
WWW.SCILOOK.EU               
 

ИИннссттииттуутт  ммооррееххооззяяййссттвваа  ии  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа    
  
  
ЭЭккооннооммииччеессккааяя  ааккааддееммиияя  иимм..ДД..АА..ЦЦеенноовваа  ((ББооллггаарриияя))  
ММооссккооввссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ууннииввееррссииттеетт  ппууттеейй  ссооооббщщеенниияя  ((ММИИИИТТ))  
УУкраииннская  ггосуддааррстввенннааяя  аакаадеммияя  жжеелеззноддоорожжнного  ттраансппортта  
ННаууччноо-исслееддооваатееллььссккийй  ппроеекттноо--ккооннстрруктооррскиий  инссттиттут  морссккогго  флотта    
ЛЛууггааннссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ммееддииццииннссккиийй  ууннииввееррссииттеетт  
ХХааррььккооввссккааяя  ммееддииццииннссккааяя  ааккааддееммиияя  ппооссллееддииппллооммннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  
ББельцкий  Гоосударссттвееннныый  Унниивеерсииттетт  ««Алеку  РРууссо»  
ИИнссттитуут  воодныыхх  ппроббллеем  и  мелиоорацциии  Наацциионнаальнойй  ааккаадемии  агграарныых  ннаукк  
ООддеессссккиийй  ннаууччноо-исследдоовааттеллььссккийй  иннстиитутт  ссввяззи 

 
  

Входит в международные наукометрические базы 
РИНЦ 

INDEXCOPERNICUS (ICI 88.47) 
  

Междуннаарроодднное  ппериооддиичческкооее  ннауччннооее  ииззддааннииее  
IInntteerrnnaattiioonnaall  ppeerriiooddiicc  sscciieennttiiffiicc  jjoouurrnnaall  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВВыыппуусскк  №№1111,,  нноояяббррьь  22001188  
                                          IIssssuuee  №№1111,,  NNoovveemmbbeerr  22001188  

 
 

Том  1  
ТТееххннииччеессккииее  ннааууккии  

ТТррааннссппоорртт  
ФФизиикка  ии  мааттематиккаа  

  
  

  
  
  

ООдессса  
ККууппррииееннккоо  ССВВ  

22001188  

Н  

Совместно с:  

При научной поддержке:  

АУЧНЫЙ Взгляд в  
Будущее 
 SSCCIIEENNTTIIFFIICC  LLOOOOKK  IINNTTOO  TTHHEE  FFUUTTUURREE  

НАУКООВВИИЙЙ  ПОГЛЛЯД  УУ  МААЙЙББУУТНЄЄ  



Научный взгляд в будущее                                                                                          ISSN 2415-766Х (P) / 2415-7538 (O) 2 

Н 347 

ISSN 2415-766Х (Print) 
ISSN 2415-7538 (Online) 

УДК 08 
ББК 94 

Н 347 
 
Главный редактор:  
Шибаев Александр Григорьевич, доктор технических наук, профессор, Академик 

Головний редактор:  
Шибаєв Олександр Григорович, доктор технічних наук, професор, Академік  
Chief Editor: 
Shibaev Alexander Grigoryevich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Academician 

 
Заместитель Главного редактора:  
Яценко Александр Владимирович, кандидат технических наук, профессор, Ректор ИМП 

Заступник головного редактора: 
Яценко Олександр Володимирович, кандидат технічних наук, професор, Ректор ІМП 
Deputy Chief Editor: 
Yatsenko Alexander Vladimirovich, Candidate of Technical Sciences, Professor, Rector of ISE 

 
Редакционный Совет:  
Более 150 докторов наук. Полный список представлен на страницах 3-5. 

Редакційна Рада: 
Понад 150 докторів наук. Повний список представлений на сторінках 3-5. 
Editorial Board: 
More than 150 doctors of sciences. The full list is available on pages 3-5. 

 
 
 
 
 
 

 
 Научный взгляд в будущее. – Выпуск 11. Том 1. – Одесса:  
КУПРИЕНКО СВ, 2018 – 138 с. 
 
Журнал предназначается для научных работников, аспирантов, студентов старших курсов, 
преподавателей, предпринимателей.  
The journal is intended for researchers, graduate students, senior students, teachers and entrepreneurs. 
Published quarterly. 

 
 

УДК 08 
ББК 94 

DOI: 10.30888/2415-7538.2018-11-01 
 
 

© Коллектив авторов, научные тексты 2018 
© Куприенко С.В., оформление 2018 



Научный взгляд в будущее                                                                                          ISSN 2415-766Х (P) / 2415-7538 (O) 3 

РРеддааккццииоонннныыйй  Сооввет  
Бухарина Ирина Леонидовна, доктор биологических наук, профессор, Россия 
Гребнева Надежда Николаевна, доктор биологических наук, профессор, 
Россия 
Гриценко Светлана Анатольевна, доктор биологических наук, доцент, Россия 
Каленик Татьяна Кузьминична, доктор биологических наук, профессор, 
Россия 
Князева Ольга Александровна, доктор биологических наук, доцент, Россия 
Кухар Елена Владимировна, доктор биологических наук, доцент, Казахстан 
Моисейкина Людмила Гучаевна, доктор биологических наук, профессор, 
Россия 
Нефедьева Елена Эдуардовна, доктор биологических наук, доцент, Россия 
Сентябрев Николай Николаевич, доктор биологических наук, профессор, 
Россия 
Стародубцев Владимир Михайлович, доктор биологических наук, профессор, 
Украина 
Тестов Борис Викторович, доктор биологических наук, профессор, Россия 
Тунгушбаева Зина Байбагусовна, доктор биологических наук, , Казахстан 
Фатеева Надежда Михайловна, доктор биологических наук, профессор, 
Россия 
Ахмадиев Габдулахат Маликович, доктор ветеринарных наук, профессор, 
Россия 
Шевченко Лариса Васильевна, доктор ветеринарных наук, профессор, 
Украина 
Анимица Евгений Георгиевич, доктор географических наук, профессор, 
Россия 
Сухова Мария Геннадьевна, доктор географических наук, доцент, Россия 
Иржи Хлахула, доктор геолого-минералогических наук, профессор, Чехия 
Федоришин Дмитро Дмитрович, доктор геолого-минералогических наук, 
профессор, Украина 
Кокебаева Гульжаухар Какеновна, доктор исторических наук, профессор, 
Казахстан 
Отепова Гульфира Елубаевна, доктор исторических наук, профессор, 
Казахстан 
Тригуб Петр Никитович, доктор исторических наук, профессор, Украина 
Элезович М  Далибор  , доктор исторических наук, доцент, Сербия 
Визир Вадим Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор, Украина 
Федянина Людмила Николаевна, доктор медицинских наук, профессор, 
Россия 
Орлов Николай Михайлович, доктор наук государственного управления, 
доцент, Украина 
Величко Степан Петрович, доктор педагогических наук, профессор, Украина 
Гавриленко Наталия Николаевна, доктор педагогических наук, доцент, Россия 
Гилев Геннадий Андреевич, доктор педагогических наук, профессор, Россия 
Дорофеев Андрей Викторович, доктор педагогических наук, доцент, Россия 
Карпова Наталия Константиновна, доктор педагогических наук, профессор, 
Россия 
Мишенина Татьяна Михайловна, доктор педагогических наук, профессор, 
Украина 
Николаева Алла Дмитриевна, доктор педагогических наук, профессор, Россия 
Растрыгина Алла Николаевна, доктор педагогических наук, профессор, 
Украина 
Сидорович Марина Михайловна, доктор педагогических наук, профессор, 
Украина 
Смирнов Евгений Иванович, доктор педагогических наук, профессор, Россия 
Фатыхова Алевтина Леонтьевна, доктор педагогических наук, доцент, Россия 
Федотова Галина Александровна, доктор педагогических наук, профессор, 
Россия 
Ходакова Нина Павловна, доктор педагогических наук, доцент, Россия 
Чигиринская Наталья Вячеславовна, доктор педагогических наук, профессор, 
Россия 
Чурекова Татьяна Михайловна, доктор педагогических наук, профессор, 
Россия 
Латыгина Наталья Анатольевна, доктор политологических наук, профессор, 
Украина 
Сирота Наум Михайлович, доктор политологических наук, профессор, Россия 
Хребина Светлана Владимировна, доктор психологических наук, профессор, 
Россия 
Вожегова Раиса Анатольевна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
Украина 
Денисов Сергей Александрович, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, Россия 
Жовтоног Ольга Игоревна, доктор сельскохозяйственных наук, , Украина 
Костенко Василий Иванович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
Украина 
Котляров Владимир Владиславович, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, Россия 
Морозов Алексей Владимирович, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, Украина 
Патыка Николай Владимирович, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, Украина 
Ребезов Максим Борисович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
Россия 
Тарарико Юрий Александрович, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, Украина 
Мальцева Анна Васильевна, доктор социологических наук, доцент, Россия 
Стегний Василий Николаевич, доктор социологических наук, профессор, 
Россия 
Тарасенко Лариса Викторовна, доктор социологических наук, профессор, 
Россия 
Аверченков Владимир Иванович, доктор технических наук, профессор, Россия 
Антонов Валерий Николаевич, доктор технических наук, профессор, Украина 
Быков Юрий Александрович, доктор технических наук, профессор, Россия 
Гончарук Сергей Миронович, доктор технических наук, профессор, Россия 
Захаров Олег Владимирович, доктор технических наук, профессор, Россия 
Калайда Владимир Тимофеевич, доктор технических наук, профессор, Россия 
Капитанов Василий Павлович, доктор технических наук, профессор, Украина 
Кириллова Елена Викторовна, доктор технических наук, доцент, Украина 
Коваленко Петр Иванович, доктор технических наук, профессор, Украина 
Копей Богдан Владимирович, доктор технических наук, профессор, Украина 
Косенко Надежда Федоровна, доктор технических наук, доцент, Россия 
Круглов Валерий Михайлович, доктор технических наук, профессор, Россия 
Кудерин Марат Крыкбаевич, доктор технических наук, профессор, Казахстан 
Лебедев Анатолий Тимофеевич, доктор технических наук, профессор, Россия 
Ломотько Денис Викторович, доктор технических наук, профессор, Украина 
Макарова Ирина Викторовна, доктор технических наук, профессор, Россия 

