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Шановні друзі! 
 

Щиро вітаю читачів другого 
номеру журналу «Новітні 
технології». 

Основні цілі журналу, які 
сформульовані редакційною 
колегією – оптимальне 
поєднання на сторінках видання 
науки і практики, аналіз та 
розв'язання технологічних, 
економічних та юридичних 
проблем ефективного 
функціонування та розвитку 
геоінформаційних систем, 
можливість опублікування нових 

наукових результатів досліджень в галузі геодезії, картографії та 
кадастру, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої 
кваліфікації Приватного вищого навчального закладу «Університет 
новітніх технологій». 

В умовах змін для всіх нас особливо важливо мати можливість 
донести свою точку зору до наукової громадськості, обґрунтувати 
власну позицію, взяти участь в дискусії, і найголовніше – зробити це в 
доступному та комфортному середовищі. 

 Журнал «Новітні технології» – це і є та сама трибуна: як для 
науковців, так і для представників молодого покоління наукових та 
науково-педагогічних працівників, студентів, аспірантів. 

 Ми розраховуємо на те, що журнал стане своєрідним 
експериментальним майданчиком для апробації різного роду проектів 
в галузі геодезії, картографії і кадастру, побудови геоінформаційних 
систем, які могли б забезпечити реальний вплив на сучасне 
інформаційне середовище та підвищити ефективність наукових 
досліджень. 

Запрошуємо всіх бажаючих до співпраці та опублікування на 
сторінках журналу своїх наукових статей. 

З повагою,  

Засновник журналу 

 
доктор технічних наук, професор                                            В.І. Богом̓я
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ГІС-ТЕХНОЛОГІЇ 

 
УДК 332,3 

 

 

Боровий В.О., Зарицький О.В. 

 

 

3D ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ЯК БІЛЬШ ПОВНЕ БАЧЕННЯ ШЛЯХІВ ПЛАНУВАННЯ 

ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗОНІНГУ ЗА ДОПОМОГОЮ ГІС – ТЕХНОЛОГІЙ  

 

 

Зонінг [1], [2] – містобудівна документація, що визначає умови та обмеження 

використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон. 

Зонування – встановлення територіальних зон в межах населеного пункту з 

визначенням відповідних видів використання території, об’єктів нерухомості та 

встановленням містобудівного регламенту. 

Кажучи просто, правила зонування — текстові описи дозволених обсягів 

будівництва, його використання і щільності. Ці правила є основним інструментом 

визначення іміджу населеного пункту та розвитку інвестиційних процесів. Реалізовані та 

дієві єдині геометрично-правові правила будуть спонукати до стабільного росту 

інвестицій в той чи інший регіон, що вже доведено світовою практикою. 

Зонінг у повному представленні це складна інформаційна система, що одночасно 

оперує великою кількістю нормативно-правових даних, геоданих та синтезує інформацію 

в якісно нове представлення для більш зручного планування та моніторингу різних 

процесів або явищ. Така геоінформація повинна бути відображена у вигляді цифрових та 

аналогових карт, які необхідні громадськості та спеціалістам для обговорення, 

презентацій та інших потреб. 

Карти — це чудовий спосіб досліджувати наш світ. З їх допомогою можна визначити 

місце розташування, куди необхідно потрапити і як туди дістатися. А коли ми додаємо 3D 

візуалізацію до наших карт, вони стають більш простішими для розуміння та дають краще 

уявлення нашого геопростопу. За допомогою 3D візуалізації карта стає живою. На 

багатокомплексних, щільно забудованих та структурованих ділянках території стає 

складніше оцінити ситуацію в повній мірі і саме тут 3D візуалізація значно допоможе. 

З’являється можливість краще бачити взаємне розташування тих чи інших об’єктів, як 

вони пов’язані між собою. Ми можемо додати запропонований проект нового будівництва 

і отримати гарне уявлення про те, як новий об’єкт вплине на загальний пейзаж певної 

території у разі його схвалення. Перевівши візуалізацію під земну поверхню, можемо 

оцінити обсяг ґрунтових робіт для розширення або проектування, наприклад, нової лінії 

метро чи представити взаємне розташування інженерних комунікацій, які закладені в 

землі, їх діаметри, розгалуження та перетини. Також 3D візуалізація надає змогу створити 

панораму відносного обраного об’єкту на конкретній території місцевості. Можна 

структурувати будівлю за поверхами та навіть побачити інтер’єр окремого приміщення. 

З усього діапазону програмного забезпечення та їх методик виконання 3D 

візуалізації за рівнем автоматизації основних процесів виділяють три групи: 

1. ручне створення моделей в програмах тривимірного моделювання; 

2. повністю автоматизована генерація 3D моделей; 

3. напівавтоматичне створення 3D моделей. 

3D візуалізація забезпечується рядом програмних продуктів від компаній Google, 

Microsoft, ESRI, Autodesk, ТОВ «Аналітика» і т. д. Для ГІС-сфери окремо можна виділити 
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програмне забезпечення ArcGIS Desktop 10, CityEngine, 3DS MAX (рис. 1), Digitals 

DeltaXE 5.0. 

 
Рис. 1. Фрагмент 3D візуалізації в 3DS MAX  

житлової 9-ти поверхівки 

 

ArcGIS — це чудове поєднання потужного картографічного ядра, структурованої 

оптимізаційної бази геоданих та широкої можливості інтеграції з іншими програмними 

продуктами. І тому є найефективнішим засобом для створення геоінформаційної системи 

[3] зонінгу. 

Пропонуючи проект зонінгу приміського населеного пункту села Комунар в 

Харківському районі Харківської області (геоінформаційна система «InZoKomunar»), 

практичним шляхом [4] було сформовано ряд геоінформаційних підсистем (рис. 2) в яких 

використані наступні набори просторових даних (НД): 

4. НД топографо-геодезичного забезпечення; 

5. НД інвентаризації; 

6. НД нормативної грошової оцінки; 

7. НД інженерних та вуличних мереж; 

8. НД земельного кадастру. 

 
Рис. 2. Проміжні набори даних геоінформаційної системи «InZoKomunar» 

 

Поєднання наборів просторових даних з нормативно-правовими даними та 

нагромадження в єдиній цифровій геобазі «InZoKomunar» при картографічному 

відображені зумовило перейти до більш деталізованого бачення ситуації — 3D 
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візуалізації. 

Для більш реалістично просторового аналізу ситуації будь-який з робочих наборів 

ArcMap можна представити в 3D вигляді. За допомогою ArcScene можливе відображення 

структури бази геоданих конкретної території (рис. 3) в різних варіаціях. 

  

а) 

  
б) 

Рис. 3. Фрагменти результату 3D візуалізації ГІС «InZoKomunar» для: 

а) поверхні населеного пункту; б) інженерних ліній та комунікацій 

 

Застосовуючи технологію просторового представлення інформації, є можливість 

відобразити обмежувальні блакитні лінії в кожній окремій житловій підзоні, що визначені 

за результатами проекту зонування (рис. 4). 

 
Рис. 4. 3D візуалізація основних геодезичних та містобудівних ліній  

на поверхні населеного пункту (робочий набір «Komunar_3D_Nets») 
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В роботі [5] розроблено інструментарій для автоматизації проектування зонінгу. 

Інструмент «Містобудівні правила 4» (рис. 5) відображає принцип проектування нової 

забудови. Враховуються всі обмежувальні та допустимі норми взаємного розташування 

містобудівних об’єктів — ті норми, які було проаналізовані в даній розробці з урахування 

державних будівельних норм [6], [7]. 

 
Рис. 5 .Об’єктна модель інструмента «Містобудівні правила 4» 

 

Як результат, на нововідведених земельних ділянках визначаються допустимі 

частки території для зведення будівель та споруд. Використовуючи 3D можливості [8] цей 

результат можна поєднати з обмеженням забудови по висоті — блакитними лініями. 

Таким чином отримаємо об’ємні блоки (на рис.6 — світло-зелені об’єкти), що просторово 

вказують на обмежувальні рамки зведення нового будівництва. 

 
Рис. 6. 3D представлення результату проектування зон нової забудови на загальній 

поверхні території населеного пункту (робочий набір «Komunar_3D») 

Висновки: 

1. 3D візуалізація стає необхідною умовою нових проектів у сучасному світі. 

2. існує достатня кількість програмних продуктів для здійснення просторового 

моделювання [9]; 

3. при створені комплексних геоінформаційних систем, таких як зонінг, 3D 

моделювання дозволяє краще проаналізувати вплив нормативно-правових 

показників, особливо на стадії обговорення проекту з громадськістю. 
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УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ  

АВТОМАТИЗОВАНОГО КАДАСТРОВОГО ОФІСУ 

 

Розглянуто проблему управління ефективністю автоматизованого кадастрового офісу. 

Визначені і проаналізовані механізми управління ефективністю та обґрунтована можливість 

управління ефективністю керуючим елементом відокремленого кадастрового офісу. Визначені 

напрямки підвищення ефективності автоматизованої кадастрової системи.  

Ключові слова: керування, ефективність, кадастр, автоматизована система. 

 

Вступ. Постановка проблеми. Ефективність функціонування автоматизованих кадастрових 

систем (АКС) є нагальною проблемою розвитку національної економіки, відкритості та прозорості 

використання природних ресурсів, ефективності та інтенсивності бізнес процесів у державі. 

Незважаючи на суттєві зрушення у питанні автоматизації кадастрових систем досі невирішена 

проблема оцінки та управління їх функціональною ефективністю, через що спостерігається їх 

певна функціональна недосконалість, неузгодженість (а то і відсутність інформаційної взаємодії 

між галузевими кадастровим організаціями), обмеженість автоматизації бізнес процесів та 

ефективного використання кадастрової інформації як в цілях управління об’єктами кадастрового 

обліку, так і в цілях продажу цієї інформації зацікавленим користувачам.  

З цих міркувань доцільним є проблематика створення функціонально-ефективних 

автоматизованих кадастрових комплексів та управління цією ефективністю. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фундаментальним дослідженням створення та 

застосування АКС земельного кадастру в Україні присвячені роботи Лихогруда М.Г., питання 

формування вимог до АКС, їх створення, впровадження та розвиток досліджували Барладин А.В., 

Гавриленко Ю.Н., Даниленко А.С., Калюжный Н.Н., Кулініч В.В., Леонець В.О., Лященко А.А., 
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Миколенко Л.І., Могильний С.Г., Муховіков А.М., Новаковський Л.Я., Сигитова Н.В., 

Скавронский В.П., Ступеня М.Г., Третяк А.М., Шоломицкий А.А., Черняга П.Г. та інші. 

Проблемам розвитку кадастрових систем регіону також присвячено багато робіт, зокрема [1, 2].   

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на суттєву кількість 

наукових публікацій і досліджень, присвячених питанням створення та застосування 

автоматизованих систем для цілей кадастрового обліку, недостатньо висвітленим і розробленим 

залишається питання оцінки і управління ефективністю функціонування автоматизованих 

кадастрових офісів (АКО). 

Мета статті. Розгляд проблеми управління ефективністю функціонування автоматизованого 

кадастрового офісу. 

Виклад основного матеріалу. 

В роботі [3] досліджується проблема кількісної оцінки ефективності функціонування АКО, 

де оцінкою є успішність обслуговування вхідних заявок (виконання задач) представленої 

статистичним показником імовірності успішного обслуговування довільної заявки (виконання 

задачі) користувача системи 

 äî ï äî ïP T ,q Q      ,                                                                   (1) 

де     – випадковий час обслуговування довільної заявки;  q  – випадкова якість обслуговування 

довільної заявки;  äî ï

nT , äî ï

nQ –  

Задача, що виникає для АКС, є характерною і для інших автоматизованих систем, наприклад 

[4], і може бути представлена у стандартній постановці, як здача постійного підтримання 

функціональної ефективності АКО на рівні не нижче заданого  

 

  äî ït   , 0 t    .                                                                 (2) 

 

Конкретизуючи (2) з урахуванням (1) задача по управлінню ефективністю АКО може бути 

представлена у вигляді 

   äî ï äî ï äî ïP q Q P T / q Q       ,                                                     (3) 

 

тобто задача ефективного управління ефективністю АКО розкладається на дві:  

1. Успішне обслуговування вхідної заявки з імовірністю не менше заданої. 

2. Підтримка на рівні не менше заданого умовної імовірності своєчасного 

обслуговування вхідної заявки з якістю не менше заданої. 

Звідси видно, що ці дві задачі тісно пов’язані між собою, оскільки підвищення якості 

обслуговування може знижувати часові показники обслуговування (оперативність), і навпаки, 

прискорення обслуговування може вплинути на якість виконання задачі. Зважуючи ці задачі 

неважко бачити, що найважливішим частковим показником ефективності системи безумовно є 

якість функціонування АКО. Представимо процес обслуговування заявок у вигляді 

функціональної схеми (рис.1). 

На вхід АКО у випадковому порядку поступає множина заявок (задач) 
n rr   ,  n 1, N . 

Виходом АКО є множина обслугованих заявок (рішень)  n n nR ,q  , кожна з яких, при оцінці 

ефективності, характеризується випадковим часом обслуговування   та випадковою якістю 

обслуговування  . Вхідні заявки розрізняються за типом і способом надходження.  

Зі схеми (рис. 1) видно, що відкидаючи апаратно-технічну складову (архітектура та технічні 

можливості ПЕОМ не є предметом розгляду даної статті), якість обслуговування заявки (або 

успішне рішення задачі) в геоінформаційних програмних комплексах (на платформі яких 

будуються автоматизовані кадастрові системи) в першу чергу визначається наявністю якісних 
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просторових даних щодо об’єктів кадастрового обліку та алгоритмічно-методологічного апарату 

їх обробки. В свою чергу якість просторових даних визначається показниками точності 

позиціонування, повноти атрибутивного опису та актуальності даних про об’єкт кадастрового 

обліку, тобто залежить від якості роботи персоналу, що створює ці дані, перевіряє і вводить їх в 

кадастрову базу даних (КБД) та рівня функціональності програмного комплексу, якій має 

допомагати персоналу (контролювати та не допускати помилки) в обробці просторових даних. 

З цих міркувань можна записати основні складові, від яких залежить якість обслуговування 

вхідної заявки: 

– функціональне наповнення програмного комплексу –  f; 

– рівень підтримки виробничого процесу засобами автоматизації – p; 

 

 

Процес обслуговування заявки
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Рис. 1. Функціональна схема обробки вхідних заявок 

  

– склад та можливості автоматизованих сервісів у наданні віддалених послуг –  s;  

– рівень підготовки та навченості персоналу – l , тобто задача (3) буде мати вигляд 

 

     äî ï äî ï äî ïP q f ,p,s, l Q P T / q f ,p,s, l Q ,       

 

де   q f ,p,s, l – якість обслуговування заявки, що визначається переліченими складовими  .  

В такому представлені управління якістю функціонування АКО є багатокритеріальною 

задачею максимізації складових якості  f,  p, s, l з обмежуючим чинником вартості витрат на 
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подібну максимізацію 
ec , який є обґрунтованим, поки спостерігається приріст дохідної частини 

від автоматизації кадастрової системи 
pc  . 

Уникаючи багатокритеріальної задачі максиміна, де можна очікувати декілька екстремумів 

функції якості, доцільно зупинитися на рівні максимізації часткових показників якості, за якого  

 p emax q max c c  , що забезпечується методами математичного програмування.  

Підсумовуючи розгляд задачі управління якістю обслуговування АКО можна зробити 

висновок, що управління якістю представляє собою скоріше задачу стратегічного ніж 

оперативного управління. Таке управління має здійснюватись централізовано АКО верхньої ланки 

по всій ієрархічній структурі системи одночасно (через функцію оновлень версій програмного 

забезпечення), або у вигляді експерименту під час тестування (досліджень) функціональних 

нововведень на окремому АКО. Тобто дворівнева система управління відокремленого АКО у 

питаннях управління якістю обслуговування заявки вироджується в однорівневу. Звідси 

справедливо вважати, що управління ефективністю функціонування окремого АКО (3) зводиться 

до задачі управління його оперативністю. Ця задача формулюється наступним чином. Маємо 

множину вхідних користувальницьких заявок, які надходять до АКО. Вимоги щодо оперативності 

їх обслуговування визначаються нерівністю  

 

  äî ï äî ï äî ïP P T / q f ,p,s, l Q P       ,                                                         (4) 

 

де   äî ïP
 – директивно визначене мінімально допустиме значення імовірності своєчасного 

обслуговування заявки. 

За допомогою функціональної схеми обробки заявок АКО (рис. 1) розглянемо чинники, що 

впливають на час обслуговування заявки.  

Обслуговування всіх типів заявок здійснюється в автоматизованому або автоматичному 

режимах. Автоматизований режим характеризується участю операторів АКО в процесі обробки 

заявки. Вважатимемо, що рівень знань та навичок персоналу ідеальний, їх продуктивність 

постійна на протязі робочого дня, проте існує можливість допущення помилки (людський фактор). 

За цих умов швидкість обробки заявки при введенні первинних даних в кадастрову базу даних 

визначатиметься продуктивністю апаратно-програмного комплексу, ступенем автоматизації 

елементарних робіт на кожному етапі обробки даних (перевірка, обробка, запис), підтримкою 

програмним комплексом виробничого процесу та кількістю паралельних каналів обробки заявок.  

Оперативність обслуговування заявки автоматичного режима визначається продуктивністю 

апаратно-програмного комплексу, складністю запиту, вибору методів аналізу та обробки 

просторових даних, інтенсивності потоку надходження заявок.  

Такий розгляд дозволяє сформулювати основні чинники, що впливають на оперативність 

обробки потока заявок АКО: 

– продуктивність апаратно- – m; 

– ступінь автоматизації елементарних робіт – a ;  

– продуктивність і ефективність використовуваних алгоритмів аналізу і обробки 

– e; 

– 

– d; 

– – c. 

Питання продуктивності   апаратного-програмного комплексу далі розглядатися не будуть, 

так як це не є предметом дослідження статті, тільки відмітимо, що вирішення питання полягає у 
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нарощувані продуктивності ПЕОМ, використанні алгоритмів паралельних обчислень, 

перерозподілу обчислювальних ресурсів тощо.  

Перелік використовуваних алгоритмів аналізу і обробки просторових даних   e визначається 

користувачем і залежить від бажаного результату (рішення), відповідно справедливо вважати, що 

альтернативи цій операції немає. Рішенням цієї проблеми є підвищення продуктивності апаратно-

програмної частини або введення пріоритетності обслуговування вхідних заявок по типу: 

«пріоритетний користувач» / «внутрішній користувач» / «зовнішній користувач» / «гість», що 

визначатиме важливість вхідних заявок. 

Таким чином (4) прийме вигляд нерівності 

 

     äî ï äî ï äî ïP P a,d,c T / q f ,p,s, l Q P      ,                                     (5) 

 

де    a,d,c – час обслуговування заявки, що визначається переліченими складовими a,d,c.  

Таке представлення задачі управління своєчасністю обслуговування заявок також містить 

автоматизації елементарних робіт, що визначається функціональністю програмного комплексу. 

Тому, в інструментарії управління пропускною здатністю АКО залишаються можливість 

організації паралельних гілок обробки вхідних заявок та сприяння зменшенню помилок первинних 

даних. Щодо останнього, тут виявлені помилки (і, як свідчить досвід, переважним чином це 

помилки первинних даних просторового позиціонування об’єкта кадастрового обліку, що 

унеможливлює його топологічне укладання серед інших об’єктів даного класу в межах 

визначеного допуску), як правило, призводять до повернення заявки користувачу на 

доопрацювання, внаслідок чого, в кінцевому рахунку, збільшується інтенсивність вхідного потоку 

заявок. Отже, це підкреслює необхідність створення публічного сервісу, де можна одержати 

первинну кадастрову інформацію щодо об’єктів кадастрового обліку, яка не містить відомостей, 

заборонених до розголошення.  

Висновки і пропозиції. Розглянута проблема показала, що управління ефективністю 

відокремленого АКО є частковою проблемою управління ефективністю функціонування всієї 

автоматизованої кадастрової системи, яка, в свою чергу, в багатьом визначається 

функціональними можливостями програмного комплексу і ступенем автоматизації елементарних 

робіт. Разом з тим ступінь ефективності відокремленого АКО залежить також від доступності 

інформаційних ресурсів кадастрової бази даних для зовнішніх користувачів; з одного боку це 

забезпечує фінансові надходження за інформаційні послуги, з іншого боку зменшує вірогідність 

помилок первинних кадастрових даних. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

КАДАСТРОВОГО ОФИСА 

Рассмотрена проблема управления эффективностью автоматизированного кадастрового 

офиса. Определены и проанализированы механизмы управления эффективностью, 

обоснована возможность управления эффективностью управляющим элементом 

отдельного кадастрового офиса. Определены направления повышения эффективности 

автоматизированной кадастровой системы. 

Ключевые слова: управление, эффективность, кадастр, автоматизированная система. 

 

Korniyenko I. 

PERFORMANCE MANAGEMENT AUTOMATED CADASTRAL OFFICE 

The problem of management efficiency of automated cadastral office. Identified and analyzed 

the mechanisms of performance management, the possibility of a performance management 

managing element separate cadastral office. The directions of increase of efficiency of an 

automated cadastre system. 
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 МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ 

ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ 

 
УДК 336.71 

 

 

Єсіпенко Н.М., Назаренко Я.А., Нгуєн Чунг Кієн 

 

 

АНТИКРИЗОВА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ СИСТЕМОЮ 

УКРАЇНИ  

 

Постановка проблеми. Найбільших проблем остання світова криза завдала 

банківському сектору, який виявився нездатним протистояти її викликам, мобільно 

пристосовуватись до постійних змін у ринковому середовищі, через проблему «поганих» 

активів банки зазнали значних збитків. Результати діяльності банків стосуються майже 

усіх сфер економіки, їх невдачі та досягнення можуть призвести до руйнування або 

значних негативних зрушень у всій економічній системі. За таких умов банкам потрібно 

орієнтуватися на формування й впровадження ефективної системи антикризового 

менеджменту, застосувати спеціальний антикризовий механізм для уникнення явищ, 

подолання наслідків кризи та стабілізацію діяльності банку. Система має носити 

постійний характер та здійснювати моніторинг стану банківської діяльності. Все це 

сприятиме надійності банківської системи, забезпеченню безпеки і зростанню економіки, 

захисту вкладів клієнтів. 

Актуальність дослідження. Досвід існування банківської системи України показав, 

що з кожним роком все більше  банків зазнають негативного впливу різноманітних 

факторів, які спричиняють хвилі ліквідації та банкрутств. Зростає кількість втрачених 

банків, яка на сьогодні становить вже близько 100, а найголовніше, що їх кількість 

збільшується й надалі. Зважаючи на це, комплексне дослідження проблеми банківських 

криз, що передбачає врахування світового досвіду їх подолання, оцінку умов, причин і 

наслідків розгортання сучасної банківської кризи та її проявів в Україні, а також пошук 

шляхів оздоровлення вітчизняної банківської системи та її інститутів, є актуальним 

теоретичним і практичним завданням. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  
Найбільш вагомий вклад в теорію банківських криз внесли зарубіжні науковці, такі 

як: Бергер С., Дзьобек С., Дуттагупта Р., Деміргук-Кунт А., Дибвиг П., Джуччі Р., Енглунд 

П., Кірхнер Р., Пазарбазіоглу С., Камінскі Г., Ліндгрен С.-Дж., Мішкін Ф., Рейнхарт С., 

Рід А., Торнелл А., Херреро Г. та інші.Серед вітчизняних вчених перші ґрунтовні 

дослідження проблеми фінансових криз були проведені Є. С. Варгою та М. І. Туган-

Барановським.  

Вивчення причин виникнення криз у кредитно-фінансовому секторі стало об’єктом 

пильної уваги сучасних дослідників: А. В. Анікіна, М. Ю. Бортника, А. К. Грязнової, І. 

Ковзанадзе, К. А. Кірсанова, І. В. Ларіонової, В. М. Новікова, А. С. Попової, А. В. Рикової, 

Н. І. Тютюника, В. М. Федоренка та ін.  

Однак, багато теоретичних та прикладних аспектів проблеми банківських криз 

надалі залишаються недостатньо розробленими, а деякі позиції – дискусійними. 

Постановка задач дослідження. Метою статті є аналіз та дослідження 

характерних рис та напрямків антикризового управління в банківських установах України, 

обґрунтування необхідності формування ефективної системи антикризового менеджменту 
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шляхом розробки та впровадження моделі оздоровлення банківської системи України. 

Головний зміст. Банківська система України поступово інтегрується у світову 

фінансову систему, про що свідчить зростання частки іноземних інвесторів у капіталі 

української банківської системи, яке спостерігалось упродовж останніх років, водночас з 

2013 р. намітилася тенденція до деякого скорочення цієї частки. Відкритість економіки 

України та зростання залежності українського ринку банківських послуг від ринку 

іноземних капіталів зумовлюють уразливість банківської системи від зовнішнього впливу. 

Це, у свою чергу, з урахуванням внутрішніх негараздів в політичному і економічному 

середовищі, посилюють кризові явища та нестабільність банків, зростання ймовірності їх 

банкрутства, що вимагає вжиття з боку НБУ адекватних заходів для підвищення стійкості 

та ліквідності банків, що досягається внаслідок здійснення ефективних форм і методів їх 

реструктуризації та фінансового оздоровлення, які центробанки і уряди нині активно 

застосовують для мінімізації наслідків кризових явищ (особливо в економічно розвинених 

країнах). Посткризові проблеми у вітчизняному банківському секторі продемонстрували, 

що реструктуризації банків також не уникнути. 

На наш погляд, реструктуризація – один з основних шляхів оздоровлення 

банківської системи, зокрема формування її нової конфігурації із застосуванням заходів 

щодо санації, реорганізації та ліквідації банків. Основними методологічними принципами 

реорганізації та реструктуризації комерційних банків повинні бути: пріоритетність 

інтересів суспільства і держави перед інтересами окремого банку; застосування 

реорганізації як методу оздоровлення проблемних банків; підвищення стійкості та 

ефективності діяльності банків; забезпечення стабільної роботи платіжної системи та 

стабільності національної грошової одиниці. 

На даний час цілком об’єктивно можна стверджувати, що банківський сектор 

України зміг протистояти кризі. Проте, слід зауважити, що окремі банки виявились 

нездатними ефективно їй протидіяти, наслідком чого було введення тимчасових 

адміністрацій до окремих банків та схвалення рішення про їх ліквідацію. По даним 

Нацбанка з 15.04.2014р. по 30.01.2015р. було ліквідовано або перебувають на ліквідації 

приблизно 25 банків України. [1]. Причиною цього є неплатоспроможність банків. За 

вирішення проблем які виникли у банку насамперед відповідають його власники. Однак 

існують органи регулювання та нагляду які повинні бути готовими до оперативного 

вжиття таких заходів [3]: 

 Виявити ознаки проблемності банку на ранньому етапі; 

 Стимулювати, у випадку необхідності, прийняття оздоровчих заходів 

безпосередньо банком. 

 Визначити та своєчасно вживати заходи, якщо проблема не може бути вирішена 

власними зусиллями банку, з метою проведення реорганізації або ліквідації банку з 

найменшими втратами. 

На нашу думку, необхідна розробка принципово нових моделей проведення 

оздоровлення банківської системи. 

Пропонуємо до розгляду модель для банків – потенційних банкрутів. Схема працює 

наступним чином. НБУ встановлює проблемний банк та призначає тимчасову 

адміністрацію. Адміністрація проводить ранжування претензій, визначає ліквідні активи 

та реалізовує їх. Отримані кошти направляє на першочергові проплати та проводить, 

таким чином, первинне очищення балансу. Після цього визначається сума проблемної 

заборгованості. 

Далі для кожного проблемного банку Державне агентство створює санаційний фонд 

(для кожного окремого – свій) з випуском відповідних інвестиційних сертифікатів на суму 

проблемної заборгованості, збільшеної на суму статутного капіталу банку (своєрідний 

пайовий фонд кожного банку). Замість СФ можуть бути довгострокові державні облігації 
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внутрішньої позики. Орієнтовно на 15-25 років під 3-4% річних. Сертифікати у 

примусовому порядку обмінюються на корпоративні права засновників банку. Можна 

сказати, що відбувається націоналізація банку. Також у примусовому порядку сертифікати 

обмінюються на проблемні активи (прострочені проблемні кредити), і ними здійснюється 

погашення заборгованості банку. 

У кінцевому підсумку банківська установа буде «очищена» від проблемних активів, 

а в подальшому – і від зобов’язань. Таким чином, відновлюється його платоспроможність. 

Більше того, на баланс такого банку вводяться цінні папери, які в майбутньому можуть 

бути обмінені на грошові кошти. Замість передбачених законодавством 18 місяців санації, 

а точніше, як правило, замість ліквідації потенційного банкрута, ми отримуємо 

відновлення платоспроможності банку вже через три-чотири місяці.  

Агентство організовує роботу з погашення сертифікатів, кошти для якої формуються 

виключно за рахунок повернутих кредитів. Для цього при агентстві необхідно створити 

потужну колекторську структуру, яка б займалась поверненням заборгованості (основних 

сум, процентів, штрафів). На час діяльності пайового фонду необхідно спростити 

процедуру повернення коштів (безакцептне списання коштів боржників, спрощення 

процедури їх банкрутства тощо). 

Можна розглянути можливість обміну сертифікатів на державні облігації у певній 

пропорції (наприклад, 1 облігація за 10 сертифікатів), погашати ними свої зобов’язання 

перед державою тощо [2]. Сам банк у подальшому може бути проданий приватному 

інвестору, а виручені кошти спрямовуються або в санаційний фонд, або в державний 

бюджет. 

Отже, буде створений ринковий антиінфляційний багатоцільовий інструмент, що 

сприяє, з одного боку, запобіганню краху банківської системи, з другої – зняттю 

соціальної напруги в суспільстві. Вказані процедури можна одночасно застосовувати до 

необмеженої кількості банківських установ. При цьому не буде потреби виділяти кошти з 

бюджету для рефінансування чи рекапіталізації банків. 

Суттєвим доповненням схеми повинен стати механізм повної матеріальної 

відповідальності власників комерційних банків за доведення банку до банкрутства за 

рахунок усіх можливих належних їм і членам їх сімей активів (за прикладом Туреччини, 

де після запровадження такого механізму не відбулося жодного банкрутства банківської 

установи) [4]. 

На нашу думку, плюси цієї схеми полягають в: 

1) Автоматичний рівномірний розподіл ризиків між усіма учасниками процесу 

оздоровлення. Якщо всі гроші будуть повернуті банку, то кожна зі сторін отримає 

свою частку. Якщо ні – збитків зазнають усі учасники у відповідній пропорції. 

2) Прозорість процесу санації. Схема цілком зрозуміла кожному. Проведена, згідно з 

цією схемою, робота дає змогу повернути впевненість суб’єктів господарювання у 

тому, що їхні гроші можна повернути з банківської системи. 

3) Згідно з чинним законодавством, лише після завершення санації (яка може тривати 

до 18 місяців) ми можемо дізнатися про долю банківської установи (чи буде 

відновлена її платоспроможність, чи ні), а в запропонованому варіанті вже 

протягом трьох-чотирьох місяців робота банку повністю відновлюється. 

4) Універсальність (схема може бути застосована щодо необмеженої кількості банків). 

5) Мінімальні витрати держави. Саме мінімізація витрат дає урядові змогу 

застосувати схему до будь-якої кількості банківських установ, а отже, спрямувати 

бюджетні кошти на підтримку реального сектора економіки. 

6) Очистивши банк від прострочених кредитів банк має змогу: 

a. Використати його як інструмент у своїх програмах; 

b. Продати цей банк. 



 
 

  

19 

 

7) У кінцевому підсумку як фізичні, так і юридичні особи, як малі, так і середні та 

великі підприємства отримують рівні можливості відшкодування у відповідній 

пропорції. 

8) Незважаючи на те, що власники несуть суттєву відповідальність за свої прорахунки 

в менеджменті, запропонована схема дає їм можливість (за відсутності зловживань) 

повернути певну частину своїх інвестицій. 

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що антикризове управління 

у вітчизняних банках на сучасному етапі відзначається певною безсистемністю та 

непродуманістю заходів. Більшість банківських установ виявилися непідготовленими до 

кризової ситуації через відсутність системи моніторингу та реалізації превентивних 

заходів.  

Отже, яку б модель оздоровчих заходів держава не вибрала їй все одно потрібно 

дотримуватись таких основних принципів: 

 своєчасність. Проблемний банк і органи регулювання та нагляду повинні вжити 

негайних заходів щодо запобігання посиленню та загостренню проблем банку; 

 зобов’язання менеджменту. Менеджмент проблемного банку повинен діяти згідно з 

планом заходів щодо покращення стану проблемного банку, у протилежному 

випадку варто розглянути питання про зміну керівництва такого банку; 

 пропорційність. Оздоровчі заходи повинні відповідати обставинам та масштабу 

проблеми; 

 повнота охоплення. Програма оздоровлення повинна охоплювати як причини, так і 

симптоми проблемності банку. 
 

ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Національний банк України: офіційний сайт // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.bank.gov.ua. 

2. Слобода Л. Напрямки вдосконалення роботи банків України з проблемними активами в 

посткризовий період [Електронний ресурс] / Л. Слобода. – Режим доступу : 

www.nbuv.gov.ua /portal/2011_04_10.pdf 

3. Еркес О. Антикризове управління як інструмент оздоровлення банку/ О. Еркес // Вісник 

КНТЕУ. – 2011. - №3. 

4. Афанасьєва О. Б. Зарубіжний досвід антикризового управління в банках у період світової 

фінансової кризи [Електронний ресурс] /О. Б. Афанасьєва – Режим 

доступу:http://www.economy-confer.com.ua/full_article/646. 

 

 

 

 
УДК 330.45  

 

 

Єсіпенко Н.М., Назаренко Я.А., Нгуєн Чунг Кієн 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Постановка проблеми. Фінансова діяльність підприємства в усіх його формах 

пов’язана з численними ризиками. Ризики, що супроводжують фінансову діяльність 

підприємств, виокремлюють в спеціальну групу фінансових ризиків. Вони відіграють 
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найбільш значущу роль у загальній сукупності ризиків підприємства. Збільшенням впливу 

фінансових ризиків на результати фінансової діяльності підприємства пов’язані зі 

швидкою змінюваністю економічної ситуації в країні і кон’юнктури фінансового ринку, 

розширенням сфери фінансових відносин, появою нових, для нашої господарської 

практики, фінансових технологій, інструментів, тощо. 

