-
на сказати, що процес іонного обміну відбувається 
досить ефективно як із розбавлених розчинів, так і 
з концентрованих модельних розчинів, що містять 
іони важких металів.

Авторами [24] проведено сорбцію іонів кадмію за 
концентрацій 1 та 100 мг/л на катіоніті в кислій та 
натрієвій формі. Результати показали, що в разі по-
глинання металу на іоніті в Na+-формі сорбція відбу-
вається ефективніше.

Загалом, катіоніт КУ-2-8 можна використовувати 
під час очищення води від іонів кадмію в широких 
діапазонах концентрацій.

ВИСНОВКИ
Проведені експериментальні дослідження проце-

сів сорбції іонів кадмію на катіоніті марки КУ-2-8 у 
кислій формі з модельних розчинів та оцінена мож-
ливість подальшої регенерації катіоніту з викорис-
танням сірчаної кислоти різних концентрацій.
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Рис. 4. Залежність концентрації сорбованих іонів кадмію (1), кислотності (2) та рН (3) 
модельного розчину ([Cd2+] = 50 мг-екв/дм3, [SO4

2-] = 50 мг-екв/дм3) від пропущеного об’єму 
скрізь катіоніт КУ-2-8 у Н+-формі (Vi = 20 см3) (ПОДЄ (1) = 2082 мг-екв/дм3)
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Рис. 5. Залежність вихідних концентрацій іонів кадмію (1), кислотності (2) та рН (3) від 
пропущеного об’єму 5%-го розчину H2SO4 скрізь катіоніт КУ-2-8 у Cd2+-формі
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У результаті досліджень сорбції іонів кадмію на 
сильнокислотному катіоніті КУ-2-8 у кислій формі 
доведено високу ефективність процесу очищення від 
металу на даному іоніті. Також показано зміну обмін-
ної ємності іоніту в залежності від концентрації кад-
мію в модельних розчинах.

Результати регенерації іоніту КУ-2-8 у Cd2+-формі 
при 5, 8 та 10% сірчаної кислоти показали, що ефек-
тивність регенерації становить у середньому 95%.

Встановлено, що катіоніт КУ-2-8 доцільно вико-
ристовувати для сорбції важких металів як і з розве-
дених, так і з концентрованих розчинів.

Рис. 6. Залежність вихідних концентрацій іонів кадмію (1), кислотності (2) та рН (3) від 
пропущеного об’єму 8%-го розчину H2SO4 скрізь катіоніт КУ-2-8 у Cd2+-формі

Рис. 7. Залежність вихідних концентрацій іонів кадмію (1), кислотності (2) та рН (3) від 
пропущеного об’єму 10 %-го розчину H2SO4 скрізь катіоніт КУ-2-8 у Cd2+-формі
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abstract. The Tiligul estuary is one of the largest estuaries of the Northern Black Sea coast, which, in conditions of cli-
mate change, has practically lost its ability to self-restoring water balance. Despite the two-year period of seawater sub-
mission through the rehabilitated “Sea – Estuary” Channel, the level of modern salinity of its waters (19…23…26‰) 
significantly increases in the summer (to 27…28‰) and almost doubles the salinity of the Black Sea waters (16…17‰) 
The excessive salinity of the estuary, especially in its lower part, is the main cause of the emergence and sustained 
maintenance of thermo- and halocline, which in turn leads to the formation of non-oxygen “dead” zones at depths 
greater than 4 m. Materials of long-term environmental and hydrological studies of the Tiligul estuary allow to justify 
and to propose a partial regulated use of the Dnieper-Bug estuary fresh stream flow for desalination and restoration of 
the Tiligul estuary reservoir status. The stated approach to solving such an important and complex problem is up-to-
date and absolutely original, while maintaining its environmental rationality and energy-completeness. The approach 
and ploying on the marine surface of small salted waters of the Dnieper-Bug River in the area of the Tiligul estuary 
crucible allows them to be self-feeding in the estuary in volumes from 0.5 million m3/day, which provides the pos-
sibility of controlling the hydro chemical state of the Tiligul estuary waters. It allows expecting the normalization of 
water salinity at the limit of 10‰ (with the presence of 28…30‰), at least for the lower and middle part of the estuary, 
and the elimination of anaerobic “dead” zones in deep basins of the estuary. The construction and operation of locked 
channels in the thickness of the Tiligul estuary transshipment, equipped with powerful pumping units and fixed up with 
power from nearby wind farms (Rybakivske and Tuzlovsky wind fields), allow to realize as much as possible the most 
favorable for freshwater water supply the hydrological conditions that are formed by the runoff of the Dnipro-Bug estu-
ary and the wind regime of the coastal marine area. It is possible to expect the normalization of the level of the Tiligul 
estuary within 3 to 5 years, the partial restoration of the saline-water regime of the waters and the elimination of the 
conditions for the emergence of thermohalklin in the deep water areas of its water area as a result of the implementation 
of the proposed design activities and the cut-off of reservoir degradation and sub-aquatic ecosystems.
Key words: North-Western Black Sea coast; Tiligul estuary; desalination of the estuary; hydro-chemistry of the Dni-
pro-Bug stream flow; closed estuaries.
Анотація. Стаття присвячена обґрунтуванню еколого-раціональних шляхів техногенного відновлення Тилі-
гульського лиману, здатних припинити або суттєво зменшити загрозу сольового забруднення водойми. Тилі-
гульський лиман є одним з найбільших лиманів Північного Причорномор’я, який в умовах кліматичних змін 
сучасності практично втратив здатність до самовідновлення водного балансу. Надмірна солоність лиману є 
головною причиною виникнення та стійкого утримання термо- й галокліну, який зумовлює утворення безкис-
невих «мертвих» зон на глибинах більше 4 м. Проведено оцінювання рівня мінералізації морської води поблизу 
гирлової частини Тилігульського лиману за 2012–2019 рр. за виконання серії контролів, які враховували грубу 
глибинну структуру мінералізації та локально-прибережну специфіку розподілу Дніпровського стоку на фоні 
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конкретної вітрової активності. Встановлено значно виражену сезонну й навіть добову мінливість показників 
мінералізації морської води поблизу пересипу Тилігульського лиману, що вказує на їх залежність від обсягів 
стоку Дніпро-Бузького лиману, напрямку вітрів і терморежиму прибережних вод. Результати еколого-гідроло-
гічних досліджень дають можливість обґрунтувати й запропонувати часткове регульоване використання пріс-
ного стоку Дніпро-Бузького лиману для розпріснення та відновлення стану водойми Тилігульського лиману. 
Побудова та експлуатація шлюзованих каналів у товщі пересипу Тилігульського лиману, обладнаних потуж-
ними насосними установками і забезпечених живленням від поруч розташованих вітроелектростанцій, дають 
змогу сформувати найбільш сприятливі для прісноводного водозабезпечення гідрологічні умови. В результаті 
вжиття пропонованих проєктних заходів та припинення деградації водоймищних і навколоводоймищних еко-
систем можна очікувати впродовж 3–5 років нормалізацію рівня Тилігульського лиману, часткове відновлен-
ня солонуватоводного режиму вод та ліквідацію умов виникнення термо-галокліну у глибоководних ділянках 
його акваторії. Вказаний підхід до вирішення такої важливої та складної проблеми є новим і абсолютно оригі-
нальним, а також зберігає свою екологічну раціональність та енергозавершеність.
Ключові слова: Північно-Західне Причорномор’я; Тилігульський лиман; розпріснення лиману; гідрохімія 
Дніпро-Бузького стоку; закриті лимани.

пОСТАНОВКА зАДАЧІ
Однією з найбільш характерних особливостей 

узбережжя Північно-Західного Причорномор’я є спе-
цифічні лиманні комплекси, які утворилися внаслідок 
затоплення річкових долин морем. «Класичним» пред-
ставником таких лиманів є Тилігульський, що є водо-
ймою закритого типу до 82 км у довжину при ширині 
0,2–3,5 км. Загальна площа водойми сягає майже 170 
км², а загальна площа лиманного екокомплексу (разом 
із площами прибережних схилів) – 380 км². Площа во-
дозбору становить 5 240 км2, середньорічний об’єм во-
дойми в середині минулого століття оцінювали у 800–
830 млн. м3, але з кінця 80-х рр. більш реальні оцінки 
перебувають у межах 250–600 млн. м3 [1–3]. Уздовж 
берегів Тилігульського лиману ще збережені значні 
площі сухо-степових біотопів з відповідною біотою 
первинного типу. Природний комплекс долини лима-
ну також зберігає високий рівень біорізноманіття, але 
його існуванню загрожують обміління та засолення 
вод лиману. Все це зумовлює необхідність вирішення 
першочергового завдання з винайдення шляхів віднов-
лення гідроекосистеми лиману.