Морозова Татьяна Юрьевна, доктор технических наук, профессор, Россия 
Павленко Анатолий Михайлович, доктор технических наук, профессор, 
Украина 
Парунакян Ваагн Эмильевич, доктор технических наук, профессор, Украина 
Пачурин Герман Васильевич, доктор технических наук, профессор, Россия 
Першин Владимир Федорович, доктор технических наук, профессор, Россия 
Пиганов Михаил Николаевич, доктор технических наук, профессор, Россия 
Поляков Андрей Павлович, доктор технических наук, профессор, Украина 
Попов Виктор Сергеевич, доктор технических наук, профессор, Россия 
Рокочинский Анатолий Николаевич, доктор технических наук, профессор, 
Украина 
Ромащенко Михаил Иванович, доктор технических наук, профессор, Украина 
Семенцов Георгий Никифорович, доктор технических наук, профессор, 
Украина 
Сухенко Юрий Григорьевич, доктор технических наук, профессор, Украина 
Устенко Сергей Анатольевич, доктор технических наук, доцент, Украина 
Хабибуллин Рифат Габдулхакович, доктор технических наук, профессор, 
Россия 
Червоный Иван Федорович, доктор технических наук, профессор, Украина 
Шайко-Шайковский Александр Геннадьевич, доктор технических наук, 
профессор, Украина 
Щербань Игорь Васильевич, доктор технических наук, доцент, Россия 
Бушуева Инна Владимировна, доктор фармацевтических наук, профессор, 
Украина 
Волох Дмитрий Степанович, доктор фармацевтических наук, профессор, 
Украина 
Георгиевский Виктор Петрович, доктор фармацевтических наук, профессор, 
Украина 
Гудзенко Александр Павлович, доктор фармацевтических наук, профессор, 
Украина 
Тихонов Александр Иванович, доктор фармацевтических наук, профессор, 
Украина 
Шаповалов Валерий Владимирович, доктор фармацевтических наук, 
профессор, Украина 
Шаповалова Виктория Алексеевна, доктор фармацевтических наук, 
профессор, Украина 
Блатов Игорь Анатольевич, доктор физико-математических наук, профессор, 
Россия 
Кондратов Дмитрий Вячеславович, доктор физико-математических наук, 
доцент, Россия 
Лялькина Галина Борисовна, доктор физико-математических наук, профессор, 
Россия 
Малахов А В , доктор физико-математических наук, профессор, Украина 
Ворожбитова Александра Анатольевна, доктор филологических наук, 
профессор, Россия 
Лыткина Лариса Владимировна, доктор филологических наук, доцент, Россия 
Попова Таисия Георгиевна, доктор филологических наук, профессор, Россия 
Коваленко Елена Михайловна, доктор философских наук, профессор, Россия 
Липич Тамара Ивановна, доктор философских наук, доцент, Россия 
Майданюк  Ирина Зиновиевна, доктор философских наук, доцент, Украина 
Светлов Виктор Александрович, доктор философских наук, профессор, Россия 
Стовпец А В , доктор философских наук, доцент, Украина 
Антрапцева Надежда Михайловна, доктор химических наук, профессор, 
Украина 
Бажева Рима Чамаловна, доктор химических наук, профессор, Россия 
Гризодуб Александр Иванович, доктор химических наук, профессор, Украина 
Ермагамбет Болат Толеуханович, доктор химических наук, профессор, 
Казахстан 
Максин Виктор Иванович, доктор химических наук, профессор, Украина 
Ангелова Поля Георгиева, доктор экономических наук, профессор, Болгария 
Безденежных Татьяна Ивановна, доктор экономических наук, профессор, 
Россия 
Бурда Алексей Григорьевич, доктор экономических наук, профессор, Россия 
Грановская Людмила Николаевна, доктор экономических наук, профессор, 
Украина 
Дорохина Елена Юрьевна, доктор экономических наук, доцент, Россия 
Климова Наталья Владимировна, доктор экономических наук, профессор, 
Россия 
Кочинев Юрий Юрьевич, доктор экономических наук, доцент, Россия 
Курмаев Петр Юрьевич, доктор экономических наук, профессор, Украина 
Лапкина Инна Александровна, доктор экономических наук, профессор, 
Украина 
Мельник Алёна Алексеевна, доктор экономических наук, доцент, Украина 
Миляева Лариса Григорьевна, доктор экономических наук, профессор, Россия 
Пахомова Елена Анатольевна, доктор экономических наук, доцент, Россия 
Резников Андрей Валентинович, доктор экономических наук, доцент, Россия 
Савельева Нелли Александровна, доктор экономических наук, профессор, 
Россия 
Соколова Надежда Геннадьевна, доктор экономических наук, доцент, Россия 
Стрельцова Елена Дмитриевна, доктор экономических наук, доцент, Россия 
Батыргареева Владислава Станиславовона, доктор юридических наук, , 
Украина 
Гетьман Анатолий Павлович, доктор юридических наук, профессор, Украина 
Кафарский Владимир Иванович, доктор юридических наук, профессор, 
Украина 
Кириченко Александр Анатольевич, доктор юридических наук, профессор, 
Украина 
Степенко Валерий Ефремович, доктор юридических наук, доцент, Россия 
Тонков Евгений Евгеньевич, доктор юридических наук, профессор, Россия 
Шепитько Валерий Юрьевич, доктор юридических наук, профессор, Украина 
Шишка Роман Богданович, доктор юридических наук, профессор, Украина 
Яровенко Василий Васильевич, доктор юридических наук, профессор, Россия 
Кантарович Ю Л , кандидат искусствоведения, , Украина 
Волгирева Галина Павловна, кандидат исторических наук, доцент, Россия 
Токарева Наталья Геннадьевна, кандидат медицинских наук, доцент, Россия 
Демидова В Г , кандидат педагогических наук, доцент, Украина 
Могилевская И М , кандидат педагогических наук, профессор, Украина 
Лебедева Лариса Александровна, кандидат психологических наук, доцент, 
Россия 
Рыщенко Оксана Александровна, кандидат фармацевтических наук, доцент, 
Украина 
Шаповалов Валентин Валерьевич, кандидат фармацевтических наук, доцент, 
Украина 
Стовпец В Г , кандидат филологических наук, доцент, Украина 

  

  



Научный взгляд в будущее                                                                                          ISSN 2415-766Х (P) / 2415-7538 (O) 4 

