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Abstract. The purpose of this article is to study the features of navigation of seagoing vessels in the immediate vicinity 
of the storm center and to study the basic characteristics of vessel buoyancy and immersion in extreme conditions. When 
sailing a ship in stormy conditions, it is necessary to strive to reduce the impact of wind waves on the hull, fill the deck, 
as well as eliminate the resonant onboard and pitching. Timely and accurate calculation ensures the safe exit of the ship 
from a difficult stormy environment. Methods of managing a ship in a storm depend on the type of ship, its loading status, 
the force and direction of wind and excitement. The shipowner has to make a decision after the calculation: to go against 
the wind and excitement, to go to the harbor or to drift. This article discusses buoyancy and non-sinking indicators as 
criteria for a ship’s readiness for extreme sailing conditions near the center of a storm. Practical recommendations are 
given to improve the buoyancy and immersion properties of a ship when sailing near the center of a storm. In this case, 
the buoyancy margin is structurally provided by providing the vessel with the proper height of the freeboard and its water 
tightness. Any impenetrability violation reduces the buoyancy margin and can have catastrophic consequences. Active 
stabilization of pitching, as well as dynamic impact on landing, roll and trim with the use of fins and automatically con-
trolled rudders and motors are fundamentally possible, provided that the hull shape and architecture of the superstructures 
will provide a passive reduction in the intensity of the force interaction of the hull with sea waves. In addition, it should 
be remembered that even open doors on the upper deck or open portholes can dramatically reduce the buoyancy margin. 
The captain should prepare the ship and crew in advance in extreme conditions, first of all, to pay due attention to the 
main deck from the tank and to the stern. Particular care should be taken when sailing in shallow depths where the draft 
may increase to the height of the ship’s side. In this case, the course of the vessel must be in an area with sufficient depth 
of storage under the keel to avoid contact with the ground.
Key words: safety; storm sailing; dive line; emergency waterline; storm center.
Анотація. Метою статті є вивчення особливостей плавання морських суден безпосередньо поблизу центру 
штормів і вивчення основних характеристик живучості судна плавучості і непотоплюваності в екстремальних 
умовах. Під час плавання судна в штормових умовах необхідно прагнути до зменшення ударів вітрових хвиль по 
корпусу, заливки палуби, а також виключення резонансної бортової і кільової хитавиці. Своєчасний і правильний 
розрахунок забезпечує безпечний вихід судна із складної штормової обстановки. Методи управління судном в 
шторм залежать від типу судна, стану його завантаження, сили і напряму вітру і хвилювання. Судноводій пови-
нен після розрахунків прийняти рішення: йти проти вітру і хвилювання, зайти в порт-притулок або дрейфувати. 
У цій статті розглянуті показники плавучості і непотоплюваності як критерії готовності судна до екстремальних 
умов плавання поблизу центру штормів, даються практичні рекомендації з поліпшення властивостей плавучості 
і непотоплюваності судна під час плавання поблизу центру штормів. При цьому запас плавучості конструктивно 
забезпечується наданням судну належної висоти надводного борту і його водонепроникності. Всяке порушення 
непроникності знижує запас плавучості і може викликати катастрофічні наслідки. Активна стабілізація хитави-
ці, а також динамічний вплив на посадку, крен і диферент судна з використанням плавникових заспокоювачів і 
автоматично керованого керма і рушіїв принципово можливі за умови, що форма корпусу і архітектура надбудов 
забезпечать пасивне зниження інтенсивності силової взаємодії корпусу з морським хвилюванням. Крім того, 
слід враховувати, що навіть незадраєні двері на верхній палубі або відкриті ілюмінатори можуть різко зменши-
ти запас плавучості. Капітанові слід завчасно підготувати судно і екіпаж до плавання в екстремальних умовах, 
передусім приділити належну увагу головній палубі від бака і до корми. Особливу увагу слід приділити під час 
плавання в районі малих глибин, коли осідання судна може збільшуватися до висоти борту судна. В цьому випад-
ку курс судна повинен проходити в районі з достатнім запасом глибин під кілем, щоб уникнути торкання ґрунту.
Ключові слова: безпека, штормове плавання, гранична лінія занурення, аварійна ватерлінія, центр штормів.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Нині абсолютна більшість аварій судів відбува-

ються в умовах штормового плавання. Як приклад 
можна привести такі великі морські катастрофи, як 
загибель платформи «Кольська», така, що забрала 
життя 57 чоловік, зникнення з усім екіпажем трауле-
ра «Аметист» і суховантажу «Капітан Усков», а також 
багато інших. Це говорить про те, що питання без-
пеки штормового плавання і збереження морехідних 
якостей судів в умовах шторму залишаються надзви-
чайно актуальними [1]. Основним завданням торго-
вого флоту є доставка вантажів з порту вантаження 
в порт вивантаження в належній якості, кількості і 
повному збереженні. Для виконання цього завдання 
мають бути прийняті з боку екіпажа усі необхідні за-
ходи, щоб забезпечити вищезгадане завдання, вико-
ристовуючи повною мірою свої знання і практичний 
досвід.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЯГНЕНЬ 
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вирішення проблеми виживаності судна в умовах 
штормового плавання описується в роботах [2; 3]. Як 
метод пропонується розробка нових видів інформа-
ції, необхідних судноводієві, що дозволить вирішу-
вати завдання безпеки штормового плавання на базі 
сучасних навігаційних приладів і технологій відобра-
ження інформації про шторм, що використовуються 
на судах. Особливо важливою ця інформація може 
опинитися під час планування переходу в умовах 
майбутнього шторму. Під час планування рейсу пови-
нна враховуватися гідрометеорологічна інформація у 
вигляді прогнозів, щоб визначати стан морської по-
верхні, напрям і силу вітру, а також висоту і напрям 
хвилювання. Окрім цього, на етапі виконання плану 
у разі отримання несприятливого прогнозу погоди 
план повинен коригуватися, щоб забезпечити безпеку 
судна, вантажу і екіпажу. Прогноз погоди може бути 
отриманий з різних джерел. По всьому світу розта-
шовані національні гідрометеорологічні обсерваторії, 
які ведуть спостереження і роблять прогнози, крім 
того, багато суден беруть участь у добровільних сис-
темах метеоспостереження. Є також приватні служби 
(наприклад, Applied Weather Technology Inc.), що пе-
редають детальну гідрометеорологічну інформацію 
на судно. Прогнози можуть бути передані на судно 
у вигляді факсимільних карт, повідомлень NAVTEX 
або іншим шляхом.

Отримані гідрометеорологічні дані можуть бути 
прокладені на карті вручну або автоматично – за до-
помогою електронних картографічних навігаційних 
систем (ЭКНІС). Нині все більше судів обладналося 
ЭКНІС, а відповідно до резолюції Комітету з безпе-
ці на морі ІМО MSC.282(86) «Поправки до Міжна-
родної конвенції з охорони людського життя на морі, 
1974 г». до 2018 р. ЭКНІС будуть зобов’язані мати 

на борту усі судна. Використання ЭКНИС для плану-
вання і виконання переходу спрощує і прискорює об-
робку інформації, знижує вплив людського чинника, 
а інтеграція з іншими інструментами дає можливість 
мати усю необхідну інформацію на одному дисплеї і 
можливість ефективнішого контролю за потоками ін-
формації, що проходять.

У роботі [4] визначений вплив хвилювання Чор-
номорського басейну на хитавицю судів різних ар-
хітектурно-конструктивних типів. Модуль Motion 
Design дозволяє розрахувати характеристики хитави-
ці за допомогою двох методів – лінійної теорії плос-
ких перерізів і панельного методу.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою цієї статті є вивчення особливостей пла-

вання морських суден безпосередньо поблизу центру 
штормів і вивчення основних характеристик живу-
чості судна плавучості і непотоплюваності в екстре-
мальних умовах.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Для того щоб забезпечити збереження екіпажа, 

судна і вантажу, необхідно завчасно підготувати суд-
но до екстремальних умов плавання. Основний по-
казник безпеки – це плавучість і непотоплюваність. 
Як відомо, кожне судно повинне мати запас плавучос-
ті, що забезпечує його непотоплюваність. Запас пла-
вучості характеризується величиною непроникного 
для води об’єму корпусу судна, розташованого вище 
діючої ватерлінії. Іншими словами, запасом плаву-
чості вважається та кількість додаткового вантажу 
або води, яка може прийняти судно до повної втрати 
плавучості. Запас плавучості прямопропорціонально 
залежить від висоти мінімального надводного борту 
судна: чим вона більша, тим більше запас плавучості. 
Мінімальний надводний борт – ця відстань від діючої 
ватерлінії до палубної лінії, верхня кромка якої про-
ходить по рівню верхньої кромки палубного листа.

На підставі вищевикладеного виникає питання, 
яка лінія є граничною лінією занурення судна, яка га-
рантує, щоб судно залишалося на плаву. 

Під час розрахунків морехідних якостей судна є 
таке визначення, як гранична лінія занурення. Судно 
вважається непотоплюваним, якщо під час затоплен-
ня відсіку (відсіків) аварійна ватерлінія не височіє над 
граничною лінією занурення. 

Гранична лінія занурення – це лінія, нанесена на 
правому і лівому борту судна на відстані 76 мм ниж-
че і паралельно палубній лінії. Впродовж рейсу судно 
вимушене слідувати через різні кліматичні зони, по-
трапляти в різні погодні умови.

На особливу увагу заслуговує плавання в штормо-
вих умовах, коли судно слідує в районі дії тропічних 
штормів, циклонів і тайфунів. 

Як відомо, зона дії тропічних штормів досягає 
700–1000 миль і більше, тому капітан судна завчасно 
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розраховує розбіжність з штормом (центром циклону, 
тайфуну), але уникнути негоди практично неможли-
во, тому доводиться штормувати.

У такому разі капітан повинен розрахувати без-
печний курс судна відповідно до правил розбіжності 
з циклонами, тайфунами.

На жаль, виникають ситуації, за яких уникнути 
зустрічі з центром циклону неможливо. Район пла-
вання не дозволяє змінити курс судна для безпечної 
розбіжності з центром циклону. Судно вимушене 
штормувати поблизу центру циклону і навіть потра-
пляти в його центр.

Для того щоб повністю зрозуміти, як на судно 
впливають екстремальні сили природи – сильний ві-
тер, високі хвилі, був розглянутий рейс з порту Мур-
манськ в порт Дюнкерк (Франція).

Судно – балкер «Панамакс»;
− дедвейт – 74 333 т;
− довжина – 235 м;
− ширина 32 м;
− осідання в повному вантажу – 14 м;
− висота надводного борту – близько 6.0 м;
− вантаж – вугілля, близько 60 000 мт.
21.03.2011 після закінчення вантаження вийшли з 

порту Мурманськ.
Прогноз погоди: у районі Гренландії рухаєть-

ся циклон на NW у бік Норвезького моря зі швид-
кістю близько 20–25 вузлів, з силою вітру близько  
35–40 м/сек, у радіусі 50–100 миль.

23 березня 2011 року зустрілися з циклоном до 
NW від Норвегії.

Розійтися з циклоном на безпечній відстані не 
було можливості, оскільки йти на північ загрожува-
ло зустрічі з льодами Північно-Льодовитого океану, 
а на півдні – узбережжі Норвегії з порізаною бере-
говою лінією, зустріч з циклоном була неминуча. За 
добу судно було належним чином підготовлене до 
штормовання у важких погодних умовах, що надалі 
дозволило уникнути серйозних ушкоджень конструк-
цій корпусу судна і палубних механізмів. На підході 
до циклону сила вітру складала поривами до 50 м/сек. 
Висота вітрової хвилі доходила 5–6 м, висота брижів 
від NW – близько 10–15 м.

У цих умовах основним завданням капітана і 
екіпажу було – утримати судно на безпечному курсі, 
утримуючи курсовий кут на хвилю і брижі близько 
30–50 градусів, і не дозволити розгорнутися судну ла-
гом до хвилі або вийти на хвилю.

У першому випадку судно могло або узяти на себе 
велику кількість води і як наслідок зруйнувати кор-
пус судна, або отримати значний крен і перекинутися 
(рис. 1).

У другому випадку можна отримати сильний 
удар зустрічної хвилі в носову частину судна, що 
може привести до ушкодження палубних механізмів, 
люкового закриття і як наслідок – до розгерметиза-
ції, затоплення службових, вантажних приміщень.  
Або ж корпус судна може потрапити на один або два 

Рис. 1. Вплив погодних умов на посадку корпусу судна
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гребені хвилі, що приведе до значного вигину або 
прогину корпусу судна, що відгукнеться значною по-
садкою корпусу судна (рис. 3). Під час плавання судна 
на схвильованій поверхні на його корпус діють сили 
підтримки, що увесь час міняють свою величину 
на окремих ділянках довжини судна. Максимально-
го значення ці сили досягають тоді, коли судно йде 
курсом, перпендикулярним напряму хвилі, довжина 
якої дорівнює довжині судна. Під час проходження 
вершини хвилі у міделя, в середній частині корпусу 
утворюються надмірні сили підтримки з недоліком їх 
в краях.

За такої сили вітру і хвилювання море перетво-
рюється на вируючу, киплячу субстанцію, піна витя-
гується в лини моря, що покривають усю поверхню, 
вода набуває білого кольору (рис.1). Уздовж корпусу 
судна утворюються завихрення і дрібні смерчі, які 
піднімають воду над головною палубою судна. У та-
ких умовах було помічено, що судно почало занурю-
ватися у воду, в результаті висота надводного борту 
значно зменшилася, головна палуба занурилася аж 
до рівня моря (рис.1). На відміну від стану поверхні 
моря на периферії циклону, в його центрі вітер слаб-
шає, втрачає чіткий напрям, і висота брижів знижу-
ється. Суцільна хмарність закриває небо до самого 
горизонту так, що здається настала ніч, і це обідньої 
пори. У самому центрі утворюється кругле вікно, 
спостерігається блакитне небо – «око» або «око ци-
клону», через яке пробиваються промені Сонця.

Спостерігаючи подібні погодні умови, можна по-
бачити, як вода насичується великою кількістю пові-
тря – морська вода ніби «газується», що призводить 
до зниження величини виштовхуючих сил води (сил 
підтримки) і в результаті до зменшення висоти над-
водного борту, втрати запасу плавучості.

ВИСНОВКИ
У цій статті запропоновано розв’язок важливої 

задачі судноводіння з поліпшення властивостей пла-
вучості і непотоплюваності судна під час плавання 
поблизу центру штормів, що дозволяють забезпечи-
ти навігаційну безпеку. При цьому запас плавучості 
конструктивно забезпечується наданням судну на-
лежної висоти надводного борту і його водонепро-
никності. Всяке порушення непроникності знижує 
запас плавучості і може викликати катастрофічні 
наслідки. Таким чином, навіть невеликий корабель 
може мати досить міцний корпус і потужний дви-
гун для активного протистояння штормовій стихії 
і, відповідно, безумовного виконання поставленого  

Рис. 2. Факсимільна карта погоди фактичного розташування 
судна під час плавання поблизу циклону

                                                      а)                                                                                                   б)
Рис. 3. Посадка судна: а - на відхід з порту; б - в час шторму (H – висота надводного борту, T - осадка)
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завдання в режимі активної підтримки високої 
швидкості ходу і необхідної динаміки корпусу в 
умовах інтенсивного хвилювання і під ударами ура-
ганних вітрів. Активна стабілізація хитавиці, а та-
кож динамічний вплив на посадку, крен і диферент 
судна з використанням плавникових заспокоювачів і 
автоматично керованого керма і рушіїв принципово 
можливі за умови, що форма корпусу і архітектура 
надбудов забезпечать пасивне зниження інтенсив-
ності силової взаємодії корпусу з морським хвилю-
ванням. Крім того, слід враховувати, що навіть не-

задраєні двері на верхній палубі або відкриті ілю-
мінатори можуть різко зменшити запас плавучості. 
Капітанові слід завчасно підготувати судно і екіпаж 
до плавання в екстремальних умовах, передусім 
приділити належну увагу головній палубі – від бака 
і до корми. Особливу увагу слід приділити під час 
плавання в районі малих глибин, коли осідання суд-
на може збільшуватися до висоти борту судна. В та-
кому разі курс судна повинен проходити в районі з 
достатнім запасом глибин під кілем, щоб уникнути 
торкання ґрунту.
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Abstract. Purpose. In the article the ground of energy method of investigation of stress state of metal beam with abrupt 
change of web height and girdle is presented to get if possible simple dependencies for effective width of free girdle 
at inclined region in place of transition of smaller web height to larger one and for optimal design of such beam on the 
whole, for these dependencies to be applied in simple formulae of strength of materials at engineering calculations us-
ing simplified beam and rod models.
Method. There is presented on the simple example of plane problem of the theory of elasticity for rectangular plate at 
action of self-balanced shear external loads on it applied to mutual opposite edges the application of energy method 
and classic approach for definition of effective width of plate in its middle part, comparison of these methodologies 
between itself, the discussion and analyzing of findings. Investigations of stress-strain state of plate were provided by 
finite element method and using analytical solution.
Results. There is shown high similarity of dependencies of full elastic energy of plate and effective width of plate on 
real width, despite these dependencies have different physical nature and units of measure. The particularity of inclined 
part of free girdle of observed beam is that the plane stress state is not realized completely there, because there is warp-
ing of free girdle and as the result complex stress-strain state and that’s why classic idea of effective width don’t work 
completely. The circumstance is complicated by the fact that the stress state on upper and lower surfaces of girdle of 
inclined zone is different, but stress concentration in the place of transition from smaller web height to inclined zone 
input its correctives into stress state of this field. This circumstance made to look for alternate ways of taking into ac-
count of work of girdle on the inclined part.
Scientific novelty. It is offered applying of energy method meaning using an elastic energy dependency of a free girdle 
(or its part) on its geometrical parameters for development of relations of effective width and for optimal design, be-
cause elastic energy consider all parts of stress-strain state.
Practical importance. The possibility of application of energy method both as auxiliary to classic one and as indepen-
dent for development of mentioned above relations is shown.
Key words: effective width of flange; beam with break of web and girdle; reduction factor of girdle; beam with broken 
axis; beam of a broken contour; thin-wall nonprismatic beam; I-section; T-section.

Анотація. Мета. У роботі представлено обґрунтування енергетичного методу дослідження напруженого стану 
металевої балки з різкою зміною висоти стінки та пояску з метою отримання по можливості простих залеж-
ностей для ефективної ширини вільного пояску на похилій ділянці в місці переходу від меншої висоти стінки 
до більшої та оптимального проектування такої балки загалом, щоб ці залежності можна було застосовувати у 
простих формулах опору матеріалів при інженерних розрахунках за спрощеними балочними та стержневими 
моделями.
Методика. На простому прикладі плоскої задачі теорії пружності для прямокутної пластини при дії на неї са-
моврівноважених дотичних навантажень, прикладених до взаємопротилежних кромок, показано застосування 
енергетичного методу і класичного підходу для визначення приведеної ширини пластини в її середній частині, 
порівняння цих методів між собою, проведено обговорення й аналіз отриманих результатів. Дослідження на-
пружено-деформованого стану пластини проводилося методом скінченних елементів і з використанням ре-
зультатів аналітичного рішення.
Результати. Показна висока подібність залежностей повної пружної енергії пластини й ефективної (приведе-
ної) ширини пластини від дійсної її ширини, незважаючи на те, що ці залежності мають різну фізичну природу 
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і розмірності. Особливістю похилої ділянки вільного пояску досліджуваної балки є те, що там повністю не 
реалізовується плоский напружений стан, бо на ній має місце депланація вільного пояску і, як результат, склад-
ний напружено-деформований стан, і тому класична ідея ефективної ширини тут не працює повною мірою. 
Ускладнює обставину те, що напружений стан на верхній і нижній поверхнях пояску похилої зони є різним, а 
концентрація напружень в місці переходу від меншої стінки до похилої зони вносить свої корективи у напру-
жений стан цієї області. Саме ця обставина змусила шукати альтернативні шляхи врахування роботи пояску на 
похилій ділянці.
Наукова новизна. Запропоновано застосування енергетичного методу, що полягає у використанні залежності 
пружної енергії вільного пояску (або його частини) від його геометричних параметрів для розробки залеж-
ностей приведеної ширини й оптимального проектування, оскільки пружна енергія враховує всі складники 
напружено-деформованого стану.
Практична значимість. Показана можливість використання енергетичного методу як допоміжного до класич-
ного та самостійного для розробки залежностей вищеназваних величин.
Ключові слова: ефективна (приведена) ширина пояску; балка зі зламом стінки і пояску; редукційний коефіцієнт 
пояску; балка зі зламом осі; балка ламаного обрису; тонкостінна непризматична балка; I-переріз; Т-переріз.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
У складі корпусу судна особливе місце займають 

балки з різкою зміною висоти стінки (рис. 1), які одні-
єю з кромок кріпляться до настилу, а до іншої кромки 
кріпиться вільний поясок, для забезпечення стійкос-
ті при дії стискуючих осьових сил і плоскої форми 
згину, підвищення осьового моменту опору, що, як 
результат, призводить до збільшення міцності та жор-
сткості при згині.

Рис. 1. Загальний вигляд досліджуваної балки зі зламом 
стінки і пояску

Вищезгадана балка, зображена на рис. 1, є об’єктом 
дослідження її напружено-деформованого стану (НДС) 
при пружному та пружно-пластичному деформуванні 
з метою розробки оптимальних (і по можливості про-
стих) методик проектування цього вузла. Дослідження 
міцності цього вузла має декілька незалежних напря-
мів, один із яких розглядається нижче.

У нашій роботі увага присвячена обговоренню 
методів дослідження ефективної ширини вільного 

пояску при осьовому розтягуванні, та проблемам, які 
виникають.
ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ 

ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
У загальних курсах будівельної механіки та теорії 

пружності розглядаються питання про редукційний 
коефіцієнт ψ пояску прямої балки постійного пере-
різу та його відповідну ефективну ширину bпр, які 
взаємопов’язані залежністю

b bïð � � ,                                 (1)

де b – дійсна ширина пояску.
Формула (1) справедлива для випадків, коли 

поясок балки знаходиться у плоскому напруженому 
стані.

Як показують попередні дослідження, формула 
(1) не може бути безпосередньо застосована до балки 
зі зламом стінки на похилій ділянці в місці переходу 
від малої висоти стінки до великої, що розглядується 
в цій роботі і показана на рис. 1, оскільки в районі 
зламу стінки НДС у вільному пояску вже не є плос-
ким, бо залежить від відношення висот більшої та 
меншої стінок і кута нахилу, і на цій похилій ділянці 
пояску має місце депланація. Загалом редукційний 
коефіцієнт буде змінним вздовж довжини балки і за-
лежатиме від таких параметрів, як реальна ширина 
вільного пояску b, товщина вільного пояску t, кут на-
хилу кромки α, радіус скруглення r, висоти стінок H і 
h. Лише в окремих випадках, коли кут α доволі малий 
(не більше 10–15°), для визначення приведеної шири-
ни пояску може бути застосована наближена формула 
проф. В.П. Суслова.

b
b
b
t

ïð �
�1 0 14, sin�

,                     (2)

яка наведена в [1]. Формула (2) потребує додатко-
вого аналізу та дослідження.
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У доповіді [2] був озвучений один зі шляхів для ви-
значення ефективної ширини пояску балки зі зламом 
стінки – застосування т. зв. методу залежності повної 
пружної енергії вузла (або деякої частини вузла, на-
приклад, пояску) від його геометричних параметрів, 
запропонованого автором. Суть його полягає в тому, 
що для вільного пояску визначається повна енергія 
пружного деформування залежно від його геометрич-
них параметрів. Додатково можна визначати середню 
питому енергію пружного деформування, що стано-
вить відношення повної пружної енергії пояску до 
об’єму цього самого пояску. Було висунуто припущен-
ня, згідно з яким при зміні (поступовому збільшенні 
чи зменшені) деяких параметрів пояску, починаючи з 
певних їх значень, величина пружної енергії стабілі-
зується, означаючи, що подальше поступове зменшен-
ня або збільшення значень обраних параметрів після 
стабілізації енергії не має сенсу, оскільки несуча спро-
можність цієї конструкції не збільшується. Подальші 
дослідження чисельними методами, проведені на вуз-
лі, підтвердили це припущення. Навіть для плоскої за-
дачі теорії пружності для прямокутної пластини, роз-
глянутої нижче, воно має місце і для багатьох випадків 
параметричного проектування конструкцій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
І ПУБЛІКАЦІЙ

На основі робіт, присвячених дослідженню на-
пружено-деформованого стану тонкостінних балок, 
можна зробити висновок, що загалом простежується 
тенденція або розвитку ідеї ефективної ширини, або 
відмови від цієї ідеї взагалі і запровадження інших 
альтернативних величин, що враховують нерівно-
мірність розподілень напружень при складному на-
вантаженні. У більшості робіт, присвячених ефек-
тивній ширині, розглядаються призматичні балки, а 
якщо йдеться про непризматичні, то розглядається як 
правило їх повний напружено-деформований стан. 
Балка, зображена на рис. 1, зустрічається в літературі 
доволі рідко, і здебільшого там йдеться про вирішен-
ня задач, не пов’язаних із приведеною шириною. Од-
нією з праць, де проаналізовано напружений стан ви-
щезгаданої балки, є [1]. Цінністю цієї роботи є те, що 
рекомендації щодо розрахунку приведеної ширини 
пояску в місці його зламу (на переході від меншої ви-
соти стінки до похилої ділянки) розроблені на основі 
даних серійних експериментів, проведених методом 
електротензометрування. Проте ці рекомендації ма-
ють обмежену сферу застосування відносно параме-
трів вузла і можуть бути застосовані лише при пруж-
ному деформуванні тільки для місця зламу.

В інших роботах дослідження вузлів подібного типу 
має обмежений характер і стосується окремих задач, без 
систематичних узагальнень. Так, у [3] наведено огляд 
робіт до 2008 р., в яких розглянуто ефективність роботи 
пластинчатих елементів. У роботах [4–6] запропоновані 

оригінальні методики визначення приведеної ширини. 
А у [7–9] навіть запропоновані альтернативи приведеній 
ширині та редукційному коефіцієнту пояску. Є маса ін-
ших робіт, подібних до вищезгаданих, але в них розви-
вається класична ідея приведеної ширини для складних 
конструкцій, пластинчасті елементи яких перебувають 
у плоскому напруженому стані або близькому до нього.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні та 
доведенні можливості застосування вищезгаданого 
енергетичного методу для розробки залежностей для 
приведеної ширини вільного пояску й оптимально-
го проектування конструкцій на простих прикладах 
із відомими аналітичними рішеннями та порівнянні 
його з класичним підходом для приведеної ширини.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Об’єктом дослідження є напружено-деформований 
стан вільного пояску балки зі зламом стінки і пояску, зо-
браженої на рис. 1. Предметом дослідження є ефектив-
на (приведена) ширина вільного пояску і, відповідно, 
редукційний коефіцієнт у місці переході від меншої ви-
соти стінки до більшої. Для дослідження НДС викорис-
тано метод скінченних елементів (МСЕ), а також деякі 
аналітичні рішення й емпіричні залежності.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Як відомо, пояски широкополих балок перебувають 

у плоскому напруженому стані, тому з метою обґрунту-
вання використання енергетичного методу проводилося 
дослідження плоского НДС на пластині, при дії по двох 
протилежних кромках дотичних симетричних само-
врівноважених розподілених навантажень pνx, як це по-
казано на рис. 2, а, використовуючи аналітичне рішення 
у вигляді ряду, представлене в [10; 11] і МСЕ.

Рис. 2. Досліджувана пластина

При розрахунках МСЕ використовувався трикут-
ний плоский елемент із 6-ма точками та квадратич-
ною апроксимацією переміщень. Попередньо були 
проведені чисельні експерименти по вибору розмі-
ру скінченного елементу (СЕ). Граничні умови (ГУ) 
в переміщеннях були задані, як показано на рис. 2, 
б тонкими лініями в межах поля пластини. Такі ГУ 
повністю відповідають полю переміщень, отриму-
ваному за допомогою вищезгаданого аналітичного 
рішення [10] або [11]. Це аналітичне рішення для на-
пружень σx, σy, τxy та переміщень u, v у їх класичному 
позначенні, представлене в [10], має вигляд
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де N – кількість членів ряду; E = 2·1011Па – модуль 
пружності при розтягуванні, 

μ = 0,3 – коефіцієнт Пуассона.
Досліджувалися такі параметри пластини залеж-

но від її розмірів: повна пружна енергія П, Дж; серед-
ня питома пружна енергія ςсер, Дж/м2; редукційний ко-
ефіцієнт ψ; приведена ширина пояску bпр при x = a/2.