Актуальність. Необхідність нейтралізації фінансових ризиків для підприємства 

визначається на основі відповідної стратегії суб’єкта господарювання, що є формою 

реалізації превентивних заходів щодо фінансових ризиків такого суб’єкта 

підприємницької діяльності. Зважаючи на це, дослідження даного питання 

представляється досить актуальним.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наявних праць вітчизняних 

науковців проблем невизначеності та ризику дозволяє стверджувати, здебільшого 

теоретичні дослідження присвячені аналізу причин виникнення, класифікації та методам 

якісної і кількісної оцінки ризиків. Питанням ризику займалися такі вчені-економісти, як: 

О.П. Альгін, П. П. Грабовий, В. І. Успаленко, І.Т. Балабанов. Практичні аспекти теорії 

ризику розглядаються у працях: О.Б. Ширинської, В.В. Аленічева, О.І. Ястремського та ін.  

За останні декілька років з’явилося багато робіт з теорії ризику вітчизняних і 

зарубіжних економістів. Проте однозначного визначення змісту фінансового ризику 

немає, що призводить до різноманітних рекомендацій щодо управління ризиками, 

попередження їхнього виникнення.  

Постановка задач дослідження. Метою статті є розкриття системи основних 

заходів щодо мінімізації і страхування негативних наслідків на підприємстві. 

Головний зміст. Нейтралізація фінансових ризиків являє собою систему 

превентивних заходів щодо мінімізації і страхування їх негативних наслідків на 

підприємстві [1]. З великого різноманіття заходів нейтралізації фінансових ризиків, які 

пропонуються вітчизняними та іноземними науковцями, на наш погляд, можна 

виокремити такі основні інструменти в системі методів управління фінансовими ризиками 

підприємства: 

1. нейтралізація ризиків за рахунок ресурсів самого підприємства; 

2. страхування фінансових ризиків страховими компаніями. 

V. Система механізмів протидії фінансовим ризикам за рахунок підприємства 

передбачає використання таких основних методів: 

 уникнення ризику; 

 нормування ризику; 

 хеджування; 

 диверсифікація; 

 розподіл ризику; 

 створення резервних фондів. 

Уникнення ризику. Основними заходами в напрямку уникнення ризику є: 

Відмова від здійснення фінансових операцій, рівень ризику за яким надмірно 

високий. Використання цього заходу має обмежений характер, оскільки більшість 

фінансових операцій пов’язано із здійсненням основ виробничо-комерційної діяльності 

підприємства, що забезпечує регулярне надходження доходів і формування його 

прибутку. 

Відмова від використання у високих обсягах позикових коштів. Зниження частки 

позикових фінансових коштів у господарському обороті дає змогу уникнути одного із 

найбільш суттєвих фінансових ризиків – втрати фінансової стійкості підприємства. Разом 

з тим, таке уникнення ризику веде за собою зниження ефекту фінансового лівериджу, 

тобто можливості отримання додаткової суми прибутку на вкладений капітал. 
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Відмова від надмірного використання обігових коштів у низько-ліквідних формах. 

Підвищення рівня ліквідності активів дозволяє уникнути ризику неплатоспроможності 

підприємства в майбутньому періоді. Однак таке уникнення ризику позбавляє 

підприємства додаткових доходів від розширення обсягів продажу продукції в кредит і 

частково породжує нові ризики, пов’язані із порушенням ритмічності операційного 

процесу через зниження розміру страхових запасів сировини, матеріалів, готової 

продукції. 

Відмова від використання тимчасово вільних грошових коштів у 

короткострокових фінансових вкладеннях. Цей захід дозволяє уникнути депозитного та 

відсоткового ризиків, однак породжує інфляційний ризик, а також ризик упущеної вигоди. 

Лімітування концентрації ризику. Механізм лімітування концентрації фінансових 

ризиків використовується як правило за тими його видами, які виходять за межі 

допустимого їх рівня, тобто по фінансовим операціям, що здійснюються в зоні критичного 

або катастрофічного ризику. Таке лімітування реалізується шляхом встановлення на 

підприємстві відповідних внутрішніх фінансових нормативів в процесі розробки політики 

здійснення різних аспектів фінансової діяльності. 

Система фінансових нормативів, що забезпечує лімітування концентрації ризиків, 

може включати: 

- граничний розмір (питома вага) позикових коштів, що використовуються в 

господарській діяльності; 

- мінімальний розмір (питома вага) активів у високоліквідній формі; 

- максимальний розмір товарного (комерційного) кредиту, що надається одному 

покупцю; 

- максимальний розмір депозитного внеску, що розміщується в одному банку; 

- максимальний розмір вкладення коштів у цінні папери одного емітента; 

- максимальний період відволікання коштів у дебіторську заборгованість. 

Хеджування. Хеджування – внутрішній механізм нейтралізації фінансових ризиків, 

що базується на використанні відповідних видів фінансових інструментів   (як правило, 

похідних цінних паперів – деривативів). Залежно від використовуваних видів похідних 

цінних паперів виділяють такі механізми хеджування фінансових ризиків: 

Хеджування з використанням ф’ючерсних контрактів. Воно характеризує механізм 

нейтралізації фінансових ризиків за операціями на товарній або фондовій біржах шляхом 

проведення протилежних угод з різними видами біржових контрактів. 

Операція хеджування з використанням ф’ючерсних контрактів вимагає здійснення 3 

видів біржових угод: 

1)  купівлю (продаж) реального активу або цінних паперів з поставкою в майбутньому 

періоді (форвардна біржова угода); 

2)  продаж (або відповідно купівлю) ф’ючерсних контрактів на аналогічну кількість 

активів або цінних паперів (відкриття позиції по ф’ючерсних контрактах); 

3)  ліквідацію позиції по ф’ючерсним контрактам в момент поставки реального активу або 

цінних паперів шляхом здійснення зворотної (офсетної) угоди з ними. 

Перші два види біржових угод здійснюються на початковій стадії нейтралізації 

фінансового ризику, а третій їх вид – на стадії завершення. 

Хеджування з використанням опціонів. Він характеризує механізм нейтралізації 

фінансових ризиків за операціями з цінними паперами, валютою, реальними активами або 

іншими видами деривативів. В основі цієї форми хеджування лежить угода з премією 

(опціоном), що сплачується за право (але не зобов’язання) продати чи купити протягом 

передбачуваного опціонним контрактом терміну цінний папір, валюту, реальний актив 

або дериватив в обумовленій кількості і за наперед обумовленою ціною. В механізмі 

нейтралізації фінансових ризиків з використанням цього виду похідних цінних паперів 
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розрізняють хеджування на основі опціону на купівлю (що надає право купівлі за 

обумовленою ціною); опціону на продаж (що надає право продажу за обумовленою 

ціною); подвійного опціону або «стелажа» (надає одночасно право купівлі або продажу 

відповідного фінансового або реального активу за обумовленою ціною). Ціна, яку 

підприємство сплачує за придбання опціону, по суті є сплачуваною страховою премією. 

Хеджування з використанням операції «своп». Воно характеризує механізм 

нейтралізації фінансових ризиків за операціями з валютою, цінними паперами, борговими 

фінансовими зобов’язаннями підприємства. В основі операції «своп» лежить обмін 

(купівля-продаж) відповідними фінансовими активами або фінансовими зобов’язаннями з 

метою покращення їх структури та зниження можливих втрат. В механізмі нейтралізації 

фінансових ризиків з використанням цієї форми хеджування застосовуються операції 

валютного свопа (обміну майбутніх зобов’язань в одній валюті на відповідні зобов’язання 

в іншому вигляді валюти); фондового свопа (зобов’язання перетворити один вид цінних 

паперів в інший, наприклад, облігації підприємства, що обертаються в емітовані ним 

акції); відсоткового свопа (обміну боргових фінансових зобов’язань з фіксованою 

відсотковою ставкою на зобов’язання з плаваючою відсотковою ставкою або навпаки). 

Диверсифікація. Механізм диверсифікації використовується насамперед для 

нейтралізації негативних фінансових наслідків несистематичних (специфічних) видів 

ризиків. Разом з тим, він дозволяє мінімізувати певною мірою і окремі види 

систематичних (специфічних) ризиків – валютного, відсоткового та деяких інших ризиків. 

Принцип дії механізму диверсифікації базується на розподілі ризиків, що перешкоджають 

їх концентрації. Основними формами диверсифікації виступають: 

- диверсифікація видів фінансової діяльності – використання альтернативних 

можливостей отримання доходу від різних фінансових операцій – короткострокових 

фінансових вкладень, формування кредитного портфеля, здійснення реального 

інвестування і т.п.; 

- диверсифікація валютного портфеля («валютного кошика») підприємства – вибір для 

проведення зовнішньоекономічних операцій декількох видів валют (зниження валютного 

ризику); 

- диверсифікація депозитного портфеля – розміщення крупних сум тимчасово вільних 

грошових коштів на зберігання в декількох банках; 

- диверсифікація кредитного портфеля – передбачає різноманітність покупців 

продукції підприємства і спрямована на зменшення його кредитного ризику; 

- диверсифікація портфеля цінних паперів – напрямок диверсифікації, який дає змогу 

знижувати рівень несистематичного ризику портфеля, не зменшуючи при цьому рівень 

його дохідності; 

- диверсифікація програми реального інвестування – включення в програму 

інвестування різних інвестиційних проектів з альтернативною галузевою і регіональною 

спрямованістю, що дає змогу знизити загальний інвестиційний ризик по програмі [2]. 

Розподіл ризиків. Механізм цього напрямку нейтралізації фінансових ризиків 

базується на окремому їх трансферті (передачі) партнерам за окремими фінансовими 

операціями. 

У сучасній практиці ризик-менеджменту найбільшого поширення набули такі 

напрямки розподілу ризиків: 

- розподіл ризиків між учасниками інвестиційного проекту. В процесі такого розподілу 

підприємство може здійснити трансферт підрядчикам фінансових ризиків, пов’язаних з 

невиконанням календарного плану будівельно-монтажних робіт, низькою якістю цих 

робіт, крадіжкою переданих їм будівельних матеріалів та деяких інших; 

- розподіл ризиків між підприємствами і постачальниками сировини і матеріалів. 

Предметом такого розподілу є насамперед фінансові ризики, пов’язаними з втратою 



 
 

  

23 

 

(пошкодженням) майна (активів) в процесі їх транспортування і здійснення 

навантажувально-розвантажувальних робіт. Форми такого розподілу ризиків регулюються 

відповідними міжнародними правилами – «Інкотермс – 90»; 

- розподіл ризику між учасниками лізингової операції. Так, при оперативному лізингу 

підприємство передає орендодавцю ризик морального старіння використовуваного 

(відданого в лізинг) активу, ризик втрати ним технічної продуктивності (при дотриманні 

встановлених правил експлуатації) та ряд інших видів ризиків, що передбачаються 

відповідними спеціальними застереженнями в контракті, що укладається; 

- розподіл ризику між учасниками факторингової операції. Предметом такого 

розподілу є насамперед кредитний ризик підприємства, який більшою мірою передається 

відповідному фінансовому інституту – комерційному банку або факторинговій компанії. 

Ця форма розподілу ризику носить для підприємства платний характер, однак дає змогу 

суттєво нейтралізувати негативні фінансові наслідки його кредитного ризику [3]. 

Створення резервних фондів. Механізм нейтралізації фінансових ризиків 

ґрунтується на резервуванні підприємством частини фінансових ресурсів, що дозволяють 

запобігати негативним фінансовим наслідкам по тих фінансових операціях, за якими ці 

ризики не пов’язані з діяльністю контрагентів. Основними формами цього напрямку є [4]: 

 формування резервного фонду підприємства: 

 формування цільових резервних фондів: 

 нерозподілений залишок прибутку, отриманий у звітному році. 

V. Умови страхування ризику: 

1) можливість страхування ризику; 

2) обов’язковість страхування фінансових ризиків; 

3) страховий інтерес підприємства; 

4) неможливість повністю поповнити фінансові втрати по ризику за рахунок 

фінансових ресурсів; 

5) високий рівень ймовірності виникнення фінансового ризику [5]. 

Висновки. Отже, для того щоб підприємство змогло вижити в цьому складному 

конкурентному світі та управлінні фінансовими ризиками та ризиками взагалі необхідно 

спиратися на наукові розробки, вміло комбінувати відомі методи і застосовувати їх у 

щоденній роботі. Підприємства мають своєчасно ідентифікувати і правильно оцінювати 

рівень ризику, ефективно управляти ним з метою обмеження його негативного впливу та 

мінімізації обсягів фінансових втрат. 

Головне, щоб система управління фінансовими ризиками підприємства була простою, 

прозорою, практичною і відповідала стратегічним цілям підприємства. 
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СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

 

У статті досліджено стан банківської системи України за період 2007–2013 рр. 

Проаналізовано фінансовий стан БСУ та зроблено висновки щодо впливу нестабільного 

(кризового) стану економіки України на фінансові показники діяльності банків. 

Ключові слова: банківська система України, надійність банків, фінансовий аналіз, 

фінансова криза, фінансові коефіцієнти. 

 

Постановка проблеми. Ринкова економіка потребує від українських комерційних 

банків ефективного управління банківською діяльністю. Важлива роль у реалізації цієї 

проблеми відводиться оцінці фінансового стану банку. З її допомогою виробляються 

стратегія і тактика розвитку банку, обґрунтовуються плани й управлінські рішення, 

здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності 

проведення активних і пасивних операцій, оцінюються результати діяльності банку, його 

окремих підрозділів. Успішний розвиток і надійність банківської системи України у 

сформованих економічних умовах багато в чому залежать від постановки в комерційних 

банках аналітичної роботи, що дозволяє надавати реальну і всебічну оцінку досягнутим 

результатам діяльності банків, виявляти їхні сильні і слабкі сторони, визначати конкретні 

шляхи оптимізації фінансового стану банків. Саме цим і зумовлено написання цієї статті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам оцінки та оптимізації 

фінансового стану банків присвячено праці багатьох провідних зарубіжних і вітчизняних 

учених, таких як М.Д. Алексеєнко, І.М. Вергуненко, А.М. Герасимович, Г.М. Губрій, О.В. 

Дзюблюк, С.В. Добринь, Г.Т. Карчева, Л.А. Клюско, В.В. Коваленко, В.М. Кочетков, О.А. 

Криклій, О.В. Крухмаль, О.В. Лук’янець, Р.В. Михайлик, І.М. ПарасійВергуненко, Л.О. 

Примостка, С.Т. Пілецька, В.В. Рисін, І.Б. Убілава, І.М. Чмутова та ін. 

Стан фінансів (фінансовий стан) банку, на думку О.В. Дзюблюка та Р.В. Михайлюка, 

визначається наявністю у нього фінансових ресурсів, забезпеченістю грошовими 

ресурсами, необхідними для діяльності, підтримки нормального режиму роботи, 

здійснення грошових розрахунків з іншими економічними суб’єктами. 

На думку І.М. Чмутової, фінансовий стан банку визначається двома його головними 

характеристиками: фінансовою стійкістю та фінансовою результативністю. Фінансова 

стійкість комерційного банку, у свою чергу, залежить від ліквідності банку, кредитного та 

валютного капіталу, стабільності пасивів банку. Фінансова результативність банку 

залежить від ефективності роботи активів банку, маржинальної прибутковості, а також 

мультиплікатора капіталу.  

І.М. ПарасійВергуненко та С.Т. Пілецька стверджують, що метою оцінки 

фінансового стану банку є його аналіз в ретроспективній динаміці для виявлення реальної 

стійкості банку. С.В. Мішина, О.Ю. Мішин вважають, що аналіз фінансового стану банку 

полягає у визначенні показників ліквідності, фінансової стійкості та ділової активності. 

Поняття «фінансовий стан банку» часто ототожнюють з поняттям «фінансова 

стійкість», тобто характеризують як динамічну інтегральну характеристику спроможності 

банку як системи трансформування ресурсів та ризиків повноцінно виконувати свої 

функції, витримуючи вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. 
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Метою цієї статті є узагальнення фінансових показників діяльності банківської 

системи України за період 2007–2013 рр. та визначення ступеня впливу фінансової кризи 

на сучасний стан БСУ. 

Виклад основного матеріалу. Фінансовий стан банку відзначається 

достатністю,збалансованістю та оптимальним співвідношенням фінансових ресурсів і 

активів за умов підтримання на достатньому рівні ліквідності й платоспроможності, 

зростання прибутку та мінімізації ризиків і здатністю витримувати непередбачені втрати і 

зберігати стан ефективного функціонування. Стійкий фінансовий стан забезпечує 

спроможність комерційного банку ефективно працювати, досягати окреслених цілей, 

протидіючи різноманітним ризикам у процесі діяльності на ринку фінансових послуг. 

Криза загартувала і багато чому навчила українські банки. Незважаючи на 

сповільнення економіки, вони нарощують капітал, прибутки, кредитні портфелі і обсяги 

залучення депозитів. Хтось із них справді зростає, а хтось – надувається, подібно 

мильною бульбашкою. Так що банки в результаті кризи загартувалися, але не всі. І 

навчилися грамотно ризикувати теж далеко не всі. Проаналізувавши діяльність 

банківської системи України в першому півріччі 2013 року, аналітики IBI-Rating 

відзначають прибутковість банківської системи України загалом.  

Для визначення стану та порівняння показників діяльності банків України нами 

розглянуто та проаналізовано фінансовий стан банківської системи України, для чого 

обрано період з 2008 по 2013 рік.  

Основні показники діяльності банків України наведено в [8]. З огляду на різке 

погіршення якості кредитного портфеля, вітчизняні банки були змушені, починаючи з 

2009 р., більше ніж удвічі істотно збільшити резерви за активними операціями, 

насамперед кредитними, що зменшило їх прибуток. Витрати простежуються за всіма 

основними параметрами їх діяльності.  

 

Відзначимо, що зростання кредитного портфеля банків протягом 2008–2013 рр. 

відбулось на 417 млн грн, або на 16,6%, і на 01.01.2013 становив 2 922,4 млн грн., за 

рахунок збільшення кредитів, наданих суб’єктам господарювання (на 84% у 2011 р. в 

порівнянні з 2008). Питома вага кредитів, наданих фізичним особам, коливалась від 31,6% 

у 2008 р. до 24,7% у 2011. У цей же період кількість проблемних кредитів (прострочених 

та сумнівних) зросла від 6357 млн. грн. у 2008 р. до 84851 млн. грн.. у 2011 р., тобто в 13,3 

рази, у  червні 2013 року обсяг прострочених кредитів склав 76,044 млрд. грн.. або 10,95% 

від виданих позик. За півроку проблемні кредити зросли на 4,86%. 

Використання окремими банками спрощених методик кредитного скорингу давало 

змогу класифікувати позичальників за оптимістичним сценарієм як надійних та 

формувати мінімальні резерви. Кредитна експансія призвела до різкого зростання 

кредитного ризику, низького рівня управління та контролю за ризиками кредитних 

операцій, зниження запасу міцності банків та різкого погіршення їх фінансового стану.  

Проведений аналіз показує стійку тенденцію перевищення доходів над витратами 

банків за період до 2008 року, а у 2009 р. відбувся негативний злам у зворотному напрямі, 

і на 01.01.2010 р. витрати банків перевищили доходи на 38450 млн. грн.., на 01.01.2011 р. 

– на 13027 млн. грн.., на 1.01.2013 р. банки заробили 1,7 млрд. грн., що свідчить про 

покращання ситуації. 

Використовуючи коефіцієнтний метод, нами проаналізовано фінансовий стан 

банківської системи, а використовуючи статистичні дані за період 2008-2011рр., 

розраховано показники фінансового стану банків України. 

Коефіцієнт надійності у 2008 р. найбільше наблизився до свого мінімального 

значення і склав 13,1%, що на 4 процентних пункти менше значення 2011 р. Щорічне 

збільшення цього показника, максимальне значення якого у 2011 р. склало 17,1%, 



 
 

  

26 

 

свідчить про зменшення рівня залежності банків від залучених коштів. Таким чином, 

банківська система України має високу забезпеченість власним капіталом, а отже, високу 

надійність. 

Коефіцієнт фінансового важеля є оберненим показником до коефіцієнта 

надійності, він досяг свого максимального значення у 2008 р. і склав 7,615, що на 1,775 

процентних пункти більше значення 2011 р. Характерним є те, що значення цього 

показника не досягає оптимального співвідношення 20:1 протягом 2008–2011 рр. 

Зменшення коефіцієнта фінансового важеля у динаміці свідчить не тільки про зменшення 

активності банків щодо залучення вільних коштів на грошовому ринку, але й про 

паралельне збільшення їх фінансової стійкості. Розраховані дані свідчать про зниження 

захищеності власного капіталу від інфляції, оскільки частка капіталу, що розміщена у 

власних капіталізованих активах, щорічно зменшується. Це підтверджується зниженням 

відповідного коефіцієнта з 0,404 у 2008 до 0,287 у 2011 р. Ця тенденція позитивна, адже 

надмірна концентрація капіталу (більше ніж 0,25) в нерухомості, обладнанні та інших 

матеріальних активах може призвести до погіршення ліквідності та платоспроможності 

банків. 

Коефіцієнт мультиплікатора показує, яка кількість гривні активів має бути 

забезпечена гривнею власного капіталу і, відповідно, яка частка банківських ресурсів 

може бути у формі боргових зобов’язань. Коефіцієнт підкреслює нестабільність 

фінансового стану банківської системи у 2008 р. й при рівні 14 свідчить про зацікавленість 

акціонерів у проведені ризикової діяльності для максимізації власного прибутку. У 2011 р. 

зазначений показник досяг мінімального значення, тобто 6,459, при оптимальному 

значенні 12–15. 

Рівень ділової активності щодо використання позичених і залучених коштів 

характеризує коефіцієнт активності залучених ресурсів, який має тенденцію до 

зменшення: у 2008 р. він становив 0,884, а у 2011 – 0,854. Рівень цих показників досить 

високий, оскільки його оптимальне значення становить 0,8–0,85, це свідчить про 

ефективну депозитну політику банків. 

Коефіцієнт використання залучених коштів у кредитний портфель свідчить про 

активну кредитну політику банків, оскільки значення показника хоча й має тенденцію до 

зменшення, проте залишається на дуже високому рівні: у 2008 р. – 0,9, а у 2011 – 0,854.  

Коефіцієнт активності використання строкових депозитів у кредитний портфель 

щорічно зростає, при цьому його значення перевищує 100%: у 2008 р. – 265,3, у 2011 – 

323%. Це свідчить про те, що для надання кредитів клієнтам банки використають не 

тільки строкові депозити, а й інші залучені кошти. Слід відзначити, що для банківської 

системи України характерна надлишкова ліквідність, адже коефіцієнт миттєвої ліквідності 

значно перевищує нормативне значення в 20%. Концентрація значної частини коштів у 

вигляді високоліквідних активів недоцільна, адже розміщення їх у вигляді наданих 

кредитів надало б змогу банку отримати більший прибуток. 

Коефіцієнт поточної ліквідності, за допомогою якого визначається збалансованість 

строків і сум ліквідних активів та зобов’язань банків, протягом 2008–2011 рр. також 

достатньо високий. Так, при нормативному значенні в 40% у 2008 р. цей коефіцієнт склав 

75,31, а в 2011 – 77,33%. Таким чином, банки здатні виконувати свої поточні зобов’язання 

за рахунок ліквідних активів терміном погашення до 31 дня. 

Коефіцієнт короткострокової ліквідності встановлюється для контролю за 

здатністю банку виконувати прийняті ним короткострокові зобов’язання за рахунок 

ліквідних активів. Значення коефіцієнта протягом визначеного періоду значно 

збільшилось з 39,93 у 2008 до  

91,19% у 2011 р. Причиною такого підвищення показника є зміни в «Інструкції про 

порядок регулювання діяльності банків України» № 541 від 10.09.2009 [10], згідно з якими 
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нормативне значення коефіцієнта короткострокової ліквідності зросло з 20 до 60%. Таким  

чином, банки здатні забезпечити виконання своїх зобов’язань протягом одного року. 

Коефіцієнт загальної ліквідності зобов’язань, який характеризує можливість 

банків погашати зобов’язання всіма активами, перевищує оптимальне значення в 100%: у 

2008 р. він склав 113,1, а у 2011 – 117,1%. Щорічне підвищення показника свідчить про 

спроможність банків погасити будь-які зобов’язання перед клієнтами. 

Коефіцієнт ресурсної ліквідності зобов’язань, оптимальне значення якого 

становить 70–80%, достатньо високий: у 2008 р. – 94,7, у 2011 – 96,2%. Це свідчить про 

підвищення забезпеченості доходними активами всіх зобов’язань банків. Динаміка 

коефіцієнтів ліквідного співвідношення виданих кредитів і залучених депозитів протягом 

2008–2011 рр. має хвилеподібний характер, при цьому коефіцієнт значно перевищує 

нормативне значення в 70–80%. Це означає, що ризик ліквідного погашення основного 

обсягу зобов’язань перед клієнтами банку має зростаючу тенденцію. Отже, видані кредити 

забезпечені достатнім обсягом залучених депозитів і банківській системі не загрожує 

незбалансована ліквідність. 

Показник чистої процентної маржі, який використовується для визначення рівня 

ефективності використання активів залежно від вартості залучених ресурсів, досить 

високий (оптимальне значення – 4,5%). Значення показника протягом 2008–2010 рр. 

щорічно зростало від 5,03 (у 2008 р.) до 6,21% (у 2010 р.), проте у 2011 р. його значення 

зменшилось до 5,79%, що відбулось за рахунок зниження процентних доходів. 

Динаміка показника чистого спреду протягом 2008–2011 рр. має хвилеподібний 

характер і демонструє ефективність кредитної діяльності банків, оскільки його розмір 

значно перевищує оптимальне значення (1,25%). Таким чином, для банків характерна 

узгодженість процентної політики за кредитними та депозитними операціями. 

Рентабельність активів, що показує рівень окупності чистим прибутком 

середньорічних активів, протягом 2008–2010 рр. щорічно зменшувалась з 1,5 у 2008 р. до 

4,38% у 2010, що спричинено зниженням чистого прибутку банків у кризовий період. 

Хоча у 2011 р. показник залишається від’ємним, його значення порівняно з попереднім 

роком збільшилось і становить –1,45%. Таким чином, банківська система України 

характеризується неефективним використанням наявних ресурсів, оскільки значення 

коефіцієнта менше оптимального значення (1%). 

 Рентабельність загального капіталу має аналогічну динаміку, що і рентабельність 

активів. Цей показник характеризує економічну віддачу капіталу і показує, що протягом 

2008–2011 рр. для банківської системи характерне неефективне управління щодо 

розміщення  

активів, тобто їх можливістю приносити дохід. 

Висновки. Проаналізувавши основні показники, що характеризують фінансовий 

стан банківської системи, можна зробити такі висновки: 

 банківська система України сьогодні характеризується високою забезпеченістю 

власним капіталом, а отже, надійністю; 

 для БСУ характерне зменшення активності банків щодо залучення вільних коштів 

на грошовому ринку; 

 концентрація капіталу в капіталізованих активах свідчить про захищеність 

власного капіталу; 

 ступінь покриття активів капіталом, який визначається коефіцієнтом 

мультиплікатора капіталу, нижчий ніж оптимальне значення (12–15%); 

 рівень ділової активності щодо використання позичених і залучених коштів 

показує ефективну депозитну політику банків; 

 для банківської системи України характерна надлишкова ліквідність; 
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 видані кредити забезпечені переважаючим обсягом залучених депозитів, і 

банківській системі не загрожує незбалансована ліквідність; 

 характерне ефективне використання активів та узгодженість процентної політики за 

кредитними та депозитними операціями; 

 від’ємне значення рентабельності активів та загального капіталу свідчить про 

неефективне використанням наявних ресурсів та неефективне управління щодо 

розміщення активів. 

Таким чином, узагальнення фінансових показників діяльності банківської системи 

України за період 2008–2013 рр. дає можливість констатувати, що найбільш відчутним у 

негативному плані був вплив наслідків фінансової кризи на діяльність банків БСУ саме в 

період кінця 2008–2009 рр. Сьогодні регулятор приймає ряд змін до законів, які 

регламентують банківську діяльність, проводить грамотну грошово-кредитну політику, 

чим сприяє стабілізації та підвищенню ефективності діяльності вітчизняних банків. 
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ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ, МЕТОДИКА НАВЧАННЯ 

 

УДК 528, 332.3 

 

 

Боровий В.О. , Бурачек В.Г. , Баран П.І 

 

 

У НАУКОВЦІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ РУКИ МАЮТЬ БУТИ «ЧИСТИМИ» 

 

 

«Навчання – світло, влада псевдовчених – тьма» - якраз так можна перефразувати 

популярний афоризм сьогодні для системи підготовки скопища вчених персон в галузі 

«Геодезія і землеустрій» за останні 10 років. Це є приклад, як кількість не завжди 

переходить в якість. 

Працюючи більше 30 років у Вищій школі питання підготовки професорсько-

викладацьких та наукових кадрів знаємо з середини. Наші пропозиції базуються на 

багатолітній практиці та аналізі багатьох дисертаційних досліджень. Нехай вони і не 

будуть однозначно сприйняті, але в дискусії народжується істина за яку не гріх і 

поборотися.  

Високопрофесійні кадри геодезистів і землевпорядників повинні мати «чисті» руки і 

бути наближеними до юридичної сторони процесів землеустрою. Зокрема, вони мають 

нести повну відповідальність за професійну підготовку документів і реєстрацію прав 

власності на землю та нерухоме майно. 

Проблему підготовки професійних кадрів розпочнемо, на жаль, з негативного 

прикладу – створення в 2013 році публічної кадастрової карти України. Недоліки системи 

в цілому, що призвели до державного колапсу в земельному кадастрі значною мірою 

створені спеціалістами підготовленими в 37 ВНЗ (і кількість таких ВНЗ продовжує 

зростати), що готують фахівців в галузі знань «Геодезія та землеустрій» для більше 600 

регіональних відділень бувшого Держземагентства по всій Україні. Адже публічна карта, 

це коли кожен власник земельної ділянки знає все про свого сусіда, щоби вирішувати з 

ним спільні питання господарювання на межі, тоді як наше законодавство з будь-яким 

питанням відсилає нас у суд. Аналіз цих питань, наведених в роботах [1,2], потребує 

додаткових коментарів. 

В проколах кадастрової карти висвітився весь цинізм і непрофесіоналізм малих і 

великих посадовців, які виявилися повністю нездатними вирішувати малі професійні 

питання навіть за великі гроші. Під стать їм і деякі кадри ВНЗ. Кадровий склад з наукових 

спеціальностей «Геодезія, фотограмметрія та картографія» і «Кадастр та моніторинг 

земель» на сьогодні в Україні готують дві спеціалізовані Вчені ради по захисту 

докторських і кандидатських дисертацій. Вражає рівень корупції відповідальних 

державних осіб в професорських мантіях та з комісарськими інстинктами, які розробили і 

впровадили в Україні злочинну систему підготовки фахівців в галузі геодезії та 

землеустрою, про що йшла мова в статті [3].  

Систему наживи мало б бачити і прогнозувати Міністерство освіти і науки, але, на 

жаль, цього не сталося. На наш погляд, десятки років ротація у Вчених радах ведеться 

формально. Склад таких рад та захист дисертацій, на жаль, не оприлюднюють на своїх 

сайтах і цим утаємничують свою діяльність від науково-технічної громадськості щодо 

повного забезпечення публічності захисту дисертації. Публічний захист дисертації 

повинен передбачати публічність членів спеціалізованих Вчених рад, їх персональний 

склад, професійність членів рад, вік, стать, місце праці, поле професійних інтересів, 
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основні публікації, динаміку ротації членів рад, їх спеціалізацію, перелік авторів 

захищених та відхилених дисертацій, їх назви, рік захисту і т.п.. Зрозуміло, що такий сайт 

вимагає періодичного оновлення. Але у вік інформатики це дозволить розмістити ці данні 

в Інтернеті. Цього вимагають умови відкритого суспільства, чого так не хоче наукова 

мафія. Адже авторитарний керівник прагне кишенькової Вченої ради. Непрозорість 

формування Вчених рад є початковою і однією з головних причин корупції і підготовки 

непрофесійних кадрів. Обирати Голову і заступника у Вчених радах слід шляхом таємного 

голосування на відкритому засіданні із числа претендентів, що подали заяви і наукові 

праці. ВАК України та МОН мають внести зміни в географію спеціалізованих рад та взяти 

піл контроль їхній склад, ротацію та якість підготовки дисертацій, їх науковий рівень та 

практичне застосування. Адже не секрет, що рівень наукових публікацій окремими 

науково-технічними збірниками, що є основою майбутніх дисертацій, низький і не 

базується на практичних дослідженнях. Зокрема, н/т збірник «Інженерна геодезія» за 

останні роки втратив свій авторитет. Статті не рецензуються, не редагуються, не ведеться 

засідання редколегії, а головний редактор нічого не читає і підписує до друку. Ротації 

редколегії не ведуть, а коли проводять, то користуються принципом «свій-чужий». 

Впродовж багатьох років до складу редколегії включають наближених осіб (весільних 

генералів), які практично не мають ніякого зв‘язку зі збірником, не впливають на його 

зміст і тематику. 

Постановою Кабінету міністрів України № 442 від 10.09.2014 року утворена 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, реорганізувавши 

Державне агентство земельних ресурсів шляхом перетворення. Відповідно до діючої 

структури державних органів влади в підпорядкуванні вищевказаної служби знаходяться 

департаменти, що відповідають за результати топографо-геодезичної і картографічної та 

землевпорядної діяльності. На часі розпочати формування структури (департаменту) з 

підготовки кадрів вищої кваліфікації, яка б могла виступити ініціатором створення 

спеціалізованої Вченої ради по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей 

напряму «Геодезія, картографія та землеустрій» з врахуванням пропозицій наведених 

вище. Перевагою такої спеціалізованої Вченої ради, в першу чергу буде практична 

спрямованість наукових досліджень та актуальність тематики дисертаційних робіт, тобто 

була б більш демократичною [4]. 

Має місце певна невизначеність з науковими спеціальностями. Так, відповідно 

«Переліку спеціальностей, за якими проводяться захист …», затвердженого наказом ВАК 

України 23.06.2005 № 377 зі змінами і доповненнями, наукова спеціальність 05.24.04. 