РРедаккццііййннаа  Рааддаа  
Бухаріна Ірина Леонідівна, доктор біологічних наук, професор, Росія 
Гребньова Надія Миколаївна, доктор біологічних наук, професор, Росія 
Гриценко Світлана Анатоліївна, доктор біологічних наук, доцент, Росія 
Каленик Тетяна Кузьмівна, доктор біологічних наук, професор, Росія 
Князєва Ольга Олександрівна, доктор біологічних наук, доцент, Росія 
Кухар Олена Володимирівна, доктор біологічних наук, доцент, Казахстан 
Моісейкіна Людмила Гучаевна, доктор біологічних наук, професор, Росія 
Нефедьева Олена Едуардівна, доктор біологічних наук, доцент, Росія 
Сентябрьов Микола Миколайович, доктор біологічних наук, професор, Росія 
Стародубцев Володимир Михайлович, доктор біологічних наук, професор, 
Україна 
Тестів Борис Вікторович, доктор біологічних наук, професор, Росія 
Тунгушбаева Зіна Байбагусовна, доктор біологічних наук, , Казахстан 
Фатєєва Надія Михайлівна, доктор біологічних наук, професор, Росія 
Ахмадієв Габдулахат Маликович, доктор ветеринарних наук, професор, Росія 
Шевченко Лариса Василівна, доктор ветеринарних наук, професор, Україна 
Аніміца Євген Георгійович, доктор географічних наук, професор, Росія 
Сухова Марія Геннадіївна, доктор географічних наук, доцент, Росія 
Іржі Хлахула, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, Чехія 
Федоришин Дмитро Дмитрович, доктор геолого-мінералогічних наук, 
професор, Україна 
Кокебаева Гульжаухар Какеновна, доктор історичних наук, професор, 
Казахстан 
Отепова Гульфира Елубаевна, доктор історичних наук, професор, Казахстан 
Тригуб Петро Микитович, доктор історичних наук, професор, Україна 
Елезовіч М  Далібор, доктор історичних наук, доцент, Сербія 
Візир Вадим Анатолійович, доктор медичних наук, професор, Україна 
Федяніна Людмила Миколаївна, доктор медичних наук, професор, Росія 
Орлов Микола Михайлович, доктор наук з державного управління, доцент, 
Україна 
Величко Степан Петрович, доктор педагогічних наук, професор, Україна 
Гавриленко Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, Росія 
Гилев Геннадій Андрійович, доктор педагогічних наук, професор, Росія 
Дорофєєв Андрій Вікторович, доктор педагогічних наук, доцент, Росія 
Карпова Наталія Костянтинівна, доктор педагогічних наук, професор, Росія 
Мішеніна Тетяна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, Україна 
Миколаєва Алла Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, Росія 
Растригіна Алла Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, Україна 
Сидорович Марина Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, Україна 
Смирнов Євген Іванович, доктор педагогічних наук, професор, Росія 
Фатихова Алевтина Леонтіївна, доктор педагогічних наук, доцент, Росія 
Федотова Галина Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, Росія 
Ходакова Ніна Павлівна, доктор педагогічних наук, доцент, Росія 
Чигиринська Наталія В'ячеславівна, доктор педагогічних наук, професор, 
Росія 
Чурекова Тетяна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, Росія 
Латигіна Наталія Анатоліївна, доктор політологічних наук, професор, Україна 
Сирота Наум Михайлович, доктор політологічних наук, професор, Росія 
Хребіна Світлана Володимирівна, доктор психологічних наук, професор, Росія 
Вожегова Раїса Анатоліївна, доктор сільськогосподарських наук, професор, 
Україна 
Денисов Сергій Олександрович, доктор сільськогосподарських наук, 
професор, Росія 
Жовтоног Ольга Ігорівна, доктор сільськогосподарських наук, , Україна 
Костенко Василь Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, 
Україна 
Котляров Володимир Владиславович, доктор сільськогосподарських наук, 
професор, Росія 
Морозов Олексій Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, 
професор, Україна 
Патика Микола Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, 
професор, Україна 
Ребезов Максим Борисович, доктор сільськогосподарських наук, професор, 
Росія 
Тараріко Юрій Олександрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, 
Україна 
Мальцева Анна Василівна, доктор соціологічних наук, доцент, Росія 
Стегній Василь Миколайович, доктор соціологічних наук, професор, Росія 
Тарасенко Лариса Вікторівна, доктор соціологічних наук, професор, Росія 
Аверченко Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор, Росія 
Антонов Валерій Миколайович, доктор технічних наук, професор, Україна 
Биков Юрій Олександрович, доктор технічних наук, професор, Росія 
Гончарук Сергій Миронович, доктор технічних наук, професор, Росія 
Захаров Олег Володимирович, доктор технічних наук, професор, Росія 
Калайда Володимир Тимофійович, доктор технічних наук, професор, Росія 
Капітанів Василь Павлович, доктор технічних наук, професор, Україна 
Кирилова Олена Вікторівна, доктор технічних наук, доцент, Україна 
Коваленко Петро Іванович, доктор технічних наук, професор, Україна 
Копей Богдан Володимирович, доктор технічних наук, професор, Україна 
Косенко Надія Федорівна, доктор технічних наук, доцент, Росія 
Круглов Валерій Михайлович, доктор технічних наук, професор, Росія 
Кудерін Марат Крикбаевіч, доктор технічних наук, професор, Казахстан 
Лебедєв Анатолій Тимофійович, доктор технічних наук, професор, Росія 
Ломотько Денис Вікторович, доктор технічних наук, професор, Україна 
Макарова Ірина Вікторівна, доктор технічних наук, професор, Росія 
Морозова Тетяна Юріївна, доктор технічних наук, професор, Росія 
Павленко Анатолій Михайлович, доктор технічних наук, професор, Україна 
Парунакян Ваагн Емільович, доктор технічних наук, професор, Україна 