Повна пружна енергія П визначається залежністю

Ï
E

dxdyx y x y xy
Dxy

� � � � ���
1

2
2 2 12 2 2( ( ) )� � �� � � � , (5)

де Dxy – область пластини.
Середня питома пружна енергія ςсер визначається 

залежністю

� ñåð �
Ï
ab

.                                (6)

Редукційний коефіцієнт ψ визначається залежністю
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де εxk – лінійна деформація вздовж лінії з’єднання 
реального пояску зі стінкою;

σx(y) – закон нормальних напружень вздовж лінії 
паралельній осі у.

Для зручності досліджень зовнішнє навантажен-
ня описувалося законом

p x� � ��� 1 cos ,                                (8)

де τ1 = 1000 Н/м.
Закон дотичних навантажень у вигляді (8) дозво-

ляє тримати при аналітичному розв’язку, як це випли-
ває з (4), тільки один член ряду, що значно спрощує 
обчислення та підвищує їх прозорість.

Для зручності досліджень була взята пластина 
при фіксованому значенні довжини пластини а = 
1м. Значення ширини пластини b змінювалось від 
0,1м до 3м з кроком 0,05м. Для кожного фіксова-
ного значення ширини визначалися вищеназвані 
параметри П, ςсер, ψ, bпр. Розрахунки НДС пластини 
показали високу узгодженість результатів, отриму-
ваних за допомогою аналітичного рішення (3) та за 
допомогою МСЕ. Так, розбіжність для переміщень 
становила не більше 0,1%, а для напружень не біль-
ше 1,5 – 3% для характерних перерізів. Значення 
повних пружних енергій пластини, отриманих за 
допомогою (5), де напруження визначені (3) та 
МСЕ збігаються з дуже високою точністю (різниця 
між ними становить порядку 10–5%). Редукційні ко-
ефіцієнти розраховані за (7) та МСЕ теж однакові 
(різниця порядку 10–4%). Відповідні графіки залеж-
ностей П, ςсер, ψ, bпр від дійсної ширини пластини b 
представлені нижче.

Рис. 3. Залежність повної пружної енергії П від ширини b

Рис. 4. Залежність середньої питомої пружної енергії ςсер 
від ширини b
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Рис. 5. Залежність редукційного коефіцієнта ψ від ширини 
b

Рис. 6. Залежність приведеної ширини пояска bпр від 
ширини b

ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Як видно із вищенаведених графіків, закон при-

веденої ширини пояска bпр = bпр(b) на рис. 6 найбільш 
подібний до закону повної пружної енергії П = П(b) 
на рис. 3. Екстремуми цих функцій визначені при од-
ній і тій же дійсній ширині пластини (пояску) b. Закон 
середньої густини пружної енергії ςсер= ςсер(b), визна-

чений за (6) і представлений на рис. 4, не враховує ха-
рактерний «горб», властивий для закону повної пруж-
ної енергії (див. рис. 3) та приведеної ширини пояску 
(див. рис. 6), а характеризує лише середню густину 
пружної енергії, яка прямує до нуля при збільшенні 
ширини пластини до нескінченності. У принципі при 
виводі загальної формули для редукційного коефі-
цієнту ψ (див. першу формулу (7)) неявно закладені 
енергетичні залежності, але до уваги взятий тільки 
один компонент – нормальні напруження σx. Залеж-
ність для повної енергії П = П(b) враховує всі компо-
ненти напруженого стану.

Як видно з вищенаведених графіків, стабілізація 
значення повної енергії П та приведеної ширини bпр 
відбувається при b/a > ≈2,0. Це означає, що подальше 
збільшення ширини пояску при b/a > 2,0 є недоцільне 
при законі дотичних навантажень pνx (8). Отже, зако-
ни повної енергії та приведеної ширини пояску дають 
змогу вирішувати задачі мінімальної матеріалоємнос-
ті при забезпеченні необхідної міцності або несучої 
здатності.

ВИСНОВКИ
Вище було обґрунтовано подібність закону повної 

пружної енергії залежно від ширини пластини до за-
кону приведеної ширини пластини (пояску). Показано, 
що енергетичний метод, як допоміжний, може бути за-
стосований паралельно з класичним, а також викорис-
таний як самостійний для створення залежностей, що 
пов’язують ефективну ширини пояску з параметрами 
вузла та проведення оптимальних досліджень.

Надалі планується дослідження поведінки пояску 
балки з різкою зміною висоти стінки при пружному 
та пружно-пластичному деформуванні та розробка 
відповідних методик для ефективної (приведеної) 
ширини пояску, застосовуючи в т. ч. ідею обговорю-
ваного енергетичного методу, пристосованого в т. ч. і 
для пружно-пластичного деформування.
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Abstract. The paper is devoted to research and development of novel identification method of static and incremental 
inductances, as well as permanent magnets flux of interior permanent magnets synchronous motors.
The relevance of the identification methods design for the synchronous motors electrical parameters during a self-
commissioning procedure is substantiated.
The proposed method is based on the flux linkages estimation in a current-controlled closed-loop system with robust-
ness properties with respect to inverter nonlinearities.
The experimental installation with an interior permanent magnets synchronous motorwas developed, manufactured 
and configured for the verification of the proposed method. A set of programs was developed for the method testing 
as well. The installation can be used to investigate a wide range of control algorithms for electromechanical systems 
with interior permanent magnets synchronous motors.
The experimental study demonstrates that the presented method guarantees the identification of static and incremental 
inductances, as well as permanent magnets flux of the interior permanent magnets synchronous motor. The identifica-
tion algorithm has a typical structure of the modern vector-controlled electrical drives.It can be used to improve the 
dynamic performance and efficiency of vector-controlled interior permanent magnets synchronous motors in torque, 
speed or positions control modes. Additionally, the estimated fluxes provide the information about saturation of the 
synchronous motor magnetic system.
From the results of the experimental study, it follows that the influence of the cross-coupling is insignificant for the 
investigated interior permanent magnets synchronous motor. It is shown that the saturation of the magnetic system is 
negligible for the working range of the stator currentsas well.
The validity of the conclusions and recommendations are confirmed by the coincidence of the simulation study results 
with the experimental data.
Key words: interior permanent magnets synchronous motor; flux linkage estimation; static and incremental 
inductances.
Анотація. Робота присвячена питанням розробки та дослідження нового методу визначення статичних та ін-
крементальних індуктивностей, а також значення магнітного потоку постійних магнітів явнополюсних синх-
ронних двигунів із постійними магнітами при самоналаштуванні.
Обґрунтовано актуальність розробки методів ідентифікації електричних параметрів явнополюсних синхронних 
двигунів при самоналаштуванні синхронних електроприводів.
Розроблений метод ідентифікації електричних параметрів явнополюсних синхронних двигунів базується 
на визначенні оцінених значень потокозчеплень двигуна в замкненій системі регулювання струмів із 
властивостями робастності до неідеальностей інвертора.
Для верифікації методу розроблено, виготовлено та налаштовано експериментальну установку з явнополюсним 
синхронним двигуном із постійними магнітами, а також комплекс програм для дослідження методу 
ідентифікації індуктивностей і магнітного потоку постійних магнітів двигуна. Установка може застосовуватися 
для дослідження широкого спектру алгоритмів керування електромеханічними системами з явнополюсними 
синхронними двигунами з постійними магнітами.
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КОРАБЛЕБУДУВАННЯ № 2   2019ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНIКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНIКА
Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка

Проведене експериментальне дослідження показує, що представлений метод забезпечує визначення статичних 
та інкрементальних індуктивностей, а також значення магнітного потоку постійних магнітів в умовах 
самоналаштування явнополюсного синхронного двигуна. Алгоритм ідентифікації має типову структуру 
сучасних векторно-керованих електроприводів. Він може застосовуватися для підвищення динамічних 
показників у режимі керування моментом, швидкістю або положенням. Додатково оцінені значення 
потокозчеплення дають інформацію про насичення магнітної системи синхронного двигуна.
З результатів експериментального дослідження випливає, що в досліджуваному явнополюсному синхронному 
двигуні вплив суміжного струму на потокозчеплення є несуттєвим. Також визначено, що насичення магнітної 
системи є незначним для робочого діапазону зміни струмів статора.
Достовірність та обґрунтованість висновків і рекомендацій підтверджується збігом результатів математичного 
моделювання з експериментальними даними.
Ключові слова: явнополюсний синхронний двигун з постійними магнітами; оцінювання потокозчеплення; 
статичні та інкрементальні індуктивності. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Явнополюсні синхронні двигуни з постійними 

магнітами (англ. Interior permanent magnet synchronous 
motor, IPMSM) є простішими за конструкцією та від-
повідно дешевшими за неявнополюсні синхронні 
двигуни [1–4]. Реалізація алгоритмів векторного ке-
рування потребує точної інформації про параметри 
IPMSM [5; 6]. На точність ідентифікації параметрів 
IPMSM можуть суттєво впливати неідеальності ін-
вертора, основними з яких є: «мертвий час» інверто-
ра впливає на відпрацювання напруги в зоні малих 
струмів; еквівалентний активний опір змінюється 
залежно від режиму роботи інвертора. Також наси-
чення магнітного кола IPMSM впливає на оцінку ін-
дуктивностей. Отже, актуальною є розробка методу 
визначення індуктивностей IPMSM, на точність якого 
не впливатимуть неідеальності інвертора.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
І ПУБЛІКАЦІЙ

Методи ідентифікації параметрів поділяються 
на два класи: онлайн-ідентифікація та офлайн-іден-
тифікація або процедура самоідентифікації (англ. 
self-commissioning). Методи онлайн-ідентифікації 
переважно базуються на використанні адаптивного 
керування в робочих режимах двигуна [4]. У [7] для 
ідентифікації індуктивностей застосовано нейронну 
мережу, а у [8] до двигуна подаються високочастотні 
прямокутні імпульси струму для оцінки параметрів. 
Методи офлайн-ідентифікації використовуються в 
режимі ініціалізації IPMSM і вимагають спеціальних 
умов тесту. В [9] індуктивності визначаються за ви-
глядом перехідної характеристики струму при сту-
пінчастій зміні напруги статора. Цей підхід вимагає 
спеціального підключення обмоток статора та неру-
хомого ротора. У [10] індуктивності обчислюються 
на основі розрахунку імпедансу статорних обмоток 
та оцінки втрат у сталі машини з прикладанням ви-
сокочастотного струмового сигналу. В [11; 12] для 
ідентифікації індуктивностей застосовано алгоритм 
найменших квадратів в умовах дії прямокутних ім-
пульсів напруги статора. Недоліками методів [9–12] є 
залежність від неідеальностей інвертора, адже двигун 

працює в діапазоні «малих» струмів і напруг. Також 
в [11; 12] використовується розімкнене інтегрування 
струмів, що впливає на точність оцінки параметрів.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою роботи є розробка методу експеримен-

тального визначення статичних та інкрементальних 
індуктивностей, а також магнітного потоку постій-
них магнітів IPMSM, на точність результатів якого 
не впливають неідеальності інвертора і зміни еквіва-
лентного активного опору статора.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
За умови, що взаємні індуктивності статора від-

сутні, після перетворень до синхронної системи ко-
ординат ротора (d-q) динаміка струмів IPMSM опису-
ється такими рівняннями [1]:
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де ω  – кутова швидкість; ud , uq  – статорні напру-
ги; id , iq  – статорні струми, R  – еквівалентний актив-
ний опір статорних обмоток; �d d d d md fL i i L i� � � � ,  
�q q q qL i i� � �  – потокозчеплення за вісями d 
та q; L id d� � , L iq q� �  – індуктивності статора; 
L i constmd f =  – магнітний потік постійних магнітів; 
pn  – кількість пар полюсів.

Відмітимо, що в  присутні чотири параметри, які в 
загальному випадку є невідомими: активний опір R ,  
індуктивності L id d� � , L iq q� �  та магнітний потік по-
стійних магнітів L imd f .

Метод розрахунку індуктивностей L id d� � , 
L iq q� �  і магнітного потоку L imd f  полягає в отриман-
ні залежностей потокозчеплення від струму �d di� � , 
iq = 0  та �q qi� � , id = 0  за умови: a) швидкість ротора 
стабілізується зовнішнім рушієм; б) відповідні стру-
ми id  та iq  змінюються повільно за лінійним законом, 
так, що динамікою струмів в  можна знехтувати.

Для відпрацювання струмів застосовано  
ПІ-регулятори струму у вигляді
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де i i iq q q� � * , i i id d d� � *  – похибки регулювання 
струмів, iq* , id*  – задані значення струмів, xd , xq  – 
інтегральні складники, ki > 0 , kii > 0  – коефіцієнти 
пропорційної та інтегральної складових частин регу-
ляторів.

Регулятори  забезпечують асимптотичність регу-
лювання струмів, тобто lim ,

t d qi i
��

� � �  0  за умови, якщо 
струм змінюється від imax  до imin  за достатньо вели-
кий проміжок часу, що дозволяє розглядати тест як 
роботу в усталеному режимі з id = 0 , iq = 0 .

Перевагою такого методу є те, що при нульовому 
суміжному струмі виключається вплив зміни актив-
ного опору та нелінійностей інвертора. Умови тесту 
передбачають роботу в статичному режимі, тому з 
отриманих характеристик потокозчеплень можна ви-
значити насичення магнітної системи, розрахувати 
індуктивності та магнітний потік постійних магнітів.

Визначення потокозчеплень. В усталеному режи-
мі за умови id = 0 , id = 0 , id = 0 з  залежність пото-
козчеплення за віссю q дорівнює

�q q
d

n

i
u
p

� � � �
�

.

Аналогічно для iq = 0 , iq = 0 , iq = 0  потокозче-
плення за віссю d визначається як

�d d
q

n

i
u

p
� � �

�
.

За умов id = 0 , iq = 0 , � � const  з рівняння  ви-
значається магнітний потік постійних магнітів L imd f  
за такою формулою:

L i imd f d d� �� �� 0 .

Після отримання характеристик , , для подальшо-
го аналізу вони апроксимуються. Для цього застосо-
вується «Curve Fitting Toolbox» у програмному серед-
овищі MatLab.

Статичні індуктивності Ld , Lq , а також інкремен-
тальні індуктивності Lde , Lqe у разі насичення магніт-
ної системи розраховуються за формулами:

L i
i

id d
d d

d

� � � � �� , L i
i

iq q
q q

q

� � � � ��
,

L i
ide d
d

d

� � � ��
�

, L i
iqe q
q

q

� � � ��

�
.

Результати експерименту. Для експеримен-
тального тестування розроблено, виготовлено та на-
лаштовано експериментальну установку з IPMSM 
потужністю 3 кВт, параметри якого наведено в До-
датку.

До складу експериментальної установки, функці-
ональну схему якої показано на рис. 1, входять такі 
блоки:

− силовий перетворювач потужністю 3 кВт;
− IPMSM потужністю 3 кВт (М1) та асинхрон-

ний двигун потужністю 2.2 кВт (М2);
− керуючий контролер на базі 32-розрядного 

цифрового сигнального процесора TMS320F28335 з 
плаваючою комою, в якому програмно реалізуються 
алгоритми керування IPMSM;

− два фотоімпульсні датчики швидкості (енко-
дери) з розподільчою здатністю 4096 імп/об;

− пульт керування;
− ПК для програмування контролеру та візуа-

лізації перехідних процесів;
− серійний векторно-керований електропривод 

для керування асинхронним двигуном М2.
Для визначення положення осі магнітного по-

току до однієї обмотки статора IPMSM було подано 
постійну напругу, внаслідок чого ротор машини був 
зорієнтований уздовж дії струму. Таке положення від-
повідає нульовому куту повороту системи координат 
(d–q) відносно (a–b). Надалі це положення зберігаєть-
ся в пам’яті контролера.

Тестування проведено для постійної швидко-
сті � � 157  рад/с, яка відповідає частоті живлення 
50 Гц. Струми id та iq змінювалися від imax .= 7 5  А до 
imin .� �7 5  А (значення близькі до номінальних) лі-
нійно від часу, приблизно за 60 с. Прийняті значення 
коефіцієнтів регуляторів струму ki = 30 , kii = 1250  
забезпечують достатню швидкодію контурів регу-
лювання струму для розгляду процесів регулювання 
струмів як квазіусталених.

Експериментально отримані залежності �d di� �  
та �q qi� �  представлено суцільними лініями чорного 
кольору на Рис. 2а) та Рис. 2б), тоді як апроксимовані 
залежності показано штрихованими лініями червоно-
го кольору. Експериментальні дані попередньо від-
фільтровано без втрати характеру їх зміни. З графіків 
на Рис. 2б) видно, що при нульовому iq = 0  потокоз-
чеплення �q qi �� � �0 0 , що потребує додаткового 
дослідження. Залежність �d di� �  апроксимована тіль-
ки в діапазоні від’ємних значень струму, оскільки цей 
діапазон відповідає робочому режиму IPMSM.

Вигляд залежностей �d di� �  і �q qi� �  свідчить, 
що індуктивність L id d� �  зменшується зі збільшенням 
струму id > 0  внаслідок насичення магнітної систе-
ми, що корелюється з даними [9], [13]. Для id < 0  у 
розглянутому діапазоні струмів насичення є незна-
чним. Індуктивність L iq q� �  також дещо зменшується 
в зоні номінальних значень струму iq , але з достат-
ньою для практики точністю може вважатися постій-
ною. Отже, функції потокозчеплень допускають таку 
лінійну апроксимацію:

�d d di k i k� � � �1 2 ,
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�q q qi k i k� � � �3 4 ,

де km , m = 1 2 3 4, , ,  – коефіцієнти апроксимації.
З рис. 2а) в точці id = 0  отримано значення маг-

нітного потоку постійних магнітів L i kmd f = =2 0 615.
Вс. З Рис. 2б) при нульовому струмі iq = 0  пото-

козчеплення складає �q qi k�� � � �0 0 0114 .  Вс 
(2 % від L imd f ). Отримані значення індуктив-
ностей: L kd = =1 35 4.  мГн за умови id < 0 , 
L kq = =3 53 6.  мГн.

Аналогічне дослідження було проведено для ви-
падку ненульового суміжного струму. Залежності  
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Рис. 1. Функціональна схема експериментальної установки
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Рис. 2. Залежності потокозчеплень від струму: а) �d di� � , б) �q qi� �
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потокозчеплень ,  модифікуються з урахуванням падіння 
напруги на активному опорі статора до такого вигляду:

�q d q
d d

n

i i
u Ri

p
,� � � �

�
�

, �d d q
q q

n

i i
u Ri

p
,� � � �

�
.

Отримані залежності потокозчеплень  зображено 
на Рис. 3.

Як випливає з аналізу Рис. 3, індуктивність Ld  
(нахил Ψd ) несуттєво залежить від зміни iq . Анало-
гічний висновок справедливий для Lq та id .

Графіки перехідних процесів в умовах тесту іден-
тифікації �d di� �  і �q qi� �  (Рис. 2а) та Рис. 2б) пред-
ставлено на Рис. 4 та Рис. 5 відповідно.

Результати моделювання в системі з ідеальним ін-
вертором (без ШІМ) для випадку дослідження �q qi� �  
показано на Рис. 6. Порівнюючи перехідні процеси 
Рис. 5 і Рис. 6, можна встановити високий ступінь 
збігу графіків перехідних процесів для змінних, які 
необхідні для ідентифікації. Водночас суттєва різни-
ця в поведінці напруги uq  в реальній установці та в 

                                                       а)                                                                                                    б)
Рис. 3. Залежності потокозчеплень від струму: а) �d d qi i,� � , б)�q d qi i,� �
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Рис. 5. Експериментальні графіки перехідних процесів дослідження �q qi� �

Рис. 6. Результати моделювання в системі з ідеальним інвертором при дослідженні залежності �q qi� �
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моделюванні свідчить про вплив «мертвого часу» ін-
вертора, що не враховано в моделі, але ця змінна не 
використовується для визначення залежності �q qi� � .  
Цей висновок є справедливим також для тесту з ви-
значення залежності �d di� � .

ВИСНОВКИ
Запропоновано метод експериментального визначен-

ня статичних та інкрементальних індуктивностей, а також 
магнітного потоку постійних магнітів IPMSM на основі 
оцінених функцій потокозчеплень від струмів. На точність 
результатів ідентифікації не впливають неідеальності ін-
вертора і зміни еквівалентного активного опору статора.

Розроблено експериментальну установку з 
IPMSM, яка дозволяє виконувати дослідження про-

цесів керування та методів ідентифікації параметрів. 
З використанням розробленої установки експеримен-
тально визначено параметри досліджуваного двигуна: 
магнітний потік постійних магнітів L imd f = 0 615.  Вс, 
індуктивності Ld = 35 4.  мГн за умови id < 0  та 
Lq = 53 6.  мГн. Показано, що індуктивності машини 
не залежать від струмів за суміжною віссю.

Додаток. Параметри синхронного двигуна NORD 
SK 100T/4 TF IG4 (М1): номінальна потужність 
Pn = 3  кВт, номінальна швидкість �n � 220  рад/с (но-
мінальна частота живлення f = 70  Гц), номінальний 
момент Tn = 13 6. Нм, кількість пар полюсів pn = 2 , 
номінальний струм In = 5 4.  А (діюче значення), ак-
тивний опір Rn = 1 3.  Ом.
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Abstract. Remote-controlled underwater vehicles are an effective tool for monitoring the underwater situation. In shal-
low waters, it is advisable to use autonomous underwater vehicles with a beacon. The composition of the propulsion 
and steering complex of such devices should have an optimal number of engines and provide high maneuverability. 
Therefore, the structure of the propulsion and steering complex was chosen, which is composed of two mid-flight and 
one vertical engine.
The aim of the work is the development of an automatic motion control system for an autonomous underwater vehicle 
with a beacon, the propulsion-steering complex of which includes one vertical and two mid-flight propulsion, based 
on fuzzy logic. The research is carried out by the method of mathematical modeling in the environment of MatLab-
Simulink.
A feature of the developed system is the dynamic distribution of power between the tasks of turning and stabilizing the 
cruising speed. This is ensured by the power distribution unit, the task of which is to establish a control signal to the right 
and left main engine separately. If the total control signal for the cruising speed and course change exceeds the maximum, 
then the signal processing priority is given to the control of the course, and the remainder is given to the cruising speed.
For the automatic motion control system, heading and forward speed controllers based on fuzzy logic have also been 
developed.
For translational speed, a PI controller is used, which provides stabilization of vertical and cruising speed. The output 
of the vertical speed controller is the power factor of the vertical propulsion device, and the output of the sustainer 
controller is the power factor of the general operation of the marching engines.
To stabilize the course, a fuzzy PD controller is used, the output of which is the coefficient of the power difference 
between the mid-flight engines.
The novelty of the developed control system is due to the dynamic distribution of the control signal for the marching 
propulsors between its marching and turning movement.
This motion control system is intended as a component of the lower level of the three-level hierarchical control system 
of search-type underwater vehicles. And it is used for stabilization tasks on the course or at a point.
Key words: fuzzy logic; heading controller; translational speed controller.
Анотація. Телекеровані підводні апарати є ефективним засобом для моніторингу підводної обстановки. На 
мілководних акваторіях доцільне використання автономних підводних апаратів із радіобуєм. Склад рушійно-
кермового комплексу таких апаратів повинен мати оптимальну кількість двигунів і забезпечувати високу ма-
невреність. Тому було обрано структуру рушійно-кермового комплексу, що складається із двох маршових та 
одного вертикального двигуна.
Метою роботи є розробка системи автоматичного керування рухом для автономного підводного апарата з радіо-
буєм, до складу рушійно-кермового комплексу якого входить один вертикальний і два маршові рушії, на основі 
нечіткої логіки. Дослідження проводиться методом математичного моделювання в середовищі MatLabSimulink.
Особливістю розробленої системи є динамічне розподілення потужності між задачами повороту та стабілізації 
маршової швидкості. Це забезпечується блоком розподілення потужності, задачею якого є встановлення сиг-
налу керування на правий і лівий маршовий двигун окремо. Якщо сумарний сигнал керування для маршової 
швидкості та зміни курсу перевищує максимальний, то пріоритет відпрацювання сигналу віддається регулю-
ванню курсу, а залишок – маршовій швидкості.
Для системи автоматичного керування рухом також було розроблено регулятори курсу та поступальної 
швидкості на основі нечіткої логіки.
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Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Для поступальної швидкості використовуються ПІ регулятор, який забезпечує стабілізацію вертикальної та 
маршової швидкості. Виходом регулятора вертикальної швидкості є коефіцієнт потужності вертикального ру-
шія, а виходом регулятора маршового руху – коефіцієнт потужності спільної роботи маршових двигунів.
Для стабілізації курсу використовується нечіткий ПД регулятор, виходом якого є коефіцієнт різниці потужності 
між маршовими двигунами.
Новизна розробленої системи керування зумовлена динамічним розподіленням сигналу керування для маршо-
вих рушіїв між його маршовим і поворотним рухом.
Така система керування рухом призначена як складова частина нижнього рівня трирівневої ієрархічної системи 
керування підводних апаратів пошукового типу і використовується для задач стабілізації на траєкторії або в точці.
Ключові слова: нечітка логіка; регулятор курсу; регулятор поступальної швидкості.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Для моніторингу підводної обстановки добре себе 
зарекомендувало застосування безекіпажних під-

водних апаратів (далі – ПА). Моніторинг підводної 
обстановки охоплює великі площі, що ставить певні 
вимоги для підводних апаратів.

Самохідні пошукові та інспекційні підводні апа-
рати зазвичай мають велику маршову швидкість для 
швидкого руху по акваторії, тому основними спожи-
вачами енергії є маршові двигуни [1]. Виходячи з цьо-
го, більша частина пошукових апаратів має рушійно-
кермовий комплекс (РКК), що складається з одного 
вертикального та двох маршових рушіїв. Така систе-
ма дає змогу маневрувати в горизонтальній площині 
за допомогою різності упорів на рушіях, а також ви-
користовувати максимальну потужність горизонталь-
них рушіїв на прямих ділянках маршруту.

Складністю керування таким РКК є необхідність 
оптимального розподілення сигналів керування на 
маршові двигуни при одночасному русі з поворотом, 
тому що маршовий рух і поворот забезпечується од-
ними й тими самими виконавчими механізмами.

Одним із прикладів використання такого типу 
РКК є автономний підводний апарат із радіобуєм, 
призначений для моніторингу мілководних акваторій 
[2]. Вибір такого РКК зумовлений вимогами до його 
габаритних показників та автономності роботи.

Під час моніторингу підводної обстановки в по-
шукових цілях або інспекції великої площі виникає 
необхідність керувати саме швидкістю руху апарата, 
а також його курсом. До таких режимів роботи на-
лежить уникнення зіткнень із рухомими об‘єктами, 
сканування донної поверхні гідролокаторами бічного 
огляду, пошук засобами відеоспостереження тощо. 
Таким чином, виникає необхідність розробки систе-
ми автоматичного керування, що зможе задовольнити 
ці потреби.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх публікацій показує, що для сис-
тем автоматичного керування рухом підводних апа-
ратів ставиться задача стабілізації однієї [3–5] або 
декількох координат [6].

Використання лінійних ПІД регуляторів навіть із 
нечіткими коефіцієнтами мають великий час перехід-
ного процесу [4–8], тому при спільній роботі регуля-
торів можливі великі затримки.
ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ 

ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Здебільшого для системи автоматичного керуван-

ня рухом підводного апарата забезпечують стабіліза-
ції однієї вихідної величини для одного або декількох 
виконавчих механізмів, а задачі стабілізації двох або 
більше вхідних величин одним виконавчим механіз-
мом вимагає більш складної реалізації та визначення 
пріоритетних задач.

Задачею розробленої системи автоматичного ке-
рування рухом є стабілізація курсу та маршової швид-
кості, яка забезпечується двома маршовими рушіями. 
Для виконання цього завдання, окрім регуляторів ста-
білізації курсу та маршової швидкості, необхідно роз-
робити регулятор розподілення потужності двигунів із 
динамічним розподіленням пріоритету між цими зада-
чами. Система керування рухом повинна забезпечува-
ти високі показники якості як при одиночній роботі, 
так і при спільній роботі обох регуляторів одночасно.

Метою роботи є розробка системи автоматичного 
керування рухом для АПА РБ, до складу РКК якого 
входить один вертикальний і два маршові рушії, на 
основі нечіткої логіки, яка реалізує динамічне розпо-
ділення потужності між задачами повороту та стабі-
лізації маршової швидкості, що забезпечує викорис-
тання повної потужності двигунів на маршовий рух 
при встановленому заданому курсі.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Як об’єкт дослідження обрано автономний під-
водний апарат із радіобуєм, призначений для моніто-
рингу підводної обстановки на мілководних аквато-
ріях.