«Кадастр та моніторинг земель» має галузі наук технічну та біологічну. Паспорт 

спеціальності 05.24.01 «Геодезія, фотограмметрія і картографія», затверджений 

Постановою президії ВАК України від 14.06.2007 року № 47-08/6 має нетипові напрями 

досліджень, зокрема з геоінформаційних систем і технологій, що може бути окремою 

науковою спеціальністю. Хто включав ГІС – технології в цей паспорт і де обговорювався 

такий варіант напряму до сьогодні невідомо. Тому, на наш погляд, захищена в кінці 2013 

року в спеціалізованій Вченій раді КНУБА кандидатська дисертація Черіна А.Г. (в цілому 

цікава, з елементами новизни) не відповідає науковій спеціальності «Геодезія, 

фотограмметрія і картографія», про що написав проф. Боровий В.О. у своєму відгуку. І це 

не всі приклади.  

Нам би не «скотитись» до ситуації, що трапилась з іншими спеціальностями. Так, 

відповідно до статті [5] у нашій країні за останні 10 років захищені 10 000 докторських і 

кандидатських дисертацій з економічних спеціальностей. Більшість дисертацій становили 

компіляцію зарубіжних наукових праць у відриві від проблем економічної практики. Не 

важко підрахувати, що щоденно захищалось 3 дисертації економічного напряму. А це 

вимагає 5-15 наукових публікацій в день. Звідки береться така кількість наукових 
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досліджень, адже власної наукової бази з проблем ринкової економіки в нас не було. Чи 

не забагато і на якому матеріалі написані ці дисертації? Для нашої науки і суспільства це 

вже не плюс, а мінус. 

Науковій спільноті час прийти до тями. Слід відрізняти чесних науковців від 

скопища далеких від науки «плодоносців макулатури» та їх покровителів. І все ж ми не 

втрачаємо надії, що всякі малонаукові дурниці на сторінках збірників, вісників та інших 

видань (а потім і дисертацій) будуть зустрічатись рідше, а уваги буде більше приділено 

практичній суті та значимості наукових досліджень. 
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ФІЛОСОФСЬКИЙ ПІДХІД ДО ОСМИСЛЕННЯ  МОЖЛИВИХ ШЛЯХІВ 

ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 

 

Аналізуючи процес підготовки спеціалістів різного профілю в сучасній вищій 

школі, можна зазначити, що він характеризується певною суперечливістю і навіть 

парадоксальністю. Введення Болонської системи, з одного боку, дозволило нашим 

студентам в певній мірі наблизитися до європейських стандартів навчання, а з іншого ж 

боку – зменшення кількості аудиторних годин і відповідне збільшення годин, що 

відводяться на самостійну роботу, погіршило якість освіти, оскільки як відомо – «західний 

студент вчиться – нашого вчать». Тому сподівання, що вітчизняний студент буде 

інтенсивно оволодівати знаннями, проявляючи при цьому чудеса свідомості і 

відповідальності, в більшості випадків є досить утопічними.  

Наш сучасний студент також суттєво відрізняється (причому знову ж таки не 

найкращим чином) і від колишнього радянського, оскільки останній «навчався і 

підробляв», то наш – «працює і підучується». До речі, якщо у радянського студента все ж 

формувалися певні ідеологічні засади, чому сприяла система гуманітарних дисциплін, то в 

дев’яностих роках почався процес «деідеологізації навчального процесу», хоча сам термін 

«ідеологія» не являється якимось негативним чи лайливим і, тим більш, не зводиться до 

марксистської ідеології, а являє собою «систему поглядів, теорій, концепцій, умонастроїв 

та відповідних їм інститутів». Логічно припустити, що відсутність державної ідеології 

ніколи не дозволить нам побудувати процвітаючу державу, а відсутність у молодих людей 
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світогляду, який повинен характеризуватися системністю, науковістю, патріотизмом, 

гуманістичною спрямованістю та ще багатьма позитивними моментами не дозволить їм 

стати повноцінними громадянами нашої держави. 

Інше важливе протиріччя у викладанні гуманітарних дисциплін полягає у тому, що з 

одного боку, в навчальному процесі присутні конкретні дисципліни, які стосуються 

окремих проблем людини (психологія, педагогіка, етика, естетика, соціологія, історія та 

ін.). А з другого боку, є нагальна потреба в дисциплінах, які давали б змогу 

репрезентувати людську особистість в аспекті її розвитку, самореалізації та надавали б 

конкретні рекомендації до застосування теорії на практиці. Необхідно враховувати, що з 

тих пір як існує наука, різні її галузі так чи інакше торкалися проблеми вивчення людини. 

Кожна конкретна наука розглядала людину з своєї позиції та пропонувала свої моделі 

людини. В той же час, людство завжди мало потребу осягнути людину як багатогранну 

цілісність і це особливо гостро відчувається саме зараз.  

           Відомо, що цікавість до людини, зокрема, до розвитку її індивідуальних 

здібностей значно загострюється в кризові або переломні моменти історії, а саме такий 

момент і переживає зараз Україна, як врешті й інші країни пострадянського простору. 

Відсутність цілісної системи самореалізації особистості є одним з чинників, що 

створюють досить загрозливу демографічну ситуацію в нашій країні. Крім того, стає все 

більш зрозумілим, що безупинне вдосконалення техніки вимагає такого ж вдосконалення і 

від сучасної людини. Людська діяльність стає все складнішою і потребує все більш 

високого інтелектуального і фізичного потенціалу, максимальної адаптивності, здатності 

швидко оцінювати ситуацію, вміння ефективно оперувати постійно зростаючим обсягом 

інформації, швидко і відповідально приймати рішення.  

В 1990 р., за часів існування Радянського Союзу, трьом вузам, а саме – 

Московському державному педагогічному інституту ім. В.І.Леніна, Ленінградському 

державному педагогічному інституту ім. А.І.Герцена та Луцькому державному 

педагогічному інституту ім. Лесі Українки було доручено розробити навчальні курси з 

людинознавства. В Луцьку цією проблемою займався доктор філософських наук, 

професор Р.А Арцішевський., автор першого підручника “Світ і людина” [1] для школярів 

8-го класу. Ним була створена кафедра людинознавства, відкритий факультет 

перекваліфікації з даної дисципліні, створений Республіканський центр світоглядної 

освіти молоді, а потім на базі Центру – Інститут соціальних наук. Однак, маючи деякі 

труднощі фінансово-матеріального характеру та певну віддаленість Луцька від центру, 

робота в цьому напрямку на даний час ведеться не зовсім успішно. Аналогом підручника 

Р.А.Арцішевського є підручник для вишів «Людина і світ» [2]. В березні 2005 року в 

Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова була заснована 

кафедра філософської антропології, на якій читаються такі курси, як: «Філософська 

антропологія»; «Проблема людини в філософії»; «Людина в контркультурі сучасності»; 

«Філософська та релігійна антропологія»; «Культурна антропологія»; «Порівняльна 

антропологія»; «Людина в східній та західній культурі» та ін. Але дана кафедра 

укомплектована викладачами за мінімумом і не займає, на жаль, пріоритетного стану як, 

наприклад, кафедри філософії та культурології. Що ж стосується Київського 

національного університету ім. Тараса Шевченка, який є, свого роду, флагманом 

української вищої освіти, то подібна кафедра так і не була створена. Хоча, виходячи з 

відомої на даний момент тези, що олюднення усього простору соціальних відносин, 

визнання неповторності, самобутності кожної людини за вищу цінність, визначає як 

стратегічну мету держави, яка претендує на статус демократичної, можна зробити 

висновок про необхідність введення не лише створення подібних кафедр, а й відкриття 

нової спеціальності за назвою «Проблеми розвитку людини» або «Людинознавство».  
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 Логічно також вважати, що читання курсів за даною спеціальністю було б вельми 

корисним для загального розвитку студентів і мало б бути введене на всіх спеціальностях 

і у всіх вишах так, як обов’язковими є курси з філософії, етики, релігієзнавства та інших 

дисциплін. 

Автор статті вважає, що процес підготовки будь-якого спеціаліста як гуманітарного, 

так і не гуманітарного профілю повинен починатися з формування у студента найбільш 

загальних, філософських, інтегративних уявлень про людину, що базуються на таких 

засадних принципах, як гуманізм, системність, цілісність та ін.  (причому бажано, щоб 

цей процес починався ще в школі). Це повинно створити базу для  поглибленого 

вивчення більш конкретних дисциплін, що розглядають людину в конкретних сферах її 

життєдіяльності, таких як праця, родина, освіта, культура, політика, екологія та ін. Такий 

підхід робить можливим здійснення справжньої гуманізації освіти, про яку так багато 

говорять в останні роки.  

Крім того, треба враховувати той факт, що новітні відкриття, які формують сучасну 

картину світу, для свого осягнення вимагають зовсім іншого гносеологічного підходу, ніж 

в попередні епохи, де б в центрі стояла людина в усій її повноті зв’язків з Природою, 

Суспільством, Космосом. Таким чином, мова йде про створення національної концепції 

самореалізації особистості. 

 Підкреслюючи актуальність цієї проблеми, також необхідно вказати на той факт, 

що, не зважаючи на досить велику кількість літератури, де висвітлюються аспекти 

самореалізації особистості, до сих пір не існує ні єдиної концепції самореалізації 

особистості, ні єдиної методологічної бази для визначення даного поняття; більш того, 

сам термін «самореалізація» до недавнього часу був відсутнім у вітчизняній довідковій 

літературі, так само як  і в довідковій літературі країн СНД. Однією з спроб заповнити цю 

лакуну є стаття автора в співавторстві з Н. Хамітовим «Самореалізація особистості» в 

словнику з філософської антропології [3]. 

Відсутність національної системи самореалізації особистості веде до великих втрат в 

культурному, соціальному, моральному, духовному та інших аспектах нашого життя. 

Ігнорування ж проблеми самореалізації людини може стати причиною самознищення 

всього людства, практично мова йде про своєрідний духовний Чорнобиль, який 

проявляється у вигляді зростання психічних захворювань, злочинності, алкоголізму, 

наркоманії і загальної деморалізації. 

Виходячи з цього, можна говорити про те, що назріла нагальна потреба переходу 

вищої школи від екстенсивного шляху формування знань (який в основному полягає в їх 

засвоєнні на логічному рівні) до інтенсивного, який полягає в застосуванні передових 

технологій розвитку здібностей самої людини. Оскільки вища школа на даний момент з 

цією проблемою не справляється, то ініціативу перехоплюють різноманітні курсам-

тренінги, вартість проходження яких буває непомірно високою для пересічних громадян.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ 

 WCM В УМОВАХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 

 

 Дослідження сучасних підходів організації виробництва є актуальним завданням, бо 

саме вибір концепції організації виробництва має значний вплив на ефективність 

діяльності підприємства в цілому. Дана стаття присвячена дослідженню особливостей 

впровадження концепції Виробництва світового класу (WCM), а також виявленню 

основних проблем що можуть виникнути на шляху до її застосування.  

Ключові слова: Виробництво світового класу, ощадливе виробництво, методологія, 

проблеми застосування. 

 

Вступ.  

Нині в умовах інтеграції України до світової економіки питанням 

конкурентоздатності є трансформація виробництва. На виробничих об’єктах досі 

функціонує застаріле устаткування, що є не тільки неефективним, але і небезпечним з 

точки зору безпеки праці, тому питання ефективної організації виробництва дуже гостро 

стоїть для сучасної України. 

На даному етапі успіх національних підприємств на світових ринках можливий лише 

за умови ефективного використання усіх видів ресурсів та підвищення оперативності 

управління організацією. Одним з управлінських підходів, який спрямований на 

досягнення даної цілі, є ощадливе виробництво – набір методів та інструментів, постійне 

використання яких дозволяє досягти максимальної ефективності виробництва. Розвинені 

країни, такі як Японія, Китай, Німеччина, США, Великобританія успішно їх застосовують 

і тому їм вдається займати перші позиції на світовому ринку у різних сферах діяльності 

[2].  

Огляд літератури.  

Над концепцією ощадливого виробництва працювали Джеффрі Лайнер, Даніел 

Джонсон, Майкл Вейдер, Джим Вумек, Масаакі Імаі, Олексій Несиоловський, Олег 

Віханський та інші науковці. Методологія WCM сформувалася в 80-х рр. ХХ століття в 

Японії і спочатку була відома як комплексна система забезпечення загального 

обслуговування обладнання. Вперше в літературі дану концепцію згадує Річард Дж. 

Шонбергер у книзі «Японські технології виробництва» [4]. 

Виклад основного матеріалу.  
Повністю уникнути втрат у виробничому і управлінському процесі не вдається 

навіть найуспішнішим компаніям світу. Але існує безліч концепцій, які дозволяють звести 

рівень втрат до мінімуму та забезпечити підприємствам практично безвідхідне 

виробництво із найменшими витратами ресурсів та часу. Однією з них є методика 

ощадливого виробництва. Ощадливе виробництво (англ. Lean production або lean 

manufacturing) включає в себе комплекс бізнес-ідей, таких як “шість сигм”, “п’ять S”, 

TQM (тотальна система управління якістю), TPM (тотальна система забезпечення 

діяльності виробництва), JIT (точно в строк), а також концепцію Виробництво світового 

класу [1]. 

При вивченні іноземного досвіду впровадження організації виробництва, можна 
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відмітити, що досить велика кількість сучасних зарубіжних підприємств, будують свою 

організацію на основі концепції World Class Manufacturing (WCM), що в перекладі означає 

виробнича система світового класу. Дана концепція представляє собою інтегровану 

модель, що включає різні заходи, які сприяють оптимізації процесу виробництва, 

ґрунтуючись на поліпшенні якості продукції, скороченні витрат, гнучкості виробництва.  

Нині Виробництво світового класу включає в себе 10 основних колон [3]. (рис.1). 

До них належать: безпека (запобігання нещасних випадків та поліпшення ергономіки на 

робочому місці), перерозподіл видатків (кількісна оцінка потенційних економічних вигод і 

очікувань), постійне поліпшення (постійне зменшення найбільших втрат присутніх у 

виробничій системі компанії та усунення неефективності виробництва), автономне 

обслуговування (підвищення загальної ефективності системи виробництва за допомогою 

політики обслуговування), організація робочого місця (поліпшення роботи, звільняючись 

від застарілих матеріалів та обладнання), професійне обслуговування (підвищення 

ефективності машин з використанням методів аналізу поломок), контроль якості 

(забезпечення високої якості продукції, зменшення невідповідності), логістика/служба 

роботи зі споживачами (зниження рівня запасів на складах), розвиток персоналу (заходи в 

рамках цієї колони забезпечують високий рівень професійного навчання персоналу), 

навколишнє середовище (дотримання вимог і стандартів екологічного менеджменту). 

У відповідності до цієї концепції вся компанія працює як одна команда, немає 

звичного поділу на операторів, які знають лише як натискати на кнопки, механіків, лише 

обслуговуючих обладнання, відділу контролю якості, який лише виявляє брак, але не знає, 

як йому запобігти. У цій програмі люди і машини працюють як єдине ціле.  

 

 
 

Кожен співробітник такого підприємства ставить перед собою основне завдання: 

своєю роботою допомогти компанії досягти глобальної мети – задоволення споживача та 

підвищення конкурентоспроможності.  

У ході дослідження концепції WCM можна виділити основні фактори, що 

теоретично можуть перешкоджати впровадженню WCM в національних компаніях (рис. 

2). 

Висновки. Таким чином, можна виділити основні проблеми, що можуть виникнути 

на шляху до застосування концепції WCM, а саме:  

- Керівництво. В компанії повинен працювати грамотний керівник, який  чітко 

зможе налагодити процеси комунікації та взаємодії, оскільки різним групам персоналу 
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Рис. 1. 10 колон WCM 
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необхідно по-різному описувати переваги, ризики, проведені зміни і можливості, які несе 

з собою процес впровадження виробничої системи. 

 

 
Рис. 2. Фактори, що перешкоджають розгортанню WCM 

 

- Персонал. Формування персоналу та управління ним – одне з найскладніших 

завдань, без вирішення якого неможлива довгострокова конкурентоспроможність будь-

якої організації, не важливо, де вона знаходиться в Японії, США чи Україні. 

- Інформація. Організація системи професійного навчання персоналу є важливим 

фактором впровадження WCM. Працівники повинні чітко розуміти термінологію, 

методику впровадження, принципи роботи колон і інструментів WCM, в іншому випадку 

впровадження не принесе позитивних результатів. 

Незважаючи на всі труднощі, що виникають при впровадженні нової для України 

виробничої системи, при успішному застосуванні WCM на підприємстві, можна 

домогтися переваги або рівності з конкурентами в інноваціях, якості, ціні, гнучкості, 

дисципліні поставок і сервісі. Більше того, застосування передових методик, досягнення 

успішних результатів дадуть вітчизняним підприємствам можливість підняти свій 

авторитет, як на вітчизняному, так і на світовому ринках.  
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Yankova T.S., Sliva Y.V. 

FEATURES OF INTRODUCTION OF THE WCM PRODUCTION  SYSTEM AT THE 

UKRAINIAN ENTERPRISES 

Research of the modern approaches towards the organization of production is an actual task 

because it is the very choice of the concept for the organization that has a significant impact on 

the efficiency of the enterprise as a whole. The current article is dedicated to the study of 

peculiarities of the World Class Manufacturing (WCM) concept implementation, as well as to 
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the identification of the main problems that can arise on the way to such implementation. 

Key words: World Class Manufacturing, Lean manufacturing, methodology problems of 

implementation. 
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MARITIME ENGLISH TERMINOLOGY: SOME ASPECTS OF DEVELOPING 

TEACHING / LEARNING MATERIALS FOR THE STUDENTS OF THE FACULTY OF 

NAVIGATION 

 

 

The paper focuses on the principles and various techniques in preparing Maritime English 

(ME) teaching / learning materials as a source of independent work for the students of the 

Faculty of Navigation. The notion of a terminographic essay is introduced and a sample is 

suggested to demonstrate the new trends in methodological approaches to the problem. The 

research is carried out within the frameworks of the Innovation Project aiming to design the 

Maritime English Study Pack for Bachelors.  

Key words: Maritime English, a terminographic essay, students’ independent work.  

 

   Setting goals of the research. The importance of the process of introducing the communicative 

methods of teaching maritime students is mostly connected with availability (or absence) of a 

Course Book, a Student’s Book, a Teacher’s Book, a Specialised Dictionary and additional 

materials developed on their basis. The design or updating of teaching/learning materials on 

Maritime English is the current assignment of language teachers working at ESP (English for 

Specific Purposes) department. The materials for independent work of Maritime students form a 

special sphere of teaching/learning materials since they meet the needs of the learners in proper 

acquisition, revision, systematization, refreshing their knowledge and communicative skills thus 

filling the gap between language classroom activities and practical work in a multilingual crew 

of a merchant vessel.  

   Principles of development of teaching /learning materials in English for Specific Purposes 

(ESP)   The question of the difference between ESP and EGP (English for General Purposes) has 

been addressed in the literature in terms of theory and practice. Hutchinson and Waters (1) state 

that there is no difference between the two in theory; however, there is a great deal of difference 

in practice. ESP differs from EGP in the sense that the words and sentences learned and the 

subject matter discussed are all relevant to a particular field or discipline. In our case these are 

Navigation, Marine Engineering and subjects /topics referred to General English and General 

Maritime English.  

   The basic approaches and principles of developing teaching /learning materials  meant for 

students’ independent work are as follows: 

a) original sources of the materials  and minimum of their adaptation; 

b) linguistic analysis used to introduce and explain professional notions and facts; 

c) broadening the students’ skills including search of different sources of  information on 

the subject: course books of various authors,  the Internet, additional materials; 
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d) broad coverage of materials for the students with different language proficiency levels.  

   The specialists of MET (Maritime Education and Training) developed the “Yardstick for 

Maritime English STCW assessment purposes” (C. Cole, P. Trenkner) which contains 

descriptors of ME levels of competences for officers only. The 1
st
 and 2

nd
 year students of MET 

institutions (ratings) are not mentioned there (2). So, in case of Maritime English beginners 

much depends on the strategy of ESP departments and availability of modern teaching/learning 

materials. As stated in the Project being carried out, the “early specialization” is the 

methodological principle which suggests the opportunity of joining ESP and EGP for ME 

beginners to improve students’ language proficiency.  

   A terminographic essay as a sample of teqching/learning materials for students’ 

independent work   A terminographic essay is a type of a teaching/learning material describing a 

particular professional subject or situation. It is based on the application of a linguistic approach, 

i.e. the introduction of a professional theme with the help of language tools: synonyms, 

antonyms, definitions, examples, citations, various texts. 

   Below the sample of a terminigraphic essay is suggested.  

   Conclusion  

As the experience shows, a terminographic essay as a specific type of teaching / learning 

materials for independent work of Maritime English students helps to acquire the original 

language pieces owing to purely language means thus making possible to understand the 

specialists matter of the textual information proposed.    

              

TERMINOGRAPHIC ESSAY “ACCIDENTS AT SEA “ 

ТЕРМИНОГРАФИЧЕСКОЕ  ЭССЕ  «  АВАРИИ НА МОРЕ» 

Accident, n – ( k s -d nt ) –An unexpected and undesirable event, especially one resulting in 

damage or harm.  

Etymology: [via Old French from Latin accident- chance, happening, from the present participle 

of accidere to befall, happen, from ad- to + cadere to fall] 

Synonyms:  

accident – an unfortunate mishap especially one causing damage or injury 

collision – an accident resulting from violent impact of a moving object; “three passengers were 

killed in the collision”; “the collision of the two ships resulted in a serious oil spill” 

crash, wreck – a serious accident (usually involving one or more vehicles); “they are still 

investigating the crash of the TWA plane” 

accidental injury, injury – an accident that results in physical damage or hurt 

misadventure, mischance, mishap – an instance of misfortune 

wreck, shipwreck – an accident that destroys a ship at sea 

fatal accident, casualty – an accident that causes someone to die 

Disaster, n – (d -z s t r  a. An occurrence causing widespread destruction and distress; a 

catastrophe.b. A grave misfortune. 

Etymology: [French désastre, from Italian disastro : dis-, pejorative pref. (from Latin dis-; 

see dis-) + astro, star (from Latin astrum, from Greek astron] 

Synonyms:  catastrophe, trouble, blow, accident, tragedy, ruin, misfortune, adversity, calamity, 

mishap, misadventure, cataclysm, ruination, mischance , failure, mess 

Casualty, n – (k zh - l-t )   pl. ca·su·al·ties  

1. An accident, especially one involving serious injury or loss of life. 

2. One injured or killed in an accident: a ship wreck with many casualties. 

3. One injured, killed, captured, or missing in action through engagement with an enemy. Often 

used in the plural: Battlefield casualties were high. 

4. One that is harmed or eliminated as a result of an action or a circumstance 

http://www.thefreedictionary.com/collision
http://www.thefreedictionary.com/crash
http://www.thefreedictionary.com/wreck
http://www.thefreedictionary.com/accidental+injury
http://www.thefreedictionary.com/injury
http://www.thefreedictionary.com/misadventure
http://www.thefreedictionary.com/mischance
http://www.thefreedictionary.com/mishap
http://www.thefreedictionary.com/wreck
http://www.thefreedictionary.com/shipwreck
http://www.thefreedictionary.com/fatal+accident
http://www.thefreedictionary.com/casualty
http://www.thefreedictionary.com/catastrophe
http://www.thefreedictionary.com/trouble
http://www.thefreedictionary.com/blow
http://www.thefreedictionary.com/accident
http://www.thefreedictionary.com/tragedy
http://www.thefreedictionary.com/ruin
http://www.thefreedictionary.com/misfortune
http://www.thefreedictionary.com/adversity
http://www.thefreedictionary.com/calamity
http://www.thefreedictionary.com/mishap
http://www.thefreedictionary.com/misadventure
http://www.thefreedictionary.com/cataclysm
http://www.thefreedictionary.com/ruination
http://www.thefreedictionary.com/mischance
http://www.thefreedictionary.com/failure
http://www.thefreedictionary.com/mess
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Etymology: [Middle English casuelte, from Old French, from Medieval Latin c su lit s, 

chance, accident, from Latin c su lis, fortuitous; see casual.] 

Synonyms:  

victim – an unfortunate person who suffers from some adverse circumstance; 

injured party, fatal accident; 

accident – an unfortunate mishap; especially one causing damage or injury; 

fatality, human death – a death resulting from an accident or a disaster; “a decrease in the 

number of automobile fatalities”; 

collateral damage – (euphemism) inadvertent casualties and destruction inflicted on civilians in 

the course of military operations. 

Manslaughter, n (m n slô t r) –The unlawful killing of one human by another without express 

or implied intent to do injury. Homicide without malice aforethought.  

Synonyms: homicide, murder, manslaughter – The general term for the killing of a person by 

another is homicide; murder is either the intentional killing or the malicious killing of another, 

while manslaughter is the unintentional, accidental killing of another through carelessness. 

Risk, n (r sk)-1. The possibility of suffering harm or loss; danger. 2. A factor, thing, element, or 

course involving uncertain danger; a hazard: “the usual risks of the desert: rattlesnakes, the heat, 

and lack of water” (Frank Clancy).3. a. The danger or probability of loss to an insurer. 

Etymology: [French risque, from Italian risco, rischio.] 

Synonyms:  risk – a source of danger; a possibility of incurring loss or misfortune 

endangerment, hazard, jeopardy, peril 

danger – a cause of pain or injury or loss;   

health hazard – hazard to the health of those exposed to it; moral hazard – (economics) the 

lack of any incentive to guard against a risk when you are protected against it (as by insurance. 

Emergency, n ( -mûr j n-s ) pl. e·mer·gen·cies  

1. A serious situation or occurrence that happens unexpectedly and demands immediate action. 

2. A condition of urgent need for action or assistance: a state of emergency. 

Etymology: Comes from Latin emergere (e-, “from,” and mergere, “to dip, plunge”) and first 

meant “unforeseen occurrence.” 

Synonyms: Noun crisis, danger, difficulty, accident, disaster, necessity, strait, catastrophe, 

calamity, extremity, critical situation, urgent situation. 

Adjective 1. urgent, crisis, immediate 2. alternative, extra, additional, substitute, replacement, 

temporary, makeshift, stopgap. 

VOCABULARY BOX 

accident – авария, поломка, повреждение; происшествие; случай; случайность  

casualty – катастрофа; несчастный случай; авария  Syn: disaster , mishap 2) жертва 

(несчастного случая).   Syn: victim 3) раненый; убитый 

disaster – бедствие  

distress – бедствие; наложение ареста на имущество  

emergency – авария; выход из строя; аварийный; запасной; непредвиденный случай; 

чрезвычайное обстоятельство  

manslaughter – непредумышленное убийство   murder , homicide 

peril – опасность; риск на море 

What’s a maritime disaster? – A maritime disaster is an event which usually involves a ship or 

ships and can involve military action. Due to the nature of maritime travel, there is often a large 

loss of life.  

Maritime disasters: To sink –sinking     To capsize – capsizing     To list – listing 

To flood –flooding     To run aground – grounding     To explode – explosion  

To set on fire – fire   To hit rocks – hitting rocks   To collide – collision    To allide – allision   

http://www.thefreedictionary.com/victim
http://www.thefreedictionary.com/injured+party
http://www.thefreedictionary.com/fatal+accident
http://www.thefreedictionary.com/accident
http://www.thefreedictionary.com/fatality
http://www.thefreedictionary.com/human+death
http://www.thefreedictionary.com/collateral+damage
http://www.thefreedictionary.com/homicide
http://www.thefreedictionary.com/murder
http://www.thefreedictionary.com/endangerment
http://www.thefreedictionary.com/hazard
http://www.thefreedictionary.com/jeopardy
http://www.thefreedictionary.com/peril
http://www.thefreedictionary.com/danger
http://www.thefreedictionary.com/health+hazard
http://www.thefreedictionary.com/moral+hazard
http://www.thefreedictionary.com/crisis
http://www.thefreedictionary.com/danger
http://www.thefreedictionary.com/difficulty
http://www.thefreedictionary.com/accident
http://www.thefreedictionary.com/disaster
http://www.thefreedictionary.com/necessity
http://www.thefreedictionary.com/strait
http://www.thefreedictionary.com/catastrophe
http://www.thefreedictionary.com/calamity
http://www.thefreedictionary.com/extremity
http://www.thefreedictionary.com/urgent
http://www.thefreedictionary.com/crisis
http://www.thefreedictionary.com/immediate
http://www.thefreedictionary.com/alternative
http://www.thefreedictionary.com/extra
http://www.thefreedictionary.com/additional
http://www.thefreedictionary.com/substitute
http://www.thefreedictionary.com/replacement
http://www.thefreedictionary.com/temporary
http://www.thefreedictionary.com/makeshift
http://www.thefreedictionary.com/stopgap
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To crash – crash    To wreck – wreck    Man overboard     To abandon ship – ship abandonment  

To commit an  (navigational) error – human error   Engine breakdown    

Natural disasters: hail, hurricane, earth-quake, sea-quake, tornado, monsoon, flood, tropical 

storm, eruption of a volcano, drought, gale, cyclone, tsunami, slide 

Природные катаклизмы: град, ураган, землетрясение, моретрясение,  муссон, 

наводнение, тропический шторм, извержение вулкана, засуха, шторм, циклон, цунами, 

оползень 

 

CRUISE DISASTER                                                                                                                                              

Italy cruise ship Costa Concordia ran aground near Giglio (January,14, 2012; Yahoo, BBC) 

 
 Ship Statistics   (available at the web-site of  COSTA CROCIERE s.p.a. ,  the owner and the 

manager of the vessel)  

Name: Costa Concordia Registry: Italy 

Builder: Fincantieri Country Built In: Italy 

Ship Completed Date: 7/17/2006 Christened By: Eva Herzigova 

Call Letters: IBHD Capacity: 3700 

Number of Crew, Nationality: 1068, 

International 

Gross Tonnage: 114500 

IMO Number: 9320544 

Stabilized: Yes Average Speed: 20 knots 

Maximum Speed: 23 knots Length: 951 feet 

Number of Inside Rooms: 586 Number of Outside Rooms: 914 

Number of Restaurants: 5 Number of Pools: 4 

Voltage: 110 Non-Smoking Dining: Yes 

  

On January 13, 2012, the Costa Concordia, with approximately 4,200 individuals on board 

crashed into an undetermined object off the coast of Italy.  The ship suffered a 160-foot gash in 

its hull, causing it to rapidly keel over and partially submerge.  Rescue efforts for those still 

unaccounted for are ongoing, and two Americans remain missing.  According to reports, the 

ship’s captain overrode a pre-programmed course and is being charged in Italy with 

manslaughter and abandoning ship before passengers were evacuated. January 18, 2012. The 

regional prefect’s office said 4,165 out of 4,234 people on board had been accounted for, the 

Italian news agency Ansa reported. Italian, German, French and British nationals were among 

the 3,200 passengers on board. There were also 1,000 crew. The company operating a cruise ship 

that capsized after hitting rocks off western Italy on Friday says the captain may have 

“committed errors”. He appears to have sailed too close to land and not to have followed the 

company’s emergency procedures, Costa Crociere said in a statement. Capt Francesco Schettino 

is suspected of manslaughter, but denies wrongdoing.  

Tasks for independent and individual work: 

http://www.marinetraffic.com/ais/shipdetails.aspx?imo=9320544
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1) Read and analyze the information of the text. 

2) Search for the same type of information, using the web-

sites:www.cruisejunkie.com/events.html; www.globalsecurity.org/.../accidents.htm; 

www.rjw.co.uk/.../accidents.../overseas-acci.  

3) Present the reports about an accident at sea. 
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МОРСКАЯ АНГЛИЙСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 

РАЗРАБОТКИ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА 

СУДОВОЖДЕНИЯ 

Цель статьи – продемонстрировать принципы составления и некоторые виды 

учебных материалов по английскому морскому языку, предназначенные для  

самостоятельной работы студентов факультета Судовождения. Вводится понятие 

«терминографическое эссе» и предлагается образец данного вида методической 

разработки.  Исследование проводится в рамках инновационного проекта по созданию 

учебного комплекса по английскому морскому языку  для студентов-бакалавров. 

Ключевые слова: морской английский язык, терминографическое эссе, 

самостоятельная работа студентов. 

 

Демиденко Н.П. 

МОРСЬКА АНГЛІЙСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ 

НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ СУДНОВОДІННЯ 

Мета статті – продемонструвати принципи складання та деякі різновиди навчальних 

матеріалів з англійської морської мови для самостійної роботи студентів факультету 

Судноводіння. Вводиться поняття «термінографічний нарис» та пропонується  зразок 

даного виду методичної розробки. Дослідження виконується в рамках інноваційного 

проекту зі створення навчального комплексу з англійської морської мови для студентів-

бакалаврів. 

Ключові слова: морська англійська мова, термінографічний нарис, самостійна робота 

студентів. 
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МАТЕМАТИЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 
 

УДК 629.5.016 

 

 

Богом`я В.І.,  Кучерук Н.В. 

 

 

АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОМПЛЕКСІВ 

ГЕОДЕЗІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 

 

 

У статті проведено аналіз техніко-економічних показників ефективності процесу 

експлуатації технічних комплексів (ТК), а також здійснено порівняльний аналіз існуючих 

підходів та методів їх оцінки.  

 

Під ефективністю будь-якої технічної системи розуміють ступінь повноти 

реалізації задачі, що поставлена перед нею, та величину витрат, пов’язаних з її 

реалізацією при визначених умовах експлуатації та інтервалу часу [1,2]. Ефективність 

характеризується інтенсивністю свого прояву, міру якої називають показником 

ефективності [3]. Таким чином показник ефективності W є мірою ступеню відповідності 

реального результату Y, результату, що вимагається (мети) Yв. В свою чергу, виходячи з 

мети підсистеми відновлення бортового обладнання [4], досягнення мети процесу ТО і Р, 

а значить і процесу технічної експлуатації (ПТЕ) комплексів геодезічного обладнання 

(КГО) пов’язано з витратами різноманітних ресурсів: матеріальних C, трудових Tr, 

фінансових F, часових T тощо. Тому при оцінці ефективності процесу відновлення 

об’єктів ТК необхідно враховувати, крім цільового результату g, й витрати різноманітних 

ресурсів (С, Tr, F, T), що мали місце при виконанні операцій. Звідси слідує, що показники 

ефективності експлуатаційних режимів об’єктів КГО повинні мати техніко-економічний 

характер [4,5]. 