АНАЛІз ОСТАННІх ДОСЛІДжЕНЬ 
І пУБЛІКАЦІй

До початку XIX століття лиман мав характер 
частково проточної водойми, забезпечений прохо-
дженням лиманних вод через мілкі та звивисті за-
лишки гирлової ділянки (шириною від 4 до 6 км). 
Їх повне замулення, а потім і перекриття пересипу 
штучним насипом траси Одеса – Миколаїв (із 1819 р.)  
практично унеможливили природний водообмін з 
морем, перетворивши лиман на закриту водойму. В 
окремі багатоводні роки мали місце неодноразові 
прориви пересипу в бік моря, спричинені скидом над-
мірних об’ємів води, але з 1959 р. по 1971 р. рівень 
лиману впав на 1,9 м, сягнувши загалом -2,3 м нижче 
від рівня моря [4].

Сучасні підходи до вирішення проблеми всихан-
ня лиману значною мірою обумовлені припиненням 

стоку річки Тилігул, що вказує на необхідність його 
відновлення для хоча б часткової стабілізації пріс-
ного балансу лиману. У реальності стік Тилігулу ні-
коли не забезпечував позитивного прісного балансу 
лиману, тому очевидно, що основою існування ли-
ману завжди був виключно схиловий стік із площі 
водозбору. По мірі зменшення поверхневого стоку із  
40 мм у середині ХХ сторіччя до 13 мм у 2010–2018 рр.  
(у межах водозбірної площі саме лиману), зумовле-
ного зростанням посушливості клімату, негативний 
баланс водойми з початку 90-х рр. минулого сторіччя 
став стрімко збільшуватися.

Вказані явища не є новітніми, вони мають цикліч-
ний характер [5], ще у 1956–1959 рр. зумовили необ-
хідність вжиття нагальних заходів щодо нормалізації 
стану лиману, реалізованих через побудову каналу 
для самоплинної подачі морської води. Згідно з різни-
ми оцінками щорічні об’єми подачі морської води у 
1959–1968 рр. складали від 15–20% до 30–35% об’єму 
водойми, сягаючи в середньому 160 млн. м3/рік.  
Швидке заповнення каналу морськими заноса-
ми привело до його реконструкції та розширення у 
1973 р., що зумовило збільшення подачі морської 
води до лиману у 1973–1981 рр. на рівні (без ура-
хування сезонних варіацій) 1,0–1,5 млн. м3/добу.  
Поступово канал знову почав піддаватися піща-
ним заносам, отже, на початку 90-х рр. макси-
мальні об’єми подачі морської води вже не переви-
щували 200–350 тис. м3/добу, а у 1995–2014 рр. –  
лише 40–50 тис. м3/добу [6]. За цих умов рівень ли-
ману став інтенсивно зменшуватися, а влітку 2016 р. 
складав майже -1,9 м, загрожуючи самому існуванню 
цієї унікальної водойми.

ВІДОКРЕмЛЕННЯ НЕ ВИРІшЕНИх 
РАНІшЕ ЧАСТИН зАГАЛЬНОЇ пРОБЛЕмИ

Для стабілізації рівня водойми було вирішено 
провести реконструкцію каналу для подачі морської 
води, яка була розпочата у 2015 р. Закінчення рекон-
струкції каналу та його відкриття у 2017 р. дали змогу 
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стабілізувати падіння рівня лиману, а потім підвищи-
ти його до показників початку 90-х рр. минулого сто-
річчя. Головною проблемою цього заходу є подача до 
лиману значних об’ємів солоної морської води, яка, 
випаровуючись із величезної площі, залишає у водо-
ймі велику кількість солей.

мЕТА ДОСЛІДжЕННЯ
Метою статті є обґрунтування еколого-раціональ-

них шляхів техногенного відновлення Тилігульського 
лиману, здатних припинити або суттєво зменшити за-
грозу сольового забруднення водойми.

Загалом вибрана мета передбачає чіткі відповіді 
на низку таких ключових питань:

1) чи зможе зберегтися лиманна водойма без до-
помоги людини, в чому саме полягає така допомога;

2) чи можна за збереження водойми хоча б част-
ково зменшити засоленість вод, відновивши її мало-
солоноводний характер;

3) чи можна зберегти для розпріснення лима-
ну запаси прісних вод, які поступають у багатоводні 
роки;

4) чи можна зменшити випаровуваність з по-
верхні лиману;

5) чи можна ліквідувати донні товщі детриту, 
які унеможливлюють кисневий баланс вод лиману.

Ці та інші питання є взаємопов’язаними, а їх го-
строта й необхідність оперативного вирішення без-
перечні, отже, пошук шляхів їх вирішення має велике 
фундаментальне, прикладне та господарське значення.

мЕТОДИ, ОБ’єКТ ТА пРЕДмЕТ 
ДОСЛІДжЕННЯ

Об’єктом дослідження є процес відновлення Ти-
лігульського лиману, а предметом дослідження – еко-
лого-раціональні шляхи такого відновлення.

Базисним матеріалом для аналітичних узагаль-
нень, результати яких покладені в основу статті, є 
результати власних екологічних, гідрологічних, гід-
рохімічних та маршрутних досліджень, виконаних у 
2012–2019 рр. на різних ділянках Тилігульського ли-
ману й навколишніх територій. Крім того, як матеріа-
ли були використані літературні, звітні й статистичні 
дані щодо геоморфології, геології, гідрології, гідрохі-
мії, палеокліматичної та сучасної кліматичної ситуа-
ції в Північно-Західному Причорномор’ї. Поєднання 
їх з результатами власних досліджень дало змогу уза-
гальнити дані щодо еколого-гідрологічних механізмів 
змін лиманних екокомплексів, оцінити сучасний стан 
водойми та розробити прогноз варіантів природного 
розвитку сукцесій на цій фазі трансформації лиман-
них біомів. Статистичні обчислення фактичних даних 
включали різноманітні методи параметричних і непа-
раметричних розрахунків, поєднаних з елементами 
кореляційного та системного аналізів на основі блоку 
стандартних програм пакета “Statistica” та операцій-
ної системи Microsoft Excel 2016.

ОСНОВНИй мАТЕРІАЛ
Аналіз літературних матеріалів і низки проєк-

тних завдань, винесених на обговорення та конкурси, 
свідчить про те, що щодо збереження Тилігульського 
лиману як природної прісноводно-солонуватоводної 
водойми безальтернативною є вимога прісного водо-
забезпечення в об’ємі не менше 1 млн. м3/рік. Подібні 
об’єми могли бути забезпечені лише в системі реалі-
зації проєкту «Дунай – Дніпро», який ще в середині 
80-х рр. минулого сторіччя був визнаний екологічно 
несприйнятливим. Нині жодних джерел прісноводно-
го водозабезпечення для Тилігульського лиману будь-
якими проєктами не пропонується, що спричинило 
безальтернативну подачу морської води для віднов-
лення рівня лиману. На жаль, це перетворює лиман 
на величезний випарювальний басейн, який щорічно 
збільшує накопичення солі, до чого приводять висока 
вітрова активність у долині каньйонного типу та під-
вищення середньодобових літніх температур за умо-
ви малохмарності. Підвищену випаровуваність вод 
лиману зумовлює також каламутність води значно 
змілілої водойми, що приводить до швидкого про-
грівання верхнього шару, але за збереження термо- й 
галокліну на межі лише 1,5–1,8 м.

Авторським проєктом, який опрацьовується у ро-
боті, пропонується штучно-техногенний, але при цьо-
му еколого-раціональний шлях відновлення стану во-
дойми Тилігульського лиману за рахунок регульова-
ної подачі опрісненого (5–9‰) стоку Дніпро-Бузького 
лиману. Устя Дніпро-Бузького лиману розташовано 
від гирлової зони Тилігульського лиману на прямій 
відстані 24 км, отже, струмінь цього витоку, прямую-
чи вздовж «Одеського каналу», практично впираєть-
ся в пересип Тилігульського лиману, а за негативного 
рівня останнього дає змогу самотоком подавати до 
нього поверхневі морські, відносно малосолоні води. 
Певною мірою південно-західному спрямуванню дні-
провського стоку сприяє також Кільцева течія Чор-
ного моря, яка переміщає значні об’єми щільних (за 
рахунок солоності та порівняно низьких температур) 
морських вод, забезпечуючи підпирання менш щіль-
ного й менш солоного річкового стоку на поверхні 
(в 3–10-метровому шарі) [7].