Пачурін Герман Васильович, доктор технічних наук, професор, Росія 
Першин Володимир Федорович, доктор технічних наук, професор, Росія 
Піганов Михайло Миколайович, доктор технічних наук, професор, Росія 
Поляков Андрій Павлович, доктор технічних наук, професор, Україна 
Попов Віктор Сергійович, доктор технічних наук, професор, Росія 
Рокочінскій Анатолій Миколайович, доктор технічних наук, професор, 
Україна 
Ромащенко Михайло Іванович, доктор технічних наук, професор, Україна 
Семенцов Георгій Никифорович, доктор технічних наук, професор, Україна 
Сухенко Юрій Григорович, доктор технічних наук, професор, Україна 
Устенко Сергій Анатолійович, доктор технічних наук, доцент, Україна 
Хабібуллін Рифат Габдулхакович, доктор технічних наук, професор, Росія 
Червоний Іван Федорович, доктор технічних наук, професор, Україна 
Шайко-Шайковскій Олександр Геннадійович, доктор технічних наук, 
професор, Україна 
Щербань Ігор Васильович, доктор технічних наук, доцент, Росія 
Бушуєва Інна Володимирівна, доктор фармацевтичних наук, професор, 
Україна 
Волох Дмитро Степанович, доктор фармацевтичних наук, професор, Україна 
Георгіївський Віктор Петрович, доктор фармацевтичних наук, професор, 
Україна 
Гудзенко Олександр Павлович, доктор фармацевтичних наук, професор, 
Україна 
Тихонов Олександр Іванович, доктор фармацевтичних наук, професор, 
Україна 
Шаповалов Валерій Володимирович, доктор фармацевтичних наук, професор, 
Україна 
Шаповалова Вікторія Олексіївна, доктор фармацевтичних наук, професор, 
Україна 
Блатов Ігор Анатолійович, доктор фізико-математичних наук, професор, Росія 
Кондратов Дмитро В'ячеславович, доктор фізико-математичних наук, доцент, 
Росія 
Лялькіна Галина Борисівна, доктор фізико-математичних наук, професор, 
Росія 
Малахов А В , доктор фізико-математичних наук, професор, Україна 
Ворожбітова Олександра Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор, 
Росія 
Литкіна Лариса Володимирівна, доктор філологічних наук, доцент, Росія 
Попова Таїсія Георгіївна, доктор філологічних наук, професор, Росія 
Коваленко Олена Михайлівна, доктор філософських наук, професор, Росія 
Липич Тамара Іванівна, доктор філософських наук, доцент, Росія 
Майданюк Ірина Зіновіївна, доктор філософських наук, доцент, Україна 
Светлов Віктор Олександрович, доктор філософських наук, професор, Росія 
Стовпец А В , доктор філософських наук, доцент, Україна 
Антрапцева Надія Михайлівна, доктор хімічних наук, професор, Україна 
Бажев Риму Чамаловна, доктор хімічних наук, професор, Росія 
Гризодуб Олександр Іванович, доктор хімічних наук, професор, Україна 
Ермагамбет Болат Толеухановіч, доктор хімічних наук, професор, Казахстан 
Максін Віктор Іванович, доктор хімічних наук, професор, Україна 
Ангелова Поля Георгієва, доктор економічних наук, професор, Болгарія 
Безденежних Тетяна Іванівна, доктор економічних наук, професор, Росія 
Бурда Олексій Григорович, доктор економічних наук, професор, Росія 
Грановська Людмила Миколаївна, доктор економічних наук, професор, 
Україна 
Дорохіна Олена Юріївна, доктор економічних наук, доцент, Росія 
Климова Наталія Володимирівна, доктор економічних наук, професор, Росія 
Кочинев Юрій Юрійович, доктор економічних наук, доцент, Росія 
Курман Петро Юрійович, доктор економічних наук, професор, Україна 
Лапкіна Інна Олександрівна, доктор економічних наук, професор, Україна 
Мельник Олена Олексіївна, доктор економічних наук, доцент, Україна 
Міляєва Лариса Григорівна, доктор економічних наук, професор, Росія 
Пахомова Олена Анатоліївна, доктор економічних наук, доцент, Росія 
Резніков Андрій Валентинович, доктор економічних наук, доцент, Росія 
Савельєва Неллі Олександрівна, доктор економічних наук, професор, Росія 
Соколова Надія Геннадіївна, доктор економічних наук, доцент, Росія 
Стрельцова Олена Дмитрівна, доктор економічних наук, доцент, Росія 
Батиргареева Владислава Станіславовона, доктор юридичних наук, , Україна 
Гетьман Анатолій Павлович, доктор юридичних наук, професор, Україна 
Кафарський Володимир Іванович, доктор юридичних наук, професор, Україна 
Кириченко Олександр Анатолійович, доктор юридичних наук, професор, 
Україна 
Степенко Валерій Єфремович, доктор юридичних наук, доцент, Росія 
Тонков Євген Євгенович, доктор юридичних наук, професор, Росія 
Шепітько Валерій Юрійович, доктор юридичних наук, професор, Україна 
Шишка Роман Богданович, доктор юридичних наук, професор, Україна 
Яровенко Василь Васильович, доктор юридичних наук, професор, Росія 
Кантаровіч Ю Л , кандидат мистецтвознавства, , Україна 
Волгірева Галина Павлівна, кандидат історичних наук, доцент, Росія 
Токарєва Наталія Геннадіївна, кандидат медичних наук, доцент, Росія 
Демидова В Г , кандидат педагогічних наук, доцент, Україна 
Могилевська І М , кандидат педагогічних наук, професор, Україна 
Лебедєва Лариса Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент, Росія 
Рищенко Оксана Олександрівна, кандидат фармацевтичних наук, доцент, 
Україна 
Шаповалов Валентин Валерійович, кандидат фармацевтичних наук, доцент, 
Україна 
Стовпец В Г , кандидат філологічних наук, доцент, Україна 

 
 
 
 
 
 



Научный взгляд в будущее                                                                                          ISSN 2415-766Х (P) / 2415-7538 (O) 5 

EEddiittoriial  bbooaarrdd  
Bukharina Irina Leonidovna, Doctor of Biological Sciences, Professor, Russia 
Grebneva Nadezhda Nikolayevna, Doctor of Biological Sciences, Professor, Russia 
Gritsenko Svetlana Anatol'yevna, Doctor of Biological Sciences, assistant professor, 
Russia 
Kalenik Tat'yana Kuz'minichna, Doctor of Biological Sciences, Professor, Russia 
Knyazeva Ol'ga Aleksandrovna, Doctor of Biological Sciences, assistant professor, 
Russia 
Kukhar Yelena Vladimirovna, Doctor of Biological Sciences, assistant professor, 
Kazakhstan 
Moiseykina Lyudmila Guchayevna, Doctor of Biological Sciences, Professor, 
Russia 
Nefed'yeva Yelena Eduardovna, Doctor of Biological Sciences, assistant professor, 
Russia 
Sentyabrev Nikolay Nikolayevich, Doctor of Biological Sciences, Professor, Russia 
Starodubtsev Vladimir Mikhaylovich, Doctor of Biological Sciences, Professor, 
Ukraine 
Testov Boris Viktorovich, Doctor of Biological Sciences, Professor, Russia 
Tungushbayeva Zina Baybagusovna, Doctor of Biological Sciences, , Kazakhstan 
Fateyeva Nadezhda Mikhaylovna, Doctor of Biological Sciences, Professor, Russia 
Akhmadiyev Gabdulakhat Malikovich, Doctor of Veterinary Science, Professor, 
Russia 
Shevchenko Larisa Vasil'yevna, Doctor of Veterinary Science, Professor, Ukraine 
Animitsa Yevgeniy Georgiyevich, Doctor of Geographical Sciences, Professor, 
Russia 
Sukhova Mariya Gennad'yevna, Doctor of Geographical Sciences, assistant 
professor, Russia 
Irzhi Khlakhula, Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Professor, 
Czech Republic 
Fedorishin Dmitro Dmitrovich, Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, 
Professor, Ukraine 
Kokebayeva Gul'zhaukhar Kakenovna, Doctor of Historical Sciences, Professor, 
Kazakhstan 
Otepova Gul'fira Yelubayevna, Doctor of Historical Sciences, Professor, 
Kazakhstan 
Trigub Petr Nikitovich, Doctor of Historical Sciences, Professor, Ukraine 
Elezovich M  Dalibor, Doctor of Historical Sciences, assistant professor, Serbia 
Vizir Vadim Anatol'yevich, Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine 
Fedyanina Lyudmila Nikolayevna, Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia 
Orlov Nikolay Mikhaylovich, Doctor of Science in Public Administration, assistant 
professor, Ukraine 
Velichko Stepan Petrovich, doctor of pedagogical sciences, Professor, Ukraine 
Gavrilenko Nataliya Nikolayevna, doctor of pedagogical sciences, assistant 
professor, Russia 
Gilev Gennadiy Andreyevich, doctor of pedagogical sciences, Professor, Russia 
Dorofeyev Andrey Viktorovich, doctor of pedagogical sciences, assistant professor, 
Russia 
Karpova Nataliya Konstantinovna, doctor of pedagogical sciences, Professor, 
Russia 
Mishenina Tat'yana Mikhaylovna, doctor of pedagogical sciences, Professor, 
Ukraine 
Nikolayeva Alla Dmitriyevna, doctor of pedagogical sciences, Professor, Russia 
Rastrygina Alla Nikolayevna, doctor of pedagogical sciences, Professor, Ukraine 
Sidorovich Marina Mikhaylovna, doctor of pedagogical sciences, Professor, 
Ukraine 
Smirnov Yevgeniy Ivanovich, doctor of pedagogical sciences, Professor, Russia 
Fatykhova Alevtina Leont'yevna, doctor of pedagogical sciences, assistant 
professor, Russia 
Fedotova Galina Aleksandrovna, doctor of pedagogical sciences, Professor, Russia 
Khodakova Nina Pavlovna, doctor of pedagogical sciences, assistant professor, 
Russia 
Chigirinskaya Natal'ya Vyacheslavovna, doctor of pedagogical sciences, Professor, 
Russia 
Churekova Tat'yana Mikhaylovna, doctor of pedagogical sciences, Professor, 
Russia 
Latygina Natal'ya Anatol'yevna, Doctor of Political Sciences, Professor, Ukraine 
Sirota Naum Mikhaylovich, Doctor of Political Sciences, Professor, Russia 
Khrebina Svetlana Vladimirovna, Doctor of Psychology, Professor, Russia 
Vozhegova Raisa Anatol'yevna, doctor of agricultural sciences, Professor, Ukraine 
Denisov Sergey Aleksandrovich, doctor of agricultural sciences, Professor, Russia 
Zhovtonog Ol'ga Igorevna, doctor of agricultural sciences, , Ukraine 
Kostenko Vasiliy Ivanovich, doctor of agricultural sciences, Professor, Ukraine 
Kotlyarov Vladimir Vladislavovich, doctor of agricultural sciences, Professor, 
Russia 
Morozov Aleksey Vladimirovich, doctor of agricultural sciences, Professor, 
Ukraine 
Patyka Nikolay Vladimirovich, doctor of agricultural sciences, Professor, Ukraine 
Rebezov Maksim Borisovich, doctor of agricultural sciences, Professor, Russia 
Tarariko Yuriy Aleksandrovich, doctor of agricultural sciences, Professor, Ukraine 
Mal'tseva Anna Vasil'yevna, Doctor of Sociology, assistant professor, Russia 
Stegniy Vasiliy Nikolayevich, Doctor of Sociology, Professor, Russia 
Tarasenko Larisa Viktorovna, Doctor of Sociology, Professor, Russia 
Averchenkov Vladimir Ivanovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Russia 
Antonov Valeriy Nikolayevich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Ukraine 
Bykov Yuriy Aleksandrovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Russia 
Goncharuk Sergey Mironovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Russia 
Zakharov Oleg Vladimirovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Russia 
Kalayda Vladimir Timofeyevich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Russia 
Kapitanov Vasiliy Pavlovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Ukraine 
Kirillova Yelena Viktorovna, Doctor of Technical Sciences, assistant professor, 
Ukraine 
Kovalenko Petr Ivanovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Ukraine 
Kopey Bogdan Vladimirovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Ukraine 
Kosenko Nadezhda Fedorovna, Doctor of Technical Sciences, assistant professor, 
Russia 
Kruglov Valeriy Mikhaylovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Russia 
Kuderin Marat Krykbayevich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Kazakhstan 
Lebedev Anatoliy Timofeyevich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Russia 
Lomot'ko Denis Viktorovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Ukraine 
Makarova Irina Viktorovna, Doctor of Technical Sciences, Professor, Russia 
Morozova Tat'yana Yur'yevna, Doctor of Technical Sciences, Professor, Russia 
Pavlenko Anatoliy Mikhaylovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Ukraine 
Parunakyan Vaagn Emil'yevich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Ukraine 
Pachurin German Vasil'yevich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Russia 
Pershin Vladimir Fedorovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Russia 
Piganov Mikhail Nikolayevich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Russia 
Polyakov Andrey Pavlovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Ukraine 