Таким чином, реальний результат Y процесу відновлення КГО, що досліджується, 

являє собою R-мірний вектор характеристик результату ПТЕ, що включає відповідні 

групи компонент ...rrrR  321 : 

,...),( r5FTC r
rrr 321 ,,gY

R  .   (1) 

Тобто, результат, що вимагається, також повинен бути представлений вектором 

ціліполягання, 

,...),( F r
в

r
в

r
в

r

в
5321 ,, TrCgY

R
в  ,   (2) 

що задає межі допустимих значень відповідних показників Y
Україна

 реального результату 

процесу експлуатації, що досліджується. 

Для опису відповідності між Y і Yв використовують деяку числову функцію   на 

множині результатів процесу відновлення, що розглядається, і що є функцією 

відповідності [4]: 

 

Uuu в  ),),((  , 

 

де U – множина варіантів організації процесу відновлення, що являють собою систему 
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правил управління технічним станом об’єктів КГО протягом їх технічного обслуговування 

або режимів ремонту, що безпосередньо визначають перелік (обсяг) вид та періодичність 

операцій відновлення. 

Показники при оцінюванні ефективності процесу технічної експлуатації КГО, а 

отже і процесу функціонування системи відновлення, як правило, умовно розділяють на 

показники технічної ефективності та показники економічної ефективності [1-6,8]. 

П ок азники  тех н іч но ї  еф екти вно ст і .  У відповідності до мети 

функціонування системи ремонту під ефективністю системи відновлення КГО будемо 

розуміти її спроможність підтримувати на заданому рівні готовність КГО до виконання 

завдань за призначенням. 

Чисельні дослідження, що присвячені оцінці ефективності процесу технічної 

експлуатації КГО [1-6], доводять, що готовність комплексів до застосування значною 

мірою визначається надійністю. Причому під надійністю в залежності від мети 

дослідження розуміється сполучення таких складових як: безвідмовність, 

ремонтопридатність, довговічність та збережуваність. 

Основною вимогою при виборі показника ефективності є відповідність показника 

меті дослідження [8,9], а метою даного дослідження є удосконалення системи технічного 

обслуговування і ремонту КГО, тому згідно рекомендацій [8] в якості основного 

показника маємо обрати один з показників надійності. 

Всі складові надійності оцінюються за допомогою кількісних характеристик. У 

практиці оцінки надійності об’єктів КГО використовуються показники, що приведено у 

табл. 1 [1,9]. Як видно з табл. 1, одиничні показники надійності характеризують одну з 

властивостей технічного об’єкту (наприклад, безвідмовність) в той час як комплексні 

показники характеризують декілька властивостей. 

Таблиця 1 

Основні показники надійності 

Властивість 

 

Показник 

 

Позначення 

 Одиничні 

 

Безвідмовність 

Імовірність безвідмовної роботи  t  

Інтенсивність відмов  t  

Параметр потоку відмов  t  

Середній наробіток до відмови 1Т  

Середній наробіток на відмову T 0  

Довговічність 

Середній ресурс T п
 

Експлуатаційний ресурс (середній строк служби) T е  

Гамма-відсотковий строк служби T %е  

Ремонтопридатність 

Імовірність відновлення Ρе  

Інтенсивність відновлення  t  

Середня тривалість відновлення T в  

Збережуваність 
Середній термін збережуваності T з  

Гамма-відсотковий термін збережуваності T %з  

Комплексні 

Безвідмовність та 

ремонтопридатність 

Коефіцієнт готовності  г  

Коефіцієнт оперативної готовності  ог  

Коефіцієнт технічного використання  тв  
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Основними показниками безвідмовності невідновлювальних об’єктів у 

відповідності з ДСТУ 2862 – 94 є імовірність безвідмовної роботи, інтенсивність відмов, 

середній наробіток об’єкту до відмови. 

Імовірність безвідмовної роботи  t  є імовірністю того, що в межах заданого 

наробітку відмова не виникне, тобто об’єкт, почав працювати у момент часу 0t , буде 

працювати безвідмовно протягом часу t : 

     ttξΡΡ Ft ξ 1 , 

де   – випадковий наробіток об’єкта до відмови; 

 tF  – функція розподілу наробітку об’єкта до відмови. 

В якості характеристики середньої кількості відмов, що очікуються у малому 

проміжку часу для відновлювальних об’єктів використовують параметр потоку відмов 

 t , що для стаціонарного ординарного потоку відмов визначають за формулою: 

   01t , 

тобто  t  – математичне очікування кількості відмов об’єкта з відновленням в одиницю 

часу для сталого процесу експлуатації. 

Зазвичай в теорії надійності, як правило, не розрізняють інтенсивність і параметр 

потоку відмов, внаслідок того, що потік відмов фізично є завжди ординарним. Тому, 

параметр потоку відмов асимптотично дорівнює імовірності відмов у інтервалі t  [2,4]. 

Одним з кількісних показників безвідмовності об’єктів, що відновлюються, є 

середній наробіток на відмову: 

 

  tn


 0 , 

 

де   tn  – математичне очікування кількості відмов за заданий період наробітку  . 

Одиничні показники надійності мають своєрідний “технологічний” характер: вони 

необхідні для використання в розрахунках комплексних (оперативних) показників 

надійності об’єкта [2-7]. Слід відмітити, що за статистичним матеріалом ці параметри 

розраховуються за наробітком судна без врахування тривалості простою на проведення 

операцій з ТО і Р. 

Для врахування тривалості періодів відновлення та обслуговування 

розраховуються комплексні показники надійності. До них відносяться коефіцієнт 

готовності, коефіцієнт оперативної готовності та коефіцієнт технічного використання 

[3,4,8,9].  

Для будь-яких розподілів наробітку між відмовами та часу відновлення можна 

доказати, що стаціонарний коефіцієнт готовності дорівнює: 

 

)T(M)T(M

)T(M
К

в

г



0

0
,    (3) 

 

де )T(M 0  – середній час знаходження КГО в справному стані;  

)T(M в  – середній час відновлення КГО. 

Залежність Кг(t) від часу часто називають нестаціонарним коефіцієнтом готовності 

(функцією готовності). Отримати вираз для нестаціонарного коефіцієнта готовності в 
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аналітичному вигляді досить складно і в загальному випадку [5]: 

       dtв

t
tttK г   

0

, 

де  в  – параметр потоку відновлень. 

 

Поряд з коефіцієнтом готовності при дослідженні впливу методів та режимів 

технічного обслуговування на ефективність процесу технічної експлуатації застосовують 

коефіцієнт технічного використання  тв , який дорівнює відношенню математичного 

очікування (МО) інтервалу часу перебування об’єкта в працездатному стані за деякий 

період експлуатації )T(M 0  до суми МО часу перебування об’єкта в працездатному стані 

та сумарного часу простоїв на всіх видах профілактичних та ремонтних робіт )(M пр : 

)(M)T(M

)T(M
К

пр

тв



0

0
, 

 

де )( прM   – сума математичних очікувань часу простою об’єкта на періодичних, 

регламентних, сезонних роботах, під час проведення доробок, ремонтів, усунення 

несправностей тощо. 

П ок азники  ек оном і чно ї  ефектив ност і .  Наступним завданням є вибір 

показника, що дає кількісну оцінку того, якою ціною досягнуто те чи інше значення 

стаціонарного коефіцієнта готовності для обраного варіанту організації системи 

відновлення u , Uu . 

За кордоном, починаючи з 70-х років у практиці проектування та експлуатації 

суднових комплексів знайшов застосування метод оцінки ефективності концепцій, що 

розроблюються за показником “вартість життєвого циклу” [3-5]. Під вартістю життєвого 

циклу системи конкретного типу розуміється інтегральні дисконтовані витрати на її 

розробку, виробництво та експлуатацію. 

Провідними закордонними суднобудівними фірмами було розроблено ряд методик 

щодо оцінки вартості ЖЦ КГО на підставі математичних моделей, що дозволяють 

розрахувати вартісні показники на електронно-обчислювальних машинах (ЕОМ). Як 

правило, показник вартості життєвого циклу використовується в якості цільової функції 

для оптимізації процесів розробки, виробництва та експлуатації об’єктів КГО на етапі її 

створення [7]. Він являє собою комплексний показник, що дає змогу найбільш повною 

мірою врахувати витрати та ефекти на всіх стадіях життєвого циклу.  

Оскільки КГО не є виробничою сферою і не дають позитивного економічного 

ефекту в результаті свого функціонування, то для оцінки економічної ефективності 

функціонування системи експлуатації доцільно використовувати лише ті показники, що 

відображають величину різних видів витрат (матеріальних С, енергетичних Е, трудових 

Tr, фінансових F та ін.), поданих у тому або іншому вигляді (абсолютному, відносному, 

питомому, приведеному), на досягнення певного результату [1,5]. 

У [1-5] запропоновано оцінювати економічну ефективність процесу технічної 

експлуатації об’єктів КГО у параметрах вартості та трудомісткості ТО і Р. 

Питома трудомісткість ТО 
rT

ТО

пит
 (коефіцієнт трудомісткості ТО) – є математичне 

очікування сумарних трудовитрат на проведення технічного обслуговування об’єкта КГО 

за визначений період експлуатації до математичного очікування наробітку об’єкта за цей 

період [3-5]: 

 



 
 

  

46 

 

 





























I

i
i

N

i
i Тоr

r

tM

TМ

ТT
пит

ТО

1
0

1
, 

 

де 
iТОrT  – трудовитрати на проведення і-го ТО; N  – кількість робот з ТО за період 

експлуатації, що розглядається; it0  – наробіток об’єкта в складі КГО у і-му циклі 

експлуатації. 

З урахуванням введених вище позначень, отримаємо: 
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де для періоду експлуатації комплексів, що розглядається: 
j . Обс.ОrT  – трудовитрати на j -

е оперативне обслуговування; 
k . Обс.ПrT  – трудовитрати на k -е періодичне 

обслуговування; 
p . ДіагнrT  – трудовитрати на виконання робот з p -го діагностування 

об’єкта; 
f  .ЗбrT  – трудовитрати на виконання робот з ТО при f -ому збереженні. 

Питома трудомісткість ремонтів 
.пит

.Рем
rT  (коефіцієнт трудомісткості ремонтів) – це 

математичне очікування сумарних трудовитрат на проведення всіх видів ремонтів об’єктів 

КГО  за визначений період експлуатації до математичного очікування наробітку об’єкта за 

той же період [4,6]: 
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де 
h.ВіднrT  – трудовитрати на усунення на h-ї несправності або відмови; 

v.Рем.ПлrT  – трудовитрати -го планового ремонту. 

Очевидно, що представлені показники 
ТО

питrT  і 
Рем

питrT , в параметрах вартості ТО 

будуть відповідати питомій вартості технічного обслуговування  TСТО
пит  та питомій 

вартості ремонтів об’єкта СК  TС Рем
пит  відповідно. 

Для комплексної оцінки процесу технічної експлуатації об’єктів КГО з точки зору 

їх економічної ефективності незалежно від прийнятої стратегії ТО і Р використовують 
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показник питомих витрат процесу технічної експлуатації 
ПТЕ

.питC  як відношення 

математичного очікування витрат процесу технічної експлуатації об’єкта за період 

експлуатації, виражених в параметрах вартості або трудомісткості, до математичного 

очікування наробітку об’єкта за той же період, і який з урахуванням прийнятих позначень 

набуває вигляду 
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де 
jОбсО ..С  – витрати на j-е оперативне обслуговування;  

k.Обс.П
С  – витрати на k-е періодичне обслуговування; 

h.ВіднС
 – витрати на відновлення об’єкту КГО при h-ї несправності або відмови; 

v.Рем.ПлС  – витрати на проведення n-го планового ремонту; 

p.ДіагнС  – витрати на виконання робіт по p-му діагностуванню об’єкта КГО; 

z.ДорС  – витрати на виконання z-ї доробки; 

w.ТрпС  – витрати на w-те транспортування (доставку) об’єкта; 

f.ЗбС  – витрати на f-те збереження (період простою в справному стані) об’єктів КГО; 

q.ОчС  – витрати, що пов’язані з очікуванням СК проведення різноманітних видів ТО. 

Як видно з виразу (6), показник 
ПТЕ

.питC  на відміну від 
ТО
питС  і 

Рем
.питС , дозволяє 

врахувати в одному показнику перерозподіл витрат процесу технічної експлуатації (ПТЕ) 

КГО  між оперативними, періодичними видами ТО і плановими, позаплановими 

ремонтами при економічному оцінюванні різних стратегій ТО і Р. 

Система відновлення КГО  як складова частина системи технічного 

обслуговування і ремонту (ТО і Р) має суттєвий вплив на кількісні та якісні 

характеристики обмінного фонду [4,5]. Тому, при визначенні витрат на відновлення КГО  

необхідно врахувати витрати системи забезпечення (постачання) на створення, 

збереження, транспортування та поповнення обмінного фонду. 

Таким чином витрати на відновлення КГО під час експлуатації пропонується 

визначати як сумарні витрати системи відновлення та системи постачання за виразом: 

 

        T
зб

CMTCMTCM вв 


,    (7) 

де   TCM в
 – середня сумарна вартість відновлення КГО  за період, що 

розглядається;   TCM в  – середні витрати на відновлення КГО за період, що 

розглядається;   T
зб

CM  – середні витрати системи забезпечення за період, що 

розглядається. 

Вартість відновлення складних технічних систем, що складаються зі значної 

кількості блоків, модулів, плат або інших конструктивно-змінних одиниць (КЗО), не 

враховуючи вартість робіт щодо пошуку та усунення відмови блока в експлуатуючій 

організації, доцільно оцінювати за допомогою виразу [5]: 
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де   TСM в  – математичне очікування витрат на відновлення об’єктів за період, що 

розглядається; Cб i
 – закупочна ціна об’єкта (вузол, блок, агрегат) i-го типу; Q

в i
 – 

повнота відновлення i-го блока в експлуатуючій організації;   TnM i  – середня кількість 

замін i-го блока (КЗО) системи за період експлуатації , що досліджується;  k  – кількість 

типів КЗО, що підлягають відновленню. 

На підставі аналізу існуючих показників ефективності складних технічних систем та 

мети дослідження пропонується оцінювати вплив системи відновлення КГО  на 

ефективність процесу їх технічного обслуговування і ремонту за допомогою наступних 

показників [4]: гK  – стаціонарного коефіцієнту готовності;   TCM в
 – середньої 

сумарної вартості відновлення КГО за період, що розглядається;   tnM в  – середньої 

кількості замін (відновлень) об’єктів за визначений період експлуатації. 

Таким чином, обрано основні показники ефективності функціонування системи 

відновлення КГО, які повністю відображають її вплив на ефективність процесу ТО і Р , що 

експлуатується. 

Визначають різні підходи до техніко-економічної оцінки процесу технічної 

експлуатації об’єктів. 

З аналізу літератури, що присвячена техніко-економічної оцінці об’єктів [2,4,6,7], 

методи, що використовуються в теперішній час для прогнозування показників їх 

ефективності на різних стадіях життєвого циклу, умовно поділяються на три групи. 

1. Методи, що основані на зборі статистичної інформації та оцінці фактичних 

значень показників техніко-економічної ефективності існуючих зразків технічних 

об’єктів, а також методів екстраполяції і інтерполяції, що основані на використанні 

принципу аналогії для об’єктів, що створюються. В основі цих методів є дослідження 

взаємозв’язку основних експлуатаційно – технічних характеристик об’єктів-аналогів 

(прототипів) з показниками техніко-економічної ефективності, екстраполяції та 

інтерполяції цих зв’язків на параметри об’єктів, що досліджуються. 

2. Структурно-логічні методи та схеми прийняття рішення (методи 

експертизи), що заключаються у визначенні тенденцій зміни показників техніко-

економічної ефективності на підставі експертних оцінок. При цьому використовується 

анкетування, метод виважених оцінок, метричні методи, метод парних оцінок та ін. 

3. Методи математичного моделювання, що дозволяють дослідити динаміку 

показників ефективності при зміні основних експлуатаційно-технічних характеристик 

об’єктів СК, режимів його ТО і Р, стратегії експлуатації. 

Кожний з вказаних методів має свої переваги та недоліки, що й визначають ступінь 

їх застосовності для прогнозування показників ефективності на тих чи інших стадіях 

життєвого циклу судна. Найбільш повно вдається дослідити ефективність процесу 

експлуатації складних технічних систем (СТС) застосуванням аналітичних моделей.  

Аналітичні моделі (в дискретній або неперервній формі) процесів функціонування 

СТС, що використовують апарат теорії відновлення, теорії випадкових процесів, 

послідовного аналізу, теорії управління запасами, математичного програмування 

дозволяють вирішувати широке коло задач, що обмежено складнощами обчислювального 

характеру. Розвиток обчислювальної техніки дозволив сформувати та реалізувати на ЕОМ 

більш складні аналітичні моделі процесів експлуатації СТС, що являють собою систему 

інтегро-диференціальних рівнянь, що зводяться до рекурентних різницевих процедур і 
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вирішуються числовими методами [8,9]. 

В аналітичних моделях процес функціонування об’єкта дослідження 

представляється у вигляді деяких функціональних співвідношень або логічних умов. При 

цьому найбільш повне дослідження вдається провести при отриманні явних залежностей, 

що зв’язують шукані показники ефективності з параметрами, що характеризують процес 

технічної експлуатації, і початковими умовами дослідження. 

Проведений аналіз свідчить про те, що найбільш раціональним підходом до оцінки 

та прогнозування показників техніко-економічної ефективності процесу технічної 

експлуатації КГО при оцінюванні ефекту від впровадження апаратно-програмних засобів 

контролю та діагностування його технічного стану (АСК), впливу різних експлуатаційних 

факторів, режимів ТО і Р, альтернативних стратегій відновлення суднових комплексів є 

математичне моделювання процесу, що досліджується. 

Висновки.  Для оцінки ефективності процесу технічної експлуатації суден 

розроблена та застосовується велика номенклатура показників. Тому для здійснення 

комплексної оцінки впливу процесу відновлення демонтованого внаслідок відмови  

обладнання КГО  на техніко-економічну ефективність процесу технічної експлуатації 

необхідно використовувати векторний показник ефективності, що включає в себе ряд 

часткових показників використання, надійності та економічної ефективності з 

відокремленням групи загальних, найбільш важливих показників. 

 Порівняльний аналіз різних методів та підходів показав, що задачу оцінки та 

прогнозування показників техніко-економічної ефективності процесу технічної 

експлуатації сучасних КГО в з урахуванням різноманітних експлуатаційних факторів, 

прийнятої стратегії їх ТО і Р необхідно вирішувати з використанням концепції 

математичного моделювання. 
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Мусорін О.О.  

 

РОЗРОБКА ВИМОГ ДО МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ 

ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ СУДНОВИХ 

КОМПЛЕКСІВ 

У статті розроблені вимоги до математичної моделі процесу технічної 

експлуатації об’єктів суднових комплексів, обрано клас моделі та метод моделювання. 

Це дозволило розробити формалізований опис процесу, що досліджується, обґрунтувати 

форму показників його ефективності та критерію оптимальності, здійснити 

математичну постановку часткових завдань дослідження. 

 

Необхідність використання математичної моделі досліджуваного процесу, в якій 

взаємопов’язані параметри, показники та критерії, виходить з принципу системного 

підходу при оцінці ефективності складних систем [1-3]. 

Вибір математичного апарату аналізу явища, що досліджується, базується на 

попередньому досвіді і даних, що отримані як результат вивчення реальних об’єктів. 

Розглядаючи у загальному плані будь-яке явище, що досліджується, може бути обрана 

одна з двох математичних моделей – детермінована або стохастична [4]. Детермінована 

модель обирається у тих випадках, в яких можна точно вказати причини, під впливом яких 

трапляються зміни досліджуємого процесу, і у випадку відомих вхідних впливів, можна з 

будь яким ступенем точності розрахувати вихідний результат. 

В зв’язку з тим, що процес технічного обслуговування і ремонту об’єктів СК 

класифікується як стохастичний [5,6], точно врахувати всі випадкові фактори, що 

впливають на нього практично неможливо, то для адекватного опису процесу ТО і Р 

повинна бути побудована стохастична модель. 

Як відомо, математичні моделі, що дозволяють кількісно описати процес 

функціонування об’єктів експлуатації, основані на апріорних відомостях про можливі 

стани процесу технічної експлуатації (ПТЕ) та умовах переходу з одного стану в інший, а 

також на статистичних даних, що отримані протягом експлуатації однотипних технічних 

систем. У зв’язку з цим, спираючись на аналіз особливостей ПТЕ суден і мету 

дослідження, сформулюємо вимоги до математичної моделі, що розробляється: 

1. Вимога побудови моделі процесу: перехід об’єкту СК з одного стану ПТЕ до 

іншого відбувається за часом, тому математична модель процесу технічної експлуатації 

СК судна повинна представляти собою модель процесу з відомим статистичним описом. 

2. Вимога щодо обмежень: для забезпечення можливості порівняльної техніко-

економічної оцінки різних варіантів організації процесу відновлення СК та впливу на його 

процес технічної експлуатації апаратно-програмних комплексів контролю та 

діагностування технічного стану СК за результатами моделювання в моделі не повинно 

бути жорстких обмежень на простір станів ПТЕ та функції розподілу часу (ФРЧ) 

перебування в станах процесу технічної експлуатації. 

3. Вимога простоти: забезпечити простоту опису ПТЕ СК в моделі, що дозволить 

вирішити поставлену задачу з достатньою точністю, а також забезпечити простоту 

створення самої моделі. Ця вимога ґрунтується, з одного боку, необхідністю отримання 

бажаного результату, а з іншого – практичними обмеженнями на обсяг інформації, що 
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необхідний для визначення шуканих характеристик досліджуємого процесу. 

4. Вимога наочності: забезпечити наочність представлення процесу, що 

досліджується, відновлення в моделі, що розробляється, для її легкого сприйняття. 

5. Вимога адаптивності: забезпечити можливість оперативного уточнення моделі при 

накопиченні поточної інформації про хід реального ПТЕ, що надходить. 

6. Вимога контрольованості результатів: забезпечити реальну можливість простежити 

причинно-наслідкові зв’язки параметрів в моделі ПТЕ протягом моделювання. 

7. Вимога малої трудомісткості обчислень: забезпечити ефективні алгоритми 

оцінювання шуканих показників техніко-економічної ефективності ПТЕ об’єктів СК з 

метою отримання доступних для огляду результатів моделювання. 

Як видно з розроблених вимог до математичної моделі ПТЕ СК судна, вимоги 1 – 3 

визначаються класом обраної стохастичної моделі, вимоги 5 – 7 визначаються обраним 

методом моделювання, при цьому вимога простоти моделі 4 є загальною. На підставі 

приведених вище вимог до математичної моделі оберемо клас стохастичної моделі та 

метод моделювання. 

 Вибір класу моделі і методу моделювання.  

О б ґр ун т ув ан н я  к лас у м о д ел і .  Стохастичні моделі зазвичай класифікуються як 

випадкові процеси і можуть являти собою процеси з дискретними станами (множина станів 

кінцева або підраховується) та з безперервною множиною станів (множина станів ставиться 

у взаємно-однозначну відповідність множині точок числового інтервалу), з дискретним 

часом (випадкові послідовності) та з безперервним часом [3]. На цей час розроблена велика 

кількість стохастичних моделей, що застосовують для опису функціонування складних 

технічних систем, основними класами яких є [4-6]: булеві, лінійні, гаусівські, автоматні, 

агрегатні, марковські, напівмарковські, регенеруючі, багатокомпонентні, моделі у вигляді 

систем масового обслуговування. 

У рамках булевої імовірнісної моделі припускається, що функціонування технічної 

системи можна представити у вигляді послідовно-паралельної схеми з входом та виходом, а 

також заданою кількістю проміжних вершин (контактів), замкнутість яких і інтерпретується 

як поява події, що моделюється. Зрозуміло, що така проста інтерпретація функціонування 

технічних систем не дозволяє використовувати булеві імовірнісні для адекватного 

кількісного опису процесу технічної експлуатації (ПТЕ) об’єктів СК. Даний клас моделей, 

як правило, використовується для спрощеного імовірнісного розрахунку надійності 

технічних систем, що досліджуються [7]. Таким чином, булева імовірнісна модель 

задовольняє тільки вимогам 3,4. 

Складність застосування лінійних [1,2] та гаусовських [3] імовірнісних моделей для 

опису процесу технічної експлуатації об’єктів СК заключається в важкості обґрунтування 

лінійної залежності між параметрами, що описують ПТЕ та показниками його ефективності, 

а також в важкості знаходження оператора лінійного перетворення (передаточної функції). 

Очевидно, що застосування даних класів моделей дозволяє задовольнити тільки вимогам 1 

та 3. 

Таким чином, за допомогою булевих, лінійних та гаусовських імовірнісних моделей 

процес функціонування адекватно описується лише для обмеженого кола технічних систем, 

що підпорядковані жорстким закономірностям, що дозволяють прийняти відповідні даним 

моделям припущення щодо імовірнісного характеру випадкових процесів, що 

розглядається. 

Автоматні та агрегатні імовірнісні моделі ґрунтуються на представленні технічних 

систем, що моделюються у вигляді кінцевих автоматів (агрегатів) [8,9]. Функціонування 

реальної технічної системи в межах автоматної (агрегатної) моделі описується операторами 

переходів та операторами виходів, а також схемами поєднання, що характеризуються 

сукупністю наборів контактів та операторів поєднання. Імовірнісні автомати (агрегати), як 
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правило, використовуються для оцінювання складних технічних систем з ненадійними 

елементами, систем з змінною за часом випадковим чином структурою, а також систем, 

структура і стан яких в деякі моменти часу достовірно невідомі та не можуть бути описані 

лише термінами теорії імовірностей [9]. Як будь-яка універсальна система, агрегативний 

підхід приводить до перевантаження моделі, що є суттєвим недоліком для системи, що 

складається з сотень елементів, якою є система експлуатації парку судна. Крім того, модель, 

що побудована як агрегативна система, втрачає наочність [9], що може бути суттєвою 

перепоною на шляху її активного використання. Таким чином застосування даних класів 

моделей дозволяє задовольнити вимогам 1, 2. 

Дослідження показало [5,7], що для реальних стохастичних систем, що змінюють свої 

стани стрибком, характерна наявність кінцевої кількості можливих переходів, що 

визначаються кінцевою кількістю випадкових факторів змінюючи даний стан системи. 

Кожний з таких факторів характеризується визначеним випадковим часом впливу, що 

залежить, як правило, від даного стану системи. В зв’язку з цим серед стохастичних 

моделей систем особо виділяються марковські, напівмарковські та регенеруючі системи [3]. 

Процес функціонування досліджуємої технічної системи S  в марковській моделі 

описується марковським процесом  tS , що може бути представлений у вигляді 

випадкового процесу з дискретними або безперервними станами, з дискретним або 

безперервним часом. На практиці для опису процесу функціонування реальних технічних 

систем, як правило, використовують марковський процес (МП) з дискретним ФПС та 

безперервним часом. В цьому випадку припускається, що модельована система S  може 

знаходитись в кінцевій множині станів  Ne,,e,eE 21 , де N  – кількість усіх можливих 

станів. Процес еволюції системи S  здійснюється зміною її станів   nSTS   за рахунок 

переходу з одного стану ie  до іншого je   Ej,i  . Марковський процес визначається 

марковською властивістю, що створюється незалежністю імовірностей переходів системи з 

даного стану від всієї попередньої еволюції системи до влучення в цей стан та 

незалежностей розподілів тривалості перебування в станах n  від всієї попередньої даному 

стану еволюції системи. Однак сильним обмежувальним припущенням у марковській 

моделі є припущення про показовий розподіл тривалості   перебування системи, що 

моделюється, в будь-якому модельному стані  Ne,,e,eE 21 . 

Богаточисельні дослідження показали [1-4], що формальний опис більшості 

технічних систем такий, що знання будь-якої попередньої історії цієї системи суттєво не 

впливає на її стан в майбутньому, у зв’язку з чим клас марковських систем знайшов широке 

застосування для математичного опису процесів функціонування різноманітних технічних 

систем. Це також обумовлено високою наочністю марковської моделі, необхідністю 

прийняття порівняно невеликої кількості припущень, простотою математичного апарату 

аналізу. 

Однак, умова експоненціальності законів розподілу часу перебування у модельних 

станах, що забезпечує властивість відсутності післядій марковського процесу, у 

практичних завданнях технічної експлуатації, що передбачає виконання різних операцій з 

ТО і Р, виконується рідко. В першу чергу, це пов’язано з наявністю у процесі експлуатації 

станів планових перевірок та контролю, різних видів технічного обслуговування та ін. з 

регламентованим часом, а також непуасонівських потоків, що переводять систему з стану 

в стан [4-6]. Таким чином, марковська модель задовольняє вимогам 1, 3, 4, але не 

задовольняє вимозі 2, що не дозволяє адекватно описати реальний процес технічної 

експлуатації об’єктів СК у межах марковської імовірнісної моделі. 

Напівмарковська імовірнісна модель характеризується тим, що вона позбавлена від 

обмеження на закон розподілу часу перебування у модельних станах. В зв’язку з цим клас 
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напівмарковских систем в більшому ступені підходить для опису ПТЕ реальних складних 

технічних систем, в яких зміна станів відбувається під дією випадкових факторів, що 

доступні для спостереження і математичного опису. НМС забезпечені достатньою мірою 

ефективним математичним апаратом аналізу і являють собою безпосереднє узагальнення 

ланцюгів Маркова на випадок довільних законів розподілу часу перебування в станах [8]. 

Поряд с тим напівмарковські моделі вимагають наявності доволі значного статистичного 

матеріалу для адекватного завдання законів розподілу часу перебування в модельних 

станах, що не завжди можливо і призводить до значних похибок внаслідок суб’єктивних 

припущень дослідника щодо ФРЧ перебування в станах [1,2]. 

В переважної кількості задач прикладного характеру використання марківської 

апроксимації призводить до отримання рішень з похибкою, що знаходиться в межах 

точності вихідних даних. Моделювання ПТЕ складних технічних систем з використанням 

процесів марковського (напівмарковського) відновлення показало, що в більшості випадків 

ця похибка обмежена 3...5% [4]. Таким чином клас напівмарковских моделей задовольняє 

висунутим вимогам 1, 2, 4 за рахунок вимог 3, 6. 

Процес технічної експлуатації парку як річкових так і морських суднен являє собою 

складний взаємопов’язаний стохастичний процес функціонування окремих об’єктів СК у 

складі судна. Така система може бути описана класами регенеруючих, багатокомпонентних 

стохастичних систем і системами масового обслуговування [5]. 

Клас багатокомпонентних систем виділяється з широкого кола стохастичних систем 

тим, що еволюція такої системи задається напівмарковською моделлю, яка досить 

адекватно її описує, і поряд з тим достатньо досяжна та ефективна в аналізі функціонування 

[5]. В цьому випадку припускається, що система, яка досліджується, складається з кінцевої 

кількості об’єктів, кожен з яких 
kl , L,k 1  може знаходитись в кінцевій кількості kN , 

kN,k 1  можливих станів. Функціонування кожного об’єкта 
kl  описується 

напівмарковським процесом  0n;,l n
k

n
k   в кінцевому фазовому просторі станів (ФПС) 

N,E k 1 . При цьому припускається, що кожний об’єкт функціонує незалежно від інших 

об’єктів системи. Багатокомпонентна система задається кінцевою сукупністю незалежних 

напівмарковских (НМ) відновлень  0n;,l n
k

n
k   з кінцевим ФПС N,E k 1 . 

Даний клас систем має ефективний апарат аналізу [5,7], що при використанні НМ 

моделі процесу технічної експлуатації одиничного об’єкту СК як елемента парку суден 

дозволяє порівняно легко оцінити шукані характеристики парку однотипних об’єктів СК. 

Клас багатокомпонентних систем задовольняє вимогам 1, 3, але не зовсім відповідає вимозі 

2 та не задовольняє вимозі 4. 

Від припущення щодо незалежності функціонування окремих об’єктів позбавлені 

моделі, що побудовані у вигляді систем масового обслуговування (СМО) [76,79,87,107]. 

Функціонування складної системи, що описується СМО, представляється у вигляді деякої 

сукупності каналів обслуговування з визначеним механізмом обслуговування, на які 

поступає потік заявок на обслуговування з заданою дисципліною черги. Характерною 

задачею теорії масового обслуговування є встановлення залежності між характером потоку 

заявок, продуктивністю окремих каналів та ефективністю обслуговування. 

В цей час отримані аналітичні рішення вказаних характеристик для СМО з простішою 

дисципліною черги та елементарною структурою, що як правило, характеризується 

наявністю марковської властивості досліджуємого процесу [3,4]. Таким чином, клас 

стохастичних моделей у вигляді СМО задовольняє вимогам 1,4 але не в повній мірі 

задовольняє вимогам 2, 3. 

Іншим широким класом моделей є моделі, що використовують регенеруючі випадкові 

процеси [3,4]. Ці моделі ґрунтуються на припущенні, що досліджуємий технічний об’єкт 
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протягом експлуатації з імовірністю   1P  за кінцевий час   (тривалість циклу) 

потрапляє в деякий стан (момент регенерації), в якому вся попередня історія перестає 

впливати на його подальшу еволюцію. Функціонування технічного об’єкта описується 

регенеруючим процесом  tY  з кінцевою множиною  i  циклів регенерації, кожен з яких 

складається з кінцевої множини фаз nw  (станів) в кінцевому ФПС N,E k 1 , причому не 

обов’язково, щоб процес  tY  у кожному i -му циклі проходив через усі фази. Циклічний 

характер таких випадкових процесів полегшує дослідження їх асимптотичних властивостей, 

що співпадає з метою даного дослідження. Крім того, на відміну від марковських 

(напівмарковських) моделей не висувається жорстких обмежень на закони розподілу часу 

перебування в модельних станах. Але представлення ПТЕ у вигляді регенеруючого процесу 

передбачає, що потік відновлень є рекурентним. 

Даний клас моделей має ефективний апарат аналізу [1-7], що при представлені 

процесу технічної експлуатації складної технічної системи у вигляді регенеруючого 

дозволяє легко визначити стаціонарні характеристики для парку однотипних об’єктів СК. 