За дії несприятливих вітрів з південно-західного, 
південного й частково західного напрямків виникає 
вітровий нагін морських вод до устя Дніпро-Бузького 
лиману, що приводить до запирання річкових вод та 
підвищення його рівня до +1 м. Однак при цьому Дні-
про-Бузький стік повністю не припиняється й про-
довжується в глибоководному режимі, що супрово-
джується зміщенням прісних вод у бік берега з їх по-
дальшим виклинюванням на поверхню саме поблизу 
гирла Тилігульського лиману. Такі явища періодично 
повторюються, але вони порівняно короткочасні (до 
3–5 діб поспіль), хоча взимку та навесні їх тривалість 
і потужність суттєво зростають [8].
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Для оцінювання рівня мінералізації морської 
води поблизу гирлової частини Тилігульського лима-
ну у 2012–2019 рр. були виконані серії контролів, які 
враховували грубу глибинну структуру мінералізації 
(відбори з поверхні, глибини 2 і 5 м) та локально-при-
бережну специфіку розподілу дніпровського стоку на 
фоні конкретної вітрової активності. Результати про-
ведених досліджень та аналітичних узагальнень на-
ведені в табл. 1.

Згідно з отриманими результатами контролів 
встановлено значно виражену сезонну й навіть до-
бову мінливість показників мінералізації морської 
води поблизу пересипу Тилігульського лиману, що 
вказує на їх залежність від об’ємів стоку Дніпро-
Бузького лиману, напрямку вітрів та терморежиму 
прибережних вод. При цьому встановлено перева-
жання південно-західного напрямку в прибережній 
течії. Швидкість течії варіюється від 0,5 до 2,8 км/год.  
Із 29 випадків обліку наявності прибережної течії у 
двох випадках її не фіксували зовсім, а в трьох випад-
ках установлено заміщення або нівелювання прибе-
режної течії холодною глибинною течією з північною 
та північно-східною спрямованістю. Вказані напрям-
ки не збігалися з наявними вітровими режимами, вка-
зуючи на гало-термоклінальну природу глибинних 
течій, що підтверджується їх суто морським рівнем 
мінералізації на рівні 16,7–17,8‰.

Результати аналітичних узагальнень даних, відо-
бражених у табл. 1, показують стійкість солонувато-

водної специфіки мінералізації вод локальної ділянки 
морської акваторії в зоні гирлової частини Тилігуль-
ського лиману, зумовлену впливом дніпровського сто-
ку. Відповідно, наявна ситуація щодо гідрохімічних 
характеристик прибережних вод у зоні Тилігульського 
пересипу є сприятливою для побудови проєктів з ви-
користання малосолоного Дніпровсько-Бузького стоку 
для штучного розпріснення Тилігульського лиману.

Для деталізації ситуації, перевірки даних власних 
досліджень та їх порівняльного узагальнення вико-
ристані офіційні дані порту «Південний» щодо рівня 
мінералізації морської води. Вказаний порт розташо-
ваний на 17 км подалі в південно-західному напрямку 
від гирлової зони Тилігульського лиману. Дані щодо 
солоності вод є дуже важливими для диференціації 
суден та оцінювання їх загрузки, тому контролюють-
ся портовими службами по декілька разів на добу, 
що дає змогу здійснити їх детальний аналіз у різній 
кореляції з показниками вітрового й температурного 
режимів. Також були використані в порівняльному 
плані аналогічні показники щодо солоності вод Оча-
ківського, Херсонського та Миколаївського річкових 
портів, які відображено даними табл. 2.

Наведені в табл. 1, 2 показники солоності води 
показують, що, незважаючи на періодичні вітрові на-
гони та термальнозалежну динаміку глибинної струк-
тури, води вздовж морського узбережжя (від Очакова 
до порту «Південний») загалом характеризуються по-
рівняно низьким рівнем мінералізації. Солоність їх 

Таблиця 1. Зональні та глибинні показники мінералізації (‰) проб морської води  
поблизу пересипу Тилігульського лиману

показники

морський берег  
пересипу

У морі на відстані 100 м  
від берега

У морі на відстані  
1 км від берега
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 гл
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і 5
 м

Максимальні 17,1 17,5 – 16,4 17,0 17,7 16,4 17,0 17,7
Мінімальні 5,7 6,2 – 5,3 5,2 10,8 5,0 5,0 11,1

Середні 8,6 9,5 – 7,2 7,2 12,2 7,0 7,7 12,9

Таблиця 2. Усереднені показники солоності (‰) води в акваторії Миколаївського,  
Херсонського й Очаківського річкових портів та морського порту «Південний»

Річково-лиманні порти морський порт 
«південний»миколаївський («Ольвія») херсонський Очаківський

макси-
мальний 
показ-

ник

міні-
мальний 
показ-

ник

середній 
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середній 
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ник

середній 
показ-

ник

макси-
мальний 
показ-

ник

міні-
мальний 
показ-

ник

середній 
показ-

ник

13,1 3,3 6,0 9,0 2,1 2,9 17,2 3,5 8,1 17,6 5,3 12,7
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коливається в межах від 5‰ до 14,5‰ у поверхневих 
та від 7,8‰ до 17,9‰ у глибинних шарах.

Загалом у 2012–2019 рр. у середньому за рік 
262±12 діб солоність поверхневих прибережних вод 
не перевищувала 10‰, а лише 37±9 діб вона була 
нижче 8‰. В окремі дні й навіть години за різких 
відгонних вітрів північних напрямків показники мі-
нералізації прибережних вод сягали 3,3–4,2‰, а за 
даними Очаківського порту в ці дні рівень у створі 
Дніпро-Бузького лиману падав майже до -1,0 м. Упро-
довж року в середньому висока солоність вод (на 
межі 10,5–15,0‰) утримувалася 79±11 діб, а соло-
ність морського рівня (на межі 16,2–17,9‰) – лише 
впродовж 25±6 діб. Подібні відгінно-нагонні явища 
характерні для всього Північно-Західного узбережжя 
й супроводжуються динамічним станом прибережної 
морської акваторії.

Зазначені характеристики динаміки рівня й со-
лоності вод морського узбережжя поблизу пересипу 
Тилігульського лиману, безперечно, мають прямий 
вплив на гідрохімічні параметри та об’єми проник-
нення в лиман морської води, яка перетікає через на-
явний у пересипі канал. Зрозуміло, що навіть тимча-
сове зростання рівня прибережних вод зумовлює їх 
посилене проникнення в лиман, що одночасно супро-
воджується занесенням більш солоних морських вод, 
іноді з високим вмістом «морського» сірководню. Ві-
трові перепади рівня малосолоних вод здебільшого 
не сприяють їх перетіканню з моря в лиман.

Останнє вимагає побудови на каналі спеціаль-
них регулюючих гідротехнічних споруд (рис. 1), які 
б дали змогу свідомо, залежно від реального гідрохі-
мічного стану прибережних вод, вибірково перепус-
кати у лиман малосолоні води та припиняти притік 
солоних морських вод.
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИмАНИх РЕзУЛЬТАТІВ

Отже, запропонована регуляція за допомогою 
гідротехнічних споруд дала змогу хоча б частково 

обмежити темпи засоленості лиману за рахунок мор-
ської води та успішно використати можливість роз-
пріснення водойми за рахунок паводкових вод. За на-
явних умов прісні паводкові води навіть у найбільш 
сприятливі роки (наприклад, у 2003 та 2012 рр.) [9] 
замість розпріснення лиману просто розтікаються за 
його поверхнею і, не змішуючись із щільними соло-
ними водами, стікають у море.

Загалом проєкт використання штучної подачі з 
моря у Тилігульський лиман малосолоних вод Дні-
про-Бузького лиману [10; 11] базується на шлюзу-
ванні наявного каналу, забезпечуючи пропуск із моря 
у лиман лише малосолоних вод з мінералізацією 
4–7‰. Це в середньорічному об’ємі морського во-
допостачання дає змогу розрахунково зменшити по-
трапляння в лиман солей на 35–40% від сьогоденного 
об’єму.  абсолютних показниках це майже 100 тис. т 
солей, переважно хлоридів натрію та магнію.

Не менш важливим наслідком шлюзування кана-
лу «море – лиман» є можливість утримання прісних 
паводкових вод у лимані за перекривання їм стоку в 
море. Подібні накопичення прісноводного стоку річ-
ки Тилігул та поверхневого стоку з водозбірної площі 
виникають раз на 5–9 років і здатні суттєво покращи-
ти стан вод лиману.