Popov Viktor Sergeyevich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Russia 
Rokochinskiy Anatoliy Nikolayevich, Doctor of Technical Sciences, Professor, 
Ukraine 
Romashchenko Mikhail Ivanovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, 
Ukraine 
Sementsov Georgiy Nikiforovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Ukraine 
Sukhenko Yuriy Grigor'yevich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Ukraine 
Ustenko Sergey Anatol'yevich, Doctor of Technical Sciences, assistant professor, 
Ukraine 
Khabibullin Rifat Gabdulkhakovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, 
Russia 
Chervonyy Ivan Fedorovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Ukraine 
Shayko-Shaykovskiy Aleksandr Gennad'yevich, Doctor of Technical Sciences, 
Professor, Ukraine 
Shibayev Aleksandr Grigor'yevich, Doctor of Technical Sciences, Professor, 
Ukraine 
Shcherban' Igor' Vasil'yevich, Doctor of Technical Sciences, assistant professor, 
Russia 
Bushuyeva Inna Vladimirovna, Doctor of Pharmaceutical Sciences, Professor, 
Ukraine 
Volokh Dmitriy Stepanovich, Doctor of Pharmaceutical Sciences, Professor, 
Ukraine 
Georgiyevskiy Viktor Petrovich, Doctor of Pharmaceutical Sciences, Professor, 
Ukraine 
Gudzenko Aleksandr Pavlovich, Doctor of Pharmaceutical Sciences, Professor, 
Ukraine 
Tikhonov Aleksandr Ivanovich, Doctor of Pharmaceutical Sciences, Professor, 
Ukraine 
Shapovalov Valeriy Vladimirovich, Doctor of Pharmaceutical Sciences, Professor, 
Ukraine 
Shapovalova Viktoriya Alekseyevna, Doctor of Pharmaceutical Sciences, Professor, 
Ukraine 
Blatov Igor' Anatol'yevich, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, 
Professor, Russia 
Kondratov Dmitriy Vyacheslavovich, Doctor of Physical and Mathematical 
Sciences, assistant professor, Russia 
Lyal'kina Galina Borisovna, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, 
Professor, Russia 
Malakhov A V , Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Ukraine 
Vorozhbitova Aleksandra Anatol'yevna, doctor of philology, Professor, Russia 
Lytkina Larisa Vladimirovna, doctor of philology, assistant professor, Russia 
Popova Taisiya Georgiyevna, doctor of philology, Professor, Russia 
Kovalenko Yelena Mikhaylovna, doctor of philosophical science, Professor, Russia 
Lipich Tamara Ivanovna, doctor of philosophical science, assistant professor, 
Russia 
Maydanyuk Irina Zinoviyevna, doctor of philosophical science, assistant professor, 
Ukraine 
Svetlov Viktor Aleksandrovich, doctor of philosophical science, Professor, Russia 
Stovpets A V , doctor of philosophical science, assistant professor, Ukraine 
Antraptseva Nadezhda Mikhaylovna, Doctor of Chemical Sciences, Professor, 
Ukraine 
Bazheva Rima Chamalovna, Doctor of Chemical Sciences, Professor, Russia 
Grizodub Aleksandr Ivanovich, Doctor of Chemical Sciences, Professor, Ukraine 
Yermagambet Bolat Toleukhanovich, Doctor of Chemical Sciences, Professor, 
Kazakhstan 
Maksin Viktor Ivanovich, Doctor of Chemical Sciences, Professor, Ukraine 
Angelova Polya Georgiyeva, Doctor of Economic Sciences, Professor, Bulgaria 
Bezdenezhnykh Tat'yana Ivanovna, Doctor of Economic Sciences, Professor, 
Russia 
Burda Aleksey Grigor'yevich, Doctor of Economic Sciences, Professor, Russia 
Granovskaya Lyudmila Nikolayevna, Doctor of Economic Sciences, Professor, 
Ukraine 
Dorokhina Yelena Yur'yevna, Doctor of Economic Sciences, assistant professor, 
Russia 
Klimova Natal'ya Vladimirovna, Doctor of Economic Sciences, Professor, Russia 
Kochinev Yuriy Yur'yevich, Doctor of Economic Sciences, assistant professor, 
Russia 
Kurmayev Petr Yur'yevich, Doctor of Economic Sciences, Professor, Ukraine 
Lapkina Inna Aleksandrovna, Doctor of Economic Sciences, Professor, Ukraine 
Mel'nik Alona Alekseyevna, Doctor of Economic Sciences, assistant professor, 
Ukraine 
Milyayeva Larisa Grigor'yevna, Doctor of Economic Sciences, Professor, Russia 
Pakhomova Yelena Anatol'yevna, Doctor of Economic Sciences, assistant 
professor, Russia 
Reznikov Andrey Valentinovich, Doctor of Economic Sciences, assistant professor, 
Russia 
Savel'yeva Nelli Aleksandrovna, Doctor of Economic Sciences, Professor, Russia 
Sokolova Nadezhda Gennad'yevna, Doctor of Economic Sciences, assistant 
professor, Russia 
Strel'tsova Yelena Dmitriyevna, Doctor of Economic Sciences, assistant professor, 
Russia 
Batyrgareyeva Vladislava Stanislavovona, doctor of law, , Ukraine 
Get'man Anatoliy Pavlovich, doctor of law, Professor, Ukraine 
Kafarskiy Vladimir Ivanovich, doctor of law, Professor, Ukraine 
Kirichenko Aleksandr Anatol'yevich, doctor of law, Professor, Ukraine 
Stepenko Valeriy Yefremovich, doctor of law, assistant professor, Russia 
Tonkov Yevgeniy Yevgen'yevich, doctor of law, Professor, Russia 
Shepit'ko Valeriy Yur'yevich, doctor of law, Professor, Ukraine 
Shishka Roman Bogdanovich, doctor of law, Professor, Ukraine 
Yarovenko Vasiliy Vasil'yevich, doctor of law, Professor, Russia 
Kantarovich YU L , Ph D  in History of Arts, , Ukraine 
Volgireva Galina Pavlovna, Candidate of Historical Sciences, assistant professor, 
Russia 
Tokareva Natal'ya Gennad'yevna, Candidate of Medical Sciences, assistant 
professor, Russia 
Demidova V G , Candidate of Pedagogical Sciences, assistant professor, Ukraine 
Mogilevskaya I M , Candidate of Pedagogical Sciences, Professor, Ukraine 
Lebedeva Larisa Aleksandrovna, Candidate of Psychological Sciences, assistant 
professor, Russia 
Yatsenko Oleksandr Volodymyrovych, Candidate of Technical Sciences, Professor, 
Ukraine 
Ryshchenko Oksana Aleksandrovna, Candidate of Pharmaceutical Sciences, 
assistant professor, Ukraine 
Shapovalov Valentin Valer'yevich, Candidate of Pharmaceutical Sciences, assistant 
professor, Ukraine 
Stovpets V G , Candidate of Philology, assistant professor, Ukraine 