Клас моделей регенеруючих процесів задовольняє вимогам 1 – 4 і не задовольняє вимогам 

5, 7. 

Результати проведеного аналізу стохастичних моделей функціонування об’єктів 

експлуатації, що застосовуються для створення математичних моделей ПТЕ складних 

технічних систем, дозволяють обрати клас моделей, що використовують регенеруючі 

процеси відновлення. Використання моделей даного типу дозволяє успішно вирішити 

задачу вибору раціональних стратегій ТО і Р, а в ряді випадків може бути вирішена задача 

оптимізації [1-7]. 

О бґр унт у ванн я  м ет оду  м од ел юв анн я .  Визначення імовірнісних 

характеристик стохастичних моделей може здійснюватись різними методами моделювання 

випадкових процесів. Розрізняють аналітичний, імітаційний та комбінований методи [1-9]. 

Аналітичні моделі, за звичай, використовуються у тих випадках, коли кількість 

параметрів, що характеризують досліджуємий процес, не дуже велика, або залежності між 

ними не дуже складні [2]. Вони дозволяють за допомогою алгебраїчних, диференціальних, 

різницевих та інших видів рівнянь встановити формульні залежності між основними 

факторами, що визначають досліджуємий процес, та показниками його ефективності. Вони 

також зручні й тим, що для їх побудови та дослідження можна застосовувати різноманітні 

математичні методи та прийоми. 

Методи аналітико-стохастичного аналізу передбачають складання та рішення систем 

диференціальних рівнянь безпосередньо для імовірностей можливих станів ПТЕ [3], що 

дозволяє задовольнити вимогам системності та достовірності, внаслідок забезпечення 

можливості отримання законів розподілу шуканих характеристик моделі, а значення 

шуканих показників ефективності за результатами розрахунків можуть бути отримані з 

одиничним значенням довірчої імовірності і нульовим – довірчого інтервалу. Крім того, 

даний метод забезпечує контрольованість результатів та малу трудомісткість обчислень. 

При теоретико-імовірнісному методі диференціальні рівняння складаються з 

урахуванням стану кожного об’єкта експлуатації та його характеристик [4], що для 

технічних систем великого масштабу (парку суден або його комплектуючих) призводить до 

різкого збільшення кількості рівнянь. Як наслідок цього модель втрачає наочність та не 

задовольняє вимогам щодо простоти створення та контрольованості результатів 

моделювання. 

Загальним недоліком аналого-стохастичного та теоретико-імовірносного методів 

моделювання є відсутність можливості розробки на їх основі універсальної адаптивної 

моделі ПТЕ об’єктів СК, внаслідок того, що будь-яке внесення змін у склад простору станів 

ПТЕ або функцій розподілу часу (ФРЧ) перебування у модельних станах призводить до 
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необхідності знов виводити всі передбачені аналітичні залежності для оцінки показників 

ефективності. Тобто фактично створювати нову модель. 

Метод динаміки середніх дозволяє при великій кількості можливих станів 

досліджуємої складної технічної системи (функціонування окремих елементів описується 

процесами відновлення у кінцевому ФПС) оцінити середні характеристики функціонування 

всієї системи [5]. З його допомогою можливо обійти обчислювальні складнощі, що 

пов’язані з сумісним розв’язанням великої кількості диференціальних або алгебраїчних 

рівнянь для знаходження імовірностей станів складної системи, що досліджується. Сутність 

методу динаміки середніх заключається в тому, що протягом процесу математичного 

аналізу багатокомпонентної складної системи розглядаються не стани системи в цілому, а 

окремого її елементу. Це ґрунтується на припущенні про незалежність потоків подій, що 

переводять елемент системи з стану в стан, від чисельності елементів в даному та інших 

станах. Очевидно, що дане припущення може бути виконано, якщо окремі елементи 

системи функціонують незалежно один від іншого, або параметри ФРЧ перебування 

окремого елемента системи у довільному модельному стані до переходу в суміжний з ним 

задані з урахуванням взаємодії (залежності) процесів функціонування решти елементів 

складної системи. Крім того, дане припущення може бути послаблене за рахунок 

використання принципу квазірегулярності, а також за рахунок урахування поповнення 

загальної чисельності станів [6]. Таким чином, основним недоліком методу динаміки 

середніх є невідповідність вимогам системності. 

Поряд з аналітичними імітаційні методи є найбільш розповсюдженими засобами 

теорії управління та дослідження операцій щодо управління ефективністю складних систем 

[7]. Імітаційне моделювання заключається в представленні динамічної поведінки 

досліджуємої системи шляхом просування її від одного стану до іншого у відповідності з 

чітко визначеними операційними правилами. При цьому зміни станів системи відбуваються 

або безперервно, або у дискретні моменти часу, тобто основною концепцією імітації 

системи, що розглядається, є відображення зміни її станів протягом часу. Важливою 

перевагою імітаційного моделювання є можливість фіксації проміжних значень різних 

показників протягом імітації подібно до того, як це відбувається протягом експлуатації 

реальної системи. Імітаційні моделі, як правило, використовуються для проектування, 

аналізу та оцінювання функціонування складних систем [8]. Імітаційне моделювання 

базується на концепції ітеративної побудови моделі, в ході якого модель змінюється 

шляхом доповнення новими або виключення деяких її елементів і (або) взаємозв’язків між 

ними. При цьому припускається, що систему можна описати в термінах, що зрозумілі 

обчислювальній системі. 

Детерміновані імітаційні (детальні) моделі основані на розробці детермінованої 

“копії” процесу, що досліджується [9]. Але в зв’язку з тим, що процес технічної 

експлуатації об’єктів СК класифікується як стохастичний, вони не можуть бути застосовані 

для створення математичної моделі ПТЕ об’єктів СК. 

В статистичних моделях порівняно просто враховуються дискретні, безперервні, 

логічні параметри, їх нелінійні зв’язки, а також різноманітні випадкові фактори та впливи 

на процес технічної експлуатації [1-5], що дозволяє задовольняти вимогам адаптивності, 

універсальності та простоти створення моделі, що розробляється. Статистичний метод 

моделювання передбачає багатократний прогін імітаційної моделі для набору статистики, 

що дозволяє задовольнити також вимогам достовірності та системності результатів 

моделювання. До останнього часу основним недоліком статистичних моделей вважалась 

необхідність великих витрат часу на проведення імітаційних експериментів (велика 

трудомісткість обчислень) для отримання достовірних характеристик досліджуємого 

процесу [4-6]. Але поява в останній час швидкодіючих персональних ЕОМ зробило цей 

недолік несуттєвим. 
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Загальним недоліком імітаційних моделей є відсутність контролю результатів 

внаслідок того, що імітаційні моделі побудовані за принципом “чорної скрині” [101]. 

Комбіновані методи моделювання об’єднують переваги статистичного та 

аналітичного моделювання. 

Аналітико-статистичні моделі представляють собою сукупність методів прискореного 

моделювання, що засновані на сполученні аналітичних та статистичних методів. 

Аналітико-статистичні методи основані на методі малого параметру [9]: серед 

вихідних характеристик процесу експлуатації, що моделюється, визначається та, яку можна 

обрати у якості малого параметра  . Після чого використовуючи різні аналітичні методи, 

шукані характеристики досліджуємого процесу (показники ефективності) представляються 

у вигляді ряду за степенями  , при цьому коефіцієнти цього ряду інтерпретуються як 

математичні очікування функціоналів від деяких допоміжних випадкових процесів та 

визначаються за допомогою методу статистичного моделювання. В основному даний метод 

розвивався для оцінювання безвідмовності високонадійних систем [9]. Очевидно, що при 

розробці математичних моделей ПТЕ об’єктів СК ці моделі не задовольняють вимогам 

адаптивності та універсальності, не повною мірою задовольняють вимогам 

контрольованості результатів та простоти створення. 

Висновок. Результати проведеного аналізу методів, що застосовуються для 

моделювання процесів експлуатації СТС, з урахуванням обраних класів стохастичних 

математичних моделей, дозволяють обрати методи аналітичного моделювання та динаміки 

середніх. 
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МЕТОД ТЕХНІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ 
 

 

У даної статті наведено, що прийнятий підхід на основі існуючої системи технічного 

обслуговування і ремонту призводить до значної перевитрати ресурсів, а виконання робіт 

з технічного обслуговування і ремонту у встановлені календарні терміни в більшості 

випадків не забезпечує заданої надійності. 

Обґрунтована актуальність розроблення нових методів технічної експлуатації 

суднових комплексів на основі застосування перспективних систем технічного 

діагностування суднових комплексів.  

Ключові слова: модель, процес експлуатації, суднові комплекси. 

 

Вступ. Постановка задачі. 

Стрімкий розвиток техніки в XX ст. істотно підвищив вимоги щодо зменшення ваги і 

габаритів технічних систем при одночасному збільшенні їх продуктивності і технічних 

характеристик. У цих умовах проблема забезпечення і підвищення надійності об’єктів 

стала ще більш гострою [1,2].  

Cтатистика відмов, що є до теперішнього часу основним джерелом інформації для 

оцінювання надійності об’єкта, всього лише зворотній зв’язок, який свідчить про помилки 

при проектуванні, створенні і експлуатації судна. Тому на початку 1980-х рр. для 

розрахунку і прогнозування можливої поведінки технічних систем судна в 

передбачуваних умовах експлуатації почали впроваджуватися сучасні інформаційні 

технології (ІТ) (сукупність засобів і способів отримання, передачі і подання інформації 

про технічний стан об’єкта). 

Також відомо [3,4], що у структурі витрат, які знижують прибутковість і підвищують 

витрати судоходства, витрати, які пов’язані з технічним обслуговуванням та ремонтом 

складають 20-30%, займаючи друге місце після витрат на паливо. А критична ситуація з 

фінансуванням, неприпустима низька справність суден висувають в число пріоритетних 

завдань питання розвитку та удосконалення системи технічного обслуговування та 

ремонту. Метою статті є обгрунтуівання розроблення перспективного методу технічного 

діагностування обладнання, як складової системи технічного обслуговування та ремонту. 

Аналіз основних шляхів розроблення перспективної системи технічного 

діагностування.  

Розвиток методів технічної експлуатації суднового обладнання на базі ІТ вимагає 

високого рівня формалізації процедур аналізу початкової інформації. Важливо відмітити, 

що технічне обслуговування і ремонт (ТО і Р) призначено забезпечувати надійність у 

процесі експлуатації. Очевидна пасивність цієї системи інформаційної підтримки, 

оскільки вона нездатна у реальному масштабі часу впливати на вдосконалення процесу 

експлуатації і формування управлінських рішень щодо управління ТО і Р суден. 

Особливості перспективної системи технічного діагностування. Перспективна 

система діагностичного забезпечення суден використовує можливості традиційно 

вимірюваних параметрів робочого процесу а також фізичні методи та засоби 

діагностування, які реалізовуються в універсальному варіанті системи ТО і Р і дозволяє 
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сформувати перспективну структуру системи технічного обслуговування суднового 

обладнання за фактичним станом (рис. 1). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Алгоритм визначення доцільних термінів діагностування  
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Система включає дві підсистеми: бортову і берегову (базову). Основа першої 

підсистеми – комплексна система управління судновим обладнанням (КСУ СО) і 

програмно-апаратний комплекс технічного діагностування (ПАК ТД).  

Цей контур забезпечує оцінку правильності функціонування суднового обладнання за 

прямим призначенням, здійснюючи класифікацію станів за бінарною ознакою і 

вирішуючи задачу пошуку причин порушення працездатності зразка суднового 

обладнання. За результатами цієї оцінки виробляються рекомендації або керуючі впливи 

на зміну режимів роботи суднового обладнання, зокрема відключення окремих його 

елементів. Відтак, загальний алгоритм реалізації даної процедури у ПАК ТД має вигляд, 

наведений на рис. 1. 

Можливі два режими обробки даних: якщо діагностування проводиться під час рейсу, 

ці дані переписуються в пам’ять ПАК ТД, де використовуються для формування трьох 

(мінімум) баз даних. Перша база даних бере участь у формуванні суднової звітності і 

аварійних повідомлень. Друга база даних є статистичною вибіркою фактичних технічних 

станів обладнання для реалізації програм прогнозування, що вводяться із зовнішнього 

машинного носія, і складання плану бортового обслуговування обладнання за фактичним 

станом. Третя база даних призначена для використання у береговій автоматизованій 

системі. Остання реалізує систему технічного обслуговування за фактичним станом 

шляхом видачі заявок на берегові підрозділи технічного обслуговування (БПТО) або 

судноремонтний завод (СРЗ); якщо діагностування проводиться в базі засобами 

пересувного діагностичного комплексу (ПДК), заявки передаються безпосередньо 

службою ПДК.  

Таким чином, сучасні інформаційні технології, що реалізовуються ПАК ТД і 

переносною діагностичною апаратурою, створюють необхідні умови для вдосконалення 

технічного обслуговування та ремонту суден. 

Ефективність діагностичних програм зростає на декілька порядків, коли при тому ж 

змісті контрольних операцій вирішується завдання прогнозування зміни технічного стану 

обладнання в майбутні моменти часу.  

Фізична картина зміни технічного стану суднового обладнання характеризується тим, 

що у ньому протікають необоротні процеси зношування і порушення структурної 

стійкості в конструкційному матеріалі деталей і вузлів. Кількісні зміни цих процесів на 

певному етапі неминуче переводять устаткування спочатку в зону несправних, а потім і 

непрацездатних станів. Точне визначення часу настання цього моменту  є головним 

завданням прогнозування, вирішення якого дозволяє не тільки попередити можливі 

відмови, але і забезпечити технічні умови переведення флоту на експлуатацію за 

фактичним технічним станом. 

Світова тенденція щодо удосконалення експлуатації технічних засобів базується на 

переведенні процедур обслуговування і ремонту суднового обладнання за фактичним 

технічним  станом. За даними [5÷8] ця прогресивна технологія дозволяє знизити 

експлуатаційні витрати на 30...40 %, зокрема, витрату палива на 4...5 %. 

Економічний ефект експлуатації судна базується на різниці між коштами, 

одержаними за виконану роботу у період експлуатації судна та витратами, які йдуть на 

підтримання судна (обладнання) у експлуатаційному стані.  

Висновки. Досвід експлуатації суден судноплавних компаній свідчить, що прийнятий 

підхід на основі планово-попереджувальної системи технічного обслуговування і ремонту 

призводить до значної перевитрати матеріальних  і грошових ресурсів. Крім того, 

виконання заздалегідь призначених обсягів робіт з технічного обслуговування і ремонту у 

встановлені календарні терміни в більшості випадків не забезпечує заданої надійності і 

призводить до зростання післяремонтних відмов. 



 
 

  

60 

 

Перспективна система діагностичного забезпечення суден повинна використовувати 

можливості традиційно вимірюваних параметрів робочого процесу а також фізичні 

методи та засоби діагностування з прогнозуванням параметрів технічного стану зразків 

обладнання.  

Ефективність діагностичної програми збільшується, коли при тому ж змісті 

контрольних операцій вирішується завдання прогнозування зміни технічного стану 

обладнання в майбутні моменти часу. Програма прогнозування є основою реалізації 

системи технічного обслуговування судна за фактичним станом. 
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Богомья В.И., Стадник А.И. 

 Метод технической диагностики оборудования.  
В данной статье приведены, что принятый подход на основе существующей системы 

технического обслуживания и ремонта приводит к значительному перерасходу ресурсов, а 

выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту в установленные 

календарные сроки в большинстве случаев не обеспечивает заданной надежности. 

Обоснована актуальность разработки новых методов технической эксплуатации 

судовых комплексов на основе применения перспективных систем технического 

диагностирования судовых комплексов. 

Ключевые слова: модель, процесс эксплуатации, судовые комплексы. 
 

http://www.zvezda.ru/politics/2010/10/05/www.ovu.com.ua/news/189-naynovishi-nadhodzhennya-ovu-94
http://www.zvezda.ru/politics/2010/10/05/www.ovu.com.ua/news/189-naynovishi-nadhodzhennya-ovu-94
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.ukurier.gov.ua/
http://mtu.gov.ua/uk/discussion/15621.html
http://mtu.gov.ua/uk/discussion/15621.html
http://www.kmu.gov.ua/


 
 

  

61 

 

V. Bogomia, A.Stadnick.  

Systems diagnostics complex.  
This article provides that the approach based on the existing system of maintenance and repair 

leads to significant cost overruns of resources and performance of maintenance and repair within 

the calendar dates in most cases does not provide a given reliability. 

The urgency to develop new methods of technical operation of ship systems based on the 

application of advanced systems of technical diagnostics of ship systems. 

Key words: optimum model, marine systems. 
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МА ТЕ МАТИ ЧН А  МОД ЕЛЬ  Ф УНК ЦІ ОН АЛЬ НИ Х СИС ТЕ М 

С УДН ОВОГО  ОБ Л АДН АН НЯ   

 

 

У статті наведені способи визначення середнього часу відновлення об’єкту 

суднового обладнання   в експлуатуючої організації, а також особливості розроблення 

математичної моделі процесу технічного обслуговування та ремонту об’єктів суднових 

комплексів судна, що дозволяє отримати кінцеві аналітичні вирази для розрахунків 

відповідних показників ефективності процесу. 

 

Однією з величин, що визначають середній час відновлення об’єкту суднового 

обладнання )t(M jв  ( 2c , 3c ) в експлуатуючої організації, є повнота відновлення об’єкту 

j-го типу Q j
. Зазвичай ця величина визначається з досвіду експлуатації. В сучасних 

умовах експлуатації це стає вкрай складним завданням, тому виникає необхідність її 

визначення іншими способами [1-3]. 

Для визначення Q
j
 розглянемо ієрархічну структуру функціональних систем 

судового обладнання (СО) суден за конструктивною складністю. Ієрархія за 

конструктивною складністю створюється внаслідок побудови об’єктів СО у вигляді 

конструктивно-закінчених знімних блоків, котрі складаються з модулів (знімних плат або 

вузлів), а вони, в свою чергу, – з неподільних елементів (субмодулів, мікросхем, 

транзисторів, резисторів тощо). Представимо функціональну систему судна як складну 

технічну систему, яка складається з j агрегатів (блоків) A j  ( n,j 1 ), які, в свою чергу, 

складаються з k ( m,k 1 ) рівнів по l  ( z,l 1 ) модулів. При цьому вважаємо сукупність 

елементів, що не демонтуються в умовах експлуатації, єдиним модулем (наприклад, 

неподільні елементи, що розташовані на платі та залиті компаундом). Таким чином 

отримуємо на кожному k му рівні 1z  модулів (рис.1). 

Таке представлення дає змогу зробити припущення про послідовне з’єднання 

модулів як в межах будь-якого рівня, так і в межах виробу СК без врахування 

функціональних зворотних зв’язків. Тобто відмова будь-якого модуля A lkj
 викликає 



 
 

  

62 

 

відмову всього виробу СК. 

Кожен рівень охарактеризуємо двома величинами: кількістю модулів l , що можуть 

бути демонтовані в умовах експлуатації, та параметром потоку відмов кожного модуля 

 lkj
.у загальному потоці відмов даного рівня  kj

. В цьому випадку згідно [1-5] для 

послідовного логічного з’єднання параметр потоку відмов системи з l елементів 

визначається виразом 

 







1

1

z

l
lkjkj

 .     (1) 

 

Аn

Aimz+1

Ai1z+1

ФС

А1 А2 .   .    .

Аj11 Аj1l Аj1z.   .    .

.   .    .    .    .     .    .

Аjm1 Аjml Аjmz.   .    .

.   .    . Аj

.   .    .

.   .    .

 
Рис. 1. Ієрархічна структура функціональних систем судна за конструктивною 

складністю 

 

За даними експлуатації визначаємо долю відмов кожного з A
lkj
 модулів у 

загальному потоці відмов даного рівня  kj
. Виразимо параметр потоку відмов  lkj

 

модуля через параметр потоку відмов всього рівня 

 

 kjlkjlkj k  ,     (2) 

 

де ),(k lkj 10  – коефіцієнт, що враховує долю відмов A
lkj
-го модуля в загальному 

потоці відмов k -го рівня. 

Тоді сумарний параметр потоку відмов елементів даного рівня, що можуть бути 

замінені в умовах експлуатації, 
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 .    (3) 

 

В свою чергу, відмови A kj -го модуля складають визначену долю відмов модуля 

більш високого рівня 

 

 jkjkj k  ,     (4) 

 

де )1,0(k kj  – коефіцієнт, що враховує долю відмов A
kj

-го модуля в потоці відмов 

модуля більш високого рівня. 

Тобто 
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Таким чином для всієї сукупності модулів j -го агрегату (блока), що можуть бути 

відновлені в умовах експлуатації, параметр потоку відмов визначимо як: 
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Тобто повнота відновлення об’єкту j –го типу в експлуатуючій організації Q
j
 

визначимо як коефіцієнт при параметрі потоку відмов даного об’єкту СК: 
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Таким чином, за допомогою виразів (1)÷(7) можливе характеризувати вплив системи 

відновлення судового обладнання на коефіцієнт готовності обслуговуваних об’єктів 

суднових комплексів. 

М атем ати чн а  мо дель  бо г ат ое т апног о  т ех н і чно го  обсл уг о в ув ан ня  

о б ’єкт ів  суд о в о г о  о бл адн анн я  с уд ен  з  ур ах ув ан ня м  г либини  п ош ук у 

м і сця  в ід м ови .  У приведеній вище моделі процесу технічної експлуатації ОК 

розглядається одна зі складових вірогідності контролю – інструментальна вірогідність, що 

враховує можливість існування «хибних» і невиявлених відмов і є характеристикою 

засобів контролю. Методична вірогідність – друга складова вірогідності контролю, що 

обумовлена сукупністю параметрів, що контролюються, методикою й алгоритмами 

контролю і критеріями оцінки технічного стану об’єкта контролю – приймалась рівній 

одиниці. Тобто, якщо множині всіх відмов об’єкта контролю відповідає сумарна 

інтенсивність відмов , то методична достовірність забезпечує можливість виявлення 

будь-якої відмови за визначеною множиною параметрів, що контролюються. В реальних 

умовах експлуатації створення та застосування засобів контролю з такою достовірністю 

контролю майже неможливе. Збільшення методичної достовірності контролю призводить 

до ускладнення апаратури контролю, збільшенню маси та габаритів АСК (ВЗК), надлишку 

інформації екіпажу під час польоту, зростанню термінів підготовки суден до 
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використання їх за призначенням. Всі ці негативні фактори призводять до зниження 

ефективності застосування судна в цілому. У зв’язку з цим контроль технічного стану 

об’єктів судового обладнання є богатоетапним [4-9]. 

Нехай кожен j-й етап контролю технічного стану характеризується своєю 

вірогідністю контролю D j , причому  D,DD jмjиj   де D jи  – інструментальна 

вірогідність, D jм  – методична вірогідність контролю на j-му етапі. Методика контролю і 

критерії оцінки технічного стану об’єкта контролю часто мають суб’єктивний характер і 

розробляються до сформованого варіанту системи контролю. Виходячи з цього, 

методичну вірогідність будемо характеризувати найбільш істотною її складовою – 

повнотою контролю j –го етапу технічного обслуговування. 

Повнота контролю  j
 може бути визначена як умовна імовірність технічної 

можливості виявленні відмов об’єкта контролю сукупністю всіх засобів контролю, 

застосовуваних на j –ому етапі технічного обслуговування. Для найпростішого потоку 

відмов об’єкта контролю цей показник визначається з наступного співвідношення: 

 






обнj

j
      (8) 

 

де  обнj  – сумарна інтенсивність типів відмов, що виявляються засобами j –го етапу; 

 – сумарна інтенсивність відмов всього об’єкта. 

При контролі технічного стану складних систем судового обладнання частина 

блоків, вузлів, елементів охопити контролем або неможливо, або досить складно. Тому 

такі елементи як лінії живлення і передачі інформації, деякі датчики і сигналізатори, 

покажчики і виконавчі пристрої та інші не охоплені інструментальним контролем. 

Контроль їхнього технічного стану здійснюється в процесі контролю функціонування з 

використанням органолептичних методів контролю. 

Таким чином, надалі будемо враховувати методичну вірогідність контролю, 

обумовлену виразом (8), зневажаючи помилками самого методу. 

Нехай множині всіх відмов об’єкта контролю   l,,, 21  відповідає сумарна 

інтенсивність відмовлень всіх елементів об’єкта . На кожному j-му етапі проводиться 

контроль підмножини параметрів   N j
,...,j 1  з множини 

  N,...,...,, N j
21 . Кожен наступний етап супроводжується контролем по 

більшій кількості параметрів 
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Це означає, що на j-ому етапі виконується контроль по відповідної додаткової 
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підмножині параметрів ;,...,, M 21  де 
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;,...,,

M

M









 21

12211

 

Множина параметрів П дозволяє виявити усі відмови об’єкта контролю, яким 

відповідає сумарна інтенсивність відмов , підмножина  j  - відмови в об’єкті, що 

виявляються встановленим алгоритмом контролю технічного стану j –го етапу, яким 

відповідає інтенсивність відмов  j . Тоді для найпростішого потоку відмов кожен етап 

контролю буде характеризуватися своєю повнотою контролю  j
. На кожнім наступному 

етапі контроль здійснюється з більшої, ніж на попередньому повнотою  jj


1
 (рис. 2). 

Вважаємо, що  j  – сумарна інтенсивність відмов елементів об’єкта, що дозволяє 

додатково виявити алгоритм контролю на j-му етапі по  j  параметрах у порівнянні з 

попереднім етапом. 

Множині відмов M , які можна виявити за результатами контролю множини 

параметрів  M  останнього M -го етапу контролю, відповідає сумарна інтенсивність 

відмов . Різниці множин   и M  відповідає інтенсивність відмов  MM 1 , що 

не вдається виявити по множині параметрів на M -му етапі контролю за допомогою 

застосовуваних засобів і які виявляється (проявляються самостійно) у процесі 

експлуатації. 

 

 
Рис. 2. Модель багатоетапного контролю 
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Внаслідок того, що  M
...

21
, сумарна інтенсивність відмов елементів 

об’єкта контролю, що додатково дозволяє виявити контроль на j –му етапі в порівнянні з 

попереднім, визначається як: 

 

M,j),(
jjj 1

1


 .   (10) 

Сумарна інтенсивність відмов об’єкта, що не вдається виявити за результатами 

контролю останнього етапу, дорівнює: 

)(
MM   11 .    (11) 

Очевидно, що для будь-якої підмножини відмов  1 jjj , що дозволяє 

виявити контроль на j –му етапі додатково до попереднього етапу, контроль j –го етапу є 

ідеальним по повноті в порівнянні з )j( 1  етапом. Ці відмови виявляються в момент 

проведення одного з контролів працездатності з імовірністю P j , або виявляються в 

польоті до моменту їхнього виявлення при контролі. На попередніх етапах технічного 

обслуговування виявити ці відмови за допомогою штатних засобів контролю неможливо. 

Складну систему із сумарною інтенсивністю відмов  представимо умовно у виді 

підсистем з інтенсивностями відмов M,j,j 1 . Тоді контроль технічного стану 

кожної підсистеми здійснюється по множині параметрів  j  і з періодичністю  j , що 

дозволяє в момент контролю технічного стану виявити всю множину відмов  j  з 

імовірністю P j . 

Відмови, що не дозволяє виявити алгоритм контролю j-го етапу, виявляються при 

переходах. 

При такому представленні складної системи загальний наробіток системи або блоку 

до відмови   tM   буде визначатися з наробітків   tM j  складових частин об’єкту 

контролю.  

Так, для трьох етапів експлуатації (експлуатація за призначенням, оперативне 

обслуговування, періодичне обслуговування) рис. 2 вираз для   tM   запишеться як: 
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tMtMtM
tM

323121

321









 .(12) 

Висновки. 1. З урахуванням недоліків існуючих моделей функціонування об’єктів 

експлуатації розроблені вимоги до математичної моделі процесу технічної 

обслуговування і ремонту об’єктів судового обладнання суден. На підставі розроблених 

вимог обґрунтовані клас моделі та метод моделювання. 

2. На підставі формалізації розроблена математична модель процесу ТО і Р об’єктів 

суднових комплексів судна, що дозволяє отримати кінцеві аналітичні вирази для 

розрахунків шуканих показників ефективності досліджуємого процесу. Модель дозволяє 

оцінити вплив системи відновлення CC, як сукупності засобів контролю, діагностичних і 

ремонтних засобів, комплектів запасних елементів, виконавців, що взаємодіють з об’єктом 

експлуатації за встановленими правилами, на ефективність процесу ТО і Р. 

3. В межах розробленої моделі розглядаються підходи щодо визначення впливу на 
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ефективність процесу ТО і Р об’єктів суднових комплексів їх повноти відновлення в 

умовах експлуатанта та багатоетапності процесу технічного обслуговування з 

урахуванням повноти контролю технічного стану об’єктів судового обладнання судна. 
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СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОГО АЛГОРИТМА ОЦЕНКИ РАДИОМЕТРИЧЕСКИХ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ В РАДИОМЕТРИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ  

 

 

Используя современные сведения о статистическом синтезе радиометрических 

сис-тем (рмс), синтезирован и исследован алгоритм оптимального формирования ра-

диометрических изображений (рми) с помощью трехантенной сверхширокополос-ной 

(сшп) радиометрической системы. Найдено аналитическое выражение для функции 

неопределенности (фн) такой системы и приведено её моделирование для разных 

геометрий и использования узкополосного, многополосного и сшп входного тракта. 

Показано, что переход к обработке сшп и многополосных сигналов позво-ляет 

сформировать фн с одним главным лепестком, что исключает неоднознач-ность 

восстановления рми.  

Ключевые слова: радиометрия, сверхширокополосный радиометрический комплекс. 

 

Введение. Радиометрические комплексы (РМК) широко применяют в 

дистанционном зондировании в радиоастрономии, исследовании Земли и околоземного 

пространства для формирования радиометрических изображений (РМИ). К таким 

комплексам предъявляются высокие требования к пространственной разрешающей 

способности и флуктуационной чувствительности. Если обеспечить высокую 

чувствительность можно обрабатывая сверхширокополосные (СШП) радиометрические 

сигналы, то для формирования узконаправленных однолепестковых функций 

неопределенностей (ФН) необходимо использовать существенно-разреженные антенные 

системы. При синтезе таких систем используются новые достижения статистической 

теории радиометрических устройств и систем [1−4]. 

Продолжая исследования [5], в статье решается задача статистического синтеза 

СШП трехантенного РМК, обеспечивающего формирование РМИ высокого 

пространственного разрешения.  

Формулировка задачи и начальные данные. Необходимо синтезировать алгоритм 

оптимального формирования РМИ путем обработки СШП радиометрических сигналов, 

наблюдаемых на выходах высокочастотных трактов трехэлементной антенной системы. 

Предполагается, что статистические характеристики сигналов и шумов известны. 

Геометрия антенной системы показана на рис. 1. Антенны iA  ( i 1,2,3 ), раскрывы 

которых ограничены областями iD , соединены с соответствующими высокочастотными 

частями приемников, частотные характеристики  iK j2 f&  которых, удовлетворяют 

условиям СШП. Высокочастотные каналы ограничивают полосу частот сигналов  Ais t  на 

выходах антенн и вносят в наблюдения аддитивные шумы  in t . Положение фазовых 

центров антенн iA  характеризуем векторами ia
r

, с началом в точке с координатами (0,0) . 
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Радиус-вектор i ir D 
r

 ( i 1,2,3 ) характеризует положение произвольной элементарной 

площадки в пределах области iD . 

 

 
Рис. 1. Геометрия антенной системы 

 

Исходные данные и геометрия определяют следующие модели уравнений наблюдения 

 

         
33

i i ii 1 i 1
u t u (t) s t n t

 
  

r
,                                                          (1) 

 

где  is t  – собственное шумовое излучение исследуемого объекта после прохождения 

входных цепей i -го канала приемника,  in t  – внутренний шум приемника. Процессы 

 is t ,  in t  − случайные и гауссовские с нулевым средним. 

 Модель полезного сигнала на выходе i -й высокочастотной части приемника 

запишем в виде [5] 
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где  K j2 f&  − частотная характеристика входных цепей приемника,  A f ,
r

&  − спектрально-

угловая плотность комплексной амплитуды, для которой справедлива пространственно-

частотная некоррелированность          1 1 2 2 1 1 1 2 1 2A f , A f , B f , f f        
r r r r r

& & ,  1 1B f ,
r

 − 

спектрально-угловая плотность мощности (спектральная радиояркость),  0F f ,
r r

&  − 

диаграмма направленности одной антенны, 
r

 – вектор направляющих косинусов, 0
r

 – 

вектор направляющих косинусов для направления главного максимума диаграмма 

направленности антенны, f  – частота, t  – время, 
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       & Матрица корреляционных функций, 

необходимая для решения задачи по методу максимального правдоподобия, найдена в 

следующем виде: 
T

1 2 1 2
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s,ij 1 2 i 1 j 2

2

eff 0

1
0 ij 1 2

R (t t ,B(f , )) s (t )s (t )

1
A (f , ) K( j2 f ) B(f , )

2

exp{j2 f ( )a c }d exp{ j2 f (t t )}df ,
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T
n 1 2 1 2

2

0n 1 2

R (t t ) n(t )n (t )

0,5N I K j2 f exp{j2 f (t t )}df ,




  

 

r r
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где ij i ja a a   – база между i -ой и j -ой антеннами, « T » – оператор транспонирования, I  − 

единичная матрица, 0nN  – спектральная плотность мощности (СПМ) шумов. 

Решение задачи. Алгоритм оптимальной оценки РМИ найдем из решения уравнения 

максимального правдоподобия, которое запишем в следующем виде 
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где Spur  – след матрицы, obT  − время наблюдения, 
B(f, )

r


 
 − функциональная производная 

(при дифференцировании исследуем зависимость только от угловых координат и 

производную по частоте не вычисляем), 1 2R(t , t ,B(f, ))
r

 – матрица корреляционных 

функций наблюдений (1), 1 2W(t , t ,B(f, ))
r

 – матрица, обратная матрице корреляционных 

функций, определяемая из уравнения обращения 
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В спектральной области выражение (2) примет вид 
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где 1
u 0G (f , , a,B(f , )) 

r rr
   – матрица, обратная матрице СПМ, определяемая из уравнения  

1
u 0 u 0G (f , , a,B(f , ))G (f , , a,B(f , )) I       
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r
r

r . Матрица СПМ связана с матрицей 

корреляционных функций  1 2R t t ,B(f, ) 
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 преобразованием Фурье 
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F{}  – оператор Фурье, "  « » оператор комплексного сопряжения, eff 0A (f , )
r r

 − 

эффективная площадь антенны, T 3
i i 1U (j2 f ) {U (j2 f )} 

r
& &  , i iU ( ) F{u (t)} & , i 1,2,3 . 