ВИСНОВКИ
На основі проведеного дослідження можна зроби-

ти такі висновки.
1) Підхід та виклинювання на морську поверх-

ню малосолоних вод Дніпро-Бузького стоку в районі 
пересипу Тилігульського лиману дають змогу здій-
снити їх самотічну подачу в лиман в об’ємах від 0,5 
млн. м3/добу, що забезпечує можливість керування 
гідрохімічним станом вод Тилігульського лиману. Це 
дає змогу очікувати принаймні для нижньої та серед-
ньої частин лиману нормалізацію солоності вод на 
межі до 10‰ (за наявних 28–30‰) і ліквідацію анае-
робних «мертвих» зон у глибоких котловинах лиману.

Рис. 1. Розташування трас наявного (а) та проєктного каналів (б) зі шлюзовими входами на морській 
стороні пересипу Тилігульського лиману
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2) Побудова та експлуатація шлюзованих ка-
налів у товщі пересипу Тилігульського лиману, об-
ладнаних потужними насосними установками й 
забезпечених живленням від поруч розташованих 
вітроелектростанцій (Рибаківське та Тузловське ві-
трові поля), дають змогу максимально реалізувати 
найбільш сприятливі для прісноводного водозабез-
печення гідрологічні умови, які формуються стоком 
Дніпро-Бузького лиману й вітровим режимом прибе-
режно-морської акваторії.

3) В результаті вжиття пропонованих проєк-
тних заходів та припинення деградації водоймищ-

них і навколоводоймищних екосистем можна очіку-
вати впродовж 3–5 років нормалізацію рівня Тилі-
гульського лиману, часткове відновлення солонува-
товодного режиму вод та ліквідацію умов виникнен-
ня термо-галокліну в глибоководних ділянках його 
акваторії.

Перспективи подальших досліджень полягають у 
технічно-екологічному відпрацюванні проєктних за-
ходів та розробленні детальних, еколого-раціональ-
них підходів до оптимальних гідрологічних засад 
стабілізації стану водоймищних екосистем Тилігуль-
ського лиману.
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abstract. purpose. The purpose of the work is to develop a method of alkaline hydrolysis of phosphorus-containing 
pesticide preparations using quantum-chemical calculations.
Methodology. The methods of mathematical modeling, quantum chemical calculations using and, in particular, the 
Hartree-Fock method with 3-21G basis using the ChemBioOffice Ultra software package are used.
Results. Quantum-chemical calculations of alkaline hydrolysis of phosphorus-containing pesticide preparations were 
performed in the work, using the example of the most characteristic ones: Zolon (Fozolon) and Dimethoate (Bi-58). 
These calculations, based mainly on the Hartree-Fock method of establishing charges and lengths of interatomic bonds, 
are clearly confirmed experimentally by chromatographic studies. As a result, the efficiency and environmental fea-
sibility of reagent methods as compared to thermal methods of processing (disposal) of non-conventional pesticide 
residues, which allow not only to obtain from the primary organic toxic compounds significantly less toxic, mainly 
inorganic, useful secondary raw material, but also a secondary raw material, are found and harmful effects on humans 
and the environment.
scientific novelty: Quantum-chemical calculations of alkaline hydrolysis of pesticides Zolon and Dimethoate were 
first used using the Hartree-Fock method, which made it possible to identify possible reaction paths and predict the final 
chemical products, which simplifies the process of reagent disposal of substandard pesticides.
practical value. The research findings can be used to develop mechanisms for the chemical processing of phosphorus-
containing pesticide preparations in the most efficient way possible, reducing the time spent on experimental laboratory 
studies.
The use of quantum-chemical calculations allows to simulate the processes of decomposition of complex organic mol-
ecules in the environment and to predict possible decay products, which can be used in public administration and in 
forecasting the risks of production activity.
Key words: environmental safety; phosphorus-containing pesticides; alkaline hydrolysis; dimethoate, phosolone.
Анотація. мета. Метою роботи є розробка методу лужного гідролізу фосфорвмісних пестицидних препаратів 
за допомогою квантово-хімічних розрахунків.
методика. У роботі використовуються методи математичного моделювання, методи квантово-хімічних 
розрахунків, зокрема, метод Хартрі-Фока з базисом 3-21G з використанням пакету програм ChemBioOffice 
Ultra.
Результати. У роботі здійснено квантово-хімічні розрахунки перебігу лужного гідролізу фосфорвмісних 
пестицидних препаратів на прикладі найбільш характерних із них: Золону (Фозолону) та Диметоату  
(Бі-58). Ці розрахунки, що базуються переважно на методі Хартрі-Фока із встановленням зарядів та довжин 
міжатомних зв’язків, чітко підтверджено експериментально з допомогою хроматографічних досліджень.  
В результаті встановлено ефективність та екологічну доцільність реагентних методів порівняно з термічними 
методами переробки (знешкодження) некондиційних залишків пестицидних препаратів, які дозволяють не 
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тільки отримувати з первинних органічних токсичних сполук суттєво менш токсичну, переважно неорганічну, 
корисну вторинну сировину, але значною мірою зменшити їхні екотокси та шкідливий вплив на людину та 
довкілля.
Наукова новизна. Вперше використано квантово-хімічні розрахунки лужного гідролізу пестицидів Золон 
та Диметоат за допомогою метод Хартрі-Фока, що дозволило визначити можливі шляхи проходження 
реакцій та передбачити кінцеві хімічні продукти, що спрощує процес реагентної утилізації некондиційних 
пестицидів.
практична цінність. Отримані результати досліджень можна використовувати для розробки механізмів 
хімічної переробки фосфорвмісних пестицидних препаратів максимально ефективним способом, що 
дозволяє знижувати витрати часу на експериментальні лабораторні дослідження.
Використання квантово-хімічних розрахунків дозволяє моделювати процеси розпаду складних органічних 
молекул в довкіллі та прогнозувати можливі продукти розпаду, що може використовуватися у сфері 
державного управління та під час прогнозування ризиків виробничої діяльності. 
Ключові слова: екологічна безпека; фосфорвмісні пестициди; лужний гідроліз; диметоат; фозолон.

ВСТУп
В Україні з кожним роком накопичується значна 

кількість високотоксичних промислових органічних 
відходів, до складу яких належать у тому числі і не-
придатні до використання та заборонені до застосу-
вання пестицидні препарати (В Україні їх ще й досі 
нараховується близько18 тис. тонн). Нами, врахову-
ючи дефіцит органічної сировини в Україні, запропо-
нована альтернативна термічному знешкодженню – 
технологія реагентної переробки фосфоровмісних 
пестицидів (ФОП) із збереженням хімічної структури 
модифікованих діючих речовин та їх послідуючим 
корисним застосуванням [1]. У попередніх роботах 
[2] нами було досліджено повний лужний гідроліз 
пестициду Диметоат, який здійснюється у 9 стадій. 
Підтвердженням правильності запропонованої схеми 
є якісне ідентифікування кінцевих продуктів, якими 
є Na3PO4, Na2CO3, Na2S, СH3OH для випадку, напри-
клад, Диметоату. 

При цьому якісними та кількісними реакціями 
було доведено кінцеві сполуки лужного гідролізу, 
проте проміжні стадії перебігу реакції не досліджува-
лись, оскільки гідроліз проходить одночасно в декіль-
ка стадій, а не почергово. Виділення проміжних спо-
лук не входило в задачі дослідження. Проте вивчення 
механізму перебігу такої реакції може мати цікаві на-
укові результати та відкрити нові атомно-молекулярні 
ефекти.

метою роботи є квантово-хімічне дослідження 
проміжних стадій лужного гідролізу, створення моде-
лі гідролізу та її перевірка на інших ПП класу ФОП. 

ЕКСпЕРИмЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА
Об’єктами квантово-хімічного дослідження були 

пестициди Диметоат та Золон. Їх структурні форму-
ли наведені на рис. 1 та 2. Ці пестициди належать 
до групи фосфорвмісних органічних сполук (ФОС). 
Всі ПП ФОС мають схожу структуру [3] і тому зна-
чною мірою мають схожий (чи однаковий) механізм 
гідролізу.