Предмет дослідження – система керування ру-
шійно-кермовим комплексом підводного апарата, яка 
розподіляє упори маршових рушіїв для задач стабі-
лізації курсу та швидкості. Синтез регуляторів для 
стабілізації курсу та швидкості синтезовано на основі 
нечіткої логіки.
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Дослідження проводиться методом математич-
ного моделювання на основі стимулятору руху АПА 
РБ, що створено в MatLabSimulink, математична мо-
дель якого представлена у [9; 10].

Основний матеріал
Структура системи автоматичного керування 

рухом АПА РБ (рис. 1) включає два регулятори по-
ступового руху (маршового (МШ) та вертикального 
(ВШ)), регулятор курсу (РК) і блок розподілення по-
тужності (РП).
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Рис. 1. Структура системи САК РПА

Розроблена система керування є складовою час-
тиною трирівневої ієрархічної системи автоматич-
ного керування [11]. Таким чином, задачею системи 

автоматичного керування рухом є стабілізація маршо-
вої та вертикальної швидкості АПА РБ, а також його 
курсу. Виникає необхідність синтезу регуляторів по-
ступального руху та кутової орієнтації.

Блок розподілення навантаження слугує для роз-
поділення сигналу керування між елементами РКК. 
Сигнал керування вертикальним двигуном pvв переда-
ється без змін, а спільний сигнал керування маршо-
вими двигунами pvм та різносторонній – pvм необхідно 
корегувати, якщо їх сума більша за максимальний 
сигнал керування. Насамперед при розподіленні на-
пруги на маршові двигуни більш пріоритетними за-
дачами є стабілізація курсу. Таким чином, вихідний 
вектор керування матиме вигляд:
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де Umax – номінальна напруга двигунів.
Для забезпечення стабілізації поступальної швид-

кості (СПШ) (маршової та вертикальної) використо-
вується ПІ регулятор на базі нечіткої логіки [12]. Його 
терми представлені на рис. 2 у графічному вигляді.

База правил регулятора представлена у вигляді 
табл. 1.

Таблиця 1. База правил нечіткого регулятора СПШ
εv

iεv
NB N Z P PB

N PB PB P Z N
Z PB P Z N NB
P P Z N NB NB

а) б)

в)

Рис. 2. Терми нечіткого регулятора стабілізації поступальної швидкості а) похибка; б) інтеграл похибки; в) вихідний сигнал
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Регулятор стабілізації швидкості працює для 
встановлення як вертикальної, так і маршової швид-
кості АПА РБ. Перехідні процеси роботи регулятора 
представлені на рис. 3.

Показники якості перехідного процесу представ-
лені у табл. 2.

Таблиця 2. Показники якості роботи регулятора

№ Показник
Вертикальний Маршовий

const var const var

1. Початкове 
відхилення, м/c 0,45 0,1 1 0,2

2. Час перехідного 
процесу, с 2,5 1,5 1,5 1,2

3. Статична похибка, 
м/c 0,001 0,001 0,001 0,001

4. Перерегулювання, 
% 0 5 3,8 7

Для стабілізації курсу використовується нечіткий 
ПД регулятор (рис. 4).

База правил регулятору курсу представлена в  
вигляді табл. 3.

Таблиця 3. База правил нечіткого регулятора
εα

dεα
NB N Z P PB

NB PB PB PS P NB
N PB PS P Z NB
Z PB P Z N NB
P PB Z N NS NB

PB PB N NS NB NB

Для перевірки якості роботи РК знімаємо перехід-
ні процеси при сталому та змінному вхідному сигна-
лу (рис. 5).

Показники якості регулятору курсу без посту-
пального руху (табл. 4).

а) б)

в) г)
– задане значення; – діюче значення

Рис. 3. Перехідні процеси стабілізації швидкості: а) вертикальний рух із постійною швидкістю; б) вертикальний рух зі 
змінною швидкістю; в) маршовий рух із постійною швидкістю; г) маршовий рух зі змінною швидкістю
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Таблиця 4. Показники якості роботи регулятора
№ Показник const var
1. Початкове відхилення, град 20 5
2. Час перехідного процесу, с 2,75 0,75
3. Статична похибка, град відсутня відсутня
4. Перерегулювання, % 0 5
5. Запізнювання, с - 0,15

При спільній роботі всіх регуляторів перехідні 
процеси набудуть вигляду (рис. 6).

Показники якості при спільній роботі всіх регуля-
торів зведено в табл. 5.

Таблиця 5. Показники якості при спільній роботі
№ Показник МШ ВШ РК

1. Початкове 
відхилення 1 м/с -0,45 м/с 20 град

2. Час перехідного 
процесу, с 3 3,5 2,2

3. Статична похибка 0,001 м/с 0,001 м/с відсутня
4. Перерегулювання, % 2,5 6 3

Результати. Удосконалення системи керування 
рухом дає можливість використання повної потужнос-

Рис. 4. Терми нечіткого регулятору курсу: а) похибка; б) диференціал похибки; в) вихідний сигнал

Рис. 5. Перехідні процеси стабілізації курсу: а) α0 = const; б) α0 = var

а) б)

в)

а) б)
– задане значення; – діюче значення



27

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ № 2   2019АВТОМАТИЗАЦIЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-IНТЕГРОВАНI ТЕХНОЛОГIЇ

Рис. 6. Перехідні процеси роботи системи автоматичного керування рухом АПА РБ а) регулятор маршової швидкості; 
б) регулятор вертикальної швидкості в) регулятор курсу

а) б)

в)
– задане значення; – діюче значення

ті маршових двигунів для задач повороту та виконання 
маршового руху підводного апарата. Це досягається роз-
поділенням сигналу керування таким чином, що при пе-
ревищенні сигналу керування відбувається пріоритетний 
розподіл із перевагою повороту апарата, а нечіткі регуля-
тори забезпечують основні задачі руху. Реалізація керу-
вання за пріоритетами збільшує загальну швидкодію сис-
теми автоматичного керування при завданні одночасного 
встановлення маршової швидкості та курсу порівняно з 
сумою часу стабілізації окремо курсу та швидкості.
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Розроблена система керування рухом автоном-
ного підводного апарата має високу швидкодію (не 
перевищує 3,5 с), що справедливо навіть при одно-
часній роботі усіх регуляторів. Наявність статичної 
похибки при поступальній швидкості зумовлена на-
явністю нечіткого нуля в регуляторах. Така статична 
похибка є невеликою, тому нею можна знехтувати.

При спільній роботі регуляторів показники якос-
ті змінилися несуттєво. Збільшення часу перехідного 
процесу стабілізації маршової швидкості зумовлено 
пріоритетною задачею стабілізації курсу, а збільшен-

ня часу перехідного процесу стабілізації вертикаль-
ної швидкості – наявністю обертової швидкості разом 
із маршовою, що впливає на динаміку прискорення 
по вертикальній осі апарата [9].

ВИСНОВКИ
У розробленій системі керування рухом підвод-

ного апарату вперше застосовано динамічний розпо-
діл сигналів керування маршовими двигунами з ви-
користанням пріоритетності завдань маршового руху 
та встановлення курсу. Таким чином, встановлено 
зв‘язок між окремими регуляторами маршової швид-
кості та стабілізації курсу без окремого незмінного 
розподілення часток потужності маршових приводів 
на кожне з цих завдань, що дає змогу при встановле-
ному курсі використовувати маршові двигуни на по-
вну потужність. Загальний час перехідного процесу 
зменшується внаслідок початку розгону маршового 
руху за наявності не споживаної частки потужності 
маршових двигунів при стабілізації курсу.

Надалі ця система буде використовуватися як ви-
конавчий рівень ієрархічної системи автоматичного 
керування моніторингу підводної обстановки.
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Abstract. With globalization accelerating in the world economy, managerial innovations and ways to ensure the intel-
lectualization of the activities of modern enterprises and companies that are capable of ensuring their further holistic 
development comes first. The formation and implementation of an effective mechanism for holistic development man-
agement of an enterprise, taking into account the processes of intellectualization, enables it to achieve a decent level of 
competitiveness in all markets and take the available advantages of modern information technologies. The purpose of 
the article is to develop an effective mechanism for management the holistic development of the enterprise, taking into 
account the processes of intellectualization and socio-economic factors of macro- and mega- levels. The methodologi-
cal basis of the study is method of comparison, method of informal content analysis, graphical method and method of 
generalizing information obtained from available sources of information. The analysis of key indicators on the topic of 
the research identified the need to develop new approaches to the intensification of production and marketing activities, 
improving the quality of products and services, finding new markets and attracting investors to domestic enterprises. 
It was determined that the intellectualization of the enterprise should be based on the effective usage of information 
technology and intellectual resources (human capital). A new conceptual contribution is the proven interdependence 
between the process of intellectualization of enterprise activity and its holistic development. It is emphasized that the 
human resources management of the enterprise, as the main carrier of intellectualization of the enterprise`s activities, 
is predominantly strategic in nature, while financial management is mainly an operational function without which the 
implementation of other types of management is impossible. A mechanism for managing the holistic development of 
an enterprise, taking into account the processes of intellectualization and socio-economic factors of macro- and mega- 
levels, is proposed, which reflects the practical aspects of planning, implementation and control of quantitative and 
qualitative changes in its functioning.
Key words: holistic development; enterprise; information technologies; human capital; innovation; intellectualization 
of the management; global economy.
Анотація. В умовах прискорення процесів глобалізації у світовій економіці на перше місце виходять управлін-
ські інновації та шляхи забезпечення інтелектуалізації діяльності сучасних підприємств та компаній, які здатні 
забезпечити їх подальший холістичний розвиток. Формування та реалізація дієвого механізму управління хо-
лістичним розвитком підприємства з урахуванням процесів інтелектуалізації дає йому можливість досягти гід-
ного рівня конкурентоспроможності на всіх ринках та використати доступні переваги сучасних інформаційних 
технологій. Мета статті полягає у виробленні ефективного механізму управління холістичним розвитком під-
приємства з урахуванням процесів інтелектуалізації та соціально-економічних чинників макро- та мегарівнів. 
Методологічну основу дослідження становлять метод порівняння, метод неформалізованого контент-аналізу, 
графічний метод і метод узагальнення відомостей, отриманих із доступних джерел інформації. Аналіз ключо-
вих показників за тематикою проведення дослідження визначив необхідність вироблення новітніх підходів до 
інтенсифікації виробничої та збутової діяльності, підвищення якості продукції та послуг, пошуку нових ринків 
збуту та залучення інвесторів вітчизняними підприємствами. Було визначено, що інтелектуалізація діяльнос-
ті підприємства має базуватися на ефективному використанні інформаційних технологій та інтелектуальних 
ресурсів (людського капіталу). Новим концептуальним внеском є доведена взаємозалежність між процесом 
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інтелектуалізації діяльності підприємства та його холістичним розвитком. Наголошується на тому, що управ-
ління людськими ресурсами як головний носій інтелектуалізації діяльності підприємства носить переважно 
стратегічний характер, тоді як фінансове управління є переважно операційною функцією, без якої неможлива 
реалізація інших видів управління. Запропоновано механізм управління холістичним розвитком підприємства 
з урахуванням процесів інтелектуалізації та соціально-економічних чинників макро- та мегарівнів, який ві-
дображає практичні аспекти планування, реалізації та контролю за кількісними та якісними змінами в його 
функціонуванні.
Ключові слова: холістичний розвиток; підприємство; інформаційні технології; людський капітал; інновації; 
інтелектуалізація управління; глобальна економіка.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
В умовах глобалізації світогосподарських зв’язків 

процеси інтелектуалізації, як діяльності суб’єктів 
господарювання, так і управління, стають ключовим 
чинником їхнього подальшого розвитку. Інтелекту-
алізація на рівні окремих підприємств та компаній 
проявляється, як правило, в причинно-наслідково-
му зв’язку між учасниками соціально-трудових від-
носин, які є носіями людського капіталу та новими 
технологіями, що можуть інтенсифікувати виробни-
чий процес та прискорити розвиток підприємства. Ін-
телектуалізація господарських відносин є рушійною 
силою у виникненні конкурентної боротьби за во-
лодіння інтелектуалізованими представниками кон-
кретного соціуму та технологіями, які можуть бути 
використанні з їхньою допомогою. Досягнення гід-
ного рівня конкурентоспроможності та використання 
всіх зазначених переваг можливе лише за умови фор-
мування та реалізації дієвого механізму управління 
холістичним розвитком підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вітчизняні та зарубіжні науковці досить давно 
займаються дослідженням питань, що пов’язані з 
розвитком підприємства, управлінням даним проце-
сом та проявами холістичних характеристик у ньому. 
Зокрема, прихильниками процесуального підходу до 
визначення поняття «розвиток підприємства» є О.В. 
Шубравська [1], О.В. Раєвнєва [2] та Ю.С. Погорє-
лов [3]. У результаті свого розвитку підприємство, на 
думку на даних авторів, виконує сукупність певних 
взаємопов’язаних процесів і дій, які призводять до 
зміни його якісних та кількісних характеристик, не 
охоплюючи при цьому управління.

Виключно на якісних змінах у процесі розвитку 
підприємства наполягають такі автори, як Н.В. Афа-
насьєв, В.Д. Рогожин, В.І. Рудика [4] та Е.М. Корот-
ков [5]. При цьому вони зазначають, що в результаті 
реалізації даних якісних змін відбувається формуван-
ня нових властивостей системи (підприємства), під-
силюється її здатність чинити опір чинникам зовніш-
нього середовища.

Ю.А. Плугіна [6] висловлює думку про те, що 
розвиток підприємства реалізується за допомогою 

використання таких ключових ресурсів, як інте-
лектуально-кадрові та інформаційні технології. На 
нашу думку, такий ресурсний підхід є досить раці-
ональним в умовах інтелектуалізації всіх сфер еко-
номічної діяльності держави та окремих суб’єктів 
господарювання, включаючи процес інтелектуаліза-
ції управління.

Р.О. Побережний [7] та О.Є. Кузьмін [8] надають 
розвитку підприємства дещо філософського значен-
ня, відзначають циклічність та спіральність даного 
процесу. М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури [9] та 
В. Кифяк [10] є прихильниками визначення розвитку 
підприємства як довгострокової програми, що спря-
мована як на управління окремими видами діяльності 
підприємства, так і на управління ним загалом із ме-
тою досягнення відповідних пріоритетних цілей.

І.А. Богатирьов [11], Т.Б. Надтока, Г.А. Какуніна 
[12] та С.П. Дунда [13] розглядають поняття розвитку 
підприємства під кутом того, що воно є соціально-
економічною системою і взаємодіє як із внутрішнім 
середовищем, так із зовнішнім середовищем, сприй-
маючи зміни та реагуючи на них відповідно. Даний 
підхід, на нашу думку, є досить цікавим, але не до 
кінця вивченим і розкритим, особливо через переваги 
холістичного розвитку підприємств.

На даному етапі холістичне управління багатьма 
авторами розглядається виключно як одна з функцій 
маркетингу, яка направлена на формування певної 
загальної концепції в ньому, що покликана виріши-
ти питання взаємодії ключових маркетингових еле-
ментів між собою (Ф. Котлер [14], Т.О. Загорна [15], 
А.А. Криковцев [16], Н.О. Чучко [17]). На нашу дум-
ку, холістичне управління та холістичний розвиток не 
обмежуються виключно маркетинговою діяльністю, а 
можуть стосуватися всіх аспектів діяльності підпри-
ємства, інтегруючи їх у загальний механізм управлін-
ня холістичним розвитком підприємства. Схожої дум-
ки притримуються такі автори, як О.А. Козлова [18] 
та І.В. Семеняк [19].

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Таким чином, перш ніж формувати механізм 
управління холістичним розвитком підприємства з 
урахуванням процесів інтелектуалізації, необхідно 
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визначити соціально-економічні умови функціону-
вання підприємств із відповідними характеристиками 
зовнішнього середовища.

Мета дослідження – вироблення ефективного 
механізму управління холістичним розвитком під-
приємства з урахуванням процесів інтелектуалізації 
та соціально-економічних чинників макро- та мега-
рівнів.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Отримані результати ґрунтуються на застосуванні 
методу порівняння, неформалізованого контент-ана-
лізу, графічного методу та методу узагальнення відо-
мостей, отриманих із доступних джерел інформації. 
Об’єктом дослідження є соціально-економічні чин-
ники, що впливають на розвиток підприємств. Пред-
метом дослідження є методологічні та прикладні 
аспекти формування механізму управління холістич-
ним розвитком підприємства з урахуванням процесів 
інтелектуалізації.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Як зазначалося вище, соціально-економічні умо-

ви чинять значний вплив на холістичний розвиток 
підприємства, формуючи його позитивні чи негативні 
характеристики. Одним з основних показників діяль-
ності будь-якої економіки є рівень експорту продук-
ції, що виробляється вітчизняними підприємствами. 
Розглянемо динаміку середньої вартості експорту 
тони сировинної продукції України за 2011–2019 
роки (рис. 1).

Представлена на рис. 1 динаміка дозволяє робити 
висновок про те, що світові ринки сировини зараз не 
значно впливають на обсяги українського експорту. 
Девальвація юаню, що відбулася у 2019 році на тлі по-

силення конфронтації зі США, значним чином впли-
нула на економіки різних країн світу. У даних умовах 
продукція агропромислового комплексу України та 
метали можуть дещо знизитися в ціни, але швидко 
повернуться до своїх значень, адже середня вартість 
тони сировинної продукції зараз знаходиться на рівні 
2014 року. Падіння цін на енергопродукти дозволить 
нашій державі знизити об’єми імпорту, що сприятиме 
створенню передумов для холістичного розвитку під-
приємств та компаній.

Порівняємо товарну структуру експорту України 
за 2008 та 2018 рік (рис. 2).

Динаміка товарної структури експорту України, 
зображена на рис. 2, свідчить про те, що кризові яви-
ща світової економіки поряд із нестабільністю осно-
вних торговельних партнерів України можуть при-
звести до падіння експорту не лише в сировинних 
галузях нашої економіки, але й у харчовій, легкій та 
важкій помисливості, що є критичним, зважаючи на 
те, що їхні позиції на поточному етапі розвитку є до-
сить нестабільними.

У заданих умовах особливої важливості набу-
ває процес імплементації раціонального механізму 
управління холістичним розвитком підприємств да-
них секторів економіки з метою соціалізації бізнесу 
та приведення його у відповідність до міжнародних 
стандартів, підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняних товаровиробників в умовах посилення 
процесів глобалізації. Це створює певні загрози для 
стабільності соціально-економічних умов реаліза-
ції людського капіталу та потребує інтелектуалізації 
управління всіх видів діяльності суб’єктів господа-
рювання.

Така ситуація вимагає від керівництва вітчиз-
няних підприємств пошуку новітніх підходів до  
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Рис. 1. Динаміка середньої вартості експорту тони сировинної продукції України 
за 2011-2019 роки (тис. дол./тонну)
Джерело: побудовано за даними офіційного сайту Державної служби статистики України [20]
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інтенсифікації виробничої та збутової діяльності, 
підвищення якості продукції та послуг, пошуку нових 
ринків збуту та залучення інвесторів. Засобом для ви-
рішення вказаної проблеми може стати всебічна інте-
лектуалізація діяльності підприємства за допомогою 
використання інтелектуальних ресурсів (людського 
капіталу) та інформаційних технологій, що дозволить 
задіяти переваги холістичного розвитку підприємств.

Згідно з інформацією, представленою у звіті Світо-
вого економічного форуму щодо глобальної конкурен-
тоспроможності «The Global Competitiveness Report 
2018», Україна посідає 83-тю позицію в рейтингу се-
ред 140 досліджених країн. За підіндексом «Інновацій-
на спроможність» на 2018 рік Україна посідає 58-ме 
місце, а за підіндексом «Впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій» – 77-ме [21].

Європейське інноваційне табло станом на 2018 рік 
найбільш інноваційно розвиненою країною визнає 
Швецію. Також досить позитивними значеннями від-
мічені Данія, Фінляндія, Німеччина та Нідерланди. 
Україна, порівняно з лідерами даного рейтингу, від-
стає за всіма показниками, крім показників людських 
ресурсів (110,3%) та впливу зайнятості (77,5%) (рис. 
3). Найбільш слабкими місцями є зв’язки і підпри-
ємництво (9,5%) та інноваційне середовище (4,1% – 
2017 р., за 2010 р. та 2016 р. дані відсутні) [22].

Важливим чинником і показником, який характе-
ризує якість інтелектуальних ресурсів у глобальних 
масштабах, є Глобальний індекс конкурентоспромож-
ності талантів. У 2019 році Україна втратила за да-
ним індексом дві позиції, перемістившись з 61-го на  
63-тє місце (всього досліджувалося 125 країн світу). 
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Рис. 2. Товарна структура експорту України за 2008 та 2018 роки (%)
Джерело: побудовано за даними офіційного сайту Державної служби статистики України [20]
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Показники, що характеризують інноваційний та 
технологічний рівень держави, за даним індексом 
входять до таких критеріїв, як «ринкові та норматив-
ні можливості» і «глобальні знання». За критерієм 
«ринкові та нормативні можливості» у 2019 році по-
зиції України зросли лише за показником «розвиток 
кластерів» (101 місце, у 2018 році – 111 місце) [23]. 
Але при цьому слід зазначити, що критерій «глобаль-
ні знання» характеризує Україну як країну зі значним 
кадровим потенціалом (рис. 4).

Дана думка підтверджується значенням таких по-
казників, як «робоча сила з вищою освітою» – 2-ге 
місце, «наявність науковців та інженерів» – 24-те міс-
це і «дослідники» – 48-ме місце. При цьому зазнача-
ється, що публікаційна активність зменшилася: за по-
казником «статті в наукових журналах» за рік Україна 
втратила 15 позицій. Частка експорту з високою дода-
ною вартістю також зменшилася – Україна змістилася 
в рейтингу на 6 позицій.

ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Таким чином, українські підприємства володіють 
достатнім інтелектуальним потенціалом для впрова-
дження новітніх інформаційних технологій та здатні 
в повній мірі реалізувати механізм управління холіс-
тичним розвитком з урахуванням заданих вище кри-
теріїв.

При цьому інтелектуалізація управління холіс-
тичним розвитком підприємства має ґрунтуватися на 
чіткому визначенні його місії та цілей, комплексно-
му аналізі внутрішнього та зовнішнього середовища 
його діяльності (рис. 5).

На нашу думку, всі складники процесу управлін-
ня холістичним розвитком підприємства є взаємоза-
лежними та взаємодоповнюючими і мають функціо-
нувати в єдності. Управління стратегічним розвитком 

підприємства передбачає визначення пріоритетних 
моментів у його розвитку, згідно з якими мають кори-
гуватися та виконуватися всі інші види управлінської 
діяльності. Наступними за значимістю є фінансове 
управління та управління людськими ресурсами під-
приємства, адже, як було визначено в межах прове-
дення даного дослідження, вітчизняні підприємства 
володіють достатнім кадровим потенціалом, який 
розкритий не в значній мірі та потребує більшої ува-
ги. Тобто управління людськими ресурсами підпри-
ємства носить переважно стратегічний характер, тоді 
як фінансове управління є переважно операційною 
функцією, без якої неможлива реалізація інших видів 
управління.

Процеси інтелектуалізації діяльності підприєм-
ства набувають ключового значення для його холіс-
тичного розвитку в умовах посилення конкуренції на 
світових ринках. Вони дозволяють формувати та аку-
мулювати інтелектуалізований досвід на всіх рівнях 
підприємства, накопичувати потрібну інформацію, 
створювати передумови для передачі знань, освоєн-
ня та створення нових технологій. Маючи достатньо 
розвинений людський капітал та можливість викорис-
тання сучасних інформаційних технологій, вітчизня-
ні підприємства можуть успішно інтелектуалізувати 
свою діяльність та підвищити професійну компетент-
ність кадрів, забезпечивши стабільність холістичного 
розвитку та економічні вигоди від функціонування.

Процеси інтелектуалізації діяльності поряд з 
управлінням холістичним розвитком підприємства є 
підґрунтям зростання ефективності всіх видів діяль-
ності підприємства, а сучасні інформаційні та комуні-
каційні технології дозволяють безперервно здійсню-
вати обмін інформацією та креативними рішеннями 
як у межах одного підприємства, так і в мережі парт-
нерських зв’язків. Дані технології в разі імплементації  
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Рис. 5. Механізм управління холістичним розвитком підприємства з урахуванням процесів інтелектуалізації 
та соціально-економічних чинників макро- та мегарівнів
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їх в управлінську діяльність дозволяють приймати 
обґрунтовані рішення більш швидко та ефективно. 

Інтелектуалізовані підприємства в умовах гло-
бальної конкуренції є дієвим механізмом, що здатний 
ефективно реалізовувати всі етапи управління холіс-
тичним розвитком. Сукупність функцій, якими воло-
діють дані підприємства, дає їм можливість створюва-
ти нові імпульси для розвитку наукових досліджень, 
технічних розробок, управлінських та продуктових 
інновацій, новітніх видів маркетингу та формування 
довгострокової стратегії розвитку.

ВИСНОВКИ
Отже, управління холістичним розвитком під-

приємства об’єднує цілісний комплекс заходів, які 
включають планування, реалізацію та контроль за 
кількісними та якісними змінами в його функціону-
ванні. Повна реалізація процесу інтелектуалізації ді-
яльності підприємства дозволить розробляти та впро-

ваджувати в його діяльність найбільш актуальні та 
конкурентоздатні стратегічні рішення, які будуть орі-
єнтовані на реагування на зміни у внутрішньому та 
зовнішньому середовищі його діяльності, матимуть 
значний рівень гнучкості та здатності забезпечувати 
потрібний ступінь адаптації всіх видів діяльності під-
приємства до сучасних умов господарювання.