F{}  Решение уравнения (3) получено в виде 
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где mod  – деление с остатком, 1
T,k,W eff Aij Ajk Aij Ajk Aki T,kU A B B ( K ReB B B ) U& & & – спектр 

наблюдения после обеляющего фильтра. Аргументы при функциях в (4) не указаны для 

сокращения записи, 1
ki 0 ki2 f ( ) a c    

r r r
. 

Правая часть (4) содержит все необходимые операции обработки сигналов в 

трехантенном СШП РМК, необходимые для формирования РМИ. Левая часть, как и в [5] - 

–то интенсивность AÎ ( ):

r
 как функция пространственных координат (направляющих 

косинусов). 

Оптимальный алгоритм формирования РМИ. Алгоритм обработки сигналов в 

правой части (4) перепишем во временной области следующим образом 
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где, T,i,W T,i,Wu (t) F{U } & – наблюдения во временной области. 

На рис. 2 показана структурная схема трехантенного РМК, соответствующей 

алгоритму обработки сигналов (4). 

Сигналы с выхода антенн iА  проходят входные тракты приемника (Вх.Тракт) с 

частотной характеристикой K(j2 f )&   и систему выбеливающих фильтров (Ф), работа 

которых предусматривает наличие априорных сведений о СПМ (из блока ДФ) и 
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эффективной площади антенны (блок effA ). После фильтрации в один из каналов 

вводятся задержки (Система линейной задержки (ЛЗ)). Далее сигналы поступают на 

векторный перемножитель и систему интеграторов с коэффициентом усиления 1
obT . На 

выходе РМК формируется оценка интенсивности как функции угловых координат. 

Функция неопределенности РМК.  ФН системы найдена в следующем виде 
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На рис. 3 и 7 показаны возможные геометрии трехэлементных антенных (диаметры 

антенн 2 м) систем, а на рис. 4-6 и 8-10 – соответствующие им ФН, полученные 

моделированием: 

- ФН 1 : рабочая частота f 1,5  ГГц; 

- ФН 2 : работа в нескольких полосах частот  1,4 1,8 , [ 2,2 2,6],  [2,8 3,5]  ГГц; 

- ФН 3 : СШП диапазон частот  1,4 3,5  ГГц. 

 
 

Рис. 2. Структурная схема трехантенного РМК 
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Рис. 3. Геометрия  

антенной решетки 

Рис. 4. ФН 1  

 

Рис. 5 ФН 2  

 

   

Рис. 6. ФН 3  Рис. 7. Геометрия 

 антенной решетки 

Рис. 8. ФН 1  

 
 

 

Рис. 9 ФН 2  Рис. 10. ФН 3   

 

Из анализа рис. 4−6 и 8–10 следует, что в многополосном и СШП РМК с тремя 

антеннами вид ФН существенно зависит от геометрии антенной системы. При линейном 

расположении антенн наблюдается высокое разрешение только в плоскости, ортогональной 

линии базы, в плоскостном расположении вычленяется узкий главный лепесток.  

Выводы. Синтезирован и исследован алгоритм оптимального формирования РМИ с 

помощью трехантенных сверхширокополосных РМК. Получено аналитическое выражение 

для функции неопределенности РМК и приведен пример её моделирования. Показано, что в 

СШП РМК отсутствует неоднозначность угловых измерений. 
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В. В. Павліков, Нгуєн Ван Кієм, О. М. Тимощук 

СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОГО АЛГОРИТМА ОЦІНКИ РАДІОМЕТРИЧНИХ 

ЗОБРАЖЕНЬ В РАДІОМЕТРИЧНИХ КОМПЛЕКСАХ  

Використовуючи сучасні відомості про статистичний синтез радіометричних систем 

(РМС), синтезовано і досліджено алгоритм оптимального формування радіометричних 

зображень (РМЗ) за допомогою триантенних надширокосмугових (НШС) радіометричних 

комплексів. Знайдено аналітичний вираз для функції невизначеності (ФН) такої системи і 

приведено її моделювання для різних геометрій при використанні вузькосмугового, 

багатосмугового і НШС вхідного тракту. Показано, що перехід до обробки НШС і 

багатосмугових сигналів дозволяє сформувати ФН з однією головною пелюсткою, що 

виключає неоднозначність відновлення РМЗ. 

Ключові слова: радіометрія, надширокосмуговий радіометричний комплекс. 

 

V. V. Pavlikov, Kiem Nguyen Van, E. N. Tymoshchuk 

SYNTHESIS OF OPTIMAL ESTIMATION ALGORITHM OF RADIOMETRIC IMAGES 

IN RADIOMETRIC COMPLEX  

Using modern statistical information on the synthesis of radiometric systems (RMS), optimal 

algorithm for the formation of radiometric imaging (RMI) with the three-antenna ultra-wideband 

(UWB) radiometric system is synthesized and investigated. Analytical expression for the system 

ambiguity function (AF) is derived and examples of its simulation for different geometries is shown 

and the use of narrow-band, multi-band, UWB of the input path. It is shown that UWB and 

multiband signal processing allows to form AF with one main lobe. 

Keywords: radiometry, ultra-wideband radiometric complex. 
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JUSTIFICATION OF REQUIREMENTS FOR A LONG-TERM GROUND AUTOMATED 

COMPLEX OF SPACECRAFT CONTROL IN GEOSTATIONARY ORBIT 

 

 
In this article we present requirements for a long-term ground automated complex of spacecraft 

control in geostationary orbit, as a part of the methodology of enhancement of the functioning 

effectiveness of spacecraft control long-term systems. 

 

Existing approaches to construction of a long-term ground automated complex of spacecraft 

control in geostationary orbit are normally based on the use of landing procedures under which 

parameters and management are optimized, provided the display is essentially characterized by one 

task (goal). Herewith the ideology of parametric synthesis with using of all traditional search 

methods of optimization is used. For example, under the existing approaches and the availability of 

favorable financing terms, the duration of the process of creating modern samples of space systems 
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from concept to the first flight is at least 3-4 years, and under the development of fundamentally 

new concepts – is up to 7-10 years. In these circumstances, the price of possible research errors is 

naturally growing, which are practically impossible to fend off at the stage of systems application 

[1-2]. 

Current trends and features of the development of ground automated complexes of spacecraft 

control in geostationary orbit, as complex technical systems, are arising the requirements for quality 

and terms of their creation in terms of economy and resources. These requirements determine the 

urgency of developing the methodology of enhancement of the functioning effectiveness of 

spacecraft control long-term systems in geostationary orbit, under which to reach the required level 

of performance the best resources are used. Under the methodology, the authors mean set of 

principles, approaches, theoretical methods and techniques of research process improvement, 

implemented as a tested sequence of actions or operations (methods and techniques) to ensure the 

performance of conceptual synthesis [3] . 

 Formation and justification of the technical look of long-term ground automated complex of 

spacecraft control in geostationary orbit is the task of multicriteria parametric synthesis [2-4]. 

At the first stage of creating the adaptive ground automated complex of spacecraft control in 

geostationary orbit the designed object is described by a limited set of common parameters.  

The system will be definitely determined by the set of parameters  
1


jj

yy  which are 

optimized.
 
 

The analysis of projected conditions of creation and use of the system show the system of 

parametric restrictions on the numerical value of each characteristic in their entirety as: 

 

,
maxmin

1,α,jβyβ
jjj

                                        (1) 

 

where  βjmin, βjmax – respectively permissible lower and upper limits of numerical values change , 

and yj - –haracteristics. The quality system is evaluated by the set of partial conflicting criteria, 

which represent  the functions of parameters and form a m-dimensional vector: 

 

  .)(
1

m

ii
y


                                                                   (2) 

It is necessary to define such values of parameters  α
1j

jyy


 **  under which the vector of 

criteria is optimized (1) at known constraints (2). 

Considering the process of spacecraft control in geostationary orbit as a sequence of two 

stages - –aking a decision and its implementation - –n accordance with the following it is necessary 

to define following modification levels of administrative decision: theoretically found and 

practically implemented. In relation to the first the concept of "q“ality" ”hould be applied and to the 

other – “efficiency”. Thus, the quality of administrative decision - –s the degree to which the 

parameters of the selected decision alternative meet a particular system of characteristics that 

satisfies an operator and allows the efficient implementation of the decision. Therefore, the general 

requirements should include: scientific validity; unity; timeliness; reality; adaptability. 

The scientific validity of spacecraft control in geostationary orbit is primarily determined by 

the degree of consideration of space technology functioning and development, trends in the 

economy development and society as a whole. Therefore, the scientific validity of management 

depends on the competence of an expert who makes a decision at every level of management. An 

expert may be competent and make high-quality decisions and effectively implement it if only he 

has special knowledge. The decision will be competent if it adequately reflects the purpose and 

objectives of management based on knowledge of the real situation, with clear organization of the 

work of authorities, and also organization of the rapid restoration of broken administration. 

The most common properties of scientific validity are: stability, manageability, observation, 

identification, complexity, decomposition. 



 

 
  

 
76 

 Stability. The stability of the system refers to the ability to maintain its behavior at the output 

within certain limits at any time under small perturbations in the initial state and structure.  

 Manageability. The ability of system to pass from any initial state to the final state for limited 

time with acceptable impacts. Using the notion of manageability under the system analysis the 

question of scope will be pointed out, and under the synthesis - –he question of the fundamental 

structure and possible management restrictions. 

 Observation. System observation refers to the possibility of unambiguous determination of 

the condition and structure characteristics for a known signal at the output. 

 Identification. Identification refers to the opportunity to define the system structure for 

known signals at its input and output. If the system is identified, it is called closed, otherwise it is 

known as an open system [2,4]. 

 Complexity. The concept of complexity is associated with many different conditions of the 

system and the indivisibility of its structure. If the system consists of n elements, we can consider 

the n × (n-1) connections between them. 

 Decomposition. The ability of the system to split into independent parts (subsystems). 

Decomposition property of some systems (assessment tasks) is closely related to the property of 

observation. 

  Besides, it should be noted that for ground automated complex of spacecraft control in 

geostationary orbit, as a technical system, apart from these properties there are such important 

performance properties as reliability and efficiency. 

Analysis of processes that operate in the ground automated complex of spacecraft control in 

geostationary orbit shows two interconnected flows of signals: control signals flow and information 

flow. Control Flow is used to provide the desired purpose of system functioning. The information 

flow is used to develop the necessary control signals. Control Flow is related to optimization 

problem of system structure and condition of the system. Information flow is related to the problem 

of evaluation of the system condition and structure characteristics (with known structure). The 

interrelation of above entered concepts should be provided in a logical diagram (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Logic circuit interconnection properties of scientific validity 

 

Unity. Unity of spacecraft control in geostationary orbit can not be achieved except through a 

sequence of complementary, consistent partial solutions which have organizationally purposeful, 

motivating, controlling and regulating nature.  
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Timeliness. The quality of the decision made on spacecraft in geostationary orbit in terms of 

real time is determined by its timeliness.  

Reality. Decisions should be made and accepted considering the objective possibilities of 

space and ground segment.  

Thus, spacecraft control in geostationary orbit can be considered high-qualified if it meets all 

the requirements listed above. Herewith we are talking about the conditions of the system since the 

failure of at least one of them leads to defects in quality and therefore the loss of efficiency, or even 

impossibility of its implementation. 

Adaptability. Factor of changing impacts on the process of spacecraft control in 

geostationary orbit, dictates the necessity to perform another condition - –daptability. 

As it is known, the process of synthesis of system control always provides for, firstly, 

precisely articulated management goals, and secondly, the availability of a priori information about 

the management object and the nature of perturbation acting on it. The volume of a priori 

information may be different. However, in this case the principal one is the question of sufficiency 

or insufficiency of a priori information about the object for achievement of the articulated 

management goals.  

 Management systems, built by using a priori information, sufficient to achieve the goal of 

management, are related to non-adaptive, regardless of the implemented management principle, the 

presence of feedback, randomness or determination of perturbations, used computational tools, etc. 

If the volume of a priori information about object properties can not achieve the articulated control 

goals, then the focus should be on adaptive control system. Thus, the adaptive control systems 

should include only such systems, which are designed for operation under a priori uncertainty and 

which in the operation process automatically adapt to random changes in the properties of the object 

and the environment. 

According to the level of formalization of a priori uncertainty known approaches to building 

adaptive systems are divided into: parametric adaptation under which a priori uncertainty is the lack 

of knowledge of the parameters of the managing object, non-parametric adaptation, under which a 

priori uncertainty is not directly related to any parameters. 

In both cases, uncertainty is reduced on the basis of successive observations of input and 

output signals in the management process. The objectives of spacecraft in geostationary orbit in 

terms of setting are closer related to the objectives of parametric adaptation. 

According to the organization of process adaptation the used methods are divided into:  

searching, which are characterized by an iterative process of movement to achieve the required 

quality control; non-searching, based on the use of some necessary (sufficient) conditions of the 

required quality control. 

According to the purposes of organization adaptations can be distinguished as: systems with 

special properties, operation of which makes the management process take some required 

properties, which may include stability, sensitivity to any perturbation or a priori information errors, 

etc.; optimal systems which ensure minimization of some functionals, reflecting the quality of 

controlled movement. 

 The use of non-searching systems with parametric adaptation seems to be more perspective 

for the flight control of spacecraft in geostationary orbit. These systems allow the maximum use of 

a priori information about the structure and parameters of the spacecraft. 

           The most developed type of adaptive control systems are obviously adaptive optimal control 

systems that combine high adaptation to the operation conditions with the movement control 

optimization and energy consumption for management with the chosen criterion of quality. 

  Implementation of adaptive optimal control of spacecraft flight will provide an opportunity 

to successfully solve the problem of creating a new generation of ground automated control system 

spacecraft due to: a significant expansion of the range of conditions in the use of different types of 

spacecraft; provision of comprehensive optimization of system functions performance; increase of 

safety of the spacecraft flight, including boundary modes (near border areas of operational modes); 

decrease in time and resource spending for development and operation of certain elements of the 



 

 
  

 
78 

system due to the high level of unification. 

Among the current approaches to building adaptive spacecraft control systems in 

geostationary orbit, there are various theoretical premises and techniques. The analysis of 

publications [1,2,4,5] allows to draw conclusions about the current state and the construction of 

adaptive spacecraft flight control systems. 

 Conclusions. Firstly, the concept of building adaptive spacecraft flight control systems in 

geostationary orbit based on combination of identification process parameters, evaluation of the 

state and optimization of a control signal are dominant. Secondly, the most common at this time is 

the identification of the selected model parameters of spacecraft movement with the help of 

algorithms that implement the method of least squares. Thirdly, the creation of spacecraft control 

laws one can observe using analytical relations of the real process and its reference models, 

analytical use of regulators that allows to determine linear feedback for the line facilities, optimal in 

the sense of quadratic criteria. 

 Noteworthy is the idea of combination of different principles of automatic configuration 

management systems. Thus, the unification of a setting by the parameters of the environment 

parameter adaptation [4-7] allows to take advantage of these approaches without the defects 

inherent to each of them separately. Software configuration by environment settings will provide a 

high speed device control system until the changes in the state and compensate emerging issues of 

sustainability. 

                            Thus, nowadays the use of adaptive spacecraft control systems in geostationary orbit seems 

to be quite perspective. Research in this area, being developed in different countries, include 

sufficiently large number of approaches to the construction of such adaptive systems. However, in 

general, the problem of adaptive spacecraft control in geostationary orbit is far from comprehensive 

solution and that determines the relevance of research in this area. 
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ДИЗЕЛЬНЕ БІОПАЛИВО І ЙОГО ЯКІСТЬ 

 

 

Винахідник дизельного двигуна Рудольф Дизель в 1900 році на всесвітній виставці в 

Парижі демонтрував дизельний двигун, який працював на рослинній арахісовій олії [1]. Це 

вже потім, завдяки низькій ціні, нафтове паливо почало застосовуватись у дизельних 

двигунах і при їх подальшому удосконаленні основна увага приділялась нафтопродуктам [2].  

Збіднення родовищ корисних копалин і необхідність заміни мінерального палива на 

відновлюване заставляє людство для виробництва моторних палив застосовувати рослинні 

олії, деревину, відходи переробних і харчових виробництв, біогаз, водорослі тощо. 

За останні два десятиліття все збільшується використання дизельних палив,  

вироблених  з рослинних олій [2-7].  Дослідження по застосуванню рослинних олій і палив 

на їх основі проводяться такими відомими двигунобудівними фірмами:  Allis Chalmers, 

Caterpillar,  Cummins,  Jon Deere,  Perkins, General Motors (США); Ricardo,  Perkins 

(Великобританія);   Mercedes-Benz, Volkswagen, MAN, Henkelhausen, Porsche, Hats, Diesel 

(Германія); Volvo (Швеція); Tojota, Isusu (Японія)та ін. 

Проводяться також вагомі пошуки по застосуванню рослинних олій та їх ефірів в якості 

дизельного палива на теренах бувшого СРСР. Варто відмітити роботи МВТУ ім. Баумана, 

МДАУ ім. В.П. Горячкіна, Російського університету дружби народів, Клайпедського 

університету, Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. 

Київ), Харківського політехнічного інституту, Харківського національного технічного 

університету сільського господарства ім. П.Василенка та ін. 

На перший погляд технологія отримання метолових чи етилових ефірів жирних кислот 

рослинних олій здається надзвичайно простою (рис. 1), але це помилкова думка. Адже 

УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого проводить приймальні випробування обладнання і 

дослідження якісних показників дизельного біопалива багатьох українських виробників. 

Належне за якістю обладнання і паливо, яке відповідало б стандартам, було далеко не у всіх. 

Це тому що апаратурно-технологічне забезпечення хімічного синтезу ефірів рослинних олій 

було виконане без повного врахування хіміко-технологічних характеристик рослинної 

сировини, кількісного співвідношення і якості хімічних реагентів, що застосовувалися в 

реакції переестерифікації і на стадіях очищення ефірів, температурних і часових інтервалів 

при проведенні окремих етапів технологічного процесу [7].  

Спільні дослідження НУБіП України, УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого та ТОВ 

«Елерон»: ((44) 405-54-18; (67) 501-23-35, e-mail: suhenko@ukr.net) дозволили розробити такі 

апаратурно-технологічні схеми заводів для виробництва дизельного біопалива, які 

виключають отримання продукції низького гатунку і забезпечують відповідність палива 

названим вище стандартам. Це стало можливим завдяки використанню в їх модифікаціях 

(табл.1) інноваційних технічних рішень, захищених такими патентами України: № 73905 

«Прес для отримання рослинної олії», опубл. 15.09.05, бюл. № 9; № 30417 «Спосіб 

отримання метилових ефірів жирних кислот ріпакової олії», опубл. 15.11.2000, бюл. №6; 

№71405 «Пристрій для нагрівання рідини», опубл. 15.11.04, бюл. № 11; №23758 «Спосіб 

mailto:suhenko@ukr.net
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отримання метилових ефірів жирних кислот ріпакової олії», опубл. 11.06.07, бюл. №8; 

№27524 «Установка для стабілізації суміші вуглеводнів», опубл. 12.11.07, бюл. №13; № 

31696 «Роторний ректифікатор», опубл. 25.04.08 бюл. № 8; № 36177 «Роторна 

ректифікаційна установка» опубл. 10.10.08, бюл. № 10. 

 

 
Рис. 1. Спрощена технологічна схема виробництва  

дизельного біопалива з ріпаку 

 

За окремим замовленням можуть бути розроблені заводи більшої потужності. 

Загальна схема просторової компоновки обладнання міні-заводу МЗДП -1, 

продуктивністю 2 тони дизельного біопалива на добу подана на рис.2. Добре продумані 

конструкції окремих машин і апаратів дозволяють розмістити обладнання, наприклад, на 

металевій платформі розміром 8000 х 2400, провести його повне налагодження в умовах 

виробника і відправити на автомобільному причепі-довгомірі замовнику. На місці запуску 

обладнаня залишається лише підключити воду та електроенергію. 

Технологічний процес виробництва дизельного біопалива реалізується наступним 

чином. Насіння ріпаку (соняшнику, сої, кукурудзи тощо) автоматично, за допомогою 

шнекового транспортера, подається на прес 1, який приводиться в дію мотор-редуктором 2 

(рис. 3). Рівень насіння в бункері преса контролюється датчиками рівня 3 і 4, сигнали від 

яких поступають на контролер, вмонтований у шафу керування (на схемі не показана). При 

зниженні рівня насіння в бункері нижче щупа датчика 4 включається шнековий транспортер і 

насіння завантажується до рівня щупа датчика 3. 

З преса насосом 5 олія подається у відстійник-очищувач 6, де за допомогою лопатевого 

осаджувача 7 звільняється від залишків макухи (фузу). Рівень олії у відстійнику 

контролюється датчиками 8 і 9. Попередньо очищена олія за допомогою насоса 10 подається 

на фільтр-прес 11, на якому тиск контролюється манометром 12, а потім, за допомогою 

насоса 13 перекачується у збірну ємність 14, обладнану лопатевим змішувачем 15, 

нагрівачем 16 і термометром 17 та рівнеміром. Фуз з відстійника 6 насосом 18 подається в 

олійний прес для повторного відтискання, а макуха з преса видаляється на стрічковий 

транспортер і транспортується у комбікормовий цех. 



 

 
  

 
81 

Таблиця 1 

Технічні характеристики малогабаритних заводів 

для виробництва дизельного біопалива 
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МЗДП-1 Контейнерний,  

модульний* 

1,0-2,0** 8,02,42,9 6,5 44,09 0,50 1 2000 

МЗДП-2 Контейнерний,  2,0 9,02,43,0 6,75 48,5 0,65 1 2000 

МЗДП-3 модульний 3,0 9,52,43,1 6,9 50,2 0,70 2 2000 

МЗДП-4 Контейнерний,  4,0 10,02,43,2 7,2 52,5 0,70 2 2700 

МЗДП-5 модульний 5,0 12,02,43,5 7,5 55,0 0,75 2 3000 

МЗДП-10 стаціонарний 10,0 12,04,84,0 11,5 85,0 0,80 3 3000 

* Завод має олійний, естерний та очисний модулі, які можуть поставлятись замовнику 

окремо 

** За умови комплектування двома додатковими місткостями об’ємом 1,2 м
3
 для 

відстоювання палива 

 

 
 

Рис. 2 - –агальна схема обладнання міні-заводу МЗДП-1  

для виробництва дизельного біопалива:  

1 - –еактор; 2 - –істкість для суміші метанолу та КОН; 3 - –парат ректифікації; 4 - –дсорбер; 5 

- –акуум-насос; 6 - –ільтр-прес; 7 - –ідтискний прес; 8 - –істкість для накопичення олії; 9 - –

ідстійник; 10 - –афа керування; 11 - –одонагрівач; 12 - –істкість для води; 13-сепаратор 
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У збірнику чистої олії 14 олія нагрівається до заданої температури, очищується від 

фосфатів абсорбентом «Фосфолісорб» та проводиться до відповідного рівня кислотності. 

Попередньо очищена і підігріта до температури реакції переестерифікації олія насосом 

19 через пластинчастий теплообмінник 20 подається у реактор 21, обладнаний лопатевим 22 і 

кавітаційним (не показаний) змішувачами, термометром 23, датчиком рівня рідини 24 і 

витяжним вентилятором 25. 

В апараті 26, обладнаному лопатевим змішувачем 27 та датчиком рівня 28, попередньо 

готується спиртово-каталітичний розчин (наприклад, метиловий спирт та їдкий калій), який 

подається насосом 19 у реактор 21. При постійному перемішуванні і підігріванні у реакторі 

відбувається утворення естерів (наприклад, метилових ефірів жирних кислот ріпакової олії), 

які за хімічним складом та властивостями близькі до мінерального дизельного палива. 

Після завершення реакції переестерифікації та відстоювання реагуючої суміші з 

реактора 21 насосом 29 видаляється гліцерол (сирий гліцерин). Потім у реактор насосом 30 

подається попередньо підготовлений мийний розчин (кислий або нейтральний) з місткості 

31, обладнаної датчиком рівня 32. Цей розчин дозволяє попередньо відбирати з палива мило, 

метанол і поверхнево-активні речовини, що випадають в осад, який видаляється з 

реакторанасосом 29, акумулюється у збірній місткості  (на рис. 3 не показана) та 

відправляється на додаткову обробку для вилучення з нього окремих корисних фракцій, які 

застосовують для приготування мийних засобів і змішувально-охолоджувальних рідин для 

металообробки. 

Отримані естери з реактора 21, за допомогою напірного 19 і циркуляційного 33 насосів, 

подаються через пластинчастий теплообмінник в роторну ректифікаційну установку 35, 

укомплектовану вакуумним насосом 36, де відбувається розділення продуктів реакції на 

естери, водяні і метилові пари та побічні продукти. Продуктивність ректифікаційної 

установка контролюється ротаметрами 37 і 38, а температура процесу – термометром 39. 

Пари метанолу і води конденсуються в адсорбері 40, обладнаному термометром 41. 

Регенерований метанол повертається в апарат 26, а вода – у спеціальний накопичувач для 

подальшого застосування в якості холодильного агента. 

Попередньо очищені від води та метанолу олійні естери, пройшовши через систему 

фільтрів 42, заповнених адсорбентом «Амберлайт», додатково очищується від води, 

гліцерину, мила і попадають у збірну місткість 43, з’єднану з сепаратором 44. У сепараторі 

44 з естерів додатково виділяється конденсат води, який утворюється у транспортувальних 

трубопроводах, частинки адсорбенту, продукти гідроерозійного і кавітаційного руйнування 

крильчаток насосів і трубопроводів, залишкові включення гліцерину, мила і олії, яка не 

вступила в реакцію. 

Чисті естери збирають у місткість 45, а потім перекачуються у заправочну колонку. 

Завдяки попередньому очищенню сировини від фосфатів і коригуванню кислотності 

олії з застосуванням адсорбенту «Фосфолісорб», використанню роторної ректифікаційної 

установки 35 вакуумного насоса 36 (рис. 4), системі фільтрів 42 з адсорбентом «Амберлайт» 

та сепаратора 44 вдалося отримати дизельне паливо, яке за якістю відповідає 

американському (FSTM D-6751), європейському (EN 14214) та вітчизняному (ДСТУ 

6081:2009) стандартам. 

Точне виконання технологічного регламенту виробництва дизельного біопалива 

забезпечується застосуванням мікропроцесора, вбудованого в шафу автоматичного 

керування міні-заводом (рис. 5). Система датчиків контролює температуру і об’єм реагентів, 

а сигнали від них поступають на мікропроцесор, який їх аналізує співставляє в часі і 

контролює і реалізує всі елементи технологічного процесу в автоматичному режимі. Жоден 

елемент технологічного регламенту не може бути невиконаним, або не повністю виконаним, 

що гарантує високу якість палива і повне проходження реакції переестерифікації. 



 

 
  

 
84 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Вакуумний насос для осушування 

дизельного біопалива 

Рис. 5. Шафа автоматичного  

керування заводом 

 

Особливе місце в апаратурному оформленні технологічного процесу займає роторна 

ректифікаційна установка, конструктивне виконання якої для заводів різної потужності може 

бути різним. На рис. 6 подана конструктивна схема установки для заводу продуктивністю 5 

тонн дизельного біопалива на добу. 

 

 
а 

 

 
б 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Роторна ректифікаційна установка: 

а – принципова конструктивна схема; б – 

лопатеве робоче колесо 

 

Роторна ректифікаційна установка складається з секційного корпусу 1, який 

утворюється з'є’нанням циліндричних корпусів окремих масообмінних тарілок 2. Куб 3 

розміщується під секційним корпусом. Вбудований вертикальний кожухотрубний 

конденсатор 4 приєднується до верхньої секції корпусу. Над конденсатором знаходиться 

камера 5 для неконденсованих парів та газів. Співвісно до корпусу ректифікатора 

розміщується вал 6, який приводиться в обертовий рух електродвигуном 7. На валу жорстко 

кріпляться лопатеве робоче колесо 8 для відбору конденсату і створення тяги в корпусі, та 

розпилюючі ротори 9 у кожній секції апарату. Для підводу початкової суміші в корпусі 
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встановлено вхідний патрубок 10. В нижній частині куба 3 розташовано патрубок 11 для 

відведення кубової рідини. З верхньою масообмінною тарілкою з'є’наний патрубок 12 для 

відведення дистиляту. З камери 5 виходить труба 13 для виведення не сконденсованих газів, 

яка приєднана до вхідного патрубка 14 винесеного додаткового конденсатора 15. Вихідний 

патрубок 16 винесеного додаткового конденсатора 15 призначений для виведення з роторної 

ректифікаційної установки конденсату найбільш низькокиплячих речовин початкового 

продукту. Патрубки 17 і 18 призначені, відповідно, для підведення та виведення 

охолоджувальної води з конденсаторної системи. Переточна труба 19 поєднує між собою 

охолоджувальні контури винесеного додаткового конденсатора 15 та вбудованого 

конденсатора 4. 

Лопатеве робоче колесо 8 складається з лопатей 20, приєднаних до маточини 21, яка 

кріпиться під конденсаційними трубками на одному валу з розпилюючими роторами. 

Роторна ректифікаційна установка працює наступним чином. Даний роторний 

ректифікатор є установкою безперервної дії комбінованого типу, яка складається з 

вичерпуючої (нижньої) частини, укріплюючої (верхньої) частини, вбудованого конденсатора 

та винесеного додаткового конденсатора. Початкова суміш через патрубок 10 подається на 

верхню тарілку вичерпуючої частини колони. Потім суміш захоплюється розпилюючим 

ротором 9 та розбивається на окремі краплини, які розбризкуються в об'є’і масообмінної 

секції. Оскільки відбувається безперервне живлення роторної ректифікаційної установки 

початковою сумішшю, то надлишок суміші послідовно переливається з вищої на нижчу 

секцію вичерпуючої частини установки. Пари низькокиплячих речовин, що утворилися на 

нижчих тарілках, в результаті випаровування низькокиплячих компонентів суміші під дією 

вакууму, вступають у масообмінну реакцію з краплинами, насичуються низькокиплячими 

компонентами і піднімаються далі в укріплюючу частину. З нижньої тарілки вичерпуючої 

частини кубова рідина стікає у куб 3 ректифікатора і постійно виводиться з нього через 

вихідний патрубок 11. Пари низьокиплячого компоненту з вищою температурою кипіння, 

пройшовши масообмінні тарілки вичерпуючої та укріплюючої частини, конденсуються у 

вбудованому конденсаторі 4. Конденсат стікає з конденсаційних трубок на лопаті 20 

лопатевого робочого колеса 8. Лопаті мають клиновидну форму з широкою основою та 

бортом, розміщеним під кутом 10°-50° до основи. Вони жорстко кріпляться до маточини 

робочого колеса, розміщені під кутом 5°-60° до горизонту і піднята грань кожної лопаті на 

10-40 мм перекриває опущену грань наступної. При цьому конденсат, що потрапляє на 

основу лопаті, відкидається з її поверхні відцентровою силою і стікає по краплевловлювачу 

на верхню тарілку укріплюючої частини апарату. Далі, аналогічно до руху початкового 

продукту, дистилят розбризкується розпилюючим ротором, при чому проводиться постійний 

відбір дистиляту із забірної чаші верхньої тарілки через патрубок 12, а надлишок дистиляту, 

у вигляді флегми, стікає на нижні тарілки укріплюючої частини. Одночасно, пари 

низькокиплячого компоненту з нижчою температурою кипіння (несконденсовані гази) 

проходять через конденсаційні трубки вбудованого конденсатора 4, камеру 5 і по трубі 13, 

для виведення несконденсованих газів, подаються до винесеного додаткового конденсатора 

15 де конденсуються. Конденсат низькокиплячого компоненту з нижчою температурою 

кипіння виводиться з винесеного додаткового конденсатора через патрубок 16. В 

конденсаторну систему охолоджувальна вода подається через вхідний патрубок 17 і 

проходить спочатку охолоджувальний контур винесеного додаткового конденсатора 15, а 

потім, по переточній трубі 19, потрапляє в охолоджувальний контур вбудованого 

конденсатора 4 і виводиться з установки через вихідний патрубок 18. Застосування 

описаного типу конденсаторної системи дозволяє економити водяні ресурси, а також більш 

раціонально використовувати воду як холодоносій. 

Використання такої конструкції роторної ректифікаційної установки дозволяє значно 

підвищити ефективність масообмінного процесу та кінцеву концентрацію і чистоту вихідних 

фракцій, знизити кількість втрат компонентів від краплевитягу та неповної конденсації, 

економити водяні, енергетичні ресурси та конструкційні матеріали спростити та здешевити 
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обслуговування та експлуатацію обладнання, зменшити виробничі площі енергетичні 

ресурси та конструкційні матеріали, та збільшити мобільність обладнання. Ректифікаційна 

установка дозволяє якісно розділити всі складові суміші, що утворюється в реакторі під час 

переестерифікації рослинних олій. 

За умови використання для виробництва дизельного біопалива рафінованої олії і 

застосування описаної роторної ректифікаційної установки, можна значно спростити 

апаратурне і матеріальне забезпечення технологічного процесу, а саме: 

- відпадає необхідність у використанні абсорбенту «Фосфолісорб» та адсорбенту 

«Амберлайт»; 

- видалення з естерів води, метанолу, мила та гліцерину можна проводити 

безпосередньо у роторному ректифікаторі без використання абсорбера (поз. 40, рис. 3); 

- відпадає необхідність у застосуванні сепаратора (поз. 44 рис. 3); 

- немає необхідності у застосуванні проміжної місткості (поз. 43, рис.3) 

Вже після ректифікаційної установки паливо повністю відповідає названим вище 

стандартам. Тому без таких удосконалень годі сподіватись отримати якісне паливо.  

У УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого провів приймальні випробування міні-заводу МЗДП-1 

у ВАТ «Проскурів» (м. Хмельницький), де він експлуатується. 