Для моделювання квантово-хімічних структур 
використовували програмний пакет ChemBioOffice 
Ultra 2010 v12, який містить у своєму складі розра-
хункові пакети Gamess, Jaguar, Mopac та окремо ви-
ділені алгоритми MMFF94, MM2 і метод Хюккеля. 
Програмний пакет Gamess може розраховувати кван-
тово-хімічні властивості молекул за основними мето-
дами RHF, UHF, ROHF, AM1, PM3 та інші. Зазвичай 
абревіатури перерахованих методів названі ім’ям роз-
робників методу. Найбільш розроблені та точні неем-
піричні з них сьогодні – це методи Хартрі-Фока (HF), 
Харріса (програма Gaussian), Ловдіна-Мілікейна 
(LM), Міллер-Плессе (PM), Хюккеля (Hukkel) тощо.

ОБГОВОРЕННЯ РЕзУЛЬТАТІВ
При цьому основними властивостями молекул 

пестицидів, які досліджувались за допомогою кван-
тово-хімічних розрахунків, були довжини зв’язків 
та заряди на атомах молекули. За цими показниками 
можна визначати найбільш уразливі зв’язки, які під 
час лужного гідролізу будуть розриватись в першу 
чергу. Лужний гідроліз проводять за допомогою вод-
ного розчину лугу, в якому активний гідроксильний 
компонент з від’ємним зарядом атакує атоми молеку-
ли, що мають позитивний заряд. Таким чином, за до-
помогою програм по квантово-хімічним розрахункам 
можна розрахувати можливі значення відповідних за-
рядів на атомах.

Рис. 1. Структура зв’язків молекули Диметоату
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Рис. 2. Структура зв’язків молекули Золону

В програмному пакеті ChemBioOffice можна про-
водити розрахунки різними алгоритмами та метода-
ми. Нами обрано метод RHF/3-21G. Це неемпіричний 
метод Хартрі-Фока з базисом 3-21G. Він має перева-
ги перед іншими методами і є більш універсальним  
[4; 5; 7–14].

Отже, розраховані заряди на атомах та довжини 
зв’язків для молекул Диметоату та Золону занесено 
до таблиці 1 і 2. Проте у таблицях не наведено заряди 
на атомах гідрогену та довжину його зв’язку з сусід-
нім атомом, оскільки їх розрив є малоймовірним, на 
що вказують і значення зарядів.

Нами раніше було здійснено повий гідроліз дея-
ких фосфоровмісних пестицидів [2; 6] за загальною 
схемою 1–2:
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S(5) -0.466 -0.404 -0.677 -1.008 P(2) 2.0822

C(6) -0.031 -0.294 0.28 0.076 H(13) 1.0963

C(7) -0.020 -0.274 0.28 0.075 H(16) 1.0924

C(8) -0.318 -0.754 0.291 -0.133 C(9) 1.5451

C(9) 0.300 0.896 0.569 0.391 N(10) 1.3522

N(10) -0.343 -0.917 -0.730 0.216 C(11) 1.4623

C(11) -0.105 -0.339 0.300 -0.063 H(22) 1.0818

O(12) -0.306 -0.605 -0.57 -0.765 C(9) 1.1816
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Конкретна схема проходження повного лужного 
гідролізу для ПП Золон наведена на прикладах рів-
нянь таких хімічних перетворень:
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При цьому за допомогою методу газової хрома-
тографії було підтверджено утворення метилового 
спирту (Рис. 3).
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+

Таблиця 2. Заряди на атомах у молекулі Золону та довжини міжатомних зв’язків

Атом

за
 м

ет
од

ом
 Л

оу
дв

ін
а

за
 м

ет
од

ом
 м

іл
ік

ен
а

за
 м

ет
од

ом
 M

M
ff

94

за
ря

д 
за

 м
ет

од
ом

 
х

ю
кк

ел
я 

зв
’я

зо
к 

з а
то

м
ом

Д
ов

ж
ин

а 
зв

’я
зк

у, 
А

C(1) 0.041 -0.080 0.28 0.162 O(2) 1.4052

O(2) -0.511 -0.796 -0.551 -0.524 P(3) 1.6317

P(3) 1.081 2.312 1.014 1.793 S(9) 2.1158

O(4) -0.528 -0.809 -0.551 -0.516 P(3) 1.6314

C(5) 0.044 -0.079 0.28 0.162 O(4) 1.4046

C(6) -0.267 -0.591 0,00 -0.143 C(1) 1.5265

C(7) -0.267 -0.587 0,00 -0.143 C(5) 1.5263

S(8) -0.463 -0.428 -0.677 -0.946 P(3) 1.8186

S(9) -0.018 0.095 -0.478 -0.101 C(10) 1.8217

C(10) -0.141 -0.464 0.530 -0.008 N(11) 1.4671

N(11) -0.193 -1.212 -0.477 0.487 C(13) 1.2661

C(12) 0.413 1.224 0.78 0.498 N(11) 1.2623

C(13) 0.018 0.529 0.117 0.025

O(14) -0.188 -0.754 -0.232 -0.121 C(15) 1.2322

C(15) 0.098 0.368 0.082 0.238 C(13) 1.3438

O(16) -0.325 -0.635 -0.57 -0.849 C(12) 1.2063

C(17) -0.120 -0.136 -0.15 -0.219 C(15) 1.3405

C(18) -0.109 -0.429 0.177 0.104 C(17) 1.3455

C(19) -0.106 -0.188 -0.15 -0.170 C(20) 1.3443

C(20) -0.108 -0.160 -0.15 -0.141 C(13) 1.3385

Cl(21) 0.032 0.194 -0.177 0.011 C(18) 1.7282

Рис. 3. Зображення хроматограми визначення спитрів у 
реакційній масі після гідролізу ПП Бі-58
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Також хроматографічним методом було підтвер-
джено утворення похідної хлоаніліну.

Хроматографічні дослідження. Хроматографічні 
дослідження проводились в Інституті медицини пра-
ці Академії медичних наук України на газовому хро-
матографі типу «Кристалюкс 4000» з використанням 
полум’яно-іонізаційного детектора. 

За допомогою методу газової хроматографії було під-
тверджено утворення етилового та метилового спирту. 

Приклад проходження наведеної вище реакції 
підтверджує задовільну відповідність загальної схе-
ми лужного гідролізу.

ВИСНОВКИ
У результаті проведених досліджень було вста-

новлено повний механізм перебігу реакції гідролізу 

для ПП Золон та ПП Бі-58 (Диметоат). При цьому 
виявлено, крім зазначених вище спиртів та інших 
продуктів лужного гідролізу, утворення додаткової 
сполуки – мурашиної кислоти.

Проведення квантово-хімічних розрахунків 
складних хімічних реакцій дозволяє суттєво змен-
шити час та ресурси на дослідження процесу пере-
бігу реакцій та утворення кінцевих сполук. Метод 
Хартрі-Фока з базисом 3-21G, що вбудований в 
програмний продукт ChemBioOffice Ultra, дозво-
ляє автоматизувати розрахунки зарядів на атомах 
у складних органічних молекулах та рахувати до-
вжини міжатомних зв’язків, що дозволяє виявляти 
найбільш уразливі місця для гідролізу хімічних 
сполук.
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abstract. In recent years, a large number of new theories and concepts have emerged in various fields of scientific and 
practical activity of humans. The concept of green infrastructure is among these innovations. The positive examples 
of applying green infrastructure principles are the introduction of a waste management system, the transition to the 
energy-efficient lighting technologies of cities, the usage of electric transport, etc. Nowadays, in Ukraine, these prin-
ciples are almost not applied. The main reasons are the lack of funding for environmental projects, and the low level of 
ecological culture of the population. The application of green infrastructure principles can be started on a local level, 
for example, on an enterprise level. According to this, the purpose is to find ways of implementing green infrastructure 
principles in the enterprise. It is used the systematic approach to achieve this goal. 
The approach allowed the following results to obtain: a) it is determined the levels of environmental security at the 
enterprise; and it was determined the actions of ensuring environmental security; b) it is proposed a comprehensive 
system of an environmental assessment of the enterprise in the form of a questionnaire; c) it is done an approbation at 
a flexographic printing company, based on which the existing ecological problems are identified, and the green infra-
structure principles that can be applied to solve them are identified. 
scientific novelty of the obtained results is as follows: a) for the first time, a generalized definition of the concept of 
green infrastructure is proposed, taking into account the specific environmental needs of Ukrainian society; b) for the 
first time, green infrastructure principles are applied not to the large objects (for example, cities) but the local ones (for 
example, enterprises); c) it is given the further development of the system for assessing the ecological problems of the 
enterprise; the system is presented in the form of a questionnaire of the ecological friendliness of the workplace; the 
questionnaire takes into account both the opinion of enterprise management and the employee; d) it is given the further 
development of the measures the improvement of the ecological culture of the population. 
practical importance of the results is as follows: a) the identification of existing ecological problems at the enterprise 
through a general questionnaire of employees and enterprise management regarding their opinions about the ecologi-
cal friendliness of the working environment; it allowed determining the green infrastructure principles applying to the 
improvement of the ecological friendliness of the working environment at the enterprise; b) the questionnaire attracted 
the attention of employees to the presence of certain ecological problems at the enterprise; it helped to increase the level 
of their environmental consciousness, and, therefore, culture.
Key words: green infrastructure; ecological culture; ecological friendliness; occupational security; occupational health.