За практичної імплементації запропонованого 
механізму управління холістичним розвитком під-
приємства з урахуванням процесів інтелектуалізації 
слід приділяти значну увагу рівню розвитку людсько-
го капіталу підприємства, його готовності до сприй-
няття організаційних, інноваційних, інформаційних 
та технологічних змін. Лише єдність усіх зазначених 
управлінських складників здатна забезпечити успіш-
ний холістичний розвиток підприємства, формуючи 
його винятковий імідж як на вітчизняному, так і на 
іноземних ринках.
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Abstract. Currently, the search, inspection and monitoring of coastal zones and port water areas is impossible with-
out the use of modern technical means of marine robotics. According to the results of research in the field of creating 
marine robotics for various purposes, we can conclude that underwater systems are the most effective for performing 
inspection work. This makes it relevant to bring the results of the scientific school of Ukrainian robotics to the domestic 
and foreign markets of services for the development and creation of competitive tools for marine robotics. In recent 
years, Ukraine has formed a large amount of work to protect the waters of ports and naval bases. Strengthening the 
relevance of this thesis is the growing need for technical means to ensure the functions of protecting the state border of 
the state, performing environmental monitoring, providing the population with products of marine origin, etc. At the 
same time, there are dozens of devices, and this is a series of marine robotics what all boats, ships and port security 
services should be equipped with. In world practice, marine robotic complexes of various types are used for underwa-
ter operations related to monitoring the state of their bottom surface. But the organizational, technical and scientific 
foundations for the application of this technique and technologies for its application are not disclosed, obviously, for 
reasons of maintaining trade secrets and ensuring competitiveness. 
Purpose. Development of a network model for a project to create a marine complex for monitoring the state of the 
bottom surface of port water areas and marine bases as the basis for mathematical modeling of the project management 
process for designing and serial production of marine robotics.
Method. When performing research, the following methods were used: methods and processes of project management 
standards and graph theory methods.
Results. A network model has been developed for a project to create a marine complex for monitoring the state of the 
bottom surface of port water areas and marine bases, which allows for the formation of an optimal schedule for design 
work by reducing the time for design work stages due to a clearer distribution of working time. The developed network 
model is the basis for a comprehensive mathematical model for the project of creating a marine complex for monitor-
ing the state of the bottom surface of port water areas and sea bases. A hierarchical structuring of the project’s work 
has been carried out, which allows to determine the total amount of human resources and time spent on the project of 
creating a marine robotics tool with a towed signal buoy. A key factor affecting the duration and cost of a project to 
create marine robotics of this type should be considered the provision of the required characteristics of a towed buoy 
and cable tug.
Scientific novelty. For the first time, a network model was built for the project of creating a marine complex for moni-
toring the state of the bottom surface of port water areas and sea bases.
Practical importance. Organization and planning of work on the creation of marine robotics.
Key words: marine robotics tool; network model; project management; project structure, life cycle.
Анотація. Виконання робіт з пошуку, інспекції та моніторингу прибережних зон і акваторій портів неможливо 
без застосування сучасних технічних засобів морської робототехніки. За результатами досліджень у галузі 
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створення засобів морської робототехніки різного призначення можливо зробити висновок, що найбільш ефек-
тивними для виконання інспекційних робіт є підводні системи. Це робить актуальним виведення результатів 
наукової школи української робототехніки на внутрішній і зовнішній ринки послуг з розроблення і створення 
конкурентоздатних засобів морської робототехніки. В останні роки в Україні сформувався великий обсяг робіт 
із захисту акваторій портів і морських баз. Підсиленням актуальності цієї тези є зростаюча необхідність у тех-
нічних засобах для забезпечення функцій з охорони державного кордону держави, виконання контролю за ста-
ном навколишнього середовища, забезпечення населення харчовими продуктами морського походження та ін. 
При цьому йде рахунок на десятки апаратів, а це вже серії засобів морської робототехніки, якими мають бути 
оснащені всі катери, кораблі та служби безпеки портів. У світовій практиці для підводних робіт, пов’язаних з 
контролем стану їхньої донної поверхні, використовуються морські комплекси різного типу. Але організацій-
но-технічні й наукові основи застосування цієї техніки й технологій її застосувань не розкриваються, очевидно, 
з міркувань збереження комерційних таємниць і забезпечення конкурентоспроможності. 
Мета. Розроблення мережевої моделі проекту створення морського комплексу для моніторингу стану донної 
поверхні акваторій портів і морських баз як основи математичного моделювання процесу управління проектом 
проектування та серійного виготовлення засобів морської робототехніки.
Методика. Під час виконання досліджень використовувались: методи та процеси стандартів управління проекта-
ми; методи теорії графів.
Результати. Розроблена мережева модель проекту створення морського комплексу для моніторингу стану до-
нної поверхні акваторій портів і морських баз дозволяє сформувати оптимальний календарний план виконання 
конструкторських робіт шляхом скорочення термінів виконання етапів проектних робіт за рахунок більш чіт-
кого розподілу робочого часу. Розроблена мережева модель є основою для комплексної математичної моделі 
проекту створення морського комплексу для моніторингу стану донної поверхні акваторій портів і морських 
баз. Виконана ієрархічна структуризація робіт проекту дозволяє визначити загальний обсяг людських ресурсів 
та витрат часу на виконання проекту створення ЗМР із буксируваним сигнальним буєм. Ключовим фактором, 
який впливає на тривалість і вартість проекту створення засобів морської робототехніки такого типу, слід вва-
жати забезпечення необхідних характеристик буксируваного буя та кабель-буксира.
Наукова новизна. Вперше побудовано мережеву модель проекту створення морського комплексу для моніто-
рингу стану донної поверхні акваторій портів і морських баз.
Практична значимість. Організація та планування робіт зі створення засобів морської робототехніки.
Ключові слова: засіб морської робототехніки; мережева модель; управління проектом; структура проекту, 
життєвий цикл.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

На даній час виконання робіт з моніторингу 
мілководних акваторій (інспекції прибережних зон та 
акваторій портів, пошуку затонулих об’єктів, цифро-
вого картографування донної поверхні тощо) немож-
ливо без застосування сучасних технічних засобів 
морської робототехніки (далі – ЗМР). За результатами 
досліджень у галузі створення ЗМР різного призна-
чення можливо зробити висновок, що найбільш ефек-
тивними для виконання інспекційних робіт є підводні 
апарати і системи. Це робить актуальним виведення 
результатів наукової школи української робототехніки 
на внутрішній і зовнішній ринки послуг з розроблен-
ня і створення конкурентоздатних ЗМР.

Підсиленням актуальності цієї тези є зростаюча 
необхідність у технічних засобах для забезпечення 
функцій з охорони державного кордону держави, ви-
конання контролю за станом навколишнього середо-
вища, забезпечення населення харчовими продукта-
ми морського походження та ін. При цьому йде ра-
хунок на десятки апаратів, а це вже серії ЗМР, якими 
мають бути оснащені всі катери, кораблі та служби 
безпеки портів [1; 2].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
І ПУБЛІКАЦІЙ

В останні роки в Україні сформувався великий об-
сяг робіт із захисту акваторій портів і морських баз. 
У світовій практиці для підводних робіт, пов’язаних 
з контролем стану їхньої донної поверхні баз, 
використовується морські комплекси різного типу [3–5]. 

Так, у [3] розглядаються переваги застосуван-
ня одного з видів ЗМР – автономних ненаселених 
підводних апаратів для екологічного моніторингу 
підводного простору, проте питання його створення 
(проектування та побудови) не розглядаються. 

У [4] досліджується усталений рух моделі 
двохступеневої буксируваної системи та кабель-бук-
сиру, однак питання управління процесами її проек-
тування залишились поза увагою авторів.

Основи системного підходу застосовано у роботі 
[5] під час гідродинамічного аналізу кабель-буксирів 
(далі – КБ) ЗМР. Автори на деяких комерційно на-
явних КБ вивчали їхні експлуатаційні характери-
стики, однак необхідні системні узагальнення щодо 
управління процесами створення таких елементів 
ЗМР у цілому не зроблені.
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У роботі [6] розглядається проектування і створен-
ня прив’язного телекерованого підводного апарата для 
малих глибин (до 20 метрів). Детально аналізуються 
питання зниження ціни виробу, проте інші показники 
проектування (терміни виконуваних робіт, загальна 
організація робіт) авторами не розглядається.

Таким чином, у наведених та інших зарубіжних 
публікаціях організаційно-технічні й наукові осно-
ви застосування цієї техніки й технологій її засто-
сування не розкриваються, очевидно, з міркувань 
збереження комерційних таємниць і забезпечення 
конкурентоспроможності.

Аналіз показує, що на цей час в Україні практич-
ний досвід проектування і застосування підводних 
апаратів для виконання підводно-технічних робіт 
є тільки у двох організацій – Національного 
університету кораблебудування імені адмірала Ма-
карова і Державної служби з надзвичайних ситуацій 
України [7]. Досвід виконання таких робіт свідчить, 
що на цей час відсутні теорія, методи й методики, які 
дозволили б сформувати технічне завдання на розро-
блення й побудову відповідної підводної техніки для 
виконання такого роду робіт.

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Враховуючи масштабність і загальнодержавний 
характер задачі, для її успішного розв’язку необхідно 
формування міжвідомчої спеціалізованої організації 
для виробництва підводної робототехніки, розгор-
тання її масового створення і застосування на всіх 
потенційно небезпечних акваторіях держави.

Враховуючі специфіку виконуваних завдань та 
призначення засобів морської робототехніки з бук-
сируваним радіобуєм, інформація про їхні характе-
ристики та технології їх створення і застосування є 
обмеженою.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Розроблення мережевої моделі проекту створення 
морського комплексу для моніторингу стану донної 
поверхні акваторій портів і морських баз як основи 
математичного моделювання процесу управління 
проектом проектування та серійного виготовлення 
засобів морської робототехніки.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Об’єктом дослідження є процеси управління про-
ектами створення засобів морської робототехніки. 
Предметом дослідження є моделі, методи та механізми 
управління проектами створення засобів морської 
робототехніки. Науково-прикладна задача управління 
проектами створення засобів морської робототехніки 
вирішувалась у межах новітніх концепцій та сучас-
них методологій управління проектами. Під час вико-
нання досліджень використовувались методи та про-

цеси стандартів управління проектами і методи теорії 
графів.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Сьогодні на фоні зростання рівня терористичної 

загрози питанню охорони закритих акваторій 
приділяється багато уваги. Найбільш поширеними 
способами є застосування водолазних технологій 
та технологій з використанням сучасних засобів 
морської робототехніки. Використання таких методів 
пов’язано з низкою недоліків [8–10]. По-перше, 
застосування водолазних технологій передбачає 
присутність людини у водному середовищі, безпосе-
редньо біля джерела потенційної загрози. Крім того, 
приймаючи до уваги розміри акваторій, обмеженість 
знаходження водолазного фахівця під водою та низь-
ку швидкість його руху, можливо зробити висновок, 
що роботи з моніторингу стану донної поверхні бу-
дуть тривати досить довго.

По-друге, застосування сучасних ЗМР для ви-
конання робіт з моніторингу також мають певний 
перелік недоліків, а саме: прив’язні ЗМР потребують 
використання спеціалізованих носіїв, які повинні під 
час виконання робіт постійно змінювати місце якірної 
стоянки в акваторії, в якій здійснюється активний рух 
плавзасобів; застосування автономних ЗМР потребує 
чіткого планування місії, детального програмуван-
ня траєкторії його руху й отримання результатів об-
стеження тільки після завершення програмного ци-
клу; застосування ЗМР із дистанційним керуванням 
потребує використання складного обладнання для 
звукопідводного зв’язку та через обмеженість смуги 
пропуску каналів зв’язку, дискретність одержуваної 
інформації. Крім того, застосування автономних ЗМР 
не дає можливості виконувати топологічну прив’язку 
знайдених об’єктів та потенційних загроз із застосу-
ванням технології GPS, оскільки радіосигнал під во-
дою не розповсюджується. 

Вирішення цієї проблеми можливо в разі засто-
сування ЗМР автономного типу з буксируваним сиг-
нальним буєм, схему якого наведено на рис. 1.

Рис. 1. Автономний ЗМР із буксируваним сигнальним буєм
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До складу такого ЗМР входять безпосеред-
ньо автономний підводний апарат (АПА), осна-
щений для пошуку і моніторингу магнітометром 
(ММ), гідролокатором кругового огляду (ГКО) та 
відеокамерою (ВК), кабель-буксир (КБ) та буксирува-
ний радіобуй (БР). 

Такий підводний комплекс позбавлений 
недоліків, які перераховані раніше. Завдяки більш 
широкій смузі пропуску радіоканал дозволяє отри-
мувати інформацію від ЗМР та керувати їм у реаль-
ному часі, розміщення на БР антени та обладнання 
приймача забезпечить оперативну прив’язку апарату 
до координат системи GPS. Для забезпечення робіт 
такий ЗМР не потребує наявності спеціалізованого 
носія, керування може виконуватися з будь-якого 
місця причальних споруд або портового приміщення. 
Крім того, тривалість місії обмежена лише ємністю 
акумуляторної батареї АПА.

Кожна з основних систем такого комплексу є 
закінченим технічним виробом і в межах одного класу 
технічних засобів – універсальним, тобто може бути 
використана в складі будь-якого ЗМР даного класу 
або серії. Крім цього, використання у всіх елементах 
комплексу однотипних вузлів і механізмів, відповідно 
до модульного принципу побудови [11; 12], дозволяє 
значно підвищити живучість і ремонтопридатність 
вузлів, а також значно скоротити час і трудовитрати 
на проектні, будівельні та ремонтно-відновлювальні 
роботи в разі виникнення аварійних ситуацій в 
процесі експлуатації комплексу.

Ефективно реалізувати проект такого ЗМР мож-
на тільки за детальної побудови й аналізу всього 
життєвого циклу, побудувавши мережеву модель про-
екту створення комплексу.

Визначивши відповідно до структурної моделі 
проекту повний перелік усіх робіт, можна здійснювати 
побудову мережевої моделі. Відображаючи всі види 
робіт, мережева модель ураховує можливі стани 
переліку робіт, терміни їх виконання, можливі пору-
шення цих термінів і наслідки порушень.

Мережева модель проекту створення ЗМР для 
моніторингу закритих акваторій на етапі виконання 
проектних робіт наводиться на рис. 2.

Рис. 2. Мережева модель проекту створення ЗМР

На відміну від запропонованої у [13; 14] мережевої 
моделі, до складу моделі, яка зображена на рис. 2, вхо-
дить п’ять комплексів конструкторських робіт, а саме 
роботи по конструюванню: буксируваного радіобуя 
(2); буксирної лебідки (3); інженерних систем (9); по-
ста керування та забезпечення (10); підводного апара-
та-буксирувальника (8).

Відповідно до рис. 2 роботи по конструюванню 
буя та буксирної лебідки повинні виконуватись одно-
часно, оскільки їхнє електронне обладнання (3) та 
механізми (4) тісно пов’язані. Остаточна конструкція 
корпусу гідродинамічного обтічника (6) здійснює 
вплив на кінцеві масогабаритні показники лебідки 
(7). Лише після завершення конструкторських робіт 
зі створення буя та кабельної лебідки можуть вико-
нуватись роботи по конструюванню апарата-буксиру-
вальника, його механізмів (11); електронного облад-
нання (12), корпусу апарата (13) та зі створення поста 
керування й інженерних систем.

Застосовуючи для створення ЗМР такого типу мо-
дульного принципу побудови, якій запропоновано у 
[14; 15] та апробовано під час виконання низки проек-
тних робіт, що проводились у НДІ підводної техніки 
НУК ім. адм. Макарова протягом останніх 10 років, 
можливо максимально оптимізувати етапи виконання 
конструкторських робіт. 

Однак слід звернути увагу та те питання, що од-
ночасне виконання конструкторських робіт по усіх 
елементах комплексу ЗМР неможливо. Пов’язано це 
з тим, що на основні характеристики підводного апа-
рата (буксирувану потужність; швидкість руху; час 
автономної роботи; масогабаритні показники) знач-
но впливають характеристики обладнання буя. Тому 
роботи, що пов’язані зі створенням буя та буксирної 
лебідки, об’єднані єдиним терміном робіт. Таким чи-
ном, конструкторські роботи зі створення ЗМР мо-
жуть бути розділені на два етапи – етап створення 
комплексу «буксируваний буй – кабель-буксир – бук-
сирна лебідка»; етап створення підводного апарата-
буксирувальника. 

Математичний опис ЗМР із буксируваним сиг-
нальним буєм може бути представлений як система 
функцій, яка описує повний перелік систем, елементів 
та матеріалів, що надходять до його складу:
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де Mb, Mk, Mn – математичні моделі, відповідно, 
буксируваного буя, кабель-буксиру та підводного 
апарата-буксирувальника; Ob, Ok, On – опис об’єкту 
конструювання, відповідно, буксируваного буя, ка-
бель-буксиру та підводного апарата-буксирувальни-
ка; Rb, Rk, Rn – роботи по конструюванню, відповід-
но, буксируваного буя, кабель-буксиру та підводного 
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апарата-буксирувальника; Kb, Kk, Kn – комплектуючі 
об’єкту конструювання, відповідно, буксируваного 
буя, кабель-буксиру та підводного апарата-буксиру-
вальника; Ub, Uk, Un – збиральні одиниці об’єкту кон-
струювання, відповідно, буксируваного буя, кабель-
буксиру та підводного апарата-буксирувальника; Db, 
Dk, Dn – деталі об’єкту конструювання, відповідно, 
буксируваного буя, кабель-буксиру та підводного апа-
рата-буксирувальника.

Таким чином, математичний опис структури про-
екту буде мати вигляд:

M f M M U RP E W Dzmr ob kb� � �, , , , , , ,

де Mzmr – математична модель структури проекту 
ЗМР; Mob – математичне моделювання гідродинаміки 
буксируваного радіобуя; Mkb – математичне моделю-
вання гідродинаміки кабель-буксиру; U – функціо-
нальні блоки проекту; RP – розділи проекту, у відпо-
відності до робіт за фахом; E – роботи підрядників 
та субпідрядників; W – комплекти конструкторської 
документації; D – робочі креслення.

На підставі запропонованої мережевої моделі 
може формуватися оптимальний план робіт проекту 
зі створення автономного ЗМР із буксируваним сиг-
нальним буєм. Для цього потрібно визначити склад-
ники такого засобу та загальну структуру робіт з його 
створення. До складу типового ЗМР (рис. 3) входять 
такі елементи:

– підводний апарат (ПА);
– буксируваний радіобуй (БР);

– система керування (СК);
– навісне обладнання (НО);
– інженерні системи (ІС).
Застосовуючи для аналізу структури проекту 

змішану декомпозицію (рис. 4), отримуємо повну 
структуру робіт проекту з урахуванням як освоєних, 
так і нових процесів створення наукоємної підводної 
продукції.

При цьому вираз, що відображає загальний обсяг 
робіт зі створення ЗМР із буксируваним сигнальним 
буєм, буде мати такий вигляд:

W W Wi i
i

i
i

ij
j

ÇÌÐ ÇÌÐ ÇÌÐ� �� � �� � ,

де εi – вагові коефіцієнти, що визначають внесок 
i-ї складової частини проекту;

W ij
j

ÇÌÐ∑  – обсяг робіт проекту створення ЗМР, 
який визначається:

W W j
j

ÇÌÐ ÇÏ1 � �  – обсяг робіт, що пов’язаний без-
посередньо з управлінням проектом;

W W j
j

ÇÌÐ ÏÀ2 � �  – обсяг робіт, пов’язаний зі ство-
ренням підводного апарату;

W W j
j

ÇÌÐ ÁÐ3 � �  – обсяг робіт, пов’язаний зі ство-
ренням буксируваного радіобуя;

W W j
j

ÇÌÐ ÑÊ4 � �  – обсяг робіт, пов’язаний зі ство-
ренням системи керування;

W W j
j

ÇÌÐ ÍÎ5 � �  – обсяг робіт, пов’язаний зі ство-
ренням навісного обладнання;

W W j
j

ÇÌÐ ІÑ6 � �  – обсяг робіт, пов’язаний зі ство-
ренням інженерних систем.

Рис. 3. Складники ЗМР із буксируваним сигнальним буєм
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Якщо взяти до уваги, що життєві цикли (рис. 5) 
ЗМР, проекту з його створення та організаційної 
структури, яка виконує роботи зі створення ЗМР, 
можливо виконати розподіл робіт, пов’язаних з його 
створенням по етапах життєвих циклів, якій буде 
мати вигляд, наведений у табл. 1 [13].

Узагальненим результатом планування буде отри-
мано зміст проекту створення ЗМР із буксируваним 
сигнальним буєм, якій включає у себе: 

– комплект документів (обґрунтування проекту, 
опис характеристик серії приладів і апаратів ЗМР та 
їхніх технічних і виробничих характеристик як про-
дукту проекту тощо); 

– опис та обґрунтування прийнятої структури 
проекту; 

– опис та обґрунтування плану управління змістом 
проекту з описом об’єктів і точок контролю, критеріїв 
оцінки поточних та остаточних результатів проекту.

Рис. 4. Структура робіт проекту створення ЗМР із буксируваним сигнальним буєм

Рис. 5. Етапи життєвих циклів
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ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Отримані результати дозволяють виконувати 

ефективний розподіл робіт проекту створення засобів 
морської робототехніки з буксируваним радіобуєм 
по етапах життєвих циклів. Зроблені висновки були 
отримані в НДІ підводної техніки НУК ім. адм. Ма-
карова під час робіт зі створення сучасних зразків 
підводної техніки. 

ВИСНОВКИ
Розроблена мережева модель проекту створення 

морського комплексу для моніторингу стану донної 
поверхні акваторій портів і морських баз дозволяє 
сформувати оптимальний календарний план вико-
нання конструкторських робіт шляхом скорочення 

термінів виконання етапів проектних робіт за рахунок 
більш чіткого розподілу робочого часу.

Розроблена мережева модель є основою для 
комплексної математичної моделі проекту створення 
морського комплексу для моніторингу стану донної 
поверхні акваторій портів і морських баз.

Виконана ієрархічна структуризація робіт про-
екту дозволяє визначити загальний обсяг людських 
ресурсів та витрат часу на виконання проекту ство-
рення ЗМР із буксируваним сигнальним буєм. Ключо-
вим фактором, який впливає на тривалість і вартість 
проекту створення засобів морської робототехніки 
такого типу, слід вважати забезпечення необхідних 
характеристик буксируваного буя та кабель-буксира.

Таблиця 1. Розподіл робіт, пов’язаних зі створенням ЗМР, по етапах життєвих циклів

Етапи 
життєвого

 
Роботи 
циклу проекту

ЖЦВ TÌÄ TÍÄÐ
T TÄÊÐ ÒÏÂ+ T TÑÂ ÅÊ+ TÓÒ

ЖЦП TÊÔ TÊÏ TÔÏ TÔÂ TÇÏ

ЖЦОС TÑÒ TÊË TÔÓ TÂÑ TÇÏ

Управління змістом  
проекту WÇÏ1 WÇÏ2 WÇÏ3

Створення підводного 
апарата WÏÀ1 WÏÀ2 WÏÀ3 WÏÀ4

Створення 
буксируваного радіобуя WÁÐ1 WÁÐ2 WÁÐ3 WÁÐ4

Створення системи  
керування WÑÊ1 WÑÊ2 WÑÊ3 WÑÊ4 WÑÊ5

Створення навісного 
обладнання WÍÎ1 WÍÎ2 WÍÎ3 WÍÎ4

Створення інженерних 
систем WІÑ1 WІÑ2 WІÑ3 WІÑ4 WІÑ5
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Abstract. The article addresses the more important problem of the present, which is connected with determining the 
place of the modern state in the processes of regulation of the components of the economic system to which the agricul-
tural sector belongs. In the current scientific literature, the coverage of this issue can be seen in the writings of famous 
scientists, but this problem has not yet found its final solution. Using scientific methods of cognition, the paper presents 
the evidence of the need for state regulation of the agricultural sector through mechanisms: political, legal, organiza-
tional and economic. Emphasis is placed on assessing the effectiveness of state regulation of the agricultural sector 
based on the implementation of state mechanisms. The political and legal mechanism is responsible for the implemen-
tation of programs and regulations, with the help of which it is possible to determine the type of state regulation of the 
agricultural sector. The implementation of the organizational mechanism of state regulation is carried out on the basis 
of defining the goals of state regulation: improving the level of food security of the agricultural sector of the region; 
ensuring the solvency and liquidity of enterprises; effective socio-economic development of rural areas; playback and 
increase resource efficiency; increasing the level of competitiveness of agricultural products in the region; provision 
of the agri-food market with state financial support. The effective functioning of the economic mechanism is ensured 
by its components: planning, organization, motivation, control. These components are contained in the Concept of the 
State Target Program for the Development of the Agricultural Sector for the Economy until 2020, which is proved by 
the necessary analysis.
The paper concludes that the better conditions created by state authorities in which the economy grows, the less the 
state has to interfere with economic processes and vice versa, when the state creates obstacles, the economy loses sta-
bility and state regulation becomes management with economic and administrative ones. methods of influence. As a 
result, the economy will lose market weights, which will reduce the standard of living of the population.
Key words: state regulation of the economy; agricultural sector; mechanisms; regulatory and legal mechanism; orga-
nizational mechanism; economic mechanism.
Анотація. У статті вирішується важлива проблема сьогодення, пов’язана з визначенням місця сучасної дер-
жави у процесах регулювання складових частин економічної системи, до яких належить аграрний сектор.  
У сучасній науковій літературі висвітлення цього питання можна побачити у працях відомих вчених, але ця 
проблема поки ще остаточно не вирішена. За допомогою наукових методів пізнання в роботі наводяться докази 
необхідності державного регулювання аграрного сектору шляхом застосування механізмів: політико-право-
вого, організаційного й економічного. Політико-правовий механізм відповідає за реалізацію програм і норма-
тивно-правових актів, за його допомогою можна визначити тип державного регулювання аграрного сектору. 
Реалізація організаційного механізму державного регулювання здійснюється на основі визначення цілей дер-
жавного регулювання: підвищення рівня продовольчої безпеки аграрного сектору регіону; забезпечення плато-
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спроможності та ліквідності підприємств; ефективний соціально-економічний розвиток сільських територій; 
відтворення і підвищення ефективності використання ресурсів; підвищення рівня конкурентоспроможності 
сільськогосподарської продукції регіону; забезпечення агропродовольчого ринку державною фінансовою під-
тримкою. Ефективне функціонування економічного механізму забезпечується такими його складниками, як: 
планування, організація, мотивація, контроль. Ці складники містяться у Концепції Державної цільової про-
грами розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 р. У роботі підсумовується гіпотеза про те, що 
чим кращі умови зростання економіки, створені державними органами влади, тим менше потрібно державі 
втручатися в економічні процеси, і навпаки, коли держава створює перешкоди, що заважають повноцінному 
стабільному економічному розвитку, тоді державне регулювання перетворюється на управління з економіч-
ними й адміністративними методами впливу, внаслідок чого економіка втрачає ринкові важелі, що приведе до 
зниження рівня життя населення.
Ключові слова: державне регулювання економіки; аграрний сектор; механізми; нормативно-правовий меха-
нізм; організаційний механізм; економічний механізм.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Державне регулювання – дуже складний та усе-

бічний процес, який розглядається як головний при 
спрямуванні на економічні процеси у державі, тому 
що роль державних органів влади є головною у ство-
ренні сприятливих умов для розвитку виробничих га-
лузей економіки національного господарства, до яких 
належить і аграрний сектор.

Державне регулювання завжди було ключовим 
фактором розвитку аграрного сектору, адже від дій 
держави всередині країни і формування міжнарод-
них відносин багато в чому залежить вектор розвитку 
цього важливого сектору економіки. Він об’єднує різ-
ні галузі національного господарства. Саме цей комп-
лекс визначає рівень життя населення, соціально-еко-
номічний розвиток країни, національну продоволь-
чу безпеку, забезпечення продуктами харчування, а 
переробну промисловість – сільськогосподарською 
сировиною. Переважно в аграрному секторі здійсню-
ється вирішення продовольчої проблеми. Таким чи-
ном, він є основним елементом економіки та повинен 
мати першорядний розвиток.

Під державним регулюванням аграрного сектору 
мається на увазі вплив органів державної влади на 
темпи виробництва і реалізації шляхом видання від-
повідних законодавчих норм і правил. Основними 
завданнями державного регулювання аграрного сек-
тору є позитивна динаміка розвитку сільського госпо-
дарства і супутніх галузей, екологічна та санітарно-
епідеміологічна безпека продукції та виробництва, а 
також підтримання позитивного економічного балан-
су при взаємодії з іншими галузями.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проведений аналіз висвітлення державного ре-
гулювання аграрного сектору України у вітчизняній 
науковій думці (праці А. Бабенка, В. Бойка, Н. Білець-
кої, М. Булата, М. Латиніна, А. Лісового, Ю. Кирило-
ва, А. Ужви, М. Стегнея та ін.) надав змогу оцінити 
ступінь розробки проблеми, сконцентрувати увагу на 
найбільш дискусійних питаннях, уточненні концеп-

туальних засад, які слугують методологічною осно-
вою для практичного застосування інструментів, тех-
нологій, процесу державного регулювання аграрного 
сектору країни.
ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ 

ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Незважаючи на широке коло ґрунтовних науко-

вих розробок, комплексного дослідження державного 
регулювання аграрного сектору країни, яке торкало-
ся б усіх питань цього процесу, ще не здійснено. Це 
потребує продовження теоретичних досліджень та 
осмислення практичних аспектів пошуку ефектив-
ності державного регулювання аграрного сектору 
України в контексті сьогодення, що і зумовило акту-
альність обраної теми.

Мета дослідження – за допомогою методів на-
укового пізнання довести застосування терміна «ре-
гулювання» при державному впливі не економічні 
процеси аграрного сектору.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Використання методу експертних оцінок, історич-

ного методу, системного методу дало змогу здійснити 
теоретико-методологічне узагальнення наукових кон-
цепцій, розробок вітчизняних і зарубіжних учених, 
присвячених державному регулюванню аграрного 
сектору; за допомогою методу типологічного аналі-
зу здійснено класифікацію механізмів державного 
регулювання, підходів і критеріїв оцінювання ефек-
тивності державного регулювання; методом систем-
но-структурного аналізу доведено дієвість сучасного 
державного регулювання аграрного сектору.

Об’єкт дослідження – процес державного регу-
лювання галузями економіки.

Предмет дослідження – механізми державного 
регулювання аграрного сектора, які підвищують рі-
вень ефективності цього процесу.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Відповідно до теорії, запропонованої Дж.М. Кейн-

сом, для стабільності й економічного зростання рин-
кова система вимагає державного регулювання на 
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макроекономічному рівні. Державні органи влади за 
допомогою механізмів (політичного, правового, ор-
ганізаційного та ін.) та важелів (бюджетні, грошово-
кредитні та ін.) впливають на сукупний попит, сут-
ність якого полягає в обмежуванні зростання остан-
нього в разі зростання рівня економіки і в такий спо-
сіб стримувати зростання цін, і навпаки, сприяє його 
зростанню на стадії економічного спаду [1 с. 75–80].