В протоколі випробувань (від 27.11.07 р., № 01-44-07) відмічено, що за складом і 

комплектацією обладнання відповідає технічній документації, а якість біопалива відповідає 

вимогам стандартів. 

Обслуговування обладнання просте, не потребує великих фізичних навантажень, 

напруженості праці, прийняття складних рішень під час виконання технологічного процесу 

та високої кваліфікації оператора. Основний технологічний процес автоматизовано і виконує 

його обладнання. 

В завдання оператора входить керування обладнанням, спостереження за його роботою 

та проведення технічного і технологічного обслуговування. Органи керування та засоби 

відображення інформації розміщені відповідно в зоні легкої досяжності рук оператора і в 

зоні видимості його очей. Зусилля на органах керування не перевищують допустимих 

значень. 

Технологічний процес проходить в достатньо герметичних умовах, тому викид 

шкідливих речовин в повітря зони дихання оператора виключений. 

Рівні шуму в робочій зоні оператора не перевищують норми, а конструкція 

електрообладнання відповідає вимогам нормативних документів за показниками 

електробезпеки. 

На відміну від аналогів міні-завод побудований за модульним принципом, легко 

вводиться в експлуатацію і транспортується (рис. 7).  

Нові технічні рішення, закладені в конструкціях міні-заводів дозволили отримати 

якісне біопаливо (табл. 2). Так, кінематична в”язкість за температури 40
0
С становить 4.75 

мм
2
/с, що відповідає вимогам стандартів (3,5-5,0 мм

2
/с), температура спалаху в закритому 

тиглі становить 175
0
С (за євростандартом не менше 120

0
С), що позитивно впливає на роботу 

дизельних двигунів. Густина палива за температури 15
0
С становить 883 кг/м

3
, що також у 

межах норми.   Метанол, вода, сірка, гліцерин, механічні домішки та залишки мила у паливі 

зовсім відсутні, а тому його можна вважати екологічно чистим і безпечним у використанні. 

Цетанове число складає 53 (за стандартом не менше 51), що забезпечує ефективне 

спалювання у двигуні, а кислотне число не перевищує 0,13 мгКОН/г (за стандартом не 

більше 0,5).   

Паливо, отримане на заводі, сертифіковане і придатне для використання у дизельних 

двигунах як у чистому вигляді, так і в сумішах з традиційним мінеральним паливом. 

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого рекомендував освоїти серійне виробництво заводів. 

Завод МЗДП-1 демонтувався на виставках «Інтер-АГРО 2006», «Україна аграрна 

2007», «Агро-2007 НВЦ», «Агро-2008 НВЦ». Розробники отримали бронзову медаль 
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Міністерства аграрної політики України та Української академії аграрних наук. Завод 

безпечний в експлуатації і має високий рівень показників надійності. 

 

 

 
Рис. 7. Відвантажений споживачеві міні-завод  

продуктивністю 2 тонни дизельного біопалива на добу 

 

Таблиця 2 

Основні якісні показники виробленого біопалива 

№ 

п/п 

Показники Значення 

1. Кінематична в’язкість за температури 40С, мм
2
/с 3,50-4,75 

2. Температура спалаху в закритому тиглі, С 165-175 

3. Густина за температури 20С, кг/м
3
 875-885 

4. Цетанове число 52-54 

5. Кислотне число, мгКОН/г 0,10-0,13 

6. Коксування, % 0,15-0,25 

7. Вміст метанолу, лугу, води, сірки та механічних 

домішок 

відсутні 

8. Відповідність стандарту EN 14214 відповідає 

 

Результати виконаної роботи можуть бути реалізовані на підприємствах 

підпорядкованих Мінпромполітики, Мінагрополітики, Мінтрансу, сільськогосподарських і 

транспортних підприємствах та в нафтопереробній промисловості для отримання сумішевих 

палив. Особливо доцільно застосувати якісне біопаливо у великих містах для зменшення 

впливу викидів двигунів на людей та навколишнє середовище. 
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КОСМІЧНИХ ОБ'Є’ТІВ  

 

 

У даній статті розглядаються особливості ідентифікації геостаціонарних космічних 

об’єктів. Наведена методика ведення зонального каталогу геостаціонарних космічних 

об’єктів за умови відсутності даних про космічні апарати у міжнародних каталогах. 
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У даний час приділяється значна увага спостереженню за космічними апаратами, які 

знаходяться на геостаціонарної орбіті та уточненню даних про їх місцезнаходження [1-5].  

Відомо, що на космічний апарат впливають сили гравітації, тому він постійно змінює своє 

місцезнаходження.  Для підтримки космічного апарата у визначених границях 

застосовуються коректувальні двигуни, які встановлені на самому космічному апараті та за 

допомогою яких здійснюються маневри щодо стабілізації космічного апарата. У випадку 

закінчення ресурсу космічного апарата він змінює місцезнаходження та починає рух до точок 

лібрації. Такі космічні апарати є блукаючими. Внаслідок того, що службова апаратура таких 

космічних апаратів не функціонує, з’являється імовірність зіткнення космічних апаратів. 

Враховуючі обставини рідкого оновлення в відкритих каталогах або відсутності, 

спотворення  даних щодо параметрів руху більшості космічних апаратів, завдання визначення 

параметрів космічних апаратів на геостаціонарної орбіті за допомогою існуючих власних 

засобів наземного автоматизованого комплексу управління космічними апаратами та 

завдання ведення й підтримка зонального каталогу геостаціонарних космічних об’єктів 

стають дуже актуальними. Застосування оптико-електронних та оптичних засобів 

обумовлено, насамперед, їх технічними можливостями щодо вимірювання кутових координат 

високоеліптичних космічних апаратів та космічних апаратів на геостаціонарній орбіті з 

високою точністю. 

Одними з основних вимірювальних наземних засобів, які функціонують в рамках 

наземного автоматизованого комплексу управління космічними апаратами, є відокремлені 

радіотехнічні вузли (ВРТВ) (рис.1) та оптико-електронні системи «Сажень-С» (рис.2) [2].  

ВРТВ функціонують в активному режимі та дозволяють виявляти та супроводжувати 

космічні об’єкти в зоні радіусом приблизно 5100 км, що дозоляє ідентифікувати більшість 
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низькоорбітальних космічних апаратів та деякі високоорбітальні космічні апарати на 

низхідній траєкторії руху. Однак, для ідентифікації космічних об’єктів на геостаціонарній 

орбіті їх застосування стає проблематичним. 

 

 

 

 

Рис. 1. Відокремлені радіотехнічні вузли 

(ВРТВ) 

Рис. 2. Квантово-оптична система  

«Сажень-С» 

 
 

 

Рис. 3. Дуга геостаціонарної орбіти, яка спостерігається квантово-

оптичними системами «Сажень-С» 

 

 

Рис. 4. Місцезнаходження космічних апаратів, яких немає  

у відкритих каталогах 
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Квантово-оптична система «Сажень-С» призначена для високоточних вимірювань 

дальності та кутових координат космічних об’єктів, які знаходяться на низьких, 

високоеліптичних та геостаціонарних орбітах. Для проведення спостережень 

використовувалася квантово-оптичні системи «Сажень-С» (м. Евпатория, м. Дунаєвці). 

Дуга геостаціонарної орбіти, яка сканувалася квантово-оптичними системами, 

знаходилася в наступних межах: з 20º пн.ш. до 20º пв.ш. та з 30º зх.д. до 90º сх.д. (рис. 3). 

Дана дуга була поділена на 12 секторів. Такий розподіл дозволив оптимально планувати 

роботи оптичних засобів, виявляти можливі місцезнаходження космічних апаратів, 

координатні дані про котрі відсутні в офіційних каталогах.  

Протягом 3-4 діб здійснюється спостереження за космічними об’єктами у встановлених 

границях. За результатами спостережень уточнюються начальні умови (цілевказівки) руху 

космічних об’єктів. За результатами аналізу спостережень здійснюється виявлення нових 

космічних апаратів з нестабільною орбітою та перехід у наступний сектор спостереження.   

Спостереження плануються у двох режимах: по цілевказівкам, які розраховані з 

міжнародних відкритих каталогів та каталогу наземного автоматизованого комплексу 

управління; по цілевказівкам, які розраховані із спостереження визначеного сектору дуги 

геостаціонарної орбіти (рис. 4). 

Розроблена методика дозволяє функціонувати із координатними даними різних джерел, 

здійснювати оцінку стану космічної обстановки на геостаціонарної орбіті.   

На рис. 6 наведене зображення порівняння з координатними даними, отриманими за 

допомогою розробленої методики та координатними даними за каталогом  Північно-

Американського командування аерокосмічної оборони NORAD (North American Aerospace 

Defense Command) по космічному об’єкту №23680. Технічні характеристики космічного 

обєкта № 23680 (рис. 7) наступні: назва - –uch (Luch-1 similar); номер в каталозі NORAD - –

3680; міжнародний номер - –995-054A; дата запуску - –1.10.1995; належність - –осія; 

призначення - –в'я’ок та передавання даних; ракeтоносій - –roton-K Blok-DM-2; космодром 

запуску - –айконур; замовник - –О РФ; маса - –600 кг; орбіта - –еостаціонарна. 
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Рис.5. Алгоритм методики ведення зонального каталогу  

геостаціонарних космічних об’єктів 

 

Похибка вимірювань по кутовим координатам складає порядку 10 сек, що достатньо 

для якісного супроводу  космічних об’єктів засобами наземного автоматизованого 

комплексу управління.  



 

 
  

 
91 

 

 

 
Рис. 6. Порівняння вимірювань квантово-оптичних систем та NORAD  

по космічному об’єкту № 23680 
 

Враховуючі обмеження на кількість космічних апаратів на геостаціонарної орбіті, 

можливий випадок, коли космічні об’єкти знаходяться досить близько один від іншого 

(ефект коллокації). У цьому випадку одним цілевказівкам відповідає декілька космічних 

об’єктів.  Для виключення похибки ідентифікації вимірювань проводиться прогнозування 

вимірювань NORAD на поточну добу. За результатами прогнозу будується прогностичний 

рух космічного апарату на геостаціонарної орбіті (так звана «вісімка»). У тому випадку, коли 

вимірювання квантово-оптичної системи знаходиться у межах прогностичного руху, 

вимірювання належить космічному об’єкту, який спостерігається.  Після цього проводиться 

уточнення початкових умов та 

занесення космічної обстановки на 

карту (рис. 8). 

Для виявлення космічних 

об’єктів, які дрейфують, також 

застосовують вищенаведений спосіб. 

В результаті досліджень було 

визначено декілька космічних 

об’єктів, зміщення яких склало 

більше 30º по довготі за місяць. Так, 

наприклад, на рис. 9, надається 

космічний об’єкт № 25086, який 

дрейфує. 

 

Технічні характеристики космічного об’єкта 

№ 25806 наступні: назва - –alaxy 8i, 8iR; номер в 

каталозі NORAD - –5086; міжнародний номер - –997-

078A; належність - –ША; призначення - –в'я’ок та передавання даних; опeрaтoр - –anAmSat; 

власники - –омпанії Hughes/Boeing; склад апаратури - –2 передавальних прилади Ku-

діапазону; двигуни: R-4D-11-300, 4 XIPS - –3 іонних двигунів; маса - –537 кг; орбіта - –

еостаціонарна [5]. 

 

Рис. 7. Луч - – (Luch-1 similar) 
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Рис. 8. Ідентифікація вимірювань квантово-оптичної системи  

з відкритим каталогом  

 

 
 

Рис. 9. Космічний об’єкт № 25086, який дрейфує 

За результати спостереження 

отримані дані про зміщення 

космічного об’єкта №25086 у бік, 

протилежний обертанню Землі, що 

дозволяє зробити висновок про 

здійснений маневр, у результаті 

якого космічний об’єкт тимчасово 

перемістився на більш високу 

орбіту. В подальшому, за даними 

вимірювань, при досягненні 

визначеної довготи космічний об’єкт здійснив маневр для повернення на геостаціонарну 

орбіту (рис.10). 

 
 

Рис. 10. КА № 25086 (Galaxy 8iR) 
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Ідентифікація вимірювань і розрахунок параметрів руху некаталогізованих КА є 

актуальним завданням у зв'я’ку з тим, що міжнародні каталоги не дають досить повної 

інформації про існуючі КА. 

Виявлення дрейфуючих КА дозволить раціонально використовувати ресурси при 

плануванні сеансів спостереження, тому що координатна інформація по КА зі стабільною 

орбітою не вимагає щоденного уточнення. Це дозволить підвищити якість оцінки зміни 

космічної обстановки. 

Слід зазначити перевагу застосування даної методики у тому випадку, коли 

місцезнаходження КА невідоме, зокрема, коли координатна інформація відсутня в 

міжнародних каталогах. Також необхідно зауважити про наявність обмежень при 

використанні вищевказаної методики за погодними умовами. 

Таким чином, для вирішення проблем коллокації та ідентифікації космічних об'є’тів на 

геостаціонарній орбіті варто використовувати розроблену методику ведення зонального 

каталогу. 
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Богомья В.И. 

ОСОБЕННОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ГЕОСТАЦИОНАРНЫХ КОСМИЧЕСКИХ 

ОБЪЕКТОВ  
В данной статье рассматриваются особенности идентификации геостационарных 

космических объектов. Приведенная методика ведения зонального каталога 

геостационарных космических объектов показывает положительные результаты даже в 

условиях отсутствия данных про космические аппараты в международных каталогах. 

Ключевые слова: методика ведения зонального каталога, геостационарный космический 

объект. 

 
V. Bogomya  

THE FEATURES OF AUTHENTICATION OF GEOSTATIONARY SPACE OBJECTS 

The article discusses some issues about the features of authentication of geostationary space 

objects. The brought methodology over of conduct of zonal catalogue of geostationary space objects 

shows positive results even in the conditions of null data about space vehicles in international 

catalogues. 

Keywords: methodology of conduct of zonal catalogue, geostationary space object. 
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ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ТА ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ КОСМІНИХ АПАРАТІВ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗЕМЛІ 
 

Однією з головних задач комплексних досліджень космічної системи спостереження Землі 

є визначення критеріїв та показників ефективності функціонування космічних апаратів 

дістанційного зондування Землі з урахуванням виконання завдань в інтересах екологічного 

моніторінгу, отримання кількісних характеристик для наукового обґрунтовування вимог, 

оцінки ефективності системи і якості функціонування її окремих ланок [1–5].  

Усю сукупність показників, яка складає критеріальний базис оцінки якості системи, 

можна умовно об'є’нати в дві крупні групи. 

До першої з них відносяться показники узагальненої інформативності, цільові 

характеристики системи, такі як продуктивність, оперативність збору і доведення 

відеоінформації до галузевих споживачів, періодичність оновлення даних спостереження 

[4,5]. 

Друга група включає експлуатаційно-технічні і техніко-економічні показники, що 

дозволяють оцінювати надійнісні, точнісні, ресурсні, вартісні, енергетичні і інші властивості 

системи. 

Розглянемо структуру і кількісні, аналітичні і алгоритмічні співвідношення для сукупності 

узагальнених і часткових показників ефективності космічної системи спостереження Землі. 

Враховуючи, що методологія системних досліджень   відноситься    до     широкого    

класу    інформаційних комплексів   крупного   масштабу,  група показників інформативності 

космічної системи повинна бути здатної дати більш повну і багатобічну оцінку її  

інформаційних  властивостей. З  позиції цих вимог у якості критеріальної  основи  оцінки 

подібних  властивостей   системи можуть виступати  такі  цільові  показники  як:   

вірогідність  своєчасного   отримання   інформації   заданого   об'є’у  і   якості; інформаційна 

продуктивність (інтегральна, динамічна, абсолютна і відносна) і баланс інформативності; 

оперативність доставки інформації, що виражає сумарні часові витрати, норму оперативності 

і динамічну функцію часового дефіциту; періодичність спостереження (спостереження), що 

відображає балістичну і ефективну регулярність оновлення інформації і кратність зйомки 

наземних сюжетів [1]. 

Як еквівалент, що сумарно враховує інформативні властивості системи, може бути 

прийнята вірогідність )( *
SS NNP    отримання космічною системою за час Т заданого об'є’у 

інформації спостереження, де  SN , SN *   відповідно кількість об'є’тів спостереження, що 

необхідна і фактично спостерігається. 

Інший узагальнений показник — інформаційна продуктивність системи - –арактеризує 

пропускну спроможність космічної системи спосчтереження за певний період її 

функціонування. Залежно від тривалості досліджуваного періоду слід розрізняти інтегральну 

і динамічну продуктивності. 

Інтегральна продуктивність комплексу спостереження, її орбітальної або наземної 

підсистем характеризує їх сумарну продуктивність за достатньо великий  відрізок часу  t,0  - 

рік, сезон, місяць, доба, частина доби або група витків. 

Показник динамічної продуктивності служить для кількісної оцінки інформаційних 

можливостей системи в даний момент або на порівняно невеликому відрізку часу – за виток 

польоту супутника або за час прольоту ним певної зони території, регіону. 
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Продуктивність системи і її складових компонентів може виражатися також в абсолютних 

 ],0[ tN  або відносних )(   величинах. 

Абсолютна продуктивність N. Цей частковий показник взаємозв'я’аний з узагальненим 

показником інформативності, є його компонентом і відображає можливості космічної 

системи по "о«хвату" »постереженням районів за відрізок часу  t,0   при певній наземній 

ситуації в районах, що вивчаються. 

Показник  tN ,0  є абсолютним значенням числа природних об'є’тів, які можуть 

спостерігатися (експонуватися) системою з урахуванням обмежень по освітленості і 

хмарності та інш. 

Для визначення інтегральної або динамічної продуктивності системи або, наприклад, 

орбітальної підсистеми, може бути використаний вираз  
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де en   – число    експонованих   кадрів    (зйомок)    в   районі спостереження природних 

ресурсів;  

   M – частота повторюваності хмарності   балів.   

При  моделюванні  бортових засобів радіолокаційного огляду  у цьому виразі повинен 

бути виключеним останній помножувач – 
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Відносна продуктивність    характеризує значення частки, яку  складає  число  об'є’тів   

(або  кадрів), які експонуються системою за деякий   період функціонування від їх загального 

числа N.   Цей   показник може бути представлений у вигляді  
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Баланс інформативності може служити самою узагальнюючою 

характеристикою інформаційних можливостей космічної системи спостереження. 

Розрахунки по цьому показнику і побудовані на їх основі епюри балансу інформативності, 

дозволяють провести всебічний багатофакторний аналіз якості функціонування космічної 

системи і її ланок. При цьому досягається кількісна оцінка загального резерву 

інформативності системи за рахунок скорочення виявлених втрат і вибору 

найраціональніших характеристик процесу. У результаті дослідних або проектувальних робіт 

одержуємо конкретні дані для розробки аргументованих рекомендацій по технико-

організаційним заходам при модернізації зразків бортових і наземних засобів і космічної 

системи у цілому [2]. 

Умову інформаційного балансу можна виразити залежністю 
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де  tN ,0   – об'є’ відеоінформації (кадрів, об'є’тів), отриманий і виданий системою 

споживачам за інтервал часу ],0[ t ;  

           BN  – число витків КА, що забезпечує суцільне перекриття смугами
  
спостереження  

регіонів;  

         LiN –  число  експонованих кадрів (об'є’тів) в i й смузі огляду супутника;  
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       jN   – об'є’ інформації, що втрачається в результаті впливу j го фактору, 

наприклад, 

                    хмарності, недостатньої освітленості, обмежень по кількості і швидкості            

                   переорієнтації супутника по крену, а також їх сукупної дії. 

Завершуючи розгляд питань інформаційної продуктивності, слід зазначити, що для більш 

детальної оцінки інформаційних можливостей системи і її підсистем можуть 

використовуватися часткові показники. До основних з них можна віднести наступні.  

Вірогідність збору і доставки на систему наземних пунктів всього об'є’у 

відеоінформації, накопиченої на борту супутника протягом часу цТ
визначається за 

допомогою формули  

 

ГHiКП kPТP )()( 21   , 

де      KТ – час передачі "е«вівалентного (узагальненого) кадру";» 

21, – коефіцієнти розподілу )( KТf , які залежать від умов функціонування і параметрів 

системи; 

     HiP – вірогідність безвітказної роботи i типу відеозасобів;  

      Гk – коефіцієнт готовності наземних засобів прийому. 

Відносний об'є’ накопиченої на борту інформації при обмеженій місткості   

накопичувача визначається за допомогою формули [3]  
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де e

e Nn ,1,0 – число кадрів, експонованих на витку;  

                  en
K – число витків, на яких отримано en  кадрів. 

Потенційна продуктивність бортових відеозасобів за умов освітленості – відносна 

частка Д  доступних для спостереження об'є’тів визначається за допомогою формули  
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де 
CN – число доступних для зйомки об'є’тів, що знаходяться у зоні експонування (освітленої 

плями на земній поверхні) на протязі часу функціонування  системи з урахуванням схилу 

Сонця   в різні сезони iz  (зима, літо і тд.);   

     e  – чутливість бортової цільової апаратури;  

        – прецессия орбіти космічного апарату;  

     стt – час старту штучного супутника Землі. 

Продуктивність операторів групи обробки відеоінформації на борту пілотованого 

космічного апарату або наземному пункті прийому, визначається через кількість обробленої 

інформації і сумарну величину трудових витрат 
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Тут середні трудові витрати T  можуть бути вираженими в різних одиницях: обрT  - 

витрачений час на обробку інформації; ДN - число задіяних операторів; людино-годинах 

тощо. 
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Оперативність системи. Для оцінки "ш«идкодії" »осмічної системи при отриманні 

відеоінформації або оперативності проведення ряду технологічних операцій може 

притягуватися сукупність показників, кількісно характеризуючих сумарні часові витрати на 

рішення задачі і час застарівання інформації. 

За основний показник оперативності системи може бути прийнято  математичне 

очікування сумарних часових витрат на спостереження конкретного об’єкта [4] 
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де срT – сумарний час на розробку і видачу на борт супутника програми роботи відеозасобів;  

   BN – число потрібних витків (проходжень КА системи) для обстеження об'є’тів у 

протяжному районі;
  

     ДT – інтервал між моментом зйомки останнього об'є’ту в смузі огляду і моментом передачі 

на землю інформації (час доставки);  

 обз  – тривалість огляду району, яка відповідає часу прольоту супутника між першим і 

останнім експонованим об'є’том в смузі огляду;  

    B – час виходу КА до району, що вивчається; 

    C – тривалість сеансу зв'я’ку "к«смос - –емля";» 

 обр – тривалість наземної обробки і видачі інформації галузевим споживачам за виток або 

групу витків. 

Якщо через допT  позначити допустимий час затримки інформації, то як один з показників 

оперативності може бути вибрана норма оперативності, що виражається  співвідношенням  
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Для характеристики застарівання інформації можна використовувати вірогідність 

 

)( допзз ТTPP   

того, що час затримки ][  TMTз  відеоінформації, отриманої в районі, що спостерігається, 

не перевершить заданого або допустимого значення. 

Останній показник оперативності пов'я’аний з якістю обслуговування є динамічна 

функція дефіциту часу обслуговування на борту орбітальної станції або наземному пункті 

прийому інформації і визначається за допомогою формули 
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Таким чином, запропоновані в статті критерії та показники ефективності функціонування 

космічної системи спостереження дають змогу продуктивно вирішувати завдання створення 

або модернізації (застосування) окремих комплексів космічної спостереження в Україні. 

Окремі проблемні питання залишилися не розглянутими і будуть потребувати подальшого 

дослідження. Однак, наведені критерії та показники дають підґрунтя для практичного 

використання у поєднанні з іншими методами та прийомами оцінювання ефективності 

функціонування космічної системи спостереження. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ НА ОСНОВІ 

ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

 

За основу розробленої методики оцінювання екологічних ризиків техногенно-

небезпечних підприємств було взято удосконалену систему екологічного управління для 

своєчасного врахування впливу промислових процесів та системи моніторингу і 

контролю за поточним станом та  модель проведення екологічного аудиту підприємства 

на основі використання геоінформаційних систем. 

Ключові слова: екологічний аудит, система екологічного управління, техногенно-

небезпечні підприємства, навколишнє природне середовище, територія. 

 

Актуальність теми. Сучасні промислові підприємства є об’єктами підвищеної 

екологічної небезпеки як для людини, так і для довкілля. Шкідливий вплив в першу чергу 

пов’язаний з їхнім виробничим процесом, можливим виникненням надзвичайних і 

аварійних ситуацій, викидом шкідливих речовин у навколишнє природне середовище 

(НПС). Екологічну безпеку на підприємствах забезпечують за допомогою системи 

екологічного менеджменту (СЕМ), яка керує природоохоронною діяльністю та забезпечує 

контроль. При цьому потрібно аналізувати еколого-економічні ризики і керувати ними аби 

запобігти виникненню та розвитку аварійних ситуацій [1]. 

Одним із основних критеріїв результативності СЕМ є оцінення екологічної ефективності 

(ЕЕ) підприємства, яка пов’язана з одного боку з ухваленням управлінських рішень, а з іншого – 

з визначенням методів вибору показників, збирання та аналізування даних, оцінкою інформації 

щодо їх критеріїв для того, щоб періодично переглядати та поліпшувати виробничий процес. Є 

три основні показники під час оцінення ефективності СЕМ — показники ефективності 

управління, ефективності функціонування та стану НПС.  

Для якісного оцінення ефективності СЕМ, процесів на виробництві та визначення 

ступеня впливу на НПС використовують екологічний аудит підприємства, який має 

виробити і конкретні практичні рекомендації для зниження ризиків екологічної безпеки [2].  

http://www.orbimage.com/
http://www.spot.com/
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Своєчасність цієї теми дослідження обумовлена і тим, що останнім часом екологічний 

аудит, як зовнішній, так і внутрішній, поступово з інструменту контролю за дотриманням 

екологічних норм перетворюється на економічний інструмент стимулювання 

природоохоронної діяльності підприємства та підвищення рівня екологічної ефективності. 

Крім того, зараз в країнах Європейської співдружності однією з умов розвитку підприємств є 

дотримання екологічних норм, що підтверджується різними документами (ДСТУ ISO 

19011:2012 «Настанові щодо здійснення аудитів систем управління», ДСТУ ISO 14001:2006 

«Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування», ДСТУ 

ISO14004:2006 «Системи екологічногоуправління. Загальні настанови щодо принципів, 

систем та засобів забезпечення» та ISO 14015:2005 «Екологічне управління. Екологічне 

оцінювання ділянок та організацій»), з врахуванням Рекомендацій Світового Банку та 

положень Протоколу екологічного аудиту Європейського Банку Реконструкції та Розвитку, а 

також інших нормативно-правових актів. Тож важливим чинником, що впливає на рівень ЕЕ 

промислового підприємства, є еколого-економічні ризики підприємства та його 

підготовленість до аварійних ситуацій. Крім того, в основі СЕМ закладено принцип 

превентивного підходу до вирішення проблем, який потребує розроблення та впровадження 

запобіжних заходів. У зв’язку з цим, необхідно своєчасно визначити та оцінити еколого-

економічні ризики на підприємстві, вибрати відповідні кроки управління для зменшення 

впливу виробничого процесу та убезпечення екології [3]. 

Аналіз літератури показав, що на сьогоднішній день досить детально напрацьовано 

різні еколого-економічні механізми, принципи та методики екологічного аудиту, що 

підтверджується проведеними дослідженнями Шевчука В.Я., Саталкина Ю. М., Навроцкого 

В.М. Семенова В.Ф., Міхайліка О.Л., Галушкиной Т.П.. Карелова А.М., Беллера Р.А., 

Потравного І.М. та ін. Проте оперативне оброблення результатів, оцінення ступеня впливу та 

прийняття рішення СЕМ на сьогоднішній день не розглянуто.  

Одним із перспективних напрямків під час проведення екологічного аудиту є 

застосування методів на основі використання геоінформаційних систем (ГІС) із 

використанням космічних знімків. Використання ГІС дозволяє оперативно отримувати 

інформацію за запитом і відображати її на мапооснові, оцінювати стан екосистеми та 

прогнозувати її розвиток. Таким чином, виникає актуальне завдання, пов’язане з 

розробленням методики оцінення екологічних ризиків на техногенно-небезпечних 

підприємствах в процесі проведення екологічного аудиту на основі використання космічних 

знімків. Вирішення цього завдання є метою статті. 

Результати дослідження. Аналіз наявних нормативно-правових актів та методичних 

джерел показав основні етапи підготовки, виконання та оформлення звіту щодо проведення 

екологічного аудиту підприємств та промислових об’єктів. При цьому визначено, що 

виконавець екологічного аудиту має право самостійно визначати форми і методи його 

проведення. Крім того, проведення екологічного аудиту на техногенно-небезпечних 

підприємствах має свої специфічні особливості, пов’язані з технологічним процесом. 

Внаслідок цього структуру управління техногенно-небезпечного підприємства треба вважати 

закритою системою, яка впливає на екологічний стан довкілля на території підприємства. 

На сучасному етапі для оцінення просторових характеристик природно-

антропогенних процесів, наочності екологічних аспектів та їх багатофакторності активно 

застосовують ГІС. Це дає можливість збирати та аналізувати стан впливу об’єктів на НПС. 

Однак ГІС в повному обсязі не використовують. Це пов’язано, в першу чергу, з 

особливостями проведення екологічного аудиту та невикористання ГІС як елементу СЕМ 

підприємством. Тому в статті досліджується можливість створення СЕМ підприємством на 

основі використання ГІС, що дає можливість не лише розв’язувати аналітичні та прогнозні, 

статичні та динамічні задачі, а й вибирати форму кінцевого результату (у картографічному 

вигляді), організацію діалогу з користувачем надаватимуть супровідними кількісними та 

якісними описами шарів. 

Для удосконалення СЕМ підприємством застосовують модель визначення 
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екологічних ризиків на техногенно-небезпечних підприємствах [4]. В основу моделі 

покладено принцип постійного моніторингу за технологічним промисловим циклом та 

своєчасне втручання в екологічне управління підприємством для зниження ризиків та впливу 

на НПС. Структурну схему моделі представлено на рис. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обов’язковою умовою для своєчасного втручання в СЕМ є проведення екологічного 

оцінювання, метою якого є збирання та аналізування необхідних даних щодо стану НПС для 

подальшої роботи системи загалом. При цьому отримані характеристики вважають 

«початковими» або «нульовими», їх порівнюють з даними, отриманими в наступних часових 

періодах. Підприємство повинно проводити постійний моніторинг і контроль за 

вимірюванням основних параметрів тієї діяльності, яка може чинити значний вплив на НПС 

та стан людини. Оцінення виконують за формулою: 

 

zzkvkvkvG  ...2211 ,                                                  (1) 

 

де z –кількість вимог; νz – значимість вимог; kz – ступінь виконання вимог підприємства. 

Процедура оцінення повинна охоплювати всі аспекти діяльності підприємства, які у 

той чи той спосіб можуть впливати на НПС, починаючи з моменту надходження сировини і 

закінчуючи реалізацією готового продукту. Вони можуть стосуватися не лише традиційних 

технологій, але й порядку інформування та навчання персоналу, взаємозв’язків із зовнішніми 

зацікавленими сторонами. Загальний перелік процедур, які підлягають документуванню, 

підприємство встановлює самостійно. 

Екологічні показники характеризують процес виробництва, зокрема основну і 

допоміжну діяльність, функціонування системи екологічного менеджменту та діяльність 

керівництва щодо поліпшення роботи всієї системи. Крім того, вони відображають 

Рис. 1. Структурна схема моделі екологічного управління техногенно-

небезпечних підприємств 
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інформацію щодо місцевих, регіональних, глобальних екологічних умов або стан НПС в 

поточний момент часу. При цьому сукупні ризики підприємства вважають сумою ризиків 

промислових процесів: 
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 ,                                                              (2) 

 

де Ri – ризик i-го процесу; п – кількість процесів. 

 

Під ризиком i-го процесу вважають суму ризиків, пов’язаних з екологічними 

аспектами (ЕА) даного процесу, які обчислюють за формулою: 
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де ijr  – ризик j-го ЕА i-го процесу, iLj ,1 ; iL  – кількість ЕА i-го процесу.  

 

При цьому ризик ЕА обчислюється за формулою 

 

ij ij ijr p u  ,                                                                      (4) 

де ijp – оцінка ймовірності перевищення нормативного показника для j-го ЕА i-го процесу; 

iju  – оцінка збитку від перевищення нормативного показника впливу j-го ЕА i-го процесу. 

 

У разі одночасного впливу на НПС декількох забруднювальних речовин, необхідно 

враховувати можливість прояву синергетичного ефекту. В цьому випадку ймовірність 

перевищення нормативного показника для двох спільних екологічних аспектів можна 

обчислювати за формулою 

2 1 2ij il i i ip p p p p    .                                                      (5) 

 

Оцінку збитку від перевищення обчислюють як суму збитку НПС. Загальний 

очікуваний збиток визначають за формулою 
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де ЕU – математичне очікування загального еколого-економічного збитку; 

   jEU  – математичне очікування екологічного збитку за ризиком j-го ЕА. 

Оцінку сукупності ризику обчислюють відповідно до формул (2) – (6) та критеріїв 

стандарту ДСТУ ISO 14001. Проводити її потрібно періодично стосовно всієї СЕМ.  

Усі процедури, їх результати, дані моніторингу тощо треба документувати. 

Запропонована модель діяльності у сфері екологічного управління техногенно-небезпечних 

промислових підприємств може запобігати впливу на НПС на основі постійного моніторингу 



 

 
  

 
102 

та контролю за його станом. Основні економічні вигоди запобігання впливу на НПС та 

екологічного менеджменту визначають різними потенційними перевагами та додатковими 

можливостями, пов’язаними з подібною діяльністю. 

Наступним кроком є розроблення моделі проведення ЕА на підприємстві з 

використанням сучасних технічних та інформаційних систем для контролю за НПС та 

визначення змін її параметрів на основі проведення моніторингу (структуру моделі показано 

на рис.2). 