Анотація. Останніми роками в різних галузях наукової і практичної діяльності людини з’явилась значна кіль-
кість нових теорій і концепцій. Серед таких нововведень концепція зеленої інфраструктури. Позитивними при-
кладами застосування принципів зеленої інфраструктури є впровадження системи керування відходами, пере-
хід на енергоефективні технології освітлення міст, використання електротранспорту тощо. Нині в Україні ці 
принципи майже не застосовують. Основні причини цього – брак фінансування екологічних проектів і низький 
рівень екологічної культури населення. З урахуванням нинішніх реалій застосування принципів зеленої інфра-
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структури можна почати з локальних об’єктів, наприклад, підприємств. У світлі цього метою роботи є пошук 
шляхів впровадження принципів зеленої інфраструктури на підприємстві. 
Для досягнення зазначеної мети в роботі використаний системний підхід, що дало змогу одержати такі резуль-
тати: а) визначити рівні екологічної безпеки на підприємстві та дії, які необхідно реалізовувати щодо її забез-
печення; б) запропонувати узагальнену систему оцінювання екологічності підприємства у вигляді опитування; 
в) зробити апробацію опитування на підприємстві з випуску флексодрукованої продукції, на підставі якої ви-
значені наявні екологічні проблеми та позначені принципи зеленої інфраструктури, які можна застосувати для 
їхнього вирішення. 
Наукова новизна полягає в такому: а) вперше запропоновано узагальнене визначення поняття «зелена інфра-
структура» з урахуванням особливостей екологічних потреб українського суспільства; б) вперше застосовано 
принципи зеленої інфраструктури не для великих об’єктів (наприклад, міста), а для локальних (наприклад, 
підприємств); в) набула подальшого розвитку система з оцінювання екологічних проблем наявних на об’єкті  
(в рамках роботи вона представлена у вигляді опитування щодо екологічності робочого середовища, яке вра-
ховує як думку керівництва, так і працівника); г) набули подальшого розвитку заходи щодо підвищення еколо-
гічної культури населення. 
практична значимість результатів така: а) виявлення наявних екологічних проблем на підприємстві через 
застосування загального опитування працівників і керівництва щодо їхнього бачення екологічності робочого 
середовища, що дало змогу визначити принципи зеленої інфраструктури, які можуть бути застосовані для його 
підвищення; б) через опитування привернуто увагу працівників до наявності певних екологічних проблем на 
підприємстві, що сприяло підвищенню рівня їхньої екологічної свідомості, а отже, і культури.
Ключові слова: зелена інфраструктура; екологічна культура; екологічність робочого середовища; безпека 
праці; професійне здоров’я.

пОСТАНОВКА пРОБЛЕмИ
Останніми роками в різних галузях наукової і прак-

тичної діяльності людини з’явилась значна кількість 
нових теорій і концепцій. Серед таких нововведень 
концепція зеленої інфраструктури, яка швидко набула 
поширення у багатьох країнах, наприклад, у Німеччи-
ні, Франції, США, Канаді та інших [1, с. 137; 2, с. 563; 
3, с. 192]. Популярність цієї концепції пов’язана із по-
зитивним досвідом її застосування (рис. 1).

На жаль, в Україні нині принципи зеленої інфра-
структури майже не застосовують [4, с. 26; 5, с. 114; 6],  
що зумовлено двома основними причинами, перша 
з яких − це відсутність відповідного фінансування, а 
друга – низький рівень екологічної культури людей. 
У сукупності ці два чинника суттєво гальмують впро-
вадження принципів зеленої інфраструктури. Проте, 
якщо згадати один з основних екологічних слоганів 

«Думай глобально, дій локально», то нині в Україні 
принципи зеленої інфраструктури можна почати по-
ступово реалізовувати в межах локальних об’єктів, а 
не цілих міст, наприклад, на підприємствах. У пер-
спективі це дасть змогу підприємствам, по-перше, по-
кращити екологічні показники діяльності, по-друге, 
підвищити рівень безпеки праці на підприємстві, 
по-третє, одержати практичний досвід застосування 
цих принципів, що важливо при їхньому подальшому 
впровадженні на більш великих об’єктах.

АНАЛІз ОСТАННІх ДОСЛІДжЕНЬ 
І пУБЛІКАЦІй

Дослідження й аналіз шляхів застосування прин-
ципів зеленої інфраструктури на підприємствах необ-
хідно почати з розгляду визначення поняття «зелена 
інфраструктура», оскільки, як зазначено вище, нині в 
Україні воно непоширене, а отже, не має усталеного 

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ 
ЗЕЛЕНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Впровадження системи керування 
відходами, що дало змогу знизити 

негативний антропогенний вплив на 
навколишнє середовище

Перехід на енергоефективні 
технології освітлення міст, що 

привело до зниження
електроспоживання

Використання електротранспорту, 
що привело до покращення 

показників стану повітря

Створення культурних
ландшафтів у містах, що привело 
до покращення показників стану 

повітря і ґрунтів

Рис. 1. Досвід застосування принципів зеленої інфраструктури
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трактування, що, своєю чергою, ускладнюватиме по-
шук шляхів для його реалізації.

Огляд інформації з цього питання показав, що 
нині багато країн застосовують принципи зеленої 
інфраструктури, що призвело до появи значної кіль-
кості визначень цього поняття. Це зумовлено тим, що 
кожна країна, в якій застосовано такі принципи, має 
своє бачення їхнього застосування, обґрунтоване на-
явними екологічними проблемами, що потребують 
вирішення [1, с. 137; 2, с. 563, 564; 3, с. 191, 192;  
4, с. 26, 6; 7; 8, с. 1; 9, с 1, 2; 10, с. 816; 11, с. 1006]. 
Таким чином, кожне визначення має певні акценти, 
характерні для того або іншого міста, тієї або іншої 
країни. Наведемо кілька прикладів. У США у визна-
ченні зеленої інфраструктури основа увага приділе-
на впровадженню нової системи управління стічни-
ми водами, особливістю якої є застосування замість 
традиційних заходів з управління зливовою водою 
(зливові стоки та очисні споруди), принципово нових 
– рослинності, ґрунтів та інших природних особли-
востей ландшафту [9, с. 2; 11, с. 1006]. У Німеччині 
акцент у визначенні зроблено на питаннях збільшен-
ня використання відновлюваної енергії (зокрема, со-
нячної і вітрової) і керування відходами (сортування 
і переробка сміття, застосування безвідходних техно-
логій) [1, с. 140]. На думку японців, основною метою 
застосування принципів зеленої інфраструктури є 
попередження і пом’якшення негативних наслідків 
екологічних катастроф, скорочення викиду парни-
кових газів, а також екологічна освіта людей [10, с. 
820]. У Росії ключове питання зеленої інфраструкту-
ри – озеленення міст [2, с. 565−566]. Канада пріори-
тетними вважає питання збереження біорізноманіття, 
пом’якшення наслідків змін клімату і регулювання 
водного режиму [3, с. 194−196]. На підставі викла-
деного можна дійти висновку, що зелена інфраструк-
тура поєднує в собі багато різноманітних заходів, які 
дають змогу вирішувати широкий спектр екологічних 
проблем різного ступеня складності з урахуванням 
особливостей функціонування певного об’єкта.

У світлі цього для того щоб застосувати принципи 
зеленої інфраструктури в українських реаліях, необ-
хідно розглянути основні переваги, які надає її впро-
вадження, та виділити серед них ключові елементи, 
що становитимуть базовий зміст цього поняття. Отже, 
основними перевагами застосування принципів зеле-
ної інфраструктури в різних сферах діяльності є такі:

1) в екологічній сфері – це підтримка природних і 
створення штучних парково-ландшафтних зон у міс-
тах, що сприяє зменшенню вмісту забруднюючих ре-
човин у повітрі, воді й ґрунті тощо;

2) в економічній сфері – застосування таких еко-
номічних новацій, як використання енергозберігаю-
чих технологій, збільшення долі електротранспорту 
та інше, що дає змогу покращити економічні показ-
ники і заощадити кошти;

3) у соціальній сфері – створення зелених зон у 
містах, які є місцем відпочинку і проведення соціаль-
но-культурних заходів, що покращує рівень соціаль-
ної взаємодії людей;

4) у медичній сфері – зниження показників захво-
рюваності людей завдяки покращенню стану навко-
лишнього середовища;

5) у культурній сфері – підвищення рівня обізна-
ності людей з екологічних питань і, відповідно, зрос-
тання рівня їхньої екологічної культури.