  



Научный взгляд в будущее                                                                                          ISSN 2415-766Х (P) / 2415-7538 (O) 6 

ОО  журнале  
Международный научный периодический журнал "Научный взгляд в будущее" получил большое признание 
среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, 
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Учрежден в 2015 году. Периодичность выхода: ежеквартально. 
Основными целями журнала "Научный взгляд в будущее" являются: 
• cодействие обмену знаниями в научном сообществе; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• cоздание основы для инноваций и новых научных подходов, а также открытий в неизвестных областях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях 
науки, лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научный взгляд в будущее" предназначены для широкой читательской аудитории – всех 
тех, кто любит науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают 
интересы всей общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX и INDEXCOPERNICUS. 

 

ППрроо  жжууррннаалл  
Міжнародний науковий періодичний журнал "Науковий погляд у майбутнє" отримав велике визнання серед 
вітчизняних і зарубіжних інтелектуалів. Сьогодні в журналі публікуються автори з Росії, України, Молдови, 
Казахстану, Білорусі, Чехії, Болгарії, Литви, Польщі та інших держав. 
Дата заснування в 2015 році. Періодичність виходу: щоквартально 
Основними цілями журналу є: 
• cприяння обміну знаннями в науковому співтоваристві; 
• допомога молодим вченим в інформуванні наукової громадськості про їх наукові досягнення; 
• створення основи для інновацій і нових наукових підходів, а також відкриттів в невідомих областях; 
• сприяння об'єднанню фахових наукових сил і формування нового покоління вчених-фахівців в різних 
сферах. 

Журнал цілеспрямовано знайомить читача з оригінальними дослідженнями авторів в різних областях науки, 
кращими зразками наукової публіцистики. 
Публікації журналу призначені для широкої читацької аудиторії - усіх тих, хто любить науку. Матеріали, що 
публікуються в журналі, відображають актуальні проблеми і зачіпають інтереси всієї громадськості. 
Кожна стаття журналу включає узагальнюючу інформацію англійською мовою. 
Журнал зареєстрований в РИНЦ SCIENCE INDEX і INDEXCOPERNICUS. 

 

AAbboouutt  tthhee  jjoouurrnnaall  
The International Scientific Periodical Journal "Scientific look into the future" has gained considerable recognition 
among domestic and foreign researchers and scholars. Today, the journal publishes authors from Russia, Ukraine, 
Moldova, Kazakhstan, Belarus, Czech Republic, Bulgaria, Lithuania, Poland and other countries. 
Journal Established in 2015. Рeriodicity of publication: Quarterly 
The journal activity is driven by the following objectives: 
• Broadcasting young researchers and scholars outcomes to wide scientific audience 
• Fostering knowledge exchange in scientific community  
• Promotion of the unification  in scientific approach 
• Creation of basis for innovation and new scientific approaches as well as discoveries in unknown domains 

The journal purposefully acquaints the reader with the original research of authors in various fields of science, the best 
examples of scientific journalism. 
Publications of the journal are intended for a wide readership - all those who love science. The materials published in 
the journal reflect current problems and affect the interests of the entire public. 
Each article in the journal includes general information in English. 
The journal is registered in the RISC SCIENCE INDEX and INDEXCOPERNICUS. 
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Трреббоввания  к  ссттааттььяямм  
Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на английском 
языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, ее структуру 
и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и должна давать 
адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация на английском 
(Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи рассматриваются 
редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на экспертное 
рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 

 

ВВимоогги  ддоо  статей    
Статті повинні відповідати тематичному профілю журналу, відповідати міжнародним стандартам наукових публікацій і 
бути оформленими відповідно до встановлених правил. Вони також повинні представляти собою виклад результатів 
оригінального авторського наукового дослідження, бути вписаними в контекст вітчизняних і зарубіжних досліджень з цієї 
тематики, відображати вміння автора вільно орієнтуватися в існуючому бібліографічному контексті по піднятим проблемам 
і адекватно застосовувати загальноприйняту методологію постановки і вирішення наукових завдань. 
Всі тексти повинні бути написані літературною мовою, відредаговані і відповідати науковому стилю мовлення. 
Некоректність підбору і недостовірність наведених авторами фактів, цитат, статистичних та соціологічних даних, власних 
імен, географічних назв та інших відомостей може стати причиною відхилення надісланого матеріалу (в тому числі - на 
етапі реєстрації). 
Всі таблиці і рисунки в статті повинні бути пронумеровані, мати заголовки і посилання в тексті. Якщо дані запозичені з 
іншого джерела, на нього повинні бути бібліографічні посилання у вигляді примітки. 
Назва статті, ПІБ авторів, навчальні заклади (крім основної мови тексту) повинні бути представлені і на англійській мові. 
Статті повинні супроводжуватися анотацією та ключовими словами на мові основного тексту і обов'язково англійською 
мовою. Анотація повинна бути виконана у формі короткого тексту, який розкриває мету і завдання роботи, її структуру та 
основні отримані висновки. Анотація представляє собою самостійний аналітичний текст і повинна давати адекватне 
уявлення про проведене дослідження без необхідності звернення до статті. Анотація англійською (Abstract) повинна бути 
написана грамотною академічною мовою. 
Заохочується наявність УДК, ББК, а також (для статей по Економіці) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
Ухвалення матеріалу до розгляду не є гарантією його публікації. Зареєстровані статті розглядаються редакцією і при 
формальному і змістовному відповідно до вимог журналу направляються на експертне рецензування, в тому числі через 
відкрите обговорення за допомогою веб-ресурсу www.sworld.education. 
У журналі можуть бути розміщені тільки раніше неопубліковані матеріали.  

  
RReequiirreemeennttss  ffoor  aarrttiicclleess  

Articles should correspond to the thematic profile of the journal, meet international standards of scientific publications and be 
formalized in accordance with established rules. They should also be a presentation of the results of the original author's scientific 
research, be inscribed in the context of domestic and foreign research on this topic, reflect the author's ability to freely navigate in the 
existing bibliographic context on the problems involved and adequately apply the generally accepted methodology of setting and 
solving scientific problems. 
All texts should be written in literary language, edited and conform to the scientific style of speech. Incorrect selection and 
unreliability of the facts, quotations, statistical and sociological data, names of own, geographical names and other information cited 
by the authors can cause the rejection of the submitted material (including at the registration stage). 
All tables and figures in the article should be numbered, have headings and links in the text. If the data is borrowed from another 
source, a bibliographic reference should be given to it in the form of a note. 
The title of the article, the full names of authors, educational institutions (except the main text language) should be presented in 
English. 
Articles should be accompanied by an annotation and key words in the language of the main text and must be in English. The abstract 
should be made in the form of a short text that reveals the purpose and objectives of the work, its structure and main findings. The 
abstract is an independent analytical text and should give an adequate idea of the research conducted without the need to refer to the 
article. Abstract in English (Abstract) should be written in a competent academic language. 
The presence of UDC, BBK 
Acceptance of the material for consideration is not a guarantee of its publication. Registered articles are reviewed by the editorial 
staff and, when formally and in substance, the requirements of the journal are sent to peer review, including through an open 
discussion using the web resource www.sworld.education 
Only previously unpublished materials can be posted in the journal. 
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ППолложеннииее  об  ээттииккее  ппууббллииккааццииии  наууччных  ддаанннныыхх  ии  еее  ннааруушшеенниияяхх  
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены 
случаи нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих 
можно выделить плагиат, направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение 
результатов чужих научных исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных 
практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с 
этической точки зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что 
борьба с этими явлениями должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, 
рецензентов, читателей и всего академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц 
сотрудничать и участвовать в обмене информацией в целях борьбы с нарушением этики публикации научных 
исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых 
практик. Мы обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую 
предоставленную нам информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного 
автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя 
обязанной удалить ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены 
исключительно при соблюдении максимальной открытости и публичности. 