Особливістю запропонованої моделі є проведення екологічного моніторингу з 

використанням ГІС, що дає змогу надавати: графічні матеріали забрудненості території, 

рівні забрудненості водних ресурсів у різні пори року, результати визначення якості 

атмосфери та кількості викидів у повітря, карти ґрунтів, міграції хімічних елементів, 

дренажні системи та відкриті канали, топографічні карти місцевостей тощо. В наявну 

виробничу систему запропоновано впровадити певні давачі контролю параметрів для 

постійного моніторингу промислового підприємства. У випадку критичної зміни 

результатів параметрів керівництво приймає рішення щодо проведення ЕА для 

визначення елементів виробництва, які впливають на екосистему регіону. Так на 

початковому етапі необхідно сформувати вимоги до системи виробництва та критеріїв 

ефективності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структурна схема моделі проведення ЕА підприємства  
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Результатами ЕА є кількісна та якісна оцінка ефективності СЕМ підприємством. 

Кількісну оцінку ефективності систем проводять на основі системи різних критеріїв і 

показників. До завдання ЕА може входити не лише аналіз представленої підприємством 

динаміки зміни показників, але і обґрунтування використання додаткових критеріїв та 

показників, які дають змогу повно оцінювати ефективність всієї діяльності підприємства. 

Запропонований підхід до ЕА відрізняється методично та принципами, які регламентують 

оцінку тих чи інших екологічних аспектів діяльності підприємства, висновками та 

рекомендаціями. 

Результати проведення ЕА повинні бути зведені в єдину базу даних, що дасть змогу 

відстежити та спрогнозувати поточну ситуацію та надасть можливість представити чіткі 

висновки та рекомендації впливу підприємства на відносно гармонійне функціонування 

територій, як складової частини.  

Для підвищення якості проведення ЕА в статті розроблено методику оцінення 

екологічних ризиків техногенно-небезпечних підприємств з використанням ГІС, яка 

складається з таких кроків:  

1. Побудова СЕМ підприємства на основі розробленої моделі. При цьому вирішується 

завдання щодо екологічно-економічного оцінювання.  

1.1. Ідентифікація та оцінювання значимості ЕА. 

Відповідно до вимог ДСТУ ISO 14001 щодо ідентифікації та визначення 

найважливіших ЕА, перед підприємством постає завдання оцінювання ступеня значимості 

ЕА і побудувати рейтинг ЕА. 

1.2. Розглядається багатокритеріальна задача оцінення ступенів значимості 

екологічного аспекту за допомогою методу NAIADE, який охоплює такі процедури. 

1.2.1. Визначення для кожного критерію екологічного аспекту: 

 порогового параметру (фіксованих значень, які визначають вимоги, за якими один 

екологічний аспект перевершує інший); 

 типи змінних (чіткий кількісний, нечіткий кількісний, лінгвістичний);  

 цілі (максимізація — великі значення критерію кращі за менші, мінімізація — менші 

значення краще за великі). 

1.2.2. Обчислення семантичної відстані (різниці між значеннями альтернатив). 

1.2.3. Розрахунок індексів інтенсивності переваг (ступеня переваги одного ЕА над 

іншим щодо кожного критерію). 

1.2.4. Розрахунок сукупних відносин переваги. 

1.2.5. Обчислення ентропії. 

1.2.6. Обчислення позитивного та негативного потоків (визначення підсумкового 

ранжирування ЕА). 

1.3. Оцінення ризиків найбільш значущих ЕА. 

Після оцінення ступеня значимості ЕА стає зрозуміло, які аспекти потребують 

подальшого аналізу з точки зору уточнення ймовірності їх реалізації та розміру збитку. 

Для аналізу значущих ЕА запропоновано провести опитування фахівців підприємства. 

Виявляються причини та джерела виникнення перевищення нормативних значень аспектів, а 

також наслідки або несприятливі події, до яких вони можуть призвести. 

1.3.1. Оцінення ймовірності перевищення нормативних значень Екологічного аспекту 

за допомогою логіко-імовірнісного методу. 

На основі даних, отриманих у результаті скорингу, будують сценарії, що відображають 

причинно-наслідкові зв’язки між перевищеннями нормативного показника ЕА, джерелами та 

ініціювальними подіями. 

Оцінення ймовірності перевищення нормативного ЕА обчислюють за допомогою 

логіко-імовірного методу, який охоплює такі етапи: 

 побудову функції алгебри логіки з використанням операцій кон’юнкції та диз’юнкції на 

основі сценаріїв перевищення впливів екологічних аспектів; 

 побудову імовірнісної функції на основі функції алгебри логіки; 
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 обчислення ймовірності ijp  перевищення нормативного показника впливу на НПС за 

допомогою імовірнісної функції. 

1.3.2. Оцінення ймовірності перевищення нормативних значень ЕА на основі 

байесівської ієрархічній моделі. 

1.3.3. Оцінення збитків від перевищення впливу ЕА на НПС. 

Оцінення збитків від перевищення обчислюють як сума збитку НПС. 

Залежно від виду екологічних аспектів запропоновано кілька варіантів оцінення 

впливу на НПС. Перевищення нормативних показників може бути пов’язано з забрудненістю 

атмосфери, водних ресурсів, ґрунту, біологічних (зокрема лісових масивів) ресурсів. 

1.4. Оцінення сукупного ризику підприємства. 

2. Застосування моделі проведення ЕА на підприємстві з використанням ГІС для контролю 

НПС та визначення змін її параметрів на основі проведення моніторингу. 

3. Оцінення результатів екологічного аудиту. 

4. Оформлення звіту. 

Реалізація представленої методики дасть змогу в процесі ЕА отримати якісні 

результати впливу фізико-хімічного складу викидів на НПС та територію. При цьому, 

параметри, сформовані в ГІС, мають можливість прогнозування стану в просторово-часовій 

області. 

ВИСНОВКИ 

1. Розроблено методику оцінення екологічних ризиків техногенно-небезпечних 

підприємств, яка грунтується на удосконаленні системи екологічного менеджменту для 

своєчасного врахування впливу промислових процесів та системи моніторингу й 

контролю за поточним станом на основі використання геоінформаційних систем. 

2. Розроблено модель визначення екологічних ризиків на підприємстві на основі 

постійного оцінювання результатів моніторингу та контролю отриманих даних, яка дає 

змогу оцінити ризики та прогнозувати екологічний стан території підприємства. 

3. Розроблено модель проведення екологічного аудиту підприємства на основі 

використання геоінформаційних систем, що дає змогу оцінити стан навколишнього 

природного середовища. 
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Демиденко О.О. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА НА ОСНОВЕ 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

В основу разработанной методики оценки экологических рисков техногенно-опасных 

предприятий были положены усовершенствованая система экологического управления 

для своевременного учета влияния промышленных процессов с помощью системы 

мониторинга и контроля за текущим состоянием, а также модель проведения 



 

 
  

 
105 

экологического аудита на предприятии на основе использования геоинформационных 

систем. 

Ключевые слова: экологический аудит, система экологического управления, техногенно-

опасные предприятия, окружающая среда, территория. 

 

Demidenko O. 

METODIKA PROVEDENIYA EKOLOGICHESKOGO AUDITA NA OSNOVE 

GEOINFORMATSIONNYKH SISTEM 

The thesis is devoted to the most pressing scientific and practical tasks development 

methodology for assessing environmental risks to man-caused dangerous enterprises in the process 

of conducting environmental audits based. 

Keywords: environmental audit, environmental management, technological-dangerous enterprise, 

environment, territory. 
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PROBLEMS OF DIAGNOSABILITY WITH SENSOR NETWORKS WHEN DEALING 

WITH ENVIRONMENT MONITORING 

 

 Sensor networks which are exploited for environment monitoring are very often negatively 

affected by surroundings. As a result, sensor nodes can often fail. The paper presents diagnosis 

technique based on mutual tests among sensor nodes. Such diagnosis is considered as system level 

self-diagnosis. Traditionaly, system level self-diagnosis is used for detecting of permanently faulty 

nodes. In the paper, we consider the problems of intermittent fault detection and suggest diagnosis 

procedures which allow distinguishing between different types of intermittent faults. For each type 

of intermittent faults we developed diagnosis procedure.  

Keywords: diagnosis, sensor networks, environment monitoring, environment. 

 

Problems of diagnosis of sensor networks applied for environment monitoring.  

Typical sensor network consists of great number of sensor nodes each of which consists of 

sensing, computing, communication, actuation, and power components [1]. These components are 

integrated on a single or multiple boards, and packaged in a few cubic inches. Sensor networks 

which can be applied for environment monitoring (e.g., wireless sensor networks) usually consist of 

tens to thousands of nodes that communicate through wireless channels for information sharing and 

cooperative processing. Communication among sensor nodes can be used for diagnosis purposes. In 

this paper, we are going to show how diagnosis of sensor network can be performed by using results 

of tests among sensor nodes.   

Wireless sensor networks can be deployed on a global scale for environment monitoring and 

habitat study, over a battle field for military surveillance and reconnaissance, in emergent 

environments for search and rescue, in factories for condition based maintenance, in buildings for 

infrastructure health monitoring, in homes to realize smart homes, or even in bodies for patient 

monitoring [2]. 

In view of the listed above, the appropriate means and techniques for sensor network checking 

and diagnosis should be developed so as to satisfy the requirements of customer/ user of sensor 

network. In the paper, we propose network diagnosis based on the results of tests performed by 

sensor nodes (i.e., without external facilities). During diagnosis procedure sensor nodes test each 

other, and then all test results are used in diagnosis algorithm. Usually, such diagnosis was 
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exploited to reveal permanently faulty components in complex systems. In view of the fact that 

sensor nodes are also susceptible to intermittent faults [3] , direct implementation of diagnosis 

based on mutual tests in sensor networks may be complicated. In this paper, we investigate how 

diagnosis based on mutual tests can treat the situations when one or more sensor nodes have both 

permanent and intermittent faults.       

Diagnosis of intermittent faults 

Based on the current literature available on fault diagnosis in most of the sensor network consisting 

of great number of semnsor nodes, many network components are subjected to intermittent faults as 

compared to any other kind of faults, such as permanent, transient and byzantine. Occurrence of 

intermittent faults may decrease the quality of service that a network delivers. In view of this, there 

have been performed a great number of researches on developing techniques for diagnosis of 

intermittent faults, modelling intermittent faults and designing detection experiments for them.  

Intermittent faults can be defined as the faults whose presence is bounded in time. In other 

words, a unit can possess an intermittent fault but the effect of this fault is present only part of time.  

For the diagnosis purposes the amount of time devoted to diagnosis procedure, td is very 

important. Depending on the amount of time td and on its position on the time axis (see Fig. 1), the 

same fault may be identified as a permanent fault (case of td
1
) and as an intermittent fault (case of 

td
2
). There is also probability that during the diagnosis procedure the effect of intermittent will not 

be present (case of td
3
).  

 
Figure 1.Intermittent fault in relation to the time td 

 

There should be named some valuable works in the area of diagnosis of intermittent faults. 

Particularly, S. Kamal and V. Page in [4] considered the problem of how many times a digital 

circuit should be tested before the decision about its state is made. At the beginning of testing, the 

state of a unit is indefinite. The testing procedure (i.e., repetition of tests) is stopped either when the 

fault is detected or on the basis of a decision rule. The authors suggested some decision rules for 

termination of testing procedure with the result that a unit is fault-free. According to their research 

results, the intermittent fault present in the unit can affect the behavior of the unit only part of time. 

However, if the effect of the intermittent fault is present during the testing procedure, then such 

fault will be detected. Therefore, they describe the behavior of intermittent faults (particularly, the 

occurrence of their effects) with the help of the probability P (Si/ωi), where Si denotes the state of 

the unit when it possesses intermittent fault ωi and the effect of the fault is present. 

Another approach to describing behavior of intermittent faults is presented in [5]. In this case, 

an intermittent fault has two states - active (AS) and passive (PS). When an intermittent fault is in 

AS, the effect of intermittent fault is present. Whereas, when an intermittent fault is in PS its effect 

is not present. Transfers from one state to the other one are described with the corresponding 

intensities λ and μ (see Fig. 2) 
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Figure 2: Model of intermittent fault 

 

The process of transfers between these two states can be described as continuous Markov 

chain, where the time period during which the intermittent fault stays in state AS (PS) is random 

value. This random value has exponential probability distribution with mean 1/μ (1/λ). 

The probabilistic models for describing the behavior of intermittent faults are used for 

computer modeling of intermittent faults and for designing intermittent fault detection experiments. 

Among the first problems that were considered in the area of system level self-diagnosis 

accounting intermittent faults were the problems of developing the diagnosis procedure and the 

algorithm allowing to identify intermittently faulty units. 

Considering intermittent faults in context of system level self-diagnosis is very important since 

imperfect test fault coverage can lead to the same effect as the presence of intermittent faults can 

produce. Thus, the assumption that PAT = 1 (where PAT is the probability that fault-free unit will 

identify correctly the tested faulty unit) can be relaxed when intermittent faults are taken into 

consideration. 

Attempts to exploit the same methods for diagnosis intermittent faults as the ones used for 

diagnosis of permanent faults can considerably complicate the diagnosis and can lead to receiving 

incorrect (confusing) diagnosis results. 

So, for example, for diagnosis of intermittent faults there should be considered three states of 

a unit, i.e., fault-free, permanently faulty and intermittently faulty. It means that probabilistic 

algorithms have to consider 3
N 

hypotheses that may be time-consuming even for diagnosing the 

systems with not very large number of units. In case of homogeneous systems, there can be received 

the result of diagnosis indicating that two hypotheses made upon system unit state have equal 

posterior probability (or near equal). This situation can arise when system units have approximately 

equal values of prior probabilities of fault-free state. 

In case of table algorithms, it is very probable that a confusing result of diagnosis will be 

received, since presence of intermittent faults contradicts the main assumptions made for table 

algorithms (e.g., PAT = 1). 

The situation when a system contains an intermittently faulty unit is depicted in Fig. 3. 

 
Figure 3: System with intermittently faulty unit 

 

In the given case, the system consists of five units. Let unit u1 be intermittently faulty and unit 
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u2 be permanently faulty. The obtained syndrome is compatible with the actual faulty situation in 

the system. 

Given the obtained syndrome, it is not possible to make decision which of the units, u1 or u3, 

is fault-free, and which one is intermittently faulty. To detect an intermittent fault may be very 

difficult for the reason that the behavior of a fault (expressed by the values of λ and μ) may be 

such that the fault either may stay in PS for a long time (i.e., small value of λ), or may appear in 

AS for a very short time (i.e., great value of μ). 

However, for some types of intermittent faults there exist special methods which make it easy 

to diagnose intermittent faults. 

It is worth noting that in case of intermittent faults, it is important not only to identify 

intermittently faulty units, but also to define the further step relating to the treatment of the detected 

intermittently faulty units. So, for example, a unit possessing the intermittent fault belonging to a 

certain type can operate further on even without any recovery operations performed on it. 

Given testing assignment, instances of performing the tests and time durativ of a test, there 

can be performed computer modeling of diagnosis of intermittent faults. Computer modeling is 

performed for different values of λ and μ and is aimed to determine the number of tests 

repetitions, k, ensuring the correct detection of intermittent faults. Depending on the obtained values 

of k, all intermittent faults can be subdivided into three types. 

Type 1. Includes the intermittent faults which can be detected after repetition of each test 

several times (not greater than few dozens). 

Type 2. Includes the intermittent faults which although can be detected by way of tests 

repetitions, but the number of tests repetitions must be great (in the order of 10
6
). 

Type 3. Includes the intermittent faults which, with high probability, may appear in AS for a 

short time and not more than once during the diagnosis procedure. 

It should be noted that the classification of intermittent faults presented here depends 

considerably on the parameters of diagnosis procedure ( time duration of a test, number of tests 

performed in one round of tests repetitions, instants of tests performing ect.). 

Concurrent running of diagnosis process and intermittent fault occurrence process is depicted 

in sequence diagram (see Fig. 4) 

 

 
Figure 4: Sequence diagram 

 

The diagram consists of the vertical dimension (time) and horizontal dimension (tests among 

the units). The tests among the units are shown as horizontal arrows. Their vertical position defines 

the instants when test is performed. The result of test is shown under the arrow. When the test is 

performed by a faulty unit, the result of test may take value either 0 or 1. That is why such test 
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results are expressed by X. Faulty state of a unit is shown in the diagram as gray rectangle on the 

vertical line of the corresponding unit. The height of rectangle corresponds to the time duration of 

the faulty state of the unit. 

As it follows from Fig. 4, unit u1 is permanently faulty, unit u2 is also permanently faulty, but 

the fault occurs in the unit during the diagnosis procedure. Moreover, this fault in unit u2 doesn’t 

influence the diagnosis result since unit u2 has performed all assigned tests before the instants of 

fault occurrence. 

Unit u3 has intermittent fault. This fault was in AS for a short time. During the diagnosis 

procedure this intermittent fault was in AS only once. Such intermittent fault belongs to Type 3 of 

the above presented classification of intermittent faults. 

Unit u4 also has intermittent fault. However, as distinct from the intermittent fault of unit u3, 

the fault of unit u4 has been in AS several times and, thus, influences considerably the diagnosis 

result. Intermittent fault of unit u4 rather belongs to Type 1 than to Type 2, since this fault stays in 

AS longer than in PS, and, thus, it can be detected after few times of test repetitions. 

For the diagnosis of intermittent fault of Type 1, there were suggested methods [6] based on 

summary (updated) syndrome, R. Summary syndrome R is obtained after performing m rounds of 

test routine. Test routine is the testing which is performed according to testing assignment. 

Summary syndrome R  is computed as 

 
Where rij

l
 ∈ Rl, Rl - syndrome obtained during l-th round of test routine repetition. It can be 

easily  seen that summary syndrome is a subsyndrome of the syndrome which would have resulted 

from a test routine if all the current faults in units were of a permanent type. 

Anytime the summary syndrome is consistent, a diagnosis can certainly be performed and a 

set of units can be identified as being faulty. Thus, diagnosis can be performed if the following 

condition is met 

R ∈ R0         (1) 

Where R0 is the set of summary syndromes which would have been obtained if all the current 

faults were permanent, and the number of faults didn’t exceed the value of t.  

If condition (1) is met, the diagnosis can be performed by using the methods and algorithms 

used for diagnosing the systems which can have only permanently faulty units. But, this time, the 

units identified as faulty may indeed be either permanently faulty or intermittently faulty. When 

condition (1) is not met, the obtained summary syndrome R is inconsistent and contains conflicting 

test results (i.e., some of the test results conflict with each other). The result of diagnosis received 

on the basis of inconsistent summary syndrome will be incompatible. Diagnosis result is 

incompatible when some unit is evaluated by one fault-free unit as fault-free but, at the same time, 

another fault-free unit evaluates this unit as faulty. 

In this case, the diagnosis usually doesn’t continue and ends with the reset that a system 

cannot be correctly diagnosed. This case can occur when system units have intermittent faults either 

of Type 2 or Type 3. When situation allows to continue the diagnosis procedure, there could be 

performed additional rounds of test routine (testing) with the aim to catch the intermittent faults in 

AS, and afterwards to eliminate the inconsistency from the summary syndrome. 

The alternative solution of how to resolve the conflicts in test results doesn’t require 

additional rounds of testing. It is worth noting that this alternative solution has a risk that the 

diagnosis result will be inaccurate. This solution makes the basic assumption that all undetected 

intermittent faults belong to Type 3. Thus, the probability of receiving inaccurate reset of diagnosis, 

in the given case, is equal to the probability that the made basic assumption will not be true. The 

reasoning for making this assumption can be explained by the fact that in current complex systems 

the intermittent faults of Type 3 can occur much more frequently than the other types of intermittent 

faults can. 

The suggested alternative solution consists in the following. At the first step, the subset Z is 
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determined. The subset Z contains all of the units that, according to the summary syndrome, are 

identified as fault-free. 

At the second step, the consistency of all test results performed by the units of subset Z is 

verified. In other words, there will be checked if the units of subset Z evaluate the units which don’t 

belong to subset Z equally. 

Checking procedure can result in one of the situations depicted in Fig. 5. 

 
Figure 5: Situations caused by intermittent faults of Type 3 

 

Situation A depicted in Fig. 5a can occur by reason of:  

1. Unit uj fails at the moment right before its participation in the last test in the last round of 

testing. In the given case, it is the test τij that was performed by unit ui on unit uj . 

2. Unit uj has intermittent fault of Type 2, and unit ui is the single unit whith has detected this 

fault. 

3. Unit ui is permanently faulty. The test τij is the first test that has been affected by this fault. 

It means that before test τij unit ui was fault-free. 

4. Unit ui is intermittently faulty. This intermittent fault was detected only by test τij . 

5. Either unit ui or unit uj has intermittent fault of Type 3. This intermittent fault was in AS at 

the moment of performing test τij . 

The situation A can also occur when both units, ui and uj , are intermittently faulty, but the 

probability of occurrence of such situation is very small (negligible). Some examples of occurrence 

of situation A are shown in Fig. 6. 

In case of 2, 4, 5, there exist many possibilities of how situation A can occur, but only one 

example is depicted. Exception is made only for the case of 5 when two examples are depicted. 

According to the basic assumption made, there are considered only intermittent faults of Type 3 

(case of 5).  

Thus, we can conclude that either unit ui or unit uj is intermittently faulty.An intermittent fault in a 

unit with high probability will not be in AS more than once during system operating. It means that 

the unit possessing such intermittent fault can operate correctly for a long time after the intermittent 

fault has transferred into PS. In view of this, it is not important which of the units, ui or uj , has 

intermittent fault. The main goal, in this case, is to eliminate inconsistency from the set of test 

results. Consequently, the solution consists in changing the result of test τij from 1 to 0. 
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Figure 6: Examples of occurrence of situation A 

 

Situation B depicted in Fig. 5b can occur only in the case when unit uj has intermittent fault which 

was detected by all units of subset Z except the unit ui. In Fig 7, there are shown some examples 

which result in occurrence of situation B. 

 

 
Figure 7: Examples of occurrence of situation B 

 

In the given case, the solution is straightforward. It is sufficient to change the result of test τij from 

0 to 1. 

More complex situation arises when subset Z has only two elements (see Fig. 8) 
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Figure 8. Case when subset Z has only two elements 

 

In this case, it is possible to interpret the obtained result either as situation A or situation B. 

For making the choice between these two situations it is necessary to compare the probabilities of 

these situations. When situation A is chosen, one can conclude that either unit ui or unit uj possesses 

an intermittent fault of Type 3. When situation B is chosen, unit ui possesses an intermittent fault of 

Type 2. Since the probability of occurrence of intermittent fault of Type 2 is lesser that the 

probability of occurrence of intermittent fault of Type 3, it is reasonable to give preference to the 

situation A. 

Summarizing the above consideration of diagnosis of intermittent faults, there could be listed 

the following specific features of such diagnosis: 

I. Some intermittent faults which belong to Type 3 cannot be identified unambiguously. In 

this case, there should be resolved the conflicts among the test results produced by the fault-free 

units. 

II. The diagnosis procedure consists in the following: 

Step 1. Performing m rounds of test routine and obtaining summary syndrome R. 

Step 2. Checking the condition R ∈ R0. If the condition is met, the subsequent diagnosis is 

performed in the same manner as diagnosis of permanent faults. Otherwise, there should 

be performed the next step. 

Step 3. Determining subset Z by using the summary syndrome. Subset Z contains all of the units 

which were identified as fault-free by using the summary syndrome. 

Step 4. Verifying the consistency of test results produced by the units of subset Z. 

Step 5. Resolving the conflict situation. 

III. Intermittent faults can be subdivided into three types according to the value of m (number 

of rounds of test routine repetition which is needed to detect an intermittent fault). Intermittent 

faults of Type 1 can be indentified at Step 2. Some intermittent faults of Type 2 can be identified 

after performing Step 3. Intermittent faults of Type 3 can be detected (i.e., we can assert that the 

system has an intermittent fault), but cannot be identified. Usually, the system can tolerate these 

intermittent faults and is able to continue in delivering correct services. Conflict situations caused 

by intermittent fault of Type 3 are resolved at Step 5. 

IV. The main drawbacks of intermittent fault diagnosis based on tests repetitions are as 

follows: 

– the diagnosis is time-consuming; 

– it may be difficult to provide tests among the system units when the system operates (i.e., 

concurrently with delivering services). 

Conclusions 

Sensor networks used for environment monitoring are offen working in surroundings which 

can produce negative effects on sensor network. For example, radiation can cause intermittent faults 

in sensor nodes. Temperature and humidity can also impact negatively on sensor’s functioning. 

Current diagnosis techniques which are used for checking and diagnosing of sensor nodes mostly 

deal with permanent faults. In this paper, we have considered specifics of intermittent fault 

diagnosis and have shown how diagnosis based on mutual sensor tests can be used to diagnose 

faulty sensor nodes. We have considered different types of intermittent faults and suggested 
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diagnosis procedure for each of them.    
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В.А. Машков, О.А. Машков.  

ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ, ЯКИ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ 

ДЛЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ 

Сенсорні мережі, які використовуються для моніторингу навколишнього середовища, 

дуже часто піддаються негативному впливу самого середовища. У статті представлені 

діагностичні методи, засновані на взаємних контролях між окремими сенсорами. Таке 

діагностування сенсорної мережі відноситься до самодіагностуванню на системному рівні. 

Традиційно самодіагностування на системному рівні використовується для виявлення 

модулів з постійними відмовами. У статті розглядаються проблеми, пов'язані з виявленням 

переміжних відмов і пропонуються діагностичні процедури, що дозволяють розрізняти різні 

типи переміжних відмов. Для кожного типу переміжних відмов розроблена окрема 

процедура діагностування.  

Ключові слова: діагностика, сенсорні мережі, екологічній моніторинг, навколишнє 

середовище. 

 

В.А.Машков, О.А. Машков.  

ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

Сенсорные сети, которые используются для мониторинга окружающей среды, очень 

часто подвержены отрицательному влиянию самой cреды. Следствием такого влияния 
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могут быть частые отказы сенсоров. В статье представлены диагностические методы, 

основанные на взаимных контролях между отдельными сенсорами. Такое диагностироване 

сенсорной сети относится к самодигностированию на системном уровне. Традиционно 

самодиагностирование на системном уровне используется для обнаружения модулей с 

постоянными отказами. В статье рассматриваются проблемы, связанные с обнаружением 

перемежающихся отказов и предлагаются диагностические процедуры, позволяющие 

различать различные типы перемежающихся отказов. Для каждого типа перемежающихся 

отказов разработана отдельная процедура диагностирования.  

Ключевые слова: диагностика, сенсорные сети, экологический мониторинг, 

окружающая среда. 
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Богом´я Володимир 

Іванович 

– д-р. техн. наук, проф., Університет новітніх технологій 

Боровий Валентин 

Олександрович  
– д-р. техн. наук, проф., Університет новітніх технологій, ректор 

Бурачек Всеволод 

Германович 
– д-р. техн. наук, проф., Університет новітніх технологій, 

проректор з науково-педагогічної роботи 

Гудков Дмитро 

Миколайович 
– аспірант, Київська державна академія водного  транспорту 

Демиденко Надія 

Петрівна 

– кандидат наук, доцент 

Демиденко Ольга 

Олексійовна 

– кандидат технічних наук, ДП «УкрНДНЦ» 

Єсіпенко Наталія 

Миколаївна 

– ст. викладач, Університет новітніх технологій 

Загорулько Олександр 

Миколайович 
– кандидат технічних наук, с.н.с. 

Зарицький О.В. 

 

– магістр, Університет новітніх технологій 

Кононова Л.М. 

 

– к.екон.н., доцент, Університет новітніх технологій 

Корнієнко І.В. 

 

– кандидат технічних наук, доцент, Чернігівський національний 

технологічний університет   

Кучерук  Н.В.  – аспірант, Київська державна академія водного  транспорту 

Лавріненко  

Володимир Федорович 
– аспірант, Київська державна академія водного  транспорту 

Матвєєв В.О.  
 

– д.філ.н., доц., завідувач кафедри, Університет новітніх 

технологій 

Mашков  

Виктор 

Альбертович  

– д-р. техн. наук, проф., University J.E.Purkyne, 

Ceske mladeze 8, Usti nad Labem 40096, Czech Republic 

Mашков  

Oлег 

Альбертович 

– д-р. техн. наук, проф., Державна екологічна академія 

післядипломної освіти  та управління Мінприроди України 

Мусорін  

Олександр 

Олександрович 

– аспірант, Київська державна академія водного  транспорту 

Муштрук М.М. –  кандидат технічних наук, асистент, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України 

Назаренко Я.А. – студент, Університет новітніх технологій 
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Нгуен Ван Кием – аспирант, Национальный аэрокосмический университет 

им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» 

Нгуєн Чунг Кієн – студент, Університет новітніх технологій 

Павликов  

Володимир 

Володимирович 

– д-р техн. наук, ст. науч. сотр., Национальный аэрокосмический 

университет им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный 

институт» 

Слива Юлія 

Володимирівна 

– Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 

Стадник Олександр 

Іванович 
– кандидат технічних наук 

Сухенко Bладислав 

Юрійович 
– д-р. техн. наук, проф., Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Сухенко Ю.Г. 

 

– д-р. техн. наук, проф., Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Тимощук Олена 

Николаевна 
– канд. экон. наук, доцент, Киевская государственная академия 

водного транспорта им. гетмана Петра Конашевича-

Сагайдачного 

Шибицкая Н.Н. 

 

– кандидат технічних наук, проф, Університет новітніх 

технологій 

Янкова Т.С. – Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ  

 
1. До друку у збірнику наукових праць ПВНЗ «Університет новітніх технологій» приймаються лише 

наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми, і на які спирається автор, виділення невирішених раніше 
частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті 
(постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 
напрямку. 

2. Стаття має відповідати тематичному спрямуванню журналу і бути завізована власноручно підписом 
автора. Відповідальність за матеріали, наведені у статті, несе автор. 

Разом з текстом статті і електронним носієм із записаним текстом до редколегії надаються: 

 рецензія на статтю; 

 витяг з протоколу засідання кафедри чи лабораторії або наукового підрозділу, що рекомендує 
статтю до друку; 

 довідка про авторів (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, 
місце роботи, посада, номери телефонів). 

3. Матеріал треба викладати стисло, послідовно, стилістично грамотно. Терміни та позначення повинні 
відповідати чинним стандартам. Не допускаються повтори, а також зайві подробиці при переказі раніше 
опублікованих відомостей – замість цього подаються посилання на літературні джерела. Одиниці вимірювання 
слід подавати лише за міжнародною системою одиниць SI чи в одиницях, допущених до застосування в Україні  
згідно з вимогами чинних державних стандартів. 

4. До рукопису додається анотація трьома мовами (українська, російська, англійська), в якій має бути 
чітко сформульована головна ідея статті та коротко обґрунтована її актуальність (обсяг 6–8 рядків), а також 
ключові слова (трьома мовами). 

5. Цитати, таблиці, статистичні дані, цифрові показники, що підвищують рівень аналітичних 
матеріалів, подаються з посиланням на джерела. Таблиці мають бути пронумеровані й мати заголовок.  

6. Текстові матеріали готуються та друкуються на аркушах білого односортного паперу з 
використанням комп'ютерних текстових редакторів МS Word для Windows 98/2000/XP (формат А4), для набору 
формул використовують вбудовані редактори рівнянь, табличні матеріали можуть готуватись з використанням 
електронних таблиць (МS Еxcel). При цьому має застосовуватись шрифт Times New Roman. 

7. Матеріали набирають та розміщують у послідовності: УДК – 11 пунктів, курсив (УДК повинно бути 
обов’язково). Розміщують зліва на сторінці; автори – 12 пунктів, напівжирний курсив. Розміщують зліва на 
сторінці; НАЗВА СТАТТІ – прописні літери, 12 пунктів, напівжирний. Розміщують посередині сторінки;  
анотація – 12 пунктів, курсив; основний текст – 12 пунктів, звичайний; ЛІТЕРАТУРА – 11 пунктів, 
напівжирний 

8. Текст, формули, таблиці, рисунки, діаграми, схеми розміщуються на сторінці в одній колонці. 
Відступ першого рядка абзацу – 5 мм, інтервал між рядками – одинарний. . Інтервали між елементами матеріалу 
такі: УДК – автори – 2;  автори – назва статті – 2;  назва статті – анотація – 2;  анотація – основний текст – 1; 
основний текст – назва таблиці (верхній край рисунка, схеми, діаграми) – 1; назва таблиці – її верхній край 
(нижній край рисунка, діаграми, схеми – їхні назви) – 1; нижній край таблиці (назва рисунка, діаграми, схеми) – 
основний текст – 1; основний текст – ЛІТЕРАТУРА – 1; ЛІТЕРАТУРА – список літератури – 1. 

Усі рисунки, таблиці, діаграми повинні мати назви та номери. Слова Рис., Табл., Діаграма, Схема та їхні 
номери набираються напівжирним шрифтом шрифтом, 11 пунктів, їхні назви – напівжирним шрифтом, 11 
пунктів, назви та номери таблиць розміщуються над таблицями, а рисунків, діаграм, схем – під ними. Відривати 
назви від зазначених елементів забороняється. 

Від рисунка до підпису і від підпису до наступного тексту потрібно відступити один інтервал. 
Посилання в тексті на таблиці даються у скороченому вигляді звичайним шрифтом: «табл. 1». 

Якщо таблиця не вміщається на одній сторінці, всі її колонки нумерують, а над перенесеною частиною 
таблиці справа надписують: «Продовження табл. 1» або «Закінчення табл. 1». 

9. Графічні файли з формулами, графіками, рисунками, схемами та фотографіями повинні бути 
розташовані в тексті в таблиці МS Word. Номер формули проставляється справа в кінці рядка, в круглих 
дужках, не виходячи на поле. Формули розташовуються на сторінці по центру. Між ними та текстом 
витримується інтервал в один рядок. 

Вводяться вони в графічному редакторі Microsoft Equation 3.0 для MS Word. Латинські літери та 
позначення величин (символи) набирають курсивом, українські та російські літери – тільки прямим шрифтом. 

10. Список використаної літератури (в алфавітному порядку) складається за ГОСТ 7.1–84. Зокрема, 
вказуються: порядковий номер джерела у списку, прізвища та ініціали всіх авторів, повна назва роботи, на яку 
посилаються, в якому журналі чи збірнику (повна назва) вона надрукована, рік видання, номер журналу або 
випуск збірника, сторінки (від - до), на яких її там вміщено; при посиланнях на монографії, на збірники в 
цілому, підручники, довідники, вказуються місце (місто) видання та назва видавництва, рік видання, а також 
загальна кількість сторінок у книзі. Всі бібліографічні описи джерел подаються мовою оригіналу.  
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