Підсумовуючи викладене та враховуючи особли-
вості екологічних потреб українського суспільства, 
можна дати таке визначення: зелена інфраструктура 
– комплекс заходів із мінімізації негативного впливу 
на навколишнє середовище і людину, який включає 
як технічні рішення (будівельні, озеленювальні та 
інші), так і соціально-психологічні (розвиток еколо-
гічної культури населення, формування екологічних 
потреб у людей та ін..) [4, с. 26; 12, с. 130; 13, с. 118].

ВІДОКРЕмЛЕННЯ НЕ ВИРІшЕНИх 
РАНІшЕ ЧАСТИН зАГАЛЬНОЇ пРОБЛЕмИ

Конкретизація змісту поняття «зелена інфраструк-
тура» дає змогу визначити наукову проблему таким чи-
ном: підвищення рівня екологічної безпеки в Україні 
через впровадження принципів зеленої інфраструкту-
ри; її невирішеною частиною є пошук шляхів застосу-
вання зазначених принципів на підприємствах.

мЕТА ДОСЛІДжЕННЯ
Отже, метою дослідження є пошук шляхів впро-

вадження принципів зеленої інфраструктури на під-
приємстві.

ОСНОВНИй мАТЕРІАЛ
Серед переваг застосування принципів зеле-

ної інфраструктури найбільшу увагу привертає по-
кращення показників стану здоров’я населення  
[8, с. 2−4; 9, с. 1; 14, с. 9781−9783; 15, с. 1], оскіль-
ки цей результат досягнений через поліпшення стану 
навколишнього середовища, з яким людина постійно 
взаємодіє, а не завдяки інноваційним досягненням у 
галузі медицини.

Якщо розмірковувати за аналогією, то підвищи-
ти безпеку працівників під час трудової діяльності та 
покращити показники їхнього професійного здоров’я 
також можна через поліпшення екологічних умов ді-
яльності на підприємстві, тобто через застосування 
принципів зеленої інфраструктури. Звісно, одразу по-
стає питання: «Яким чином це можна зробити?» На-
справді, зробити це можна різними шляхами, а якщо 
уважно дослідити наявні досягнення підприємств 
у сфері екологічної політики, то стає очевидно, що 
кілька принципів зеленої інфраструктури широко за-
стосовують уже нині.

Одним із таких прикладів є використання на під-
приємствах технологій «Green IT». Розглянемо зміст 
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цього поняття. Green IT – це екологічно відповідаль-
не використання ІТ-ресурсів шляхом максимально-
го зниження енергоспоживання, а також доцільного 
поводження з обладнанням [16; 17]. У наведеному 
визначенні під «доцільним поводженням з обладнан-
ням» мається на увазі відповідальне ставлення до 
вибору, експлуатації й утилізації ІТ-ресурсів. Техно-
логії Green IT почали розвиватись приблизно у серед-
ині 90-х рр. ХХ ст., коли вперше постала проблема 
загального поширення комп’ютерних технологій у 
всіх сферах людської діяльності і, як наслідок, зна-
чного збільшення споживання електроенергії, дже-
релом якої в основному є невідновлювані природні 
ресурси. Цей факт змусив науковців і виробників 
комп’ютерного обладнання замислитися над удоско-
наленням технічних пристроїв із метою зниження 
енергоспоживання. А вже на початку 2000-х рр. по-
стала нова проблема, пов’язана з необхідністю утилі-
зації застарілих моделей комп’ютерного обладнання, 
оскільки темпи оновлення техніки постійно зроста-
ють. Нині комп’ютерна техніка перебуває в активній 
експлуатації в середньому три роки, після чого відбу-
вається заміна. При цьому відпрацьоване обладнання 
майже не підлягає утилізації, що призводить до його 
накопичення і подальшого негативного впливу на на-
вколишнє середовище. Таким чином, застосування 
технологій Green IT є прикладом впровадження прин-
ципів зеленої інфраструктури на підприємстві. Проте 
нині в Україні підприємства здебільшого застосову-
ють технології Green IT частково, оскільки обмеж-
уються лише оновленням обладнання, але і це дає 
змогу одержати позитивні результати, а саме: знизити 
енергоспоживання, а також поліпшити умови праці і 
підвищити безпеку робітників.

Інший приклад впровадження принципів зеленої 
інфраструктури на підприємствах – широке застосу-
вання енергозберігаючих засобів освітлення усеред-
ині приміщень і зовні, що дає змогу підприємствам 
суттєво заощаджувати кошти на електроенергії. На 
жаль, нині в Україні відсутні державні законодавчі 
механізми впровадження енергозберігаючих засо-
бів освітлення як на виробництві, так і побуті, як це 
зроблено, наприклад, у країнах західної Європи. Дер-
жавне регулювання цього питання могло би суттєво 
посприяти підвищенню результативності застосуван-
ня цього заходу.

Підсумовуючи викладене, маємо такий висновок: 
нині на підприємствах впроваджені і працюють окре-
мі принципи зеленої інфраструктури, але зазвичай 
не з причин розуміння й усвідомлення важливості 
екологічних проблем, а через економічні вигоди, що 
знижує можливі позитивні результати їхнього засто-
сування. З метою підвищення ефективності засто-
сування цих принципів потрібен системний підхід, 
який дасть змогу зробити комплексний аналіз наяв-
них екологічних проблем на підприємстві, визначити 
причини їхнього виникнення та позначити основні 
шляхи вирішення, що, зрештою, зробить екологічну 
політику підприємства ефективною і усвідомленою, 
тобто з’явиться розуміння того, які заходи необхідно 
реалізовувати та на які результати можна очікувати. 
Для застосування такого підходу потрібно дослідити 
і проаналізувати:

1) рівні екологічної безпеки на підприємстві, що 
дасть змогу оцінювати рівні екологічних проблем;

2) дії, які необхідно реалізовувати на підприєм-
стві щодо забезпечення екологічної безпеки як із боку 
керівництва, так і працівника.

ІІІ РІВЕНЬ БЕЗПЕКИ
СЕРЕДОВИЩЕ

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ УМОВ ПРАЦІ
НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

І РІВЕНЬ БЕЗПЕКИ
ЛЮДИНА

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ 
ПОТРЕБИ ПРАЦІВНИКА

ІІ РІВЕНЬ БЕЗПЕКИ
РОБОЧЕ МІСЦЕ

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ

Іv РІВЕНЬ БЕЗПЕКИ
ПІДПРИЄМСТВО

ЕКОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ КЕРІВНИЦТВА 
ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО БЕЗПЕКИ 

ПРАЦІВНИКІВ

ПРАЦІВНИК:
УСВІДОМЛЕННЯ 

НЕОБХІДНОСТІ 
ЗАСТОСУВАННЯ 

ЕКОЛОГІЧНИХ
РІШЕНЬ У ВСІХ

СФЕРАХ 
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

КЕРІВНИЦТВО:

СТВОРЕННЯ 
ЕКОЛОГІЧНОГО 
СЕРЕДОВИЩА
ДЛЯ
ПРАЦІВНИКІВ

РІВНІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ

ДІЇ ЩОДО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ

ФОРМУВАННЯ
І РОЗВИТОК

КОНТРОЛЬ
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Рис. 2. Екологічна безпека підприємства і дії щодо її впровадження
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Узагальнені результати дослідження й аналізу 
екологічної безпеки підприємства показані на рис. 2.

Перший рівень екологічної безпеки – індивіду-
альні екологічні потреби працівника. І вже на цьому 
рівні виникають складнощі щодо ефективного засто-
сування принципів зеленої інфраструктури, оскільки 
в Україні низький рівень екологічної культури насе-
лення. Неможливо очікувати від працівника контро-
лю за екологічністю матеріалів на робочому місці або 
оцінювання якості екологічних рішень керівництва 
підприємства, якщо він не знає, які екологічні стан-
дарти існують, яким чином їх зазвичай впроваджують 
та ін. Крім того, майже відсутні соціальні програми, 
які б сприяли формуванню і розвитку екологічної сві-
домості людей, підвищували рівень обізнаності з еко-
логічних питань тощо.