Теорії неоконсерватизму (монетаризм, теорія 
пропозиції, теорія регулювання, теорія суспільного 
вибору ), навпаки, обмежують роль держави в регу-
люванні економічних процесів, поширюючи сфери 
дії ринкових мотивацій, стимулів і регуляторів. У цих 
теоріях акцентується увага на підвищення ролі твор-
чого потенціалу громадян через створення сприятли-
вих умов для розвитку інноваційних процесів, що у 
підсумку приведуть до ефективної дії ринкового ме-
ханізму на оптимальному співвідношенні централізо-
ваних і децентралізованих рішень. Цій процес забез-
печить максимально можливу швидкість оновлення 
економічної системи [11, c. 3–12].

За визначенням українських науковців, для ефек-
тивного функціонування державне регулювання 
аграрного сектору повинне поєднувати елементи іс-
нуючих економічних теорій. З одного боку, аграрний 
сектор має регулюватися за допомогою державних 
механізмів, а з іншого – держава повинна створювати 
сприятливі умови для використання економічного по-
тенціалу цієї виробничої галузі національного госпо-
дарства [2, с. 26–37; 3, с. 55–61; 8, с. 37–39].

Ефективність державного регулювання аграрно-
го сектору – складна категорія, яка містить результа-
тивність управлінських рішень. Під поняттям «ефек-
тивність» традиційно розуміють будь-яку діяльність, 
включаючи управлінську, що визначається як про-
дуктивна, результативна. В економічній науці існує 
поняття економічної ефективності та пропонуються 
відповідні критерії її оцінки. Поняття ефективності 
управлінської діяльності, яке зустрічається також і 
в сучасному менеджменті, може використовуватися 
при визначенні поняття ефективності державного ре-
гулювання аграрного сектору.

За визначенням інших фахівців [4, с. 136], ефек-
тивність формується на основі отриманого ефекту 
та витрат (ресурсів) на його досягнення. Зіставлення 
результатів із вкладеними ресурсами й витратами ви-
значає сучасний стан категорії ефективності.

Зарубіжні фахівці мають власну думку щодо ка-
тегорії «ефективність». Так, у праці Д. Синка вона 
трактується як результативність і розглядається не як 
показник відношення результатів до затрат чи ресур-
сів, а як комплексний елемент системи управління, 
що складається з таких компонентів, як:

1) дієвість, яка відображає ступінь досягнення 
системою поставлених цілей за трьома основними 
критеріями: якість, кількість і своєчасність. Якщо ре-

сурси та затрати не були заплановані, то дієвість ви-
значається як ступінь досягнення результатів роботи 
(тобто відсутнє звичне відношення результатів до ви-
трат чи ресурсів економічного суб’єкта);

2) економічність, що відображає ефективність 
через використання ресурсів і витрат;

3) якість, підвищення якої сприятиме росту 
ефективності лише в тому разі, коли якість буде скла-
довою частиною системи ефективності;

4) прибутковість;
5) продуктивність;
6) якість трудового життя. Ця складова частина 

системи ефективності відображає насамперед соці-
альну ефективність щодо кожного ієрархічного рівня. 
Питання якості трудового життя є провідними у за-
хідних школах управління;

7) впровадження нововведень. Інновації є еле-
ментом ефективності, однак вони відіграють провід-
ну роль у формуванні ефективності [10, с. 94].

На основі цих компонентів можна дати таке ви-
значення поняття ефективності. Ефективність – це 
системна категорія, яка формується під впливом бага-
тьох факторів і розвивається в декількох напрямках. 
Ефективність – це не відношення, а стан соціально-
економічної системи. Тобто ефективність – це стан 
економіки, за якого визначене співвідношення резуль-
татів діяльності та витрат на досягнення цих резуль-
татів приводить до отримання суб’єктом максималь-
них результатів із використанням ресурсів визначеної 
вартості при виробництві товарів визначеної вартості 
за найменших ресурсних витрат [10, с. 94].

Для визначення ефективності необхідна наяв-
ність об’єкта впливу державного регулювання, тобто 
про ефективність державного регулювання аграрного 
сектору країни можна судити по такому ж регіональ-
ному показнику. У зв’язку з цім під ефективністю 
державного регулювання аграрного сектору країни 
можна розуміти стан аграрного сектору регіонів, який 
визначається на основі досягнення відповідних ці-
лей, до яких належать: підвищення рівню продоволь-
чої безпеки аграрного сектору регіону; забезпечення 
платоспроможності та ліквідності підприємств, які 
стосуються аграрного сектору регіону; ефективний 
соціально-економічний розвиток сільських терито-
рій, розташованих на території відповідної області; 
відтворення і підвищення ефективності використан-
ня фінансових, матеріальних і людських ресурсів, 
які використовують підприємства аграрного сектору 
регіону; підвищення рівня конкурентоспроможності 
сільськогосподарської продукції регіону; забезпечен-
ня агропродовольчого ринку державною фінансовою 
підтримкою.

Оцінка ефективності державного регулювання 
аграрного сектору можна здійснюватися на осно-
ві реалізації державних механізмів. Політико-пра-
вовий механізм відповідає за реалізацію програм  
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і нормативно-правових актів, за його допомогою 
можна визначити тип державного регулювання аграр-
ного сектору.

Залежно від застосовуваних у конкретному ре-
гіоні методів (програмно-цільовий, проектного  
і т. п.) державного регулювання аналізуються рішен-
ня відповідних державних органів влади, виявля-
ються аналогічні, комплементарні та індивідуальні 
цілі, які вказані в цих актах у зв’язку з введенням 
будь-яких заходів регулювання. У разі, якщо мета не 
вказана прямо, досліджується економічний характер 
механізмів, використовуваних для реалізації заходів 
підтримки аграрного сектору. Далі сукупність при-
йнятих заходів підтримки аграрного сектору відпо-
відно до цілей підтримки співвідноситься з типами 
державного регулювання, якими є:

− консервативний (високий) тип державного 
регулювання визначається в тому разі, якщо рівень 
державного втручання активно стримує роботу рин-
кових механізмів, послаблює конкуренцію, нарощує 
споживання продукції на регіональному ринку;

− балансований (середній) тип державного регу-
лювання передбачає, що, з одного боку, застосовувані 
інструменти та механізми відчутно захищають націо-
нального товаровиробника, забезпечуючи реалізацію 
мети продовольчої незалежності, а з іншого – вплива-
ють на конкурентне середовище, не допускаючи її зна-
чного спотворення, несприятливо впливає на діяльність 
підприємців, знижуючи безпеку і якість їх продукції;

− відкритий (низький) ринковий тип держав-
ного регулювання передбачає проведення політики 
вільної торгівлі з опорою на міжнародний поділ пра-
ці, теорію порівняльних конкурентних переваг і за-
безпеченість факторами виробництва. цей тип регу-
лювання орієнтується на розвиток експорту як основу 
агропромислової політики.

Реалізація організаційного механізму державно-
го регулювання здійснюється на основі визначення 
цілей державного регулювання. Ступінь важливості 

мети визначається коефіцієнтом, значення якого ви-
значається вагою (значимістю) цілі для реалізації 
цього типу державного регулювання. наприклад, вага 
для мети «Підвищення рівню продовольчої безпеки» 
в рамках консервативного (протекціоністського) типу 
державного регулювання, найімовірніше, матиме 
значення (наприклад, 0,2), ніж у рамках відкритого 
ринкового типу державного регулювання (наприклад, 
0,1). Сума ваг всіх цілей у рамках одного типу дер-
жавного регулювання дорівнює 1. Ця умова базуєть-
ся, по-перше, на тому, що всі цілі доповнюють одна 
одну, а по-друге, на тому, що воно певною мірою по-
легшує розрахунок показників.

Досягнення мети характеризується такими крите-
ріями: результативність – наскільки досягнуті цілі та 
виконані завдання, які основні чинники впливають на 
досягнення або недосягнення мети; оптимальність – 
наскільки оптимально були використані ресурси для 
досягнення результатів, чи досягнуті результати своє-
часно; вплив – оцінюються позитивні та негативні змі-
ни (аналізуються результати реалізації заходів, можли-
ві причини, що вплинули на такі результати) стійкість 
– тривалість позитивного ефекту після закінчення 
реалізації або припинення фінансування, основні фак-
тори, що впливають на стійкість заходи; результатив-
ність – співвідношення результату до витрат.

Наприкінці складається таблиця (табл. 1), за да-
ними якої можна визначити, який критерій привів до 
зміни в політиці державного регулювання.

Державне регулювання аграрного сектору еко-
номіки використовує також економічний механізм. 
А. Гусаров під ним розуміє частину господарського 
механізму, який впливає на формування відносин у 
сфері виробництва, обміну, розподілу, споживання й 
накопичення, на його думку, елементами механізму є 
ціни, податки, кредит, бюджет, страхування.

Основними цілями економічного механізму дер-
жавного регулювання економіки є раціональне ви-
користання природничих, матеріальних і людських 

Таблиця 1. Критерії для визначення типу державної політики

Цілі Тип державного регулювання
Високий Середній Низький

1. Підвищення рівня продовольчої безпеки аграрного сектору регіону КвІ (0,2) Кс1 (0,2) Кн1 (0,1)
2. Забезпечення платоспроможності та ліквідності підприємств,  
які належать до аграрного сектору регіону Кв2 (0,1) Кс2 (0,1) Кн2 (0,3)

3. Ефективний соціально-економічний розвиток сільських територій,  
що розташовані на території відповідної області Кв3 (0,1) Кс3 (0,2) Кн3 (0,1)

4. Відтворення і підвищення ефективності використання  
фінансових, матеріальних і людських ресурсів Кв4 (0,1) Кс4 (0,1) Кн4 (0,2)

5. Підвищення рівня конкурентоспроможності  
сільськогосподарської продукції регіону Кв5 (0,1) Кс5 (0,2) Кн5 (0,2)

6. Забезпечення агропродовольчого ринку державною  
фінансовою підтримкою Кв6 (0,4) Кс6 (0,2) Кн6 (0,1)

Сума 1 1 1
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ресурсів; забезпечення населення конкурентоспро-
можною якісною сільськогосподарською продукці-
єю; реалізація цілей соціальної держави, захист вну-
трішнього ринку сільськогосподарської продукції від 
недоброякісної конкуренції [5, с. 43].

1. Для досягнення цих цілей необхідне чітке 
визначення основних складників економічного меха-
нізму, які сприятимуть підвищенню його ефективної 
роботи. До них варто віднести: планування, тобто 
встановлення основної мети; організація, тобто вста-
новлення критеріїв і дотримування їх; мотивація, 
тобто встановлення відповідних стимулів; контроль, 
тобто аналіз відповідності критеріям. Ці складники 
містяться у Концепції Державної цільової програми 
розвитку аграрного сектору економіки на період до 
2020 р. (далі – Концепція) [6].

Цей документ (Концепція) є прикладом ефектив-
ного функціонування економічного механізму дер-
жавного регулювання аграрного сектору, що дово-
дить необхідність втручання державних органів вла-
ди в економічні процеси через засоби регулювання.

ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Розвинуті країни світу й Україна також викорис-

товують ринок і державу як основні елементи систе-
ми господарювання. Раціональне співвідношення цих 
елементів доводить ефективність функціонування ме-
ханізмів регулювання як складників економічної сис-
теми, результативність роботи якою характеризується 
показниками: рівнем внутрішнього валового продукту 
та платіжного балансу, розвитком виробництва, осо-
бливостями економічного розвитку країни та ін.

Чим кращі умови, створені державними органа-
ми влади, за яких економіка зростає, тим менше по-
трібно державі втручатися в економічні процеси, і на-
впаки, коли держава створює перешкоди, економіка 
втрачає стабільність, і державне регулювання пере-
творюється на управління з економічними й адміні-
стративними методами впливу. Держава керує тими 
галузями національної економіки, з якими ринок не 
справляється, що приводить до активного державно-
го втручання в економіку, вона втрачає ринкові важе-
лі, а рівень життя населення починає знижатися.

Таблиця 2. Наявність структурних елементів економічного механізму у Концепції [6]
Елемент механізму Наявність у Концепції

Планування

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1437-р «Про схвалення 
Концепції Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 
2020 року». Метою Програми є створення організаційно-економічних умов для ефективного, 
соціально спрямованого розвитку аграрного сектору економіки, стабільного забезпечення 
промисловості сільськогосподарською сировиною, а населення – високоякісною та 
безпечною вітчизняною сільськогосподарською продукцією, збільшення обсягів 
виробництва продукції з високою доданою вартістю, посилення міжнародних позицій 
України на світовому ринку.

Організація 

Цей документ передбачає розвиток аграрного сектору економіки за трьома типами 
державного регулювання, з урахуванням особливості національного економічного розвитку. 
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, 
приватних інвестицій та інших джерел, не заборонених законодавством. Для виконання 
Програми необхідно близько 47,1 млрд грн, із них за рахунок коштів державного бюджету – 
35,6 млрд грн.

Мотивація 

Система стимулів, головні з яких:
− розроблення заходів з удосконалення системи оподаткування, запровадження нових 
інструментів державної підтримки;
− запобігання застосуванню стимулів, включаючи субсидії, що завдають шкоди 
біорізноманіттю, та впровадження позитивних стимулів для збереження і сталого викори-
стання біорізноманіття;
− удосконалення системи кредитного забезпечення, а також розвитку державної підтримки 
страхування аграрних ризиків;
− забезпечення підтримки фермерських господарств, малих і середніх виробників 
сільськогосподарської продукції та створених ними сільськогосподарських кооперативів;
− сприяння створенню нових потужностей із виробництва та глибокої переробки 
сільськогосподарської продукції тощо.

Контроль

Внаслідок виконання Програми передбачається:
− збільшення обсягів виробництва валової продукції аграрного сектору через удосконалення 
системи державної підтримки сільськогосподарського виробництва та її прозорість;
− збільшення обсягу експорту вітчизняної сільськогосподарської продукції;
− підвищення рівня конкурентоспроможності продукції аграрного сектору через створення 
ефективної інформаційно-маркетингової системи;
− зменшення рівня бідності населення у сільській місцевості.
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ВИСНОВКИ
1. Отже, державне регулювання економіки – 

дуже складний і всебічний процес, ефективне вико-
ристання якого приводить до економічного зростан-
ня секторів і галузей. Аграрний сектор вирішує про-
довольчу проблему держави, тому він повинен мати 
першорядний розвиток. 2. Державне регулювання 

аграрного сектору здійснюється через механізми: 
політико-правовий, організаційний та економічний. 
Саме останній забезпечує створення сприятливих 
умов для ефективного розвитку та функціонування 
аграрного сектору, що доводить необхідність засто-
сування саме регулювання, а не управління в аграр-
ному секторі.
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Abstract. The purpose of the article is to investigate and improve methodological approaches to the analysis of the 
exhibition activity of the exhibitor company on the basis of its innovative development. The relevance of this topic lies 
not only in the systematization of methodological approaches to the exhibition activity of the exhibition company, but 
also in the analysis of its immediate results.
The methodology of the research is based on the effectiveness of using the tools to determine the stages of analysis of 
the effectiveness of the exhibiting activity of the exhibiting company in the context of innovative development.
Results. In the course of the research, methodological approaches to the analysis of the results of the exhibitor’s par-
ticipation in exhibitions of innovative direction were systematized.
Scientific novelty is the objective determination of new stages in the methodology of analyzing the results of the ex-
hibitor’s activity on the basis of innovative development.
This makes it possible to state the need for consistency in the use of the proposed stages, their objectives and indicators 
of improved methodology.
Practical meaning. The results of the study are aimed at solving the problem of determining methodological ap-
proaches to the analysis of the performance of the exhibition activity of the exhibiting company through the prism of 
innovative development. Based on the analysis of the proposed methodological approaches, their advantages and dis-
advantages were identified. It is determined that the main methodological approaches should be considered: systemic, 
situational, process and complex. The general system of indicators of the analysis of the results of the exhibition activ-
ity of the exhibiting company in the context of innovative solutions is considered.
The method of analysis of the results of the exhibition activity of the participating enterprise has been improved. The 
necessity to apply new steps in the analysis of the results of the exhibiting activity of the exhibiting company with 
consideration of innovative orientation is substantiated.
Key words: enterprises-exhibitors; innovation development; methodical approaches; integrated approach; results from 
participation; system of indicators; analysis of the effectiveness of exhibition activities.
Анотація. Метою статті є дослідження та удосконалення методичних підходів до аналізу результативнос-
ті виставкової діяльності підприємства-експонента на основі його інноваційного розвитку. Актуальність цієї 
теми полягає не лише у систематизації методичних підходів виставкової діяльності підприємства-експонента,  
а й у аналізі його безпосередньої результативності.
Методологія дослідження ґрунтується на ефективності використання інструментарію щодо визначення етапів 
аналізу результативності виставкової діяльності підприємства-експонента у контексті інноваційного розвитку.
Результати. В процесі проведеного дослідження було систематизовано методичні підходи до аналізу 
результативності участі підприємства-експонента у виставкових заходах інноваційного спрямування. 
Наукова новизна полягає у об’єктивному визначенні нових етапів методики аналізу результативності 
виставкової діяльності підприємства-експонента на основі інноваційного розвитку.
Це дає змогу стверджувати про необхідність дотримання системності під час використання запропонованих 
етапів, їх завдань та показників удосконаленої методики.
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Практична значимість. Отримані результати дослідження спрямовані на вирішення проблеми щодо 
визначення методичних підходів до аналізу результативності виставкової діяльності підприємства-експонента 
через призму інноваційного розвитку. Виходячи з аналізу запропонованих методичних підходів, було виявлено 
їх переваги та недоліки. Визначено, що основними методичними підходами слід вважати: системний, 
ситуаційний, процесний та комплексний. Розглянуто загальну систему показників аналізу результативності 
виставкової діяльності підприємства-експонента в контексті інноваційних рішень.
Удосконалено методику аналізу результативності виставкової діяльності підприємства учасника. Обґрунтовано 
необхідність застосування нових етапів щодо аналізу результативності виставкової діяльності підприємства-
експонента з урахуванням інноваційної спрямованості.
Ключові слова: підприємство-експонент; інноваційний розвиток; методичні підходи; комплексний підхід; 
результативність; система показників; аналіз результативності виставкової діяльності.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В сучасних умовах виставковий бізнес є багато-

рівневим процесом, який сприяє мобільності товар-
них ринків та активізації інноваційного розвитку 
підприємств-експонентів. Для підприємств, які здій-
снюють виробництво нової інноваційної продукції, 
участь у виставкових заходах дозволяє отримувати 
інформацію про конкурентів набагато швидше та зро-
зуміти ринкову ситуацію. 

Оскільки виставкова діяльність є досить важ-
ливим напрямом для розвитку підприємств-екс-
понентів, вона потребує системного дослідження, 
основою якого має бути методика аналізу результа-
тивності виставкової діяльності підприємства-екс-
понента, в тому числі в контексті його інноваційного 
розвитку. В науковій літературі [1; 8; 12; 23; 22; 28; 
29; 31] представлено декілька методичних підходів 
до аналізу результативності виставкової діяльності 
підприємства-експонента. Однак положення устале-
ної методики не розроблено. Тому питання удоско-
налення методичних підходів до аналізу результа-
тивності виставкової діяльності підприємства-екс-
понента на основі інноваційного розвитку є досить 
актуальним.

Метою статті є систематизація та удосконалення 
наявних методичних підходів до аналізу результатив-
ності виставкової діяльності підприємства-експонен-
та в контексті інноваційного розвитку. 

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження методичних підходів до аналізу ре-
зультативності виставкової діяльності підприємства 
представлені в працях вітчизняних та зарубіжних на-
уковців, а саме: Н.В. Александрової, І.К. Філоненка 
[1], Ф.І. Шаркова [31], І.В. Альошиної [7], А.О. Ка-
сич [14], Л.В. Лукашової [17], Г.Т. П’ятницької [23], 
Л. Е.Стровського [20], У. Роберта Рідела [24], Джона 
Філлінга і Кімберлі Д. Пелле [11] та ін. 

На думку Ф.І. Шаркова [31], результатом оцінки 
ефективності є основа оптимізації виставкової полі-
тики підприємства. Він пояснює це першочерговою 
необхідністю корегування виставкового бюджету та 
оптимізації витрат. 

Для визначення оцінки ефективності виставко-
вого процесу доцільно паралельно проводити до-
слідження якісних та кількісних результатів вистав-
кових заходів (ВЗ). Такої думки дотримується також  
І.В. Альошина [7]. 

Узагальнений аналіз результативності участі під-
приємства у виставкових заходах розглядають У. Ро-
берт Рідел, Джон Філлінг і Д. Кімберлі Пелле [11].

Варто зазначити, що в своїх працях Л.В. Лукашо-
ва [17], Г.Т. П’ятницька [23] та Л.Е. Стровський [20] 
застосували методику аналізу підбору та розрахунку 
виставкового персоналу і оцінку ефективності участі 
підприємства у ВЗ.

Зокрема, організаційно-адаптивний підхід до ана-
лізу виставкових заходів у період довиставкової та 
поствиставкової стадій підприємства-експонента за-
стосовує В.Г. Петелін [22]. 

Питання результативності виставкової діяльності 
підприємства-експонента з точки зору маркетингово-
орієнтованого підходу розглядає В. Пекар [21]. Під 
час визначення ефективності виставкових заходів, 
окрім трьох під етапів – вивчення ринку, зв’язків з 
громадкістю та поствиставкової аналітичної роботи, 
він виокремлює питання підтримання обізнаності про 
інновації й новітні технології. Такий підхід створює 
умови до більш розгорнутого вивчення інноваційних 
розробок та прогресивних технологій підприємства-
експонента, які представляються під час виставкових 
заходів. 

Таким чином, у науковій літературі досить де-
тально, однак фрагментарно, представлені питання 
методичних підходів до аналізу ефективності вистав-
кової діяльності. При цьому фактично відсутні реко-
мендації щодо дослідження результативності вистав-
кової діяльності у контексті інноваційного розвитку 
підприємства-експонента.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

В сучасних умовах активізації інноваційних про-
цесів на підприємстві-експоненті розвиток вистав-
кової діяльності набуває актуального значення під 
час отримання кінцевих результатів від його участі 
та отримання загальної результативності. Сутність  
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поняття «результату» та «результативності» дослі-
джено науковцями М. Месконом, М. Альбертом,  
Ф. Хедоуррі [19]; П. Друкером [10]; А.Д. Шере-
метом, Р.С. Сайфуліним [32], Е. Дж. Доланом [9],  
Л.Г. Критсотакісом [16] та інші. Ці визначення є до-
сить ототожненими.

В енциклопедичному словнику В.Д. Бакуменко 
пояснює, що поняття «результату» є етапом діяльнос-
ті, коли визначено наявність переходу якості в кіль-
кість і кількості в якість, а результативність є показни-
ком, який характеризує дієвість, досягнення, ступінь 
завершення певної роботи й реалізації визначених ці-
лей, показує, що було зроблено внаслідок здійснення 
певних зусиль і витрат ресурсів [34, с. 615].

Зокрема, М. Мескон [19] розглядає таке поняття, 
як результативність, з точки зору зовнішньої ефектив-
ності, яка оцінює досягнення цілей підприємства, що 
відображає не лише економічність, але й характери-
зує взаємовідносини з зовнішнім середовищем. 

Трактує «результативність» як величину, що ха-
рактеризує ступінь ділової активності підприємства, 
А.Д. Шеремет [32, с. 176]. З цим визначенням мож-
на погодитись, тому що розвиток внутрішнього та 
зовнішнього середовища підприємства має вплив на 
результативність його діяльності. 

Також у стандарті 180:9000:2001 зазначено, що 
результативність “effectiveness” – це ступінь реалі-
зації запланованої діяльності та досягнення запла-
нованих результатів [33]. Для глибокого досліджен-
ня методичних підходів до аналізу результативності 
виставкової діяльності доцільно окреслити поняття 
результат, результативність у сфері виставкової діяль-
ності. Варто погодитись з науковцем Л.Г. Критсотакі-
сом [16, с. 224] в тому, що перевірка результатів участі 
підприємства-експонента у виставкових заходах (ВЗ) 
передбачає систематичний аналіз всіх економічних та 
зовнішньоекономічних факторів, які проявилися під 
час виставкових заходів. Для наступного визначення 
результативності участі у виставковій діяльності під-
приємства-експонента науковці Є.Б. Гусев, В.А. Про-
кудін та А.Г. Салащенко [7] зауважують, що є також 
вартісний критерій, який визначається шляхом відно-
шення участі підприємства-експонента у ВЗ до вар-
тості укладеного контракту.

Отже, під результативністю виставкової діяльності 
підприємства-експонента внаслідок здійснення пев-
них зусиль і витрат ресурсів слід розуміти реалізацію 
поставлених цілей, а саме: знайомство з лідерами ви-
ставкового бізнесу; новими ідеями та прогресивними 
технологіями і устаткуванням; просування інноваційної 
продукції чи послуг з метою визначення своєї прива-
бливості як потенційного об’єкта інвестування; укла-
дання контрактів та отримання додаткових прибутків.

У сучасних умовах результатом виставкової  
діяльності в контексті інноваційного розвитку є озна-
йомлення підприємства-експонента з продуктовими 

та процесними інноваціями конкурентів, вивчення 
передових технологій та нового модернізованого об-
ладнання. Так, проаналізувавши бачення науковців, 
об’єктивним результатом виставкової діяльності під-
приємства-експонента слід вважати: 

− отримання інформації про конкурентів та 
їх новітню продукцію і послуги. Це є поштовхом до 
створення інноваційної більш конкуруючої продукції 
або надання більш якісних інноваційних послуг; 

− отримання інформації про передові техноло-
гії та сучасне обладнання. Це дає можливість розши-
рити коло своїх партнерів і зміцнити кількість кон-
тактів для співпраці, а також придбати модернізоване 
обладнання;

− досвід роботи виставкового персоналу (стен-
дистів). Це сприяє професійному підходу підприєм-
ства-експонента до участі у виставкових заходах ін-
новаційного спрямування та створенню свого бренда;

−  зміцнення ділової репутації та іміджу під-
приємства-експонента. Це впливає на загальний роз-
виток підприємства-експонента та його пізнаваність 
на виставковому та пост виставковому етапах;

− укладання договорів з потенційними спожива-
чами та збільшення кількості контактів. Це зміцнює по-
зиції підприємства-експонента у виставковому бізнесі;

−  покращення інвестиційної привабливості. 
Це дає новий поштовх для виходу підприємства-екс-
понента на міжнародний ринок;

− знаходження партнерів. Це сприяє розширен-
ню географічних можливостей щодо збуту новітньої 
продукції та залучення прогресивних технологій;

− отримання комерційного прибутку та можли-
вість його збільшення. Це здатність до повної саморе-
алізації підприємства-експонента і подовження його 
життєвого циклу. 

У своїй праці Е.М. Біжанова [3, с. 22] дотримуєть-
ся думки, що результативність виставкової діяльності 
підприємства-експонента передбачає визначення сту-
пеня досягнення поставлених цілей, а саме, коли мета 
досягнута повністю (на 100%), або досягнута частко-
во. Для досягнення поставлених цілей та максималь-
ної результативності виставкової діяльності підпри-
ємства в контексті інноваційного розвитку доцільним 
є вивчення та удосконалення методичних підходів. 
Методикою аналізу результативності виставкової 
діяльності займались такі науковці, як Л.Е. Стров-
ский, Е.Д. Фролова [20, с. 24], О.В. Гуменна [6, с. 22],  
Л.Е. Сюрко [26, с. 343–347] та інші.

Зокрема, О.В. Гуменна [6, с. 5–18] виокремлює 
питання щодо системи показників та методів оцінки 
результативності з позиції експонентів, де передбачає 
застосування значної їх кількості на передвиставко-
вій, виставковій та поствиставковій стадії. На кожній 
стадії використовуються такі методи: маркетингових 
досліджень, експертних оцінок, економіко-статистич-
них і соціологічних та методів оцінки ефективності. 
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Слід зауважити, що на результат виставкової ді-
яльності впливають показники підприємства-експо-
нента та рівень кваліфікації персоналу, ступінь його 
підготовки до участі у виставкових заходах (ВЗ), так 
відмічає у своїй праці Л.Е. Сюрко [26, с. 343–347]. 
Він вважає, що аналіз результативності виставкових 
заходів залежить від системності методики збору ін-
формації, методики її обробки та застосування окре-
мо для експонентів та організаторів. 