 
ППооллоожжеенннняя  ппрроо  ееттииккуу  ппууббллііккааццііїї  ннааууккооввиихх  ддаанниихх  іі  їїїї  ппоорруушшеенннняяхх  

Редакція журналу усвідомлює той факт, що в академічній спільноті досить широко поширені випадки 
порушення етики публікації наукових досліджень. В якості найбільш помітних можна виділити плагіат, 
відправлення в журнал раніше опублікованих матеріалів, незаконне привласнення результатів чужих наукових 
досліджень, а також фальсифікацію даних. Ми виступаємо проти подібних практик. 
Редакція переконана в тому, що порушення авторських прав і моральних норм не тільки неприйнятні з етичної 
точки зору, але і служать перешкодою на шляху розвитку наукового знання. Тому ми вважаємо, що боротьба з 
цими явищами повинна стати метою і результатом спільних зусиль наших авторів, редакторів, рецензентів, 
читачів і усієї академічної спільноти. Ми закликаємо всіх зацікавлених осіб співпрацювати і брати участь в 
обміні інформацією з метою боротьби з порушенням етики публікації наукових досліджень. 
Зі свого боку редакція готова докласти всіх зусиль до виявлення та припинення подібних неприйнятних 
практик. Ми обіцяємо вживати відповідних заходів, а також звертати пильну увагу на будь-яку надану нам 
інформацію, яка буде свідчити про неетичну поведінку того чи іншого автора. 
Виявлення порушень етики тягне за собою відмову в публікації. Якщо буде виявлено, що стаття містить 
відвертий наклеп, порушує законодавство або норми авторського права, то редакція вважає себе зобов'язаною 
видалити її з веб-ресурсу і з баз цитування. Подібні крайні заходи можуть бути застосовані виключно при 
дотриманні максимальної відкритості і публічності.  

  
RReegguullaattiioonnss  oonn  tthhee  eetthhiiccss  ooff  ppuubblliiccaattiioonn  ooff  sscciieennttiiffiicc  ddaattaa  aanndd  iittss  vviioollaattiioonnss  

The editors of the journal are aware of the fact that in the academic community there are quite widespread cases of 
violation of the ethics of the publication of scientific research. As the most notable and egregious, one can single out 
plagiarism, the posting of previously published materials, the misappropriation of the results of foreign scientific 
research, and falsification of data. We oppose such practices. 
The editors are convinced that violations of copyrights and moral norms are not only ethically unacceptable, but also 
serve as a barrier to the development of scientific knowledge. Therefore, we believe that the fight against these 
phenomena should become the goal and the result of joint efforts of our authors, editors, reviewers, readers and the 
entire academic community. We encourage all stakeholders to cooperate and participate in the exchange of information 
in order to combat the violation of the ethics of publication of scientific research. 
For its part, the editors are ready to make every effort to identify and suppress such unacceptable practices. We promise 
to take appropriate measures, as well as pay close attention to any information provided to us, which will indicate 
unethical behavior of one or another author. 
Detection of ethical violations entails refusal to publish. If it is revealed that the article contains outright slander, 
violates the law or copyright rules, the editorial board considers itself obliged to remove it from the web resource and 
from the citation bases. Such extreme measures can be applied only with maximum openness and publicity. 
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Анотація. В роботі розглядається інформаційне перевантаження. Цей стан виникає, 
коли кількість корисної інформації, що надходить, перевершує можливості її сприйняття, 
таким чином наша свідомість стає не здатна впоратися із таким інформаційним потоком. 
У статті розібрані ознаки інформаційного перевантаження, його причини, небезпеки 
наслідків інформаційного перевантаження та методики протистояння виникненню 
подібних станів. Наведені приклади стану екстремального інформаційного перевантаження 
пілота бойового гелікоптера Apache. Розглянутий вплив цих станів на психіку людини на 
побутовому рівні, що виникають в результаті бурхливого розвитку інформаційних 
технологій, гаджетів і мережі Інтернет. 

Ключові слова: інформація, інтернет, віртуальна реальність, пам'ять, окуляри-
монокль, пілот «Апача», мозок, перевтома, очей. 

«Інформаційне перевантаження» - термін, що описує труднощі розуміння 
проблеми і прийняття рішень, причиною яких є надлишок інформації. Цей стан 
виникає, коли кількість надходить корисної інформації перевершує можливості 
її сприйняття, т. ч. Наша свідомість стає не здатна впоратися з таким 
інформаційним потоком. Наша свідомість вбирає всю доступну для нього 
інформацію. Коли інформації стає занадто багато, мозок вже буде не в змозі 
сприймати справжні знання, і настає перенасичення. 

Спочатку згадка про термін «інформаційне перевантаження» належить 
Бертраму Гроссу в книзі «Управління організацією» (1964), але розвиток даної 
дефініції належить американському філософу Елвіна Тоффлеру в книзі «Шок 
майбутнього» (1970), де він визначає, що інформаційне перевантаження має 
подібного роду ефект тільки на більш високому когнітивному рівні: «Коли 
людина занурюється в швидко і нерегулярно мінливу ситуацію або новий 
насичений контекст, його предсказательная точність падає. Він більше не може 
зробити достовірну оцінку, від якої залежить раціональне поведінку ». 

Ми живемо в епоху вибухового розвитку інформаційних технологій, 
доступного інтернету, мобільного зв'язку, віртуальної реальності. За допомогою 
простого натискання клавіші, людина може дізнатися про все, що сталося на 
земній кулі за добу - десяток катастроф, пару локальних воєн і нова епідемія 
вміщаються в нашій свідомості протягом 3-5 хвилин. В результаті, всі світові 
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лиха сприймаються «на раз» - без переживань, аналізу і особливої реакції. На 
цих операціях мозок просто економить свій час, щоб встигнути поглинути всі 
вхідні дані. 

Коли людина занурюється в швидко і нерегулярно мінливу ситуацію або 
новий насичений контекст, його передбачувальна точність падає. Він більше не 
може зробити достовірну оцінку, від якої залежить раціональне поведінку. 

Ознаки інформаційного перевантаження: 
- відсутність ясності в голові, хаотична розумова діяльність - падає 

продуктивність мислення. Тобто знижується здатність людини ефективно 
вирішувати поставлені перед ним завдання. Виникає невиразне почуття 
«отупіння», відчувається неможливість впоратися з тим, з чим раніше 
справлявся. 

- погіршення пам'яті, провали в пам'яті. Запам'ятовування вимагає певного 
часу: на те, щоб сприйняти інформацію, перемістити її в довгострокову пам'ять, 
та потім ще й витягти звідти. А постійний потік вхідних даних не дає 
можливості виконати всі ці операції. 

- важко зосередитися. В голові гул, хаос і бардак, а потік думок ніяк не 
вдається зупинити: мозок все працює і працює, але ніяк не настає ясність. 
Постійне бажання що-небудь сказати (щоб позбутися від зайвої інформації). 

- нудота. Але це, як правило, в поєднанні з неправильним положенням тіла. 
Нудота - це тривожний сигнал: якщо вона вас турбує, подачу інформації треба 
припиняти. Тіло в буквальному сенсі намагається повідомити, що «переварити» 
таку кількість інформації воно не може. До тілесних симптомів також 
відносяться запаморочення, напруга в щелепах, біль в шиї, порушення сну і 
апетиту. 

Причини інформаційного перевантаження. 
Інформаційний вампіризм - інтернет-залежність, непомірне смотрение 

телевізора тощо. Сучасні засоби отримання інформації дозволяють уникати 
вирішення особистісних проблем, компенсувати особисту і життєву 
невлаштованість. Зрозуміло, компенсація відбувається уявна, що тільки 
посилює проблеми, вирішення яких намагається уникнути людина. І з цього 
боку інформаційне перевантаження стає явищем в психологічному сенсі 
близьким алкоголізму, наркоманії та інших форм патологічної залежності. 

Іноді, щоб отримати потрібні і корисні відомості, необхідно перелопатити 
великий масив інформації. У підсумку факти накопичуються, але не 
засвоюються. Відбувається перенасичення зайвою інформацією. Вчені в галузі 
інформатики говорять про «видобутку фактів». Деніел Борстін, дослідник і 
співробітник бібліотеки Конгресу США, ще в 1983 році висловив таке 
пророцтво: «Туман інформації витіснить з наших голів знання». 