На верхньому рівні екологічної безпеки підпри-
ємства розташована екологічна політика керівництва. 
На цьому рівні маємо ті самі проблеми, що й на пер-
шому: через необізнаність у багатьох екологічних пи-
таннях застосовані заходи мають часто інтуїтивний 
характер і обмежені економічними вигодами, тоді як 
можна досягти покращення і по інших показниках, 
наприклад, рівень професійного здоров’я працівни-
ків, зменшення негативного впливу на навколишнє 
середовище тощо.

Таким чином, представлена на рис. 2 схема за-
безпечення екологічної безпеки підприємства або 
працює частково, або не працює взагалі, що усклад-
нює застосування принципів зеленої інфраструктури. 
Безумовно, таке становище потребує змін. Для цього 
можна запропонувати запровадити узагальнену сис-
тему оцінювання екологічності підприємства, яку 
зможуть використовувати одночасно і працівник, і 
роботодавець. Це дасть змогу, по-перше, виявити 
актуальні екологічні проблеми підприємства, що 
сприятиме раціональному плануванню витрат на за-
безпечення екологічної безпеки з урахуванням засто-
сування принципів зеленої інфраструктури, по-друге, 
привернути увагу працівників до екологічних питань 
і тим самим підвищити їхню обізнаність у цій сфері. 
У підсумку матимемо: оцінювання екологічних про-
блем із різних позицій, розподілення їх за ступенем 
важливості, визначення доцільних варіантів вирішен-
ня з урахуванням сучасних тенденцій у питаннях еко-
логічної безпеки.

Таку узагальнену систему оцінювання для по-
чатку можна представити у вигляді опитування щодо 
суб’єктивного оцінювання робітниками і керівни-
цтвом екологічного стану на підприємстві взагалі. 
При цьому опитування має враховувати таке:

1) має містити положення, які описують можли-
вість застосування певного принципу зеленої інфра-
структури на підприємстві, а опитуваний має визна-
чити, якою мірою, на його погляд, цей принцип реа-
лізовано;

2) має охоплювати максимальну кількість праців-
ників, зайнятих різними видами діяльності, тому має 
містити універсальні характеристики робочого серед-
овища, властиві для більшості видів діяльності;

3) система підрахунку та інтерпретації за підсум-
ковими результатами має бути максимально простою, 
яка не потребує володіння спеціальними знанням, 
оскільки працівник має уміти самостійно оцінювати 
екологічні умови своєї діяльності.

Фрагмент можливого варіанта опитування з оці-
нювання екологічності робочого середовища на під-
приємстві наведений у табл. 1.

Таблиця 1. Опитування з оцінювання екологічності 
робочого середовища

№ 
п/п

Елементи і характеристики  
робочого середовища

Коефіцієнт 
екологічності, 

бали

1

Освітлення забезпечують лампи:
світлодіодні 5
люмінесцентні 4
галогенові 2
розжарювання 1

2

Меблі у приміщенні виготовлені з:
деревини 5
МДФ 4
ДСП, ДВП або комбінованих 
матеріалів (пластик + ДСП, ДВП) 3

пластик 1
⁝ ⁝ ⁝

Загальна сума балів –

Загалом опитування нині містить шістнадцять 
основних характеристик і елементів робочого серед-
овища, кожна з яких має оцінку в діапазоні від 1 до 
5 балів. 1 бал відповідає незадовільному рівню еко-
логічності елемента або характеристики робочого 
середовища, 5 балів – задовільний рівень екологіч-
ності, який відповідає застосуванню на об’єкті пев-
ного принципу зеленої інфраструктури. В опитуванні 
коефіцієнт екологічності по кожному елементу або 
характеристиці визначений на підставі результатів 
статистичного аналізу впливу на здоров’я людини. 
Наприкінці опитування необхідно підрахувати за-
гальну суму балів і визначити, якому з трьох діапа-
зонів екологічності робочого середовища вона відпо-
відає. Діапазони екологічності робочого середовища 
такі: незадовільний, середній і задовільний рівні.

Апробація опитування на підприємстві з випуску 
флексодрукованої продукції показала такі результати:

1) опрацювання результатів опитування, яке про-
йшли 47 працівників підприємства, дало змогу ви-
явити дві характеристики робочого середовища, що 
потребують поліпшення, а саме: екологічність тран-
спортної інфраструктури підприємства і екологіч-
ність меблів у приміщенні;
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2) 92% опитаних, серед яких як працівники, так і 
представники керівництва, оцінили саме ці характе-
ристики найнижчими балами;

3) загальний рівень екологічності робочого серед-
овища на підприємстві працівники оцінили як задо-
вільний;

4) серед принципів зеленої інфраструктури, які 
можна застосувати для підвищення екологічної без-
пеки підприємства, визначені: а) раціональне пла-
нування паркувальних зон, що дасть змогу знизити 
викиди продуктів спалювання речовин і шумове на-
вантаження, крім того, це дасть змогу більш раціо-
нально використовувати невиробничі площі підпри-
ємства; б) поступове оновлення меблів з урахуванням 
екологічних характеристик матеріалів, з яких вони 
виготовлені.

Таким чином, застосування загального опитуван-
ня працівників і керівництва щодо їхнього бачення 
екологічності робочого середовища має позитивні ре-
зультати, оскільки дає змогу визначити наявні еколо-
гічні проблеми на підприємстві та принципи зеленої 
інфраструктури, які можна застосувати для їхнього 
вирішення. При цьому паралельно з поліпшеннями 
в екологічній сфері підприємства відбулись позитив-
ні зміни в питаннях безпеки праці, що проявилось у 
підвищенні інтересу після проведення опитування з 
боку працівників до питань якості оснащення робо-
чого місця.

ВИСНОВКИ
Узагальнюючі викладене, робимо такі підсумки:
1) поняття «зелена інфраструктура» – це спроба 

сучасного суспільства здійснити комплексний підхід 
до вирішення проблеми мінімізації будь-якого нега-
тивного впливу на людину і навколишнє середовище. 
Впровадження принципів зеленої інфраструктури 
здійснюють через застосування різноманітних прак-
тичних заходів технічного, соціального, економічно-
го і культурного спрямування на рівні міст або навіть 
цілих регіонів;

2) концепція зеленої інфраструктури набуває 
швидкого поширення у світі, проте, на жаль, в Україні 
нині її принципи застосовують мало і повільно. Го-

ловні причини цього – брак фінансування і низький 
рівень екологічної культури населення;

3) впровадження принципів зеленої інфраструк-
тури потребує значних капіталовкладень, однак мож-
на почати застосовувати їх з об’єктів меншого рівня, 
наприклад, підприємств. Це дасть змогу покращити 
якість діяльності підприємства у сфері власної еко-
логічної політики, підвищити рівень безпеки праці 
та поліпшити показники професійного здоров’я ро-
бітників, одержати практичний досвід застосування 
принципів зеленої інфраструктури;

4) дослідження й аналіз можливих варіантів впро-
вадження принципів зеленої інфраструктури на під-
приємствах України показав, що окремі заходи мають 
реалізацію на підприємствах уже нині, наприклад, за-
стосування енергозберігаючих технологій освітлен-
ня, технологій Green IT тощо. Проте це є окремі не-
системні дії, які у підсумку дають менший результат, 
ніж можна очікувати;

5) з метою оптимізації впровадження принципів 
зеленої інфраструктури на підприємствах необхідно 
застосувати системний підхід. Це дасть змогу зроби-
ти комплексний аналіз наявних екологічних проблем 
на підприємстві, визначити причини їх виникнення 
та позначити принципи зеленої інфраструктури, які 
можна застосувати для їхнього вирішення. Паралель-
но це також сприятиме формуванню і розвитку еко-
логічної свідомості працівників, підвищенню рівня їх 
екологічної культури;

6) системний підхід до впровадження принципів 
зеленої інфраструктури на підприємстві запропоно-
вано реалізувати у вигляді опитування, яке містить 
питання щодо основних екологічних аспектів орга-
нізації робочого середовища. Опитування є уніфіко-
ваним із метою охоплення якомога більшої кількості 
видів діяльності працівників;

7) апробація опитування на підприємстві з випус-
ку флексодрукованої продукції дала змогу виявити 
екологічні питання, які, на думку працівників, мають 
першочергове значення, та позначити принципи зеле-
ної інфраструктури, які можна застосувати для їхньо-
го вирішення.
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