Дослідженням методики аналізу результативнос-
ті виставкової діяльності в контексті інноваційного 
розвитку займались Г.Т. П’ятницька [23, с. 26–33],  
Балінт Кадар [13, с. 23–31], Б.В. Гагарін та Ю.Д. Ільїн 
[5, с. 116–120] та інші. 

У цих працях розроблено кластерний і науково-
практичний підходи до оцінки ефективності іннова-
ційної направленості, але відсутні етапи, які відобра-
жали б роль виставкової діяльності в контексті інно-
ваційного розвитку. 

Певний фрагментарний підхід представлено 
в працях Н.В. Александрової і І.К. Філоненко [1],  
А.А. Фарберова [28, с. 4–19], але загалом методика 
відсутня. В процесі дослідження та систематизації 
праць вчених виокремлено методичні підходи, які 
представлено на табл. 1.

Отже, зазначені вище методичні підходи до ана-
лізу результативності щодо участі підприємства-екс-
понента у виставкових заходах дозволяють досить 
фрагментарно визначати показники результативності 
виставкової діяльності підприємства-експонента на 
основі його інноваційного розвитку. 

Методика аналізу результативності інноваційної 
діяльності розглядає: встановлення поточного стану 
інноваційної діяльності підприємства-експонента; 
виявлення впливу впровадження нововведень та ін-
новацій і сприйняття їх ринком; визначення ступеня 

ефективності супутніх до виробництва процесів, орі-
єнтованих на ринок збуту, встановлення типу іннова-
ційної поведінки і можливості до збільшення ринко-
вої частки; нарощення конкурентоспроможності на 
зовнішніх ринках. 

Дослідження методичних підходів до аналізу 
результативності виставкової діяльності підприєм-
ства-експонента дозволяє констатувати те, що вико-
ристання саме комплексного методичного підходу є 
найбільш актуальним та вагомим (рис. 1).

На основі перерахованих підходів вчені [1; 5; 7; 
12; 13; 16-18; 20–23; 27–31] у своїх працях виокрем-
люють такі етапи аналізу виставкової діяльності: 

1) дослідження ринку виставкових послуг; 
2) аналіз підприємства-експонента на участь у ви-

ставкових заходах; 
3) аналіз ризикованості участі підприємства- 

експонента у виставкових заходах; 
4) інтенсивність участі підприємства-учасника у 

виставкових заходах; 
5) аналіз результативності виставкової діяльності під-

приємства-експонента у контексті інноваційного розвитку. 
Однак виставкова діяльність набуває все більшо-

го значення в контексті активізації інноваційних про-
цесів, а тому наявні методичні положення слід роз-
глядати та доповнити інноваційним складником.

Саме тому нами пропонується удосконалення ме-
тодики аналізу результативності виставкової діяль-
ності підприємства-експонента в контексті активіза-
ції інноваційних процесів (табл. 2).

Показники, що характеризують виставкову діяль-
ність підприємства-експонента в контексті іннова-
ційної діяльності, повинні використовуватись під час 
розробки довгострокових та короткострокових планів  
і доповнювати наявну систему звітності, тобто така сис-
тема показників повинна стати діючим інструментом  

Методичні підходи до аналізу результативності виставкової діяльності 
підприємства-експонента (МПАРВДПЕ)

Підходи, що не враховують 
інноваційну 

результативність
1.Маркетингово-
орієнтований.
2. Організаційно-адаптивний
3. Колективний
4. Цільовий
5. Процесний

Підходи, що частково 
передбачають аналіз 

інноваційної 
результативності серед 

загальної
1. Ситуаційний
2. Кластерний
3. Ресурсний

Підходи, які зосереджені на 
активізації інноваційного 
розвитку підприємства-

експонента через участь у 
ВЗ

1. Науково-практичний
2. Системний
3. Процесний
4. Економічний

Рис. 1. Групування методичних підходів до аналізу результативності виставкової діяльності в контексті інноваційного 
розвитку підприємства-експонента
Джерело: складено авторами
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Таблиця 1. Загальна характеристика методичних підходів до аналізу результативності щодо участі 
підприємства-експонента у виставкових заходах у процесі інноваційного розвитку

Назва методичного підходу Переваги методичного підходу Недоліки методичного підходу
Маркетингово-орієнтований зо-
середжений на вивчення ринку та 
знаходження нового потенційного 
споживача з метою максимально 
відповідного задоволення його по-
требам, смакам і бажанням.

– дає змогу підтримувати обізнаність про 
інновації й новітні технології завдяки 
своєчасній та якісній поінформованості; ство-
рення умов до більш розгорнутого вивчення 
інноваційних розробок та прогресивних 
технологій підприємства-експонента, які пред-
ставляються під час виставкових заходів

– користувач інформації не за-
вжди використовує надану ін-
формацію, а у разі використання 
немає гарантії, що на її основі 
буде прийняте правильне управ-
лінське рішення щодо виставкової 
діяльності

Організаційно-адаптивний 
включає організацію та поетапне
виконання поставлених цілей і 
завдань виставкової діяльності 
підприємства-експонента на 
довиставковій стадії 

– дає змогу пристосовуватись підприємствам 
учасникам виставкових заходів до змін; 
– забезпечує 
стабільність і управління виставковою 
діяльністю
підприємства-експонента 

– недотримання 
часових характеристик на будь-
якій стадії участі підприємства-
експонента;

Кластерний направлений на 
реалізацію спільних інтересів 
підприємств-експонентів, що кон-
курують між собою і діяльність 
яких спрямована на впровадження 
інноваційних змін

– дозволяє: підвищувати туристичну привабли-
вість регіону (країни), формувати та зміцню-
вати позитивний імідж та надійну ділову репу-
тацію регіону в очах галузевих співтовариств; 
розширювати можливості  експонентів в захо-
дах форматів “B-to-B” та “B-to-C” у активізації 
просування та збільшення обсягів продажу 
продукції кінцевим споживачам; якісно при-
множувати ділові контакти у тому числі з по-
тенційними українськими та іноземними інвес-
торами; прискорювати трансфер інноваційних 
технологій; скорочувати часовий термін обміну 
інформацією та думками щодо досягнень НТП.

– наявність ризиків так званого 
«гальмування» об’єднання через 
відсутність у потенційних учасни-
ків чіткого розуміння доцільності 
та виправданості спільного розви-
тку та погану поінформованість;
– можливе «очікування на швид-
кий та відразу вагомий резуль-
тат»;
– відсутність або нестача кваліфі-
кованих кадрів для забезпечення 
ефективності виставкової діяль-
ності;
– низька виставкова культура та 
грамотність.

Ресурсний
передбачає визначення і оцінку пе-
реліку сукупності матеріальних і 
нематеріальних чинників і засобів, 
що забезпечують функціонування 
виставкової діяльності
підприємства-експонента 

– дозволяє оцінити рівень розвитку виставкової 
діяльності підприємства-експонента на підста-
ві визначення її ресурсного потенціалу (кадро-
вих, матеріальних та інформаційних ресурсів), 
що забезпечують цей вид діяльності

‒ чітке визначення переліку якіс-
них показників;
‒ отримання повної та достовір-
ної інформації про загальний стан 
виставкової діяльності

Ситуаційний передбачає розгляд 
та управління конкретними ситу-
аціями в процесі участі підпри-
ємства-експонента у виставкових 
заходах та прийняття відповідних 
рішень.

– дає змогу 
підприємствам-експонентам бути ризикостій-
кими в умовах розвитку інноваційних процесів 
та під час виставкової діяльності

– складність досягнення стабіль-
ності на всіх етапах життєвого 
циклу підприємства-експонента

Колективний визначає 
відкритість та відповідальність 
управління виставковою 
діяльністю підприємства-
експонента 

– дозволяє ставити спільні цілі та завдання під 
час втілення командної роботи підприємства 
для участі у виставкових заходах, балансува-
ти відповідальність за бачення та результати  
участі.

– послаблення кураторського ав-
торитету

Системний розглядається як су-
купність властивостей цілісності, 
взаємозалежності та взаємодії еле-
ментів виставкової діяльності під-
приємства-експонента, що мають 
вихід, вхід, зв’язок із зовнішнім 
середовищем та зворотній зв’язок

– дає змогу: 
впливати підприємствам-експонентам на при-
родне, соціальне, політичне, інформаційно-
культурне й етичне середовище та отримувати 
матеріальний і нематеріальний ефект від участі 
у виставкових заходах; впроваджувати та поши-
рювати нові технології винаходів, нових ідей;
– створює умови до більш розгорнутого ви-
вчення інноваційних розробок та прогресивних 
технологій підприємства-експонента, які пред-
ставляються під час виставкових заходів

– не визначає основні змінні, що 
впливають на функцію управлін-
ня, 
– невідомий вплив навколиш-
нього середовища на результати 
діяльності підприємства-експо-
нента
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Науково-практичний 
зосереджує увагу на можливості 
фокусувати забезпечення іннова-
ційного розвитку на всіх стадіях 
виставкової діяльності підпри-
ємств-експонентів, які є лідерами 
ринку 

– дозволяє створювати структурні й архітек-
турні інновації – інтерактивні приміщення 
(експозиційні зали, павільйони і центри ділової 
активності), які будуть слугувати лабораторія-
ми для представлення нововведень з виробни-
цтва, прогресивних технологій підприємств-
учасників та їх перспективного партнерства з 
лідерами ринку та інвесторами

– розраховано тільки на коло під-
приємств-учасників, які прагнуть 
до постійного впровадження та 
реалізацію інноваційних рішень в 
розробках та технологіях

Цільовий 
передбачає ступінь досягнен-
ня цілей участі у виставковій 
діяльності підприємства-
експонента 

– сфокусованість на координацію всього спек-
тру цілей для отримання 
максимального прибутку 
підприємством-експонентом;
– дає змогу визначити оцінку ефективності 
виставкової діяльності підприємства-
експонента 

– недосконалість планування бю-
джету щодо участі підприємства-
експонента у ВЗ

Джерело: систематизовано авторами на основі [1; 5; 7; 12; 13; 16–18; 20–23; 27–31]

Система показників аналізу ефективності виставкової діяльності 
підприємства-експонента в контексті інноваційних рішень

Показники ефективності 
впроваджених інновацій

Показники визначення доцільності 
проведення інновацій

Динамічні 
(реакційні) показники 

підприємства-експонента

Традиційні показники господарської 
діяльності підприємства-експонента

Показники інноваційного та 
науково-технічного розвитку 

підприємства-експонента

Показники інноваційного 
розвитку відповідно до 
виставкової діяльності 

підприємства-експонента

Фінансові результати

Назва показника та його тенденція (↑↓)

Показник ділової репутації та іміджу 
підприємства↑

Клієнтська база↑

Зміна продуктивності праці

Рівень рентабельності
продажу продукції ↑

Економічні показники виставкової 
діяльності підприємства-експонента
(позитивна тенденція) ↑

Систематизовані показники інноваційного розвитку відповідно до 
виставкової діяльності підприємства-експонента 

Рис. 2. Методика аналізу виставкової діяльності підприємства-експонента в контексті інноваційного розвитку
Джерело: розроблено авторами
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Таблиця 2. Удосконалена методика аналізу результативності виставкової діяльності  
підприємства-експонента в контексті інноваційного розвитку

Назва етапу Завдання Показники
1. Оцінка інноваційної 
орієнтації виставкової ді-
яльності підприємства-екс-
понента 

Виявлення типових процедур 
виставкової діяльності, які 
передбачають інноваційну орі-
єнтацію

− частка у виставках продуктових інновацій;
− частка у виставках технологічних інновацій; 
− кількість персоналу підприємства-експонента, 
задіяного у виставкових заходах інноваційного спряму-
вання:
− частка інноваційної продукції у загальному обсязі 
виробів до і після участі підприємства-експонента у ви-
ставкових заходах інноваційного спрямування, од.

2. Оцінка інноваційної 
спрямованості виставкової 
діяльності 
підприємств-конкурентів 

Формування ресурсу підпри-
ємств-конкурентів та підсумків 
їх виставкової діяльності

− кількість підприємств-конкурентів, що були 
представлені на виставці інноваційного спрямування 
(інтенсивність конкуренції);
− характер розподілу ринкових часток між конкурента-
ми;
− позиція (ранг) підприємства-експонента у виставково-
му бізнесі;
− якість використання комунікативних та інформаційних 
процесів підприємства-експонента 

3. Аналіз структури та ди-
наміки витрат на інновацій-
ну діяльність 
підприємства-експонента 

− Отримання еталонних 
показників з якісними та 
кількісними характеристиками;
− Своєчасне врахування всіх 
необхідних витрат щодо участі 
підприємства-експонента у 
виставках інноваційного спря-
мування.

− витрати на рекламні заходи щодо інноваційної 
продукції на підготовчому етапі участі підприємства-
експонента у виставкових заходах інноваційного спряму-
вання, грн.;
− витрати на підвищення кваліфікації персоналу 
підприємства-експонента щодо участі у виставкових за-
ходах інноваційного спрямування, грн.;
− витрати на модернізацію обладнання підприємства-
експонента, грн.;
− собівартість інноваційних видів продукції 
підприємства-експонента, грн.

4. Аналіз результативності 
участі у виставкових захо-
дах підприємства-експонен-
та в контексті інноваційно-
го розвитку

− Встановлення кількості 
потенційних споживачів 
інноваційної продукції з по-
дальшою метою укладення 
угод на її збут;
− Дослідження кількості 
організацій і підприємств, 
зацікавлених у співробітництві 
з метою інвестування сумісних 
розробок щодо випуску 
інноваційної продукції;
− Визначення комерційного 
та некомерційного результатів 
участі підприємства-
експонента у виставках 
інноваційного спрямування

− кількість отриманих інноваційних ідей підприємства-
експонента під час участі у виставкових заходах 
інноваційного спрямування, од.;
− участь і уявлення підприємства-експонента на 
конференціях, симпозіумах в рамках виставки 
інноваційного спрямування;
− обсяг продаж інноваційної продукції, од.;
− кількість налагоджених контактів з потенційними спо-
живачами, що зацікавлені інноваційною продукцією / 
послугами;
− кількість укладених договорів на інноваційну 
продукцію / послуги;
− кількість партнерів, знайдених підприємствами-
експонентами під час участі у виставкових заходах 
інноваційного спрямування, од.;
− кількість відгуків експертів щодо презентації 
інноваційної продукції підприємства-експонента;
− контент-аналіз ЗМІ (резонанс у пресі);
− частка ділової репутації та іміджу підприємства-
експонента;
− фінансовий результат від участі підприємства-
експонента у виставкових заходах інноваційного 
спрямування: (дохід від реалізації інноваційної 
продукції підприємства-експонента; прибуток від 
участі підприємства-експонента у виставкових заходах 
інноваційного спрямування), грн.;
− виправданість інновацій підприємства-експонента, %.

Джерело: розроблено авторами
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рівні, зокрема в процесі інноваційного розвитку 
та управління виставковою діяльністю підприєм-
ства-експонента. Це дасть можливість вибудувати 
організацію аналітичних процедур щодо аналізу 
результативності ВД на підприємстві-експоненті 
з урахуванням вимог сучасної науки і практики та 
забезпечити синхронізацію та інтеграцію іннова-
ційних процесів на мікрорівні у відповідності до 
тенденцій розвитку зовнішніх факторів підприєм-
ства-експонента;

− по-друге, методику оцінки ВД підприємства-
експонента за допомогою науково обґрунтованого 
інтегрального показника інноваційного розвитку, що 
дозволить систематизувати показники базуючись на 
необхідності врахування взаємозв’язків і взаємоза-
лежностей ВД та інноваційних процесів.

управління виставковою діяльністю підприємства-
експонента, а саме давати комплексне уявлення про 
загальний стан підприємства (рис. 2).

Зокрема, можна констатувати те, що у виставковій 
діяльності підприємства-експонента центральне місце 
посідає його процес інноваційного розвитку, від мож-
ливостей використання, впровадження і удосконален-
ня якого залежить як ефективність впровадження і ре-
алізація інновацій, так і результативність виставкової 
діяльності підприємства-експонента загалом. 

Висновки. Таким чином, для обґрунтування ме-
тодичних підходів до аналізу результативності ВД 
підприємства-експонента в контексті інноваційного 
розвитку необхідно використовувати:

− по-перше, комбіновану групу методич-
них підходів, яка може застосовуватись на мікро-
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Abstract. The article analyzes the general trends of the LNG in the world. An overview of the trends of national ship-
building in Ukraine is given. Given that Ukraine does not have its own capacity to receive liquefied gas, the article 
explores the possibilities of building a stationary LNG terminal on the Black Sea coast of Ukraine. The basic directions 
of development of the world and Ukrainian market of shipbuilding are considered. Key dynamics changes in the global 
liquefied natural gas market have been identified. Demand for regional liquefied natural gas markets is compared, 
features are analyzed, zonal demand and key players are allocated, and development prospects are put forward. It 
describes the main problems of the industry, identifies the need for state support for the industry, and reflects possible 
development prospects and potential market niches. An assessment of Ukraine’s prospective need for ships and marine 
equipment is given. The priorities of national and regional programs for achieving environmental and transport security 
are identified. The directions and the most important tasks of specialization in the system of competitive positioning of 
transport of individual countries and shipping companies are taken into account. Three main directions of shipbuild-
ing development in the long term are presented: ecological safety, safety of human life and economic efficiency. In 
the analysis of the criteria for development of the national shipbuilding of Ukraine, the article takes into account the 
limitations in the development of the industry, as well as the key prerequisite for its development. The article provides 
a forecast of the need for an LNG fleet, taking into account the global market conditions and the growth of energy 
demand. The main limitations of effective positioning of national shipbuilding in the global maritime trade market are 
considered. The article substantiates that the achievement of Ukraine’s energy independence requires the implementa-
tion of a strategy to build an LNG terminal and a fleet to serve it. The article summarizes the existing international 
experience in this area and assesses the prospects for the development of LNG ships and shore LNG terminals. The 
substantiation of the importance of LNG terminal construction and specialized fleet for Ukraine is given. It is stated that 
this is a real opportunity to create an energy-independent country and a real diversification of energy supplies.
Key words: liquefied natural gas market; maritime administration; energy independence; global shipbuilding; LNG 
terminal; fleet competitiveness; export credit agency; competitiveness; development problems; government support.
Анотація. У статті аналізуються загальні тенденції розвитку флоту перевезення зрідженого природного газу 
(ЗПГ) у світі. Дано огляд тенденцій розвитку національного суднобудування України. З огляду на те, що 
Україна не володіє власними потужностями з прийому зрідженого газу, в статті вивчені можливості будівництва 
стаціонарного ЗПГ-терміналу на чорноморському узбережжі України. Розглянуто основні напрями розвитку 
світового та українського ринку суднобудування. Визначено ключові зміни динаміки на глобальному ринку 
зрідженого природного газу. Порівнюється попит на регіональних ринках зрідженого природного газу, 
аналізуються особливості, виділяється зональний попит і ключові гравці, висуваються перспективи розвитку. 
Подана характеристика основних проблем галузі, визначено необхідність державної підтримки галузі, а також 
відображені можливі перспективи розвитку і потенційні ринкові ніші. Дана оцінка перспективної потреби 
України в судах і морської техніки. Визначаються пріоритети національних і регіональних програм досягнення 
екологічної та транспортної безпеки. Враховуються напрями і найважливіші завдання спеціалізації в системі 
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конкурентного позиціонування транспорту окремих країн і судноплавних підприємств. Представлені три 
основні напрями розвитку суднобудування в довгостроковій перспективі: екологічна безпека, безпека людського 
життя і економічна ефективність. У процесі аналізу критеріїв розвитку національного суднобудування України 
в статті враховуються обмеження в розвитку галузі, а також ключова передумова для її розвитку. У статті 
дано прогноз потреби у ЗПГ-флоті, з урахуванням глобальної ринкової кон’юнктури і зростання попиту на 
енергоносії. Розглянуто головні обмеження ефективного позиціювання національного суднобудування в 
глобальному ринку морської торгівлі. У статті обґрунтовано, що для досягнення енергетичної незалежності 
України потрібна реалізація стратегії  будівництва  ЗПГ-терміналу та флоту, що буде його обслуговувати. У статті 
узагальнено наявний міжнародний досвід у цьому напрямі і подана оцінка перспективи розвитку ЗПГ-суден 
і берегових ЗПГ-терміналів. Дано обґрунтування важливості будування ЗПГ-терміналу та спеціалізованого 
флоту для України. Зазначено, що це реальна можливість для створення енергетично незалежної країни та 
справжня диверсифікація поставок енергоносіїв. 
Ключові слова: ринок зрідженого природного газу; морське адміністрування; енергетична незалежність; 
глобальне суднобудування; LNG-термінал; конкурентоспроможність флоту; експортно-кредитне агентство; 
конкурентоспроможність; проблеми розвитку; державна підтримка.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Суднобудування відіграє важливу роль у багатьох 

суміжних галузях та національній економіці загалом. 
Ця галузь впливає на обороноздатність держави і по-
літичне становище у світі. Стан галузі відображає 
рівень науково-технічного потенціалу країни, бо го-
това продукція являє собою сукупність досягнень у 
металургії, машинобудуванні, електроніки і новітніх 
технологій. При загальних тенденціях розвитку гло-
бального ринку морської торгівлі можна проаналізу-
вати, що кількість світового торговельного флоту за 
тоннажем на 20% перевищує потреби перевезення, 
а ситуація на ринку нафти і нафтопродуктів уповіль-
нює попит на танкери. Така ситуація змушує суднов-
ласників списувати флот і знижувати ставки фрахту 
на основні популярні типи Aframax. Суднобудування 
ЗПГ флоту залишається однією з небагатьох незапо-
внених ніш зі зростаючим попитом, і для суднобудів-
ної галузі України утворюється сприятлива ситуація 
на ринку для нарощування технологічної активності 
в цьому сегменті. Ключовою передумовою для роз-
витку суднобудівної галузі є зростання світових мор-
ських перевезень і активний розвиток ЗПГ-флоту. 
Щодо структури вантажної бази та прогнозу потре-
би в ЗПГ-флоті, з урахуванням глобальної ринкової 
кон’юнктури і зростання попиту на енергоносії з боку 
країн, що розвиваються в Азії, очікується, що в струк-
турі світового вантажообігу будуть нарощуватися об-
сяги ЗПГ, а обсяги нафти і вугілля стабілізуються до 
2025–2030 рр. 

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню проблем і перспектив розвитку 
суднобудування у світі та в Україні присвячено ба-
гато наукових праць, варто зазначити внесок таких 
вітчизняних і зарубіжних вчених: Б.В. Буркинський, 
І.А. Голубкова, А.І. Зінченко, В.І. Лисицький, М.Т. 
Примачов, Дж.Р. Перкінсон, К.С. Письмена, Г.Ф. Ро-
мановський, В. Христенко тощо. 

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ 
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Незважаючи на те, що є низка наукових робіт і до-
сліджень, присвячених ефективному розвитку судно-
будівної галузі в тому чи іншому науковому контексті, 
є низка невирішених проблем. Однак у цих працях не 
виявлено доцільності в розвитку суднобудування в 
області саме національного ЗПГ-флоту, якому і при-
свячена ця стаття.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є обґрунтування розвитку суднобу-

дування в області національного ЗПГ-флоту, виявлен-
ня проблем та напрямів їх рішення для відродження 
галузі з урахування обмежень морського адміністру-
вання [3].

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Основними методами, що використовувались 
для теоретичного рівня дослідження розвитку суд-
нобудування України, є: порівнювальні методи об-
ґрунтування, методи збору інформаційних матеріалів 
за допомогою використання літературних джерел, 
інформаційних матеріалів об’єкта дослідження та 
інтернет-ресурсів, динамічні та структурні аналізи, 
узагальнення, гіпотетично-дедуктивний та аксіома-
тичний методи, метод аналогій тощо. Об’єктом дослі-
дження виступають обмеження та проблеми розвиту 
суднобудівної галузі України в області національного 
ЗПГ-флоту. Предметом є визначення шляхів, а саме 
розробка стратегії розвитку та стимулювання судно-
будування України.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Для ефективного позиціонування суднобудування 

України в глобальному ринку необхідно спершу ро-
зібратися, що необхідно галузі. У процесі розвитку 
національного суднобудування варто враховувати, 
що ця галузь імпортозалежна, і реалізувати плановані 
обмеження в галузі суднобудування на практиці без 
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перегляду пропонованих критеріїв не вийде. Зважаю-
чи на це, досягти стратегічних цілей у національному 
суднобудуванні тільки шляхом введення обмежень не 
вийде. Більш ефективним для національного суднобу-
дування може стати перехід від заборонних заходів до 
стимулюючих. Одним із критеріїв обмеження в роз-
витку національного суднобудування стоїть питання 
фінансування будівництва ЗПГ-флоту, адже споруда 
газовозів вимагає колосальних інвестицій. Забезпе-
чити приплив капіталовкладень у галузь можна за 
допомогою створення сприятливих умов для інвес-
торів або розвитку і підтримки механізмів проектно-
го фінансування. Одним із варіантів вирішення цієї 
проблеми є кластеризація. Суднобудівна галузь, крім 
будівництва суден, включає в себе такі суміжні галузі, 
як судноремонт, суднове приладобудування, машино-
будування, електромонтаж. Одним із методів забез-
печення ефективності взаємодії різних підприємств 
суднобудівної інфраструктури в такому випадку може 
стати створення і підтримка особливих економічних 
зон (ОЕЗ), учасникам яких будуть надаватися подат-
кові пільги та інші преференції. Створення і розвиток 
таких зон шляхом синергії здатне створити імпульс 
прискореного розвитку галузі. Варто зазначити, що 
галузь суднобудування вимагає постійного розвитку 
технологічної бази. Ефективне суднобудування не-
можливо без цифрового інжинірингу, що дає змогу 
створювати цифрових двійників, розумних верфей, 
що дозволяють автоматизувати і роботизовані ви-
робництва, адаптивних технологій для вирощуван-
ня необхідних конструкції. Для розвиток цифрових 
морських технологій і суднобудівної технологічної  
думки необхідно адаптувати і чинне національне за-
конодавство.

З огляду на зростання попиту зокрема в Азії на 
ЗПГ з 2000 р. експорт-імпорт зрідженого газу виріс 
на планеті більш ніж удвічі. Нині на ЗПГ припадають 
40% обсягів світової торгівлі газом, до 2040 р. його 
частка зросте до 60%, що знизить роль трубопровід-
ного газу до 40%. Китай за 2018 р. збільшив імпорт 
зрідженого газу на 40%, а глобальний попит на ньо-
го вже найближчим часом, до кінця 2020 р., зросте 
на 20%. Для досягнення енергетичної незалежності 
України потрібна реалізація стратегії  будівництва 
LNG-терміналу та флоту, що буде його обслуговува-
ти. Судновласники змушені переходити на екологічно 
чистий вид палива – альтернативу використовувано-
му судновому мазуту. ЗПГ привабливіший за своїми 
екологічними і економічними параметрами: дешев-
ше газойлю і мазуту в 1,5–2 раза. Таким чином, ЗПГ 
швидко змінює обличчя світової газової галузі. Якщо 
в ХХ ст. блакитне паливо експортувалося переважно 
через труби, то в ХХІ ст. воно дедалі частіше постав-
ляється газовозами. Для України це означає можли-
вості та ризики: формуючи та розвиваючи власний 
флот, вона підвищує рівень безпеки країни, стимулює 

конкуренцію з трубопроводами. Постачальниками 
газу для України можуть бути Алжир, Нігерія та Ка-
тар, який є найбільшим експортером ЗПГ у світі (вар-
тість такого газу становить 330 дол. США). У світі  
42 країни мають близько 120 терміналів із прийому 
ЗПГ. Сумарна потужність діючих терміналів переви-
щує 850 млн т, що вдвічі більше глобальних потуж-
ностей зі ЗПГ. Приймальні термінали споруджують 
іноді не тільки з чисто економічних міркувань, але 
і з прагнення здобути незалежність від постачальни-
ків. У 2017 р. була проведена доставка газу з США 
в танкері-газовозі в термінал Свіноуйсьце (Поль-
ща) і далі по газотранспортній системі доставлено 
на українську територію. Однак нині річна технічна 
потужність газотранспортного маршруту «Польща-
Україна» не перевищує 1,5 млрд кубометрів. Україна 
власними потужностями по прийому зрідженого газу 
не володіє. У вересні 2017 р. представники портової 
галузі Катару і Міністерства інфраструктури України 
досягли домовленостей щодо вивчення можливості 
будівництва стаціонарного ЗПГ-терміналу на чорно-
морському узбережжі України. За даними Державно-
го агентства з інвестиційних проектів, будівництво 
терміналу на 10 млрд кубометрів становить € 800 млн. 
З огляду на капіталомісткість цього проекту, висуну-
ли альтернативний варіант створення умов для розви-
тку незалежності енергетичної галузі країни. Таким 
чином, Можна не будувати термінал, а використову-
вати плавучий регазифікатор (FSRU). Місцем для ба-
зування може бути порт «Рені». Цей проект оцінюєть-
ся в $ 100 млн і буде введений в експлуатацію через 
1–2 роки. Для прикладу, якщо взяти в оренду плавучу 
установку для зберігання і регазифікації ЗПГ річною 
потужністю в 5 млрд кубометрів Американської ком-
панії Excelerate Energy, то Україна буде платити за 
оренду $ 60 млн на рік. У компанії ТІС є причал, який 
потрібно модифікувати під прийом газу, при цьому 
встановити стендери і трубопровід. До цього причалу 
щотижня може приходить ЗПГ-танкер і майже за дві 
доби зливати зріджений газ у трюми судна-регазифі-
катор. Таким чином, FSRU буде працювати в безпе-
рервному режимі: шляхом обігріву скрапленого газу 
в трюмах судно буде переводити його в газоподібний 
стан і по сполучному газопроводу через причальний 
вузол газ потраплятиме в магістральну мережу.

Україні необхідний проект із будівництва термі-
налу на базі плавучої регазифікаційної установки, 
який буде мати потужності до 2 млрд кубометрів на 
рік із можливістю збільшення до 6 млрд кубометрів. 
З огляду на цю можливість Україна зможе експорту-
вати регазифікаційний ЗПГ на ринки сусідніх країн, 
використовуючи наявні маршрути для доставки газу. 
За найоптимістичнішими оцінками, український 
термінал буде введений в експлуатацію не раніше 
2025 р. Основною проблемою залишається марш-
рут, по якому судна будуть досягати порту, оскільки 
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їм потрібно перетнути протоку Босфор, отже, уві-
йти в виняткову економічну зону (ВЕЗ) Туреччини, 
яка є противником проходження газовозів у протоці. 
Головним обмеженням ефективного позиціювання  
національного суднобудування є, по-перше, геогра-
фічне розташування України. Туреччина забороняє 
прохід LNG-танкерів через «Стамбульську протоку». 
Причиною такої заборони є загроза безпеки для Стам-
була. Прохід LNG-танкерів через Босфор є основною 
проблемою щодо безпеки в завантаженому і вузькій 
протоці. Цю заборону Туреччина аргументує тим, що 
Стамбул – густонаселене місто, а LNG-танкери зна-
чно більше нафтових. Туреччина схвильована тим, 
що в разі аварії наслідки для Стамбула і його насе-
лення будуть руйнівними. Однак у середньому дед-
вейт LNG газовоза не перевищує дедвейт нафтона-
ливних танкерів, які ходять цьому Ренджі. По-друге, 
це військовий конфлікт на сході. Судновласники не 
хочуть розміщувати замовлення в країні, де існує 
збройний конфлікт. Іноземні компанії не розуміють 
того, що відбувається в Україні і не бачать гарантій 
в успішному завершенні будови судна. Інші країни, в 
яких є збройний конфлікт, такі як Ізраїль або Туреч-
чина, дають державні гарантії виконання контрактів. 
На жаль, в Україні уряд не розглядає цю проблему 
як основну в розвитку національного суднобудуван-
ня. Переконати іноземного замовника без гарантій 
розмістити замовлення в Україні вкрай складно. По-
третє, це дорожнеча продукції суднобудування Украї-
ни. Щоб побудувати газовоз, необхідний банківський 
кредит, вартість якого в Україні коливається від 12 до 
20% річних (у середньому відсоток становив би 8 млн 
дол.). Водночас іноземні компанії звертаються в наці-
ональне Експортно-кредитне агентство (ЕКА) й отри-
мують кредит під 0,3% річних (що на побудову такого 
самого судна становитиме 250 тис. дол.). Таким чи-
ном, перевагу в ціні національне суднобудування не в 
змозі перекрити. Нині в Європі тільки три країни не 
мають ЕКА – Албанія, Молдова і Україна. З огляду на 
нинішні тенденції, банки України не зацікавлені кре-
дитувати національне суднобудування. По-четверте, 
це податковий тягар. На одиницю продукції україн-
ські суднобудівники вимушені платити більше подат-
ків, ніж конкуренти [4]. У системі оподаткування в 
Хорватії податкове навантаження менше, ніж в Укра-
їні. Як результат, хорватські верфі завантажені замов-
леннями на кілька років вперед, а українські фахів-
ці в суднобудуванні працюють на хорватські заводи. 
У розвитку національного суднобудування головне не 
інфраструктура, а кадровий потенціал. На жаль, ба-
гато хто з тих фахівців, які будували десять суден на 
рік, пішли на пенсію, ще більше – поїхали за кордон і 
працюють на благо конкурентів. Таким чином, у разі 
завершення військового конфлікту і створення мож-
ливості залучення адекватного кредитного ресурсу 
обсяги виробництва в національному суднобудуванні 

гарантовано можна збільшити в 3–5 разів, а за спри-
ятливої податкової політики – в 5–10 разів. Кадровий 
потенціал буде затребуваний із гідною оплатою пра-
ці. Можна згадати політику Південної Кореї, яка за 
30 років збільшила свій ВВП у 70 разів, і Сінгапу-
ру – в 30 разів. Уряд цих країн виділили ті галузі, які 
необхідні для держави, і підтримував національного 
виробника  – через пільгові кредити, пільги по подат-
ках і т.д. Таким чином, 80% світового суднобудуван-
ня належить Китаю, Південній Кореї і Японії. Уряди  
цих країн активно підтримують і субсидують свою 
промисловість, дають державні гарантії, субсидії, 
пільгові кредити. Згідно із «законом Джонса» в США, 
у внутрішні води країни можуть заходити лише суд-
на, побудовані на американських суднобудівних заво-
дах, з американською командою і під американським 
прапором. Хорватія ж надає суднобудівній галузі дер-
жавні гарантії виконання контракту, незважаючи на 
те, що входить до Європейського Союзу.
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У суднобудуванні України є чотири основні про-
блеми, які обмежують ефективне позиціонування га-
лузі. Найважливішою проблемою є політична обста-
новка в країні – війна на сході. Іноземні інвестори не 
готові вкладати свої кошти в економіку нестабільної 
держави. Друга, не менш важлива проблема – досить 
високі кредити, відсутність експортно-кредитного 
агентства. У будь-якій європейській країні працює 
експортно-кредитне агентство, яке допомагає бізне-
су отримати пільгові кредити. В Україні підприємці 
отримують кредити в національній валюті за ставкою 
від 22%, а в доларах – від 9%, коли конкуренти мо-
жуть брати кредити у своїх країнах під 5–6%. Таким 
чином, кожне підприємство України має постійні 
витрати, внаслідок чого зростає собівартість україн-
ської продукції. Третя проблема – це високе мито на 
ввезене обладнання. У зарубіжних суднобудівників 
мита немає, що дає їм змогу виготовляти суду з більш 
низькими витратами. Поки в Україні буде діяти ви-
соке мито на ввезене обладнання, національний флот 
не зможе конкурувати в глобальному ринку морських 
перевезень. Незважаючи на те, що в Україні витрати 
на послуги при будівництві нових суден і ремонті ста-
рих нижчі, собівартість продукції, що випускається, 
вища, ніж в інших країнах через високу частку відсо-
тків банку і податки. Четверта проблема – це гостра 
нестача кадрів. У суднобудівної галузі простежується 
відтік кадрів за кордон. За прогнозами, вартість ка-
тарського ЗПГ впаде до $ 140 за тисячу кубометрів. 
Таким чином, з урахуванням доставки і регазифіка-
ції в Україні ЗПГ середня вартість газу буде $ 200. 
У 2017 р. Україна імпортувала з ЄС трохи більше  
14 млрд кубометрів. З огляду на це плавучий термі-
нал на 5 млрд кубометрів на рік зможе забезпечити  
третину імпорту газу. Для України LNG-термінал  
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і спеціалізований флот дійсно важливі – це реаль-
на диверсифікація поставок і можливість створення 
енергетично незалежної країни.

ВИСНОВКИ
Досвід розвитку національного суднобудуван-

ня індустріальних країн загалом і Китаю, Південної 
Кореї і Японії зокрема можна використовувати для 
модернізації суднобудівного комплексу України. Зви-

чайно, Україна знаходиться в інших умовах, є інші 
проблеми і чинники. Але грамотне морське адміні-
стрування на національному рівні, логічні і послі-
довні плани і єдина загальна мета могли б стати від-
мінним стратегічним орієнтиром для розвитку укра-
їнського національного суднобудівного комплексу і 
формування конкурентоспроможного національного 
флоту.
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Abstract. The article analyzes the dynamics of implementation and functioning of the environmental management system 
for economic entities of different sectors of Ukrainian economy and examines trends in obtaining certificates of compliance 
with ISO 14001: 2015 in the world. It has been established that the task of achieving environmental safety and the conserva-
tion of natural resources encounters the problems related to the outdated thinking of the management of many enterprises 
in Ukraine and most countries of the world, their reluctance to accept and apply new environmental management tools and 
innovative technologies in existing industries. It is revealed that the emissions of pollutants entering the atmosphere and 
capable of accumulating in water bodies and soil cover from the activities of economic entities several times exceed the 
emissions of road transport in the period from 2016 to 2018 in Ukraine. The statistics analyzed by International Organization 
for Standardization since 1999 shows a steady increase in the number of enterprises certified to ISO 14001, and this trend 
is particularly typical for Europe and East Asia. It is revealed that the most productive activities of economic entities in the 
development and implementation of EMS took place during 2007–2009 and 2015–2016. It is established that the difficult 
political situation in Ukraine, the lack of professional environmental managers at the enterprises and in the regions, lack of 
interest and approaches to staff motivation, lack of economic mechanisms at the country level, which would help to achieve 
environmental efficiency and effectiveness of EMS in accordance with the requirements of the standards and legislation of 
Ukraine, the incompetence of the consulting and certification professionals, as well as the constant resistance to changes in 
the management of many businesses create the situation when business entities abandon the environmentally-friendly direc-
tion in their activities aimed at improving the country’s environmental security in most cases.
Key words: environmental efficiency; environmental management system; economic entities; environmental security; 
industry.
Анотація. У статті проаналізовано динаміку впровадження та функціонування системи екологічного управлін-
ня суб’єктів господарювання різних галузей економіки України та розглянуто тенденції отримання сертифікатів 
відповідності стандарту ISO 14001:2015 у світі. Встановлено, що для України та більшості держав світу питання 
екологічної безпеки та збереження власного природно-ресурсного капіталу стикається з проблемами, які пов’язані 
із застарілим мисленням керівництва багатьох підприємств, їхнім небажанням сприймати і застосовувати нові ін-
струменти екологічного управління та інноваційні технології в діючі виробництва. Виявлено, що за період з 2016 по 
2018 роки в Україні викиди забруднюючих речовин, які надходять в атмосферне повітря та здатні акумулюватись 
у водних об’єктах і ґрунтовому покриві, від діяльності суб’єктів господарювання в декілька разів перевищують 
викиди автомобільного транспорту. Проаналізовані статистичні дані International Organization for Standardization з 
1999 р. дозволяють зробити висновки про постійне збільшення кількості підприємств, сертифікованих відповідно 
до ISO 14001, і така тенденція є особливо характерною для країн Європи та Східної Азії. Виявлено, що протягом 
2007–2009 рр. та 2015–2016 рр. спостерігалась найбільш продуктивна діяльність суб’єктів господарювання у сфері 
розроблення та впровадження СЕУ. Встановлено, що складна політична ситуація в Україні, брак професійних еко-
логічних менеджерів на підприємстві та в регіонах, відсутність зацікавленості і підходів до мотивації персоналу, 
відсутність економічних механізмів на рівні країни, які б допомагали досягти екологічної дієвості та результатив-
ності СЕУ відповідно до вимог стандарту та законодавства України, некомпетентність спеціалістів, які надають 
консалтингові та сертифікаційні послуги, а також постійний опір змінам керівництва багатьох підприємств у біль-
шості випадків спричиняють відмову суб’єктів господарювання від екологічно орієнтованого напрямку у своїй 
діяльності, направленого на підвищення рівня екологічної безпеки країни.
Ключові слова: екологічна дієвість; система екологічного управління; суб’єкти господарювання; екологічна 
безпека; галузь економіки.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Швидкість темпу процесів глобалізації суттє-

во вплинула на природу та принципи функціону-
вання й розвитку системи управління екологічною 
безпекою суб’єктів господарювання як у світі, так 
і в окремих країнах. Наразі багато держав розгля-
дають упровадження системи екологічного управ-
ління (далі – СЕУ), конструктором якої виступають 
вимоги міжнародного стандарту ISO 14001:2015, як 
одне з найбільш ефективних рішень для задоволення 
зростаючої потреби в екологічно дієвому управлінні 
суб’єктів господарювання. Для України та більшості 
держав світу питання екологічної безпеки, збережен-
ня власного природно-ресурсного капіталу стикаєть-
ся з проблемами, які пов’язані із застарілим мислен-
ням керівництва багатьох підприємств і небажанням 
сприймати та застосовувати нові інструменти еколо-
гічного управління та інноваційні технології в діючі 
виробництва.

Одним з ефективних інструментів суб’єктів гос-
подарювання для підвищення рівня екологічної без-
пеки, раціонального використання природних ресур-
сів для забезпечення економічного зростання є впро-
вадження системи екологічного управління. Результа-
тивна СЕУ здатна не лише підтримувати екологічно 
орієнтовану діяльність суб’єктів господарювання, 
але й отримувати суттєвий економічний ефект, фун-
дамент якого буде закладено в розширення виробни-
цтва та географії ринків збуту.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання екологічної безпеки підприємств розгля-
дав Л.І. Донець [1]. Питання екологічного управління 
постійно розвиваються вітчизняними вченими, таки-
ми як В.Л. Акуленко [2], Т.П. Галушкіна [3]. У праці 
Ю.В. Кушніра [4] наголошено на перспективах засто-
сування екологічного аудиту як дієвого інструменту 
контролю. Взаємозв’язок між екологічним управлін-
ням та підвищенням конкурентоспроможності під-
приємства розглядають К.А. Демяненко [5], М. Пор-
тер [7], О.Г. Янковий [6]. Екологічне управління як 
новий ефективний метод управління внутрішнім се-
редовищем підприємства, його впливом на довкілля 
та вивчення переваг у встановленні зв’язків зі стейк-
голдерами досліджено в працях О.В. Барабаш [8], 
К.В. Мазур [9], Т.В. Князєвої [10].

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Прискорення техногенного тиску на стан природ-
них компонентів довкілля призводить до розуміння 
необхідності створення екологічно дієвих та резуль-
тативних природоохоронних заходів на локальному 
рівні, а тиск бізнес-конкурентів стає реальним по-
штовхом до розроблення якісно нових підходів у пи-
таннях взаємодії підприємств з довкіллям. Оскільки, 

на нашу думку, одним із дієвих інструментів іннова-
ційних змін для суб’єктів господарювання є впрова-
дження СЕУ, виникає необхідність з’ясування дина-
міки впровадження та сертифікації СЕУ суб’єктами 
господарювання різних галузей економіки та вияв-
лення країн-лідерів у цій сфері. Такий аналіз надасть 
додаткові можливості для розуміння причин неба-
жання застосовувати підприємствами та організаці-
ями заходів, направлених на підвищення рівня еко-
логічної безпеки, та дозволить оцінити можливості й 
запропонувати управлінські підходи для заохочення 
суб’єктів господарювання розглядати свою діяльність 
через призму можливостей зменшення негативного 
впливу на стан навколишнього середовища.

Мета дослідження – стан впровадження систем 
екологічного управління суб’єктів господарюван-
ня з дотриманням відповідності вимог ДСТУ ISO 
14001:2015. 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У роботі виконано комплексний системний ана-

ліз, який включає узагальнення статистичних даних 
International Organization for Standardization щодо ди-
наміки впровадження та функціонування систем еко-
логічного управління суб’єктів господарювання. 

Об’єкт дослідження – процеси розроблення 
та впровадження систем екологічного управління 
суб’єктів господарювання в Україні та світі.

Предмет дослідження – вплив впровадження 
та функціонування систем екологічного управління 
суб’єктів господарювання на покращення їх екологічної 
дієвості та стан екологічної безпеки в Україні та світі.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Поняття «система екологічного управління» тра-

диційно поєднують і розглядають в серії стандартів 
ISO 14000, які були розроблені Міжнародною орга-
нізацією зі стандартизації − International Organization 
for Standardization (ISO) [11], яка була створена у 1946 
р. на основі двох організацій: International Federation 
of the National Standardizing Associations та United 
Nations Standards Coordinating Committee. Завдання 
ІSO: 1) сприяння розвитку стандартизації та суміж-
них видів діяльності у світі з метою забезпечення 
міжнародного обміну товарами і послугами; 2) спри-
яння розвитку співробітництва в інтелектуальній, 
науково-технічній та економічній сферах. Оскільки 
ІSО є незалежною неурядовою міжнародною органі-
зацією, а в її діяльність залучені національні органи 
зі стандартизації та експерти, які діляться кращими 
практиками, саме тому добровільні, засновані на кон-
сенсусі стандарти сприяють упровадженню іннова-
цій та мають на меті подолання глобальних викликів. 
Кожен рік експерти організації проводять моніторинг 
динаміки впровадження стандартів у світі, зокрема 
ISO 14001:2015 «Environmental management systems – 
Requirements with guidance for use».
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ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Основними стратегічними цілями України є змен-

шення негативного впливу процесів урбанізації на до-
вкілля, припинення його руйнування та збереження 
у межах міст шляхом стимулювання оновлення зно-
шених основних фондів промислової і транспортної 
інфраструктури та об’єктів житлово-комунального 
господарства через стимулювання їх до впроваджен-
ня більш екологічно чистого, ресурсоефективного ви-
робництва та екологічних інновацій [12].

За статистичними даними, отриманими за період 
з 2016 по 2018 роки, в Україні викиди забруднюючих 
речовин від стаціонарних джерел у декілька разів пе-
ревищують викиди, які надходять в атмосферне пові-
тря та здатні акумулюватись у водних об’єктах і ґрун-
товому покриві (рис. 1).

Токсичні продукти, які виділяються в атмосферне 
повітря внаслідок діяльності суб’єктів господарю-
вання, у порівнянні з викидами автомобільного тран-
спорту під час різних режимів руху та в залежності 
від типу двигуна є досить різноманітними, зокрема 
діоксид сірки, аміаку, тверді частинки, а кількість їх 
різна в залежності від виду діяльності суб’єкта госпо-
дарювання (рис. 2).

Для покращення стану довкілля в Україні пе-
редбачено ряд заходів для зменшення забруднення 
атмосферного повітря, ґрунтового покриву, водних 
об’єктів та їх ресурсів, а також запроваджено зміни 
в державному управлінні через введення екологічних 
норм та стандартів [12]. Вимірними показниками для 
оцінки ефективності реалізації державної екологічної 
політики визначено 35 індикаторів, які стануть сво-
єрідним контролем у створенні нової моделі грома-
дянського суспільства, заснованої на соціоеколого-
економічному зростанні. Для реалізації екологічної 
політики України необхідно передусім забезпечити 
умови для ефективного впровадження суб’єктами 
господарювання систем екологічного управління, за-
снованих на постійному поліпшенні екологічної діє-
вості та результативності відповідно до вимог ДСТУ 
ISO 14001:2015, що може бути впроваджений у бізнес 
будь-якого масштабу. Для досягнення екологічної ді-
євості керівництво підприємств повинно враховувати 
необхідність застосування: 1) управлінських підхо-
дів, направлених на екологічну мотивацію; 2) про-
цедур систематичної оцінки стану навколишнього 
середовища, що охоплюють специфіку галузі, в який 
працює підприємство; 3) стратегічного підходу, на-

Рис. 1. Викиди забруднюючих речовин від діяльності стаціонарних та пересувних джерел

Рис. 2. Частка викидів токсичних сполук у довкілля від стаціонарних та пересувних джерел забруднення
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правленого на довгострокові перспективи в досяг-
ненні суб’єктом господарювання екологічної дієвості 
й результативності СЕУ, що впроваджена. 

Починаючи з 1999 р., у світі спостерігається по-
стійне збільшення кількості підприємств, сертифі-
кованих на ISO 14001, особливо це стосується країн 
Європи та Східної Азії (рис. 3).

За даними ISO, протягом 2007–2009 рр. та 2015–
2016 рр. спостерігалась найбільш активна діяльність 
суб’єктів господарювання у розробленні й впрова-
дженні СЕУ (рис. 4).

Спад активності у впровадженні ISO 14001 та 
зменшення кількості сертифікованих підприємств 
спостерігалися після 2016 року, що пов’язано як із не-
обхідністю переходу на нову версію стандарту 2015 
року, браком коштів, світовою економічною кризою, 
так із відсутністю або недостатньою розробленістю і 
баченням керівництвом підприємств стратегічних ці-
лей у досягненні екологічної дієвості. Незважаючи на 
це, ISO 14001:2015 має досить великий попит серед 
суб’єктів господарювання різних галузей економіки в 
усьому світі (рис. 5).

За даними рис. 5 можна стверджувати, що най-
більш затребуваними є системи екологічного управ-
ління у сфері будівельної галузі. 

В Україні впровадження ДСТУ ISO 14001:2015 
відбувається досить повільно, як загалом у державі 
(рис. 6), так і в окремих секторах економіки (рис. 7).

За даними організації ISO встановлено, що біль-
шість суб’єктів господарювання в Україні не готові 
до змін для покращення стану довкілля. Така тен-
денція прослідковується не лише у відсутності даних 
щодо реєстрації кількості підприємств, які впровади-
ли СЕУ, але й у наданні International Organization for 
Standardization актуальних показників. Окрім того, 
для міжнародної спільноти недоступні дані про кіль-
кість суб’єктів господарювання за секторами економі-
ки, які в Україні перейшли на нову версію ДСТУ ISO 
14001:2015 та отримали сертифікат відповідності.

За секторами економіки в Україні спостерігається 
повна невизначеність щодо галузей, які впровадили 
та підтримують систему екологічного управління. 
Тому дані, які оприлюднила International Organization 
for Standardization, є доволі розмитими і не показують 

Рис. 3. Впровадження ISO 14001

Рис. 4. Тенденції для впровадження ISO у світі
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Рис. 5. Впровадження суб’єктами господарювання ISО 14001 у світі в різних галузях економіки

Рис. 6. Кількість підприємств в Україні, сертифікованих на ДСТУ ISO 14001:2015

Рис. 7. Впровадження СЕУ за галузями в Україні
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реальної картини через наявність СЕУ в підприємств 
«невідомого сектору» економічної діяльності. 

ВИСНОВКИ
Встановлено, що складна політична ситуація в 

Україні, брак професійних екологічних менеджерів 
на підприємстві та в регіонах, відсутність зацікавле-
ності й підходів до мотивації персоналу, відсутність 
економічних механізмів на рівні країни, які б допо-

магали досягти екологічної дієвості СЕУ відповідно 
до вимог стандарту і законодавства України, неком-
петентність спеціалістів, які надають консалтингові 
та сертифікаційні послуги, а також постійний опір 
змінам у більшості випадків спричинюють відмову 
суб’єктів господарювання від екологічно орієнтова-
ного напрямку у своїй діяльності, направленого на 
підвищення рівня екологічної безпеки країни.
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Abstract. The purpose of the research was to develop a method of thermal decomposition of nitrogen oxides, which 
ensures the purification of the exhaust gases of diesel installations to the maximum permissible concentrations. Feasi-
bility studies have been developed for low-power systems with high nitrogen oxide content in the exhaust gases. The 
process of thermal decomposition was investigated in the temperature range of 500–50 000 °C. The experiments were 
performed on a 20 kW plasma torch with a tungsten cathode and a copper anode. Nitrogen-forming gas was used as a 
plasma gas, nitrogen oxide dimer (IV) dimer as a source of nitrogen. The initial concentration of pollutants in the ex-
periments was 0,01–10%, and the temperature in the reactor 2 000–2 100 °C. With increasing concentration, the degree 
of decomposition of gases increased. At the initial concentration of nitrogen oxides in the gas mixture 5% the degree of 
decomposition was 52% (at their concentration at the outlet – 2,4%). When the initial concentration of nitrogen oxides 
increased from 5 to 10%, their decomposition rate increased to 77%. At the same time, their concentration at the output 
remained at 2,4%. Studies of gaseous (hydrogen, ammonia, methane) and liquid (kerosene, gasoline, fuel oil) reducing 
agents have shown that, in the presence of these substances, the decomposition reaction of nitrogen oxides shifts to the 
right, that is, towards the decay of pollutants into neutral substances (nitrogen, oxygen). A high-temperature method for 
neutralizing the nitrogen oxides of marine engines is proposed. It is established that by introducing gaseous reducing 
agents the reaction of high-temperature decomposition of nitrogen oxides can be shifted towards the decomposition of 
them into their initial components. The concentration of pollutants after decomposition can be increased to 0,1–0,3% 
at an initial concentration of 2–3%. The paper shows the possibility of thermal neutralization of nitrogen oxides in the 
exhaust gases of marine engines without the use of expensive catalysts and large equipment.
Key words: nitrogen oxides; neutralization; exhaust gases; thermal method.
Анотація. Мета досліджень полягала в розробці методу термічного розкладання нітроген оксидів, який за-
безпечує очищення вихлопних газів дизельних установок до гранично допустимих концентрацій. Розроблені 
техніко-економічні розрахунки для малопотужних систем із високим вмістом нітроген оксидів у вихлопних 
газах. Процес термічного розкладання досліджувався в інтервалі температур від 500 до 50 000 °С. Досліди про-
водились на дуговому плазмотроні потужністю 20 кВт із вольфрамовим катодом і мідним анодом. Як плазмо-
утворюючий газ використовувався азот, за джерело нітроген оксидів – димер нітроген (ІV) оксиду. Початкова 
концентрація забруднювачів у дослідах становила 0,01–10%, а температура в реакторі – 2 000–2 100 °С. З під-
вищенням їх концентрації ступінь розкладання газів збільшувався. За початкової концентрації нітроген оксидів 
у газовій суміші 5% ступінь розкладання становив 52% (за їх концентрації на виході – 2,4%). За збільшення 
початкової концентрації нітроген оксидів із 5 до 10% рівень їх розкладання підвищувався до 77%. Водночас їх 
концентрація на виході залишалася на рівні 2,4%. Дослідження газоподібних (водень, амоніак, метан) і рідких 
(гас, бензин, мазут) відновників показали, що за наявності цих речовин реакція розкладання нітроген оксидів 
зміщується праворуч, тобто в бік розпаду забруднювачів на нейтральні речовини (азот, кисень).
Запропоновано високотемпературний спосіб нейтралізації нітроген оксидів суднових двигунів. Встановлено, 
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що шляхом уведення газоподібних відновників у реакцію високотемпературного розкладання нітроген оксидів 
можна змістити у бік розпаду їх на початкові складові частини. Концентрація забруднювачів після розкладання 
може бути доведена до 0,1–0,3% за початкової концентрації 2–3%. У роботі показана можливість термічного 
знешкодження нітроген оксидів у вихлопних газах суднових двигунів без застосування коштовних каталізато-
рів та великогабаритного устаткування. 
Ключові слова: нітроген оксиди; нейтралізація; вихлопні гази; термічний метод.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Труднощі, пов’язані зі створенням малотоксич-
ного і водночас економічного суднового дизельного 
двигуна, полягають у проблемі скорочення викидів 
нітроген оксидів (NxОу), які разом із чадним газом 
(СО) і вуглеводнями (СnHm) є токсичними компо-
нентами відпрацьованих газів. Для низькооборот-
них дизелів як паливо використовують важкі фрак-
ції нафти – флотський мазут, а для середнєоборот-
них моторів може використовуватися як флотський 
мазут, так і дизельне паливо. Утворення оксидів 
нітрогену у двигуні безпосередньо не пов’язане із 
процесом горінням палива. Це продукт хімічних 
реакцій азоту, що міститься в атмосферному пові-
трі. Для цих реакцій потрібні тільки кисень і висо-
ка температура.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
І ПУБЛІКАЦІЙ

Забруднення повітря техногенними газоподіб-
ними речовинами сьогодні стали однією з найбільш 
актуальних сучасних проблем [1, с. 59]. У Консти-
туції країни закріплено право громадян на безпечне 
навколишнє середовище [2, ст. 50]. Основна маса 
техногенних забруднень утворюється під час спа-
лювання органічного палива. Ефективне очищення 
димових газів від нітроген оксидів – актуальна про-
блема екобезпеки, вирішення якої становить тео-
ретичний інтерес і має велике практичне значення  
[3, с. 59; 4, с. 102]. Очищення вихлопних газів по-
ліпшує екологічну обстановку і заощаджує природні 
ресурси [5, с. 36; 6, с. 75; 7, c. 193; 8, с. 352; 9]. Відомі 
різні методи очищення вихлопних газів від оксидів 
нітрогену: часткова рециркуляція відпрацьованих 
газів, зниження температури в зоні згорання та ката-
літичний [10, с. 150; 11, с. 58; 12, с. 20; 13, с. 9; 14, с. 
33]. Сутність останнього полягає в тому, що відпра-
цьовані гази проходять крізь резервуар із наповню-
вачем у вигляді гранул, сот, решіток, які вкриті тон-
ким (молекулярним) шаром каталізатора [15, c. 117; 
16, c. 24]. Найкращу активність мають каталізатори 
на основі платини. Вони дозволяють знешкоджувати 
до 96–98% токсичних сполук, перетворюючи їх на 
нейтральні продукти. Водночас наявні у вихлопних 
газах домішки здатні отруювати каталізатор. Отже, 
каталітичний метод пов’язаний із використанням 
складного устаткування та коштовних каталізаторів 
[17, c. 24; 18]. 

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ 
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Каталітичний метод розкладання оксидів нітроге-
ну може бути застосовано лише для газів, що мають у 
своєму складі не більше 1% нітроген оксидів і до 5% 
кисню. Крім того, застосування каталітичного методу 
очищення газів доцільно для систем, що працюють 
під тиском.

Мета дослідження – розробка методу термічного 
розкладання нітроген оксидів, який забезпечує очи-
щення вихлопних газів дизельних установок до гра-
нично допустимих концентрацій. 

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Нами проведені теоретичні дослідження і техніко-

економічні розрахунки для малопотужних систем із 
високим вмістом нітроген оксидів у вихлопних газах 
(вихлопні гази дизельних установок належать саме 
до таких систем). Для досягнення мети найбільш до-
цільно застосовувати термічні методи розкладання 
NxOу на нейтральні продукти. Основу цього методу 
становить реакція розкладання оксиду нітрогену (ІІ): 
2NO → N2 + O2. Цей метод відрізняється простотою, 
компактністю, незначними капітальними й експлуа-
таційними витратами. 

Оксигенові сполуки нітрогену можуть існувати у 
вигляді таких оксидів: оксид нітрогену (І) N2O, оксид 
нітрогену (ІІ) NO, оксид нітрогену (ІV) NO2, оксид ні-
трогену (ІІІ) N2O3, димер оксиду нітрогену (ІV) N2O4, 
оксид нітрогену (V) N2O5. Також існують нестабільні 
з’єднання у вигляді нітрозілазіду N4O, тринітраміду 
N (NO2)3 і нітратного радикала – NO3. Залежно від ва-
лентності нітрогену його оксигенові сполуки мають 
різний склад, отже, різні фізико-хімічні властивості. 
Так, наприклад, димер оксиду нітрогену (ІV) є актив-
ною речовиною, що реагує майже з усіма органічними 
і неорганічними сполуками, тоді як оксид нітрогену 
(ІІ) – майже індиферентна речовина. Ступінь окис-
нення нітрогену у вищезазначених сполуках значною 
мірою визначається температурою. Залежно від темпе-
ратури можуть існувати ті або інші оксиди нітрогену. 
За наявності окисника (кисню або озону) і низької тем-
ператури реакція окиснення оксиду нітрогену (ІІ) від-
бувається самочинно і необоротно в такому напрямі:

NO + NO2 → N2O4 → N2O5.

Оксид нітрогену (V) може існувати у твердому 
стані і за низьких температур. Твердий N2О5 у своїй 
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стійкій формі є нітратом нітронія NO2
+ + NО3

–. За на-
грівання в газовій формі він дисоціює на NO2 і NO3

–. 
NO3

– легко окиснюється, віддаючи атом оксигену. 
Оксид нітрогену (ІV) легко полімеризується в димер 
за оборотною реакцією: 2NO2 N2O4.

Ступінь полімеризації також залежить від темпе-
ратури. Уже за температури 21,15 °С рідкий N2О4 дис-
оціює на молекули NO2. А за температури понад 140°С 
реакція цілком зміщується вправо і в газовій фазі може 
існувати тільки NО2. За подальшого нагрівання оксиду 
нітрогену (ІV) він розпадається: 2NO2 2 NO + O2.

Повне розкладання оксиду нітрогену (ІV) на 
оксид нітрогену (ІІ) і кисень настає за температури 
600 °C. Оксид нітрогену (ІІ) досить стійкий. Проте за 
температури понад 1 000 °С він перебуває в дисоційо-
ваному стані: 2NO N2 + O2.

Отже, температурна область існування різних 
оксидів нітрогену в газовій фазі може бути представ-
лена такою схемою:

N2O4  → − С1405,21 о
NO2  → − С600150 о

NO  → − С1000600 о
N2 + O2.

Шляхом нагріву вищих оксидів нітрогену мож-
на добитися їх розкладання на нижчі, зокрема й до 
елементарного азоту і кисню. Ця закономірність по-
кладена в основу розробленого нами методу терміч-
ного розкладання оксидів нітрогену. Реакція утво-
рення і розкладання оксиду нітрогену (ІІ) оборотна:  
2N2 + O2  2NO – 43 140 кал (179,9 Дж).

Рівноважна концентрація оксиду нітрогену (ІІ), 
що отримується з азоту і кисню в інтервалі темпера-
тур від 1 000 до 4 000°С [19, c. 118]. Значення рівно-
важних концентрацій оксиду нітрогену (ІІ) залежно 
від температури розміщені в таблиці 1 [20, c. 213]. 

Дані, наведені в таблиці 1, свідчать, що, нагріва-
ючи газ до високих температур, можна не лише син-
тезувати оксид нітрогену (ІІ) з молекулярних азоту і 
кисню, але й розкладати його на початкові складові 
частини.

Таблиця 1. Залежність рівноважних концентрацій 
оксиду нітрогену (ІІ) від температури

Температура, 
оС

Рівноважна 
концентрація 

оксиду нітрогену 
(ІІ), %

Час встановлення 
динамічної 
рівноваги, с

1 000 0,02 4 ∙ 105

1 500 0,044 1,8 ∙ 102

2 000 1,34 1,00
2 500 2,40 5 ∙ 10–5

300 4,00 7 ∙ 10–9

З погялду знешкодження нітрозних газів залишко-
ва рівноважна концентрація оксидів нітрогену, що до-
сягається шляхом простого термічного розкладання, 
є занадто високою, а час встановлення рівноважних 

концентрацій у ділянці низьких температур занадто 
великий. Так, наприклад, якщо нагрівати нітрозний 
газ до температури 2 000 оС, його концентрацію лег-
ко знизити до 1,34%. Для цього знадобиться всього 
1 секунда. Для зниження концентрації до 0,02% зна-
добиться час 4 ∙ 105 с, що в реальних умовах немож-
ливо, оскільки буде пов’язано з установкою реакцій-
ного апарата місткістю 1 000 м3 на 1 м3 нітрозного 
газу. Швидкість утворення оксидів нітрогену прямо 
пропорційна вмісту в суміші кисню. Якщо у процесі 
розкладання нітроген оксидів із системи відводити 
(зв’язувати) кисень, що утворюється, то швидкість 
утворення оксидів нітрогену і рівноважна концентра-
ція можуть бути знижені. Ця властивість використана 
в методі термічного розкладання оксидів нітрогену. 
Як компоненти, що зв’язують кисень, можуть бути 
використані газоподібні, рідкі й тверді відновники. 
Наприклад, водень, оксид карбону (ІІ), метан (при-
родний газ), амоніак, гас, бензин, мазут, кокс, вугілля, 
графіт. Ці ж горючі компоненти використовують для 
підігрівання газу до температури розкладання.

Завдання полягало у вивченні процесу терміч-
ного розкладання оксидів нітрогену в інтервалі тем-
ператур від 500 до 50 000 оС. Для досягнення таких 
температур використовувався дуговий плазмотрон 
потужністю 20 кВт із вольфрамовим катодом і мід-
ним анодом, які охолоджувалися проточною водою. 
Стабілізація дуги – магнітно-вихрова. Положення 
плазмотрона вертикальне, з нижнім розташуванням 
катода. До вихлопного сопла плазмотрона приєдну-
вався реактор, що використовувався водночас і як 
теплообмінник для попереднього підігрівання газу. 
Як плазмоутворюючий газ використовувався азот, що 
подавався з балона, а як джерело оксидів нітрогену – 
рідкий димер оксиду нітрогену (ІV).

Плазмоутворюючий газ із температурою 10 000–
15 000 °С виходив із плазмотрона в реактор, де змі-
шувався з нітрозним газом, заздалегідь підігрітим у 
теплообміннику до температури 600 °С. У результа-
ті змішування газових потоків середньомасова тем-
пература суміші в реакторі становила від 1 000 до  
3 500°С. Крім того, установка обладнана комплексом 
контрольно-вимірювальних приладів для визначення 
витрати газу, температури й інших параметрів. Для 
правильної і стійкої роботи спочатку у плазмотрон 
подавалися плазмоутворюючий газ і охолоджуюча 
вода, після чого на анод і катод подавалася напруга. 
Коли напруга досягала певних параметрів (65–75 В), 
замикали електроди, після чого знову розводили їх на 
відстань 4–5 м. У діючий плазмотрон вводили оксиди 
нітрогену, кількість яких відповідала заданій концен-
трації NО в газовій суміші. Отримана газова суміш 
нагрівалася до температури 2 000–4 000 °C. За цієї 
температури відбувалося розкладання оксидів на мо-
лекули – азот і кисень. Ступінь розкладання оксидів 
нітрогену визначався виміром їхньої концентрації на 
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вході і на виході методом евакуйованих колб. Почат-
кова концентрація оксидів нітрогену в цих дослідах 
становила від 0,001 до 10%, а середньомасова тем-
пература в реакторі – 2 000–2 100 °С. Температура в 
реакторі визначалася розрахунковим шляхом, виходя-
чи з теплового балансу плазмотрона. З підвищенням 
концентрації оксидів нітрогену ступінь розкладання 
їх збільшується. Так, наприклад, за початкової кон-
центрації оксидів нітрогену NxOу в газовій суміші 
5% ступінь розкладання становить 52% (за концен-
трації оксидів нітрогену на виході 2,4%). У разі збіль-
шення початкової концентрації оксидів нітрогену з  
5 до 10% ступінь їх розкладання підвищувався до 
77%. Водночас концентрація NxOу на виході залиша-
лася на рівні 2,4%.
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Однакова концентрація оксидів нітрогену на ви-
ході (на вході 4% і вище) пояснюється наближенням 
системи до рівноважного стану за даної температури. 
Водночас варто зазначити, що концентрація оксидів 
нітрогену після розкладання залишається досить ви-
сокою. Так, наприклад, концентрація оксидів нітро-

гену в газовій суміші на виході становила приблизно 
2%. Такий ступінь розкладання оксидів нітрогену з 
погляду санітарного очищення є незадовільним. 

Тому друга серія дослідів була присвячена питанню 
вивчення впливу відновників на реакцію розкладання 
оксидів нітрогену. Були досліджені газоподібні (водень, 
амоніак, метан), рідкі (гас, бензин, мазут) та тверді від-
новники (кокс, вугілля, графить). Дослідження газопо-
дібних і рідких відновників показали, що за їх наявності 
реакція розкладання оксидів нітрогену зміщується пра-
воруч, тобто в бік розпаду на азот і кисень.

ВИСНОВКИ
Запропоновано високотемпературний спосіб ней-

тралізації оксидів нітрогену суднових двигунів. Вста-
новлено, що шляхом уведення газоподібних віднов-
ників реакцію високотемпературного розкладання 
оксидів нітрогену можна змістити в бік розпаду їх на 
початкові складові частини. Концентрація NxOу піс-
ля розкладання може бути доведена до 0,1–0,3% за 
початкової концентрації 2–3%. Отже, показана мож-
ливість термічного знешкодження оксидів нітрогену 
без застосування коштовних каталізаторів.
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Abstract. Purpose. The purpose of the work is to evaluate the technogenic load on the air pool of the Mykolaiv region 
for a long period (2000–2018). Method. To estimate the technogenic load, the principle of calculation of the techno-
genic load (MT) module was applied. Taking into account the principle of determination of MT, the assessment of the 
level of technogenic load on the air basin was performed on the basis of the calculation of the module of technogenic 
load on the air basin (MAB), which is defined as the amount of emissions of CL into the atmospheric air in thousand 
t/km2 per year. Results. The main pollutants of the region’s atmospheric air among stationary sources over the years 
have been 3 enterprises. By 2011, there is an increase in the total amount of CL emissions with a predominant in-
crease in emissions from mobile sources, and from 2012 a gradual decrease in emissions. In the cities of the region, 
the maximum volumes of pollutants emissions from stationary sources are noted in Mykolaiv, the minimum – in the 
Ochakov and Yuzhnoukrainsk cityes. According to the list of pollutants, emissions of nitrogen, methane and carbon 
monoxide compounds (stationary sources) are dominant in the emission structure. The calculation of the MAB indicator 
for the Mykolaiv region showed its correspondence to the dynamics of pollutants emissions in the region. An analysis 
of the dynamics of the change of the MAB for individual cities of the region showed that the level of technogenic load 
in 2000–2008 in Nikolaev, Voznesensk and Pervomaisk cityes are characterized by close indicators. This indicates 
that the significant difference and small area of individual cities increases the total load on the air pool. Compared to 
the indicator of MAB in the region, the level of technogenic load on individual cities is 1–2 orders of magnitude higher. 
Scientific novelty. The scientific novelty of the work is that for the first time for the Mykolaiv region the estimation 
of anthropogenic loading on an air pool for the long-term period is made. Practical importance. The practical signifi-
cance of the work is that its results are the basis for the development of environmental recommendations for reducing 
the emissions into the atmospheric air of the region, primarily from mobile sources. They can also be introduced into 
the educational process when teaching certain disciplines of professional training in the specialties 101 “Environmental 
Science” and 183 “Environmental Protection Technologies”. 
Key words: air pool; pollutant; technogenic load module.
Анотація. Мета. Метою роботи є оцінка техногенного навантаження на повітряний басейн Миколаївської 
області за багаторічний період (2000–2018 рр.). Методика. Для оцінки техногенного навантаження був засто-
сований принцип розрахунку модуля техногенного навантаження (МТ).  З урахуванням принципу визначення 
МТ було виконано оцінку рівня техногенного навантаження на повітряний басейн на основі розрахунку модуля 
техногенного навантаження на повітряний басейн (МПБ), який визначається як обсяг викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря в тисячах т/км2 на рік.  Результати. Головними забруднювачами атмосферного 
повітря регіону серед стаціонарних джерел протяггом багатьох років є 3 підприємства. До 2011 р. зазначається 
збільшення загального обсягу викидів ЗР із переважаючим збільшенням викидів від пересувних джерел, а з 
2012 р. – поступове зменшення обсягів викидів. По містах області максимальні обсяги викидів ЗР від стаціо-
нарних джерел визначаються у місті Миколаїв, мінімальні – у містах Очаків і Южноукраїнськ. За переліком 
забруднюючих речовин переважаючими у структурі викидів є викиди сполук азоту, метану і оксиду вугле-
цю (стаціонарні джерела). Розрахунок показника МПБ для Миколаївської області показав його відповідність 
динаміці викидів забруднюючих речовин по області. Аналіз динаміки зміни МПБ для окремих міст регіону 
показав, що рівень техногенного навантаження у 2000–2008 р. у містах Миколаїв, Вознесенськ і Первомайськ 
характеризується близькими показниками. Це свідчить про те, що при суттєвій різниці і незначній площі окре-
мих міст збільшується загальне навантаження на повітряний басейн. Порівняно з показником МПБ по області 
рівень техногенного навантаження на окремі міста на 1–2 порядки вище. Наукова новизна. Наукова новизна 
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роботи полягає в тому, що вперше для Миколаївської області виконана оцінка техногенного навантаження на 
повітряний басейн за багаторічний період. Практична значимість. Практична значимість роботи полягає в 
тому, що її результати є основою для розробок природоохоронних рекомендацій щодо зменшення викидів в 
атмосферне повітря регіону, в першу чергу, від пересувних джерел. Також вони можуть бути впроваджені в на-
вчальний процес під час викладання окремих дисциплін фахової підготовки зі спеціальностей 101 «Екологія»  
і 183 «Технології захисту навколишнього середовища».
Ключові слова: повітряний басейн; забруднююча речовина; модуль техногенного навантаження.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Проблема техногенного забруднення атмосфер-

ного повітря регіонів України є особливо гострою. 
Стан повітряного басейну залежить від впливу стаці-
онарних (об’єкти промисловості і теплоенергетики), 
а також пересувних джерел забруднення, з яких до-
мінуючим є автомобільний транспорт. 

У регіонах Північно-Західного Причорномор’я, 
до якого входить, в тому числі, Миколаївська область, 
внесок пересувних джерел у формування загально-
го рівня забруднення атмосфери становить до 80%. 
Саме тому задача визначення основних джерел за-
бруднення й оцінки техногенного навантаження на 
повітряний басейн регіону є актуальною для Мико-
лаївської області.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання оцінки якості атмосферного повітря і 
рівня антропогенного впливу розглядались у робо-
тах багатьох авторів. По-перше, ці питання є пред-
метом досліджень автора роботи та його співаторів. 
Так, у роботах [1–3] надано результати оцінки якості 
атмосферного повітря регіонів Північно-Західного 
Причорномор’я (ПЗП), в тому числі в м. Миколаїв за 
багаторічний період. У роботі [4] було виконано оцін-
ку техногенного навантаження на повітряний басейн 
Миколаївської області за 2012 – 2016 рр., а у роботі 
[5] узагальнені деякі результати щодо оцінки наван-
таження на повітряний басейн промислово-міських 
агломерацій ПЗП.

Деякими авторами виконані комплексні дослі-
дження рівня забруднення атмосфери регіонів Украї-
ни. Наприклад, у роботі [6] виконано загальну оцінку 
стану забруднення атмосферного повітря за вмістом 
окремих забруднюючих речовин (ЗР). У роботі [7] 
проведено класифікацію міст України за рівнем за-
бруднення атмосфери. Розглядався вміст 4 ЗР: за-
вислі речовини, оксид вуглецю, діоксид азоту і фор-
мальдегід. Так, за вмістом завислих речовин і оксиду 
вуглецю Миколаїв увійшов до групи міст України з 
допустимим рівнем забруднення атмосфери, за вміс-
том діоксиду азоту – до групи з підвищеним рівнем, 
за вмістом формальдегіду – до групи з екстремально 
високим рівнем. Також, з іншого боку, є дослідження, 
присвячені оцінці впливу забруднення атмосферного 
повітря на стан здоров’я населення [8]. За представ-
леними результатами за рівнем впливу Миколаївська 

область увійшла до безризикової зони. Що стосуєть-
ся антропогенного навантаження, цікавим є дослі-
дження авторів роботи [9]. Представлено результати 
кластерного аналізу регіонів України за рівнем антро-
погенного навантаження, в тому числі і за обсягами 
викидів ЗР. Так, Миколаївська область увійшла до пе-
реліку регіонів із низьким рівнем навантаження. 

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Як показав аналіз результатів досліджень щодо 
рівня антропогенного навантаження на Миколаївську 
область, наявні роботи, присвячені питанням оцінки 
навантажень загалом на довкілля регіону. Проте оцін-
ка техногенного навантаження на повітряний басейн 
окремо не виконувалась, за виключенням робіт, ви-
конаних автором.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою роботи є оцінка техногенного наванта-

ження на повітряний басейн Миколаївської області 
за багаторічний період (2000–2018 рр.). Ця робота є 
подовженням досліджень, представлених у роботах 
[4–5]. Як вихідні дані в роботі використані матеріа-
ли Регіональних доповідей про стан навколишньо-
го природного середовища і Екологічних паспортів 
Миколаївської області [10, с. 9; 11, с. 17; 12, с. 6;  
13, с. 9, 12; 14, с. 10, 12; 15, с. 8–9, 11; 16, с. 10, 13].

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для оцінки техногенного навантаження був за-
стосований принцип розрахунку модуля техноген-
ного навантаження (МТ), який визначається як сума 
вагових одиниць всіх видів відходів (твердих, рідких, 
газоподібних) промислових, сільськогосподарських 
і комунальних об’єктів за часовий проміжок – 1 рік, 
зарахована до площі адміністративного району або 
області, в межах якої розташовані ці об’єкти, що ви-
мірюються в тисячах т/км2 на рік [17, с. 254]. З ураху-
ванням принципу визначення МТ було оцінено рівень 
техногенного навантаження на повітряний басейн 
на основі розрахунку модуля техногенного наванта-
ження на повітряний басейн (МПБ), який визначається 
як обсяг викидів ЗР в атмосферне повітря в тисячах  
т/км2 на рік. Цей підхід був вже реалізований автором 
раніше. Причому показник МПБ можна розраховува-
ти окремо як для стаціонарних, так і для пересувних 
джерел. 



80

ЗБIРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 2   2019

Об’єктом дослідження є повітряний басейн Ми-
колаївської області, предметом дослідження – техно-
генне навантаження на повітряний басейн.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ

Першим етапом роботи був загальний аналіз дже-
рел антропогенного навантаження на атмосферне по-
вітря регіону. Якщо розглядати стаціонарні джерела, 
то варто зазначити, що за період дослідження пере-
лік основних стаціонарних джерел по області суттє-
во змінювався. Так, у 2000 р. до них було зараховано  
17 підприємств [18, с. 7], у 2005 р. – 14 [19, с. 22–23],  

у 2010 р. – 3 [20, с. 9], у 2015 р. – 13 [21, с. 16] і у 2018 р.    
11 підприємств області [16, с. 16]. До цього переліку 
протягом 2000–2018 рр. постійно входять ПАТ «Юг-
цемент», ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», 
підприємства, що підпорядковані ПАТ «Уктрансгаз». 
Також в останні роки до цього переліку входять ДП 
НВКГ «Зоря» – «Машпроект» і ТОВ СП «Нібулон». 

На рис. 1 наведено динаміку викидів ЗР в атмос-
ферне повітря Миколаївської області у 2000–2018 рр. 
Як видно, з 2000 по 2011 рр. зазначено збільшення 
загального обсягу викидів ЗР з переважаючим збіль-
шенням викидів від пересувних джерел. З 2012 р. 
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Рис. 1. Динаміка викидів ЗР в атмосферне повітря Миколаївської області у 2000 – 2018 рр.
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відзначається поступове зменшення обсягів викидів. 
Зазначимо, що з 2016 р. в офіційних даних відсутня 
інформація про обсяги викидів від пересувних дже-
рел, що ускладнює процес аналізу. 

Також було проаналізовано динаміку викидів ЗР 
від стаціонарних джерел по містах області (рис. 2). 
Максимальні обсяги визначаються в м. Миколаїв, що 
становить у різні роки близько 50% від загальних ви-
кидів ЗР від стаціонарних джерел по області. Друге 
місто поділяють міста Первомайськ і Вознесенськ. 
Мінімальні обсяги викидів ЗР визначаються у містах 
Очаків і Южноукраїнськ.

Якщо аналізувати обсяги викидів за видами еко-
номічної діяльності, то в останні роки найбільші об-
сяги викидів визначаються на підприємствах енерге-

тики та переробної промисловості. Також за перелі-
ком ЗР переважають у структурі викидів викиди спо-
лук азоту, метану і оксиду вуглецю (рис. 3).

Розрахунок показника МПБ проводився з урахуван-
ням даних про площу Миколаївської області та окре-
мих населених міст регіону [22]. На рис. 4 наведено 
результати розрахунку МПБ для Миколаївської області 
загалом. закономірною є відповідність розподілу по-
казника МПБ динаміці викидів ЗР по області (рис. 1).

На рис. 5 наведено динаміку зміни показника МПБ 
для окремих міст регіону. Аналіз рисунку показує, 
що рівень техногенного навантаження у 2000–2008 р. 
у містах Миколаїв, Вознесенськ і Первомайськ ха-
рактеризується близькими показниками. Тобто при 
суттєвій різниці обсягів викидів, але через незначну 

Рис. 3. Структура викидів ЗР в атмосферне повітря від стаціонарних джерел у 2018 р. 
[16, с. 12]

Рис. 4. Динаміка зміни показника МПБ для Миколаївської області
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площу окремих міст збільшується навантаження на 
повітряний басейн. Також близькими є показники на-
вантаження у м. Очаків в окремі роки. З 2009 р. зазна-
чається суттєва диференціація показників, оскільки 
визначалось збільшення викидів у місті Миколаїв і 
зменшення майже у всіх інших містах. Також варто 
зазначити, що порівняно з показником МПБ по області 
загалом рівень техногенного навантаження на окремі 
міста регіону на 1–2 порядки вище.  
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Аналіз попередніх публікацій, присвячених пи-
танням оцінки стану повітряного басейну Миколаїв-
ської області, показав, що більшість робіт присвячена 
питанням оцінки якості атмосферного повітря як за 
окремими показниками, так і за комплексними під-
ходами. Оцінку антропогенного навантаження прово-
дили також за комплексним підходом з урахуванням 
впливу на всі природні середовища. Нами було вико-
нано оцінку рівня техногенного навантаження на по-
вітряний басейн Миколаївської області і окремих міст 
регіону на основі розрахунку модуля техногенного 
навантаження на повітряний басейн МПБ, запропо-
нованого автором. Раніше було виконано відповідну 
роботу для регіону, проте в цьому дослідженні оцінка 
виконана за багаторічний період, що дало змогу ви-
явити окремі часові закономірності. Варто зазначити, 
що відсутність інформації про обсяги викидів від пе-
ресувних джерел суттєво звужує можливість оцінки. 
Так, однією з рекомендацій є обов’язкове включення 
до офіційних статистичних даних інформацію про 
обсяги викидів ЗР від пересувних джерел, оскільки 
це один із головних джерел забруднення атмосферно-

го повітря в Миколаївській області, а також у бага-
тьох регіонах України.

ВИСНОВКИ
У роботі проаналізовано дані щодо викидів ЗР в 

атмосферне повітря Миколаївської області за багато-
річний період (2000–2018 рр.). У результаті можна 
зробити такі висновки:

1) головними забруднювачами атмосферного 
повітря регіону серед стаціонарних джерел протягом 
багатьох років є ПАТ «Югцемент», ТОВ «Миколаїв-
ський глиноземний завод», підприємства, що підпо-
рядковані ПАТ «Уктрансгаз»;

2) до 2011 рр. зазначається збільшення загаль-
ного обсягу викидів ЗР із переважаючим збільшен-
ням викидів від пересувних джерел, а з 2012 р. – по-
ступове зменшення обсягів викидів; 

3) по містах області максимальні обсяги ви-
кидів ЗР від стаціонарних джерел визначаються у 
місті Миколаїв (близько 50% від загальних викидів 
ЗР по області), мінімальні – в містах Очаків і Южно- 
українськ;

4) за переліком ЗР переважають у структурі ви-
кидів викиди сполук азоту, метану і оксиду вуглецю 
(стаціонарні джерела);

5) розрахунок показника МПБ для Миколаївської 
області показав його відповідність динаміці викидів 
ЗР по області;

6) аналіз динаміки зміни МПБ для окремих міст 
регіону показав, що рівень техногенного навантажен-
ня у 2000–2008 р. у містах Миколаїв, Вознесенськ і 
Первомайськ характеризується близькими показни-
ками. Це свідчить про те, що при суттєвій різниці і 
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Рис. 5. Динаміка зміни показника МПБ по окремих містах Миколаївської області
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незначній площі окремих міст збільшується загальне 
навантаження на повітряний басейн. Порівняно з по-
казником МПБ по області рівень техногенного наванта-
ження на окремі міста на 1–2 порядки вище.

Представлені результати дослідження є частиною 
комплексної роботи, яка присвячена оцінці і порів-

няльному аналізу рівня техногенного навантаження 
на повітряний басейн регіонів ПЗП. Отримані ре-
зультати є основою для розробок природоохоронних 
рекомендацій щодо зменшення викидів ЗР в атмос-
ферне повітря регіону, в першу чергу, від пересувних 
джерел.
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