Перед сучасною людиною стоїть безліч цілей і завдань, виконання яких 
вимагає одночасності. І виходить, що він витрачає багато енергії на процес 
перемикання між завданнями, а не на їх виконання. У психіатрів це називається 
втратою продуктивності мислення. З боку це виглядає як отупіння, нездатність 
зробити прості умовиводи, поверховість, коли до свідомості не доходить 
інформація ззовні. Коли людина відчуває в собі подібні явища і не розуміє їх 
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причини, він не намагається скоротити кількість завдань, а намагається 
прискорити процес перемикання між ними - в кінці кінців це призводить до 
перевтоми. 

Часто інфоперегрузка настає при невмінні планувати робочий час і 
відсутності робочого розкладу, того самого, яке лімітує кількість робочих годин 
в день і визначає робочий час доби. 

Перевантаження інформацією виникає не тільки через великий обсяг 
потоку одержуваної інформації, але, може бути, навіть в більшій мірі через 
його непередбачуваність. Якщо інформація надходить не в відповідь на запит, а 
сама знаходить свого одержувача, то найчастіше цільової споживач виявляється 
не готовою до її сприйняття. І інформація не тільки виявляється несприйнятої, 
але і вносить істотний хаос в уявлення людини про світ. Саме хаос, відсутність 
структури і викликає інформаційне перевтома. 

Причиною інформаційного перевантаження також є загальна перевтома. В 
одному з досліджень, проведених англійськими сомнологами, з'ясувалося, що 
неспання протягом тривалого часу впливає на здатність мозку звертати увагу на 
речі. Так, ми починаємо запам'ятовувати менше, тому що помічаємо менше. 
Один з експериментів показав, що люди, які спали менше 6 годин на добу 
протягом двох тижнів, набрали набагато менше очок в тестах на пам'ять, ніж ті, 
хто спав по 8 годин на добу. 

Приклад. 
У побутових ситуаціях практично кожна людина стикається з 

інформаційним перевантаженням, проте не завжди в змозі розрізнити момент її 
настання. 

Розглянемо, що відбувається з людиною при екстремальній 
інформаційного перевантаження: її симптоми, наслідки та перспективи 
адаптації. Для найбільш яскравою ілюстрації цих процесів додаються враження 
пілота бойового вертольота Apache, однією з найбільш технологічно складних 
військових машин. 

У «Апачі» надзвичайно активно використовуються окуляри-монокль, 
розміщені на правому оці. В цей монокль виводяться практично всі показники / 
індикатори приладів. Через монокль в електронному вигляді пілотові доступні 
рівно 1500 сторінок-меню. Для порівняння: в сучасному смартфоні є, в 
середньому, близько 100-400 вкладених сторінок-меню. Дивлячись крізь нього 
на світ, ви попутно бачите показання найголовніших приладів - швидкість, 
висота і багато іншого, включаючи всілякі прицільні марки. Також в монокль 
можна вивести картинку з приладів нічного бачення. Він пов'язаний з усім 
бортовим зброєю - навести гармату можна, просто подивившись на ціль. 

«Апач» споряджений більш ніж десятком різних сканерів і камер. 
Наприклад, денна телекамера дає 127-кратне збільшення. Це означає, що 
автомобільний номер можна без складнощів прочитати з чотирикілометровій 
дистанції, а за допомогою інфрачервоної камери можна миттєво розрізняти 
поранених і живих. 

Стрілянина під час реального бою вимагає постійного врахування 
величезної кількості параметрів, які неможливо розрахувати на бортовому 
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комп'ютері. У житті пілота завжди є місце безлічі ірраціональних рішень, які 
просто неможливо врахувати заздалегідь. 

Тепер, трохи занурившись в контекст, перейдемо до розгляду 
психофізичної навантаження, яка у пілотів «Апача» носить характер 
відчайдушної інформаційного перевантаження. 

Середній виліт триває три години. Загальний час в повітрі не повинна 
перевищувати шести годин в день. Потім люди починають видихатися і 
натурально божеволіти. Статистика стверджує - з 8 раніше відібраних людей, 
підготовлених на пілота, реально пілотом «Апача» стає лише один з них. Фази 
становлення нового пілота добре відомі. Так, перші 1-2 роки у новачка сильно 
болить голова (особливо вночі), поширені безсоння і нудота. Лікування просте: 
утримання від польотів на пару днів, в деяких випадках на тиждень. 

Виявляється, коли праве око дивиться в монокль, а лівий - на все інше, між 
ними починається сильний конфлікт. Кожне око має змусити мозок самостійно 
і незалежно обробляти «свою особисту картинку», тоді як звичайні люди 
звикли обома очима бачити завжди одне і те ж. На практиці наслідки цього 
проявляються в найсильніших головних болях, які починаються у новачків ще 
на стадії підготовки до зльоту. 

З тими, хто все-таки залишається «в справі», більш-менш успішно 
адаптувалися до навантажень відбувається наступне: якщо подивитися на 
обличчя такого пілота під час польоту, то добре, що очі рухаються незалежно 
один від одного. 

Едд Мерфі (відомий вертольотчик, афганський пілот-ветеран): «Летиш ти 
над пустелею і бачиш якийсь задрипанний талібський лендровер. Правим оком 
через монокль ти дивишся прямо на нього (щоб бортова гармата дивилася туди 
ж), а лівий опускаєш вниз, на дисплей, щоб за допомогою 127-кратної оптики 
переконатися, що лендровер дійсно талібський (наскільки це можливо - інше 
питання). 

Дійсно, концепція управління тут така, що в польоті постійно доводиться 
дивитися двома очима в різні боки і при цьому бачити дві різні картинки, 
виходячи з цього, доводиться одночасно вирішувати різні завдання. Для будь-
якого пілота «Апача» це стає природним поведінкою через 2-3 роки». 

Окуляри-комп'ютер (окуляри-монокль в разі «Апача») - це радикальний 
метод розсіювати (розщеплювати) свою свідомість, навіть якщо всього лише 
дивитися погоду на завтра по дорозі на роботу. Нещасні випадки на вулиці 
бувають і з навушниками, але людина отримує 80% інформації про 
навколишній світ саме за допомогою зору і тільки 18% - за допомогою слуху. 
Візуальні інтерфейси, які надає подібні окуляри, - це інтерфейси для 
паралельного сприйняття великих доз інформації. Спроба переходу до 
багатозадачність роботи мозку - дуже болісний процес, і як вже було сказано 
Едом вище, більша частина пілотів сходить з цієї дистанції. Що вже говорити 
про звичайних людей? .. 

На думку фахівців, у що відбулися пілотів «Апача» в наявності 
психопатологічне розлад - розщеплення свідомості, так званий схізіс. Звичайно, 
потрібні роки серйозних досліджень і маса статистики, щоб з'ясувати, як діє на 
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психіку така «спеціально наведена шизофренія», тобто, інакше кажучи, 
«утилізована багатозадачність». 

Втім, активно входять в наше життя окуляри віртуальної реальності та інші 
способи швидкого отримання великої кількості інформації незабаром будуть 
готові нам цю статистику надати. 

Приклад Едда Мерфі показав, що як мінімум частина людей здатна 
подолати психо-інформаційний бар'єр в умовах перевантаження, щоб знайти 
нові можливості. Однак переважна більшість обивателів це недоступно. Добре 
це чи погано - покаже час. 

Розглянувши екстремальні прояви інформаційного перевантаження, 
повернемося до її впливу на побутовому рівні. 

Чим небезпечна інформаційне перевантаження? 
Одним з наслідків інформаційного перевантаження є довготермінова 

втрата сну. В результаті цього нервова система і мозок не здатні переключитися 
на інший режим, і людині навіть може здаватися, що він не потребує сну. 
Виникають агресивність, збудливість, напади гніву і дратівливості, панічні і 
депресивні стани, нав'язливий страх, загострення хронічних захворювань. 

Інформаційне перевантаження призводить до виникнення проблем з 
пам'яттю і до загального погіршення працездатності мозку. 

Надлишок інформації може призвести до паралічу аналітичних здібностей, 
ускладнивши можливість правильного вибору або прийняття оптимального 
рішення. 

Кількість складної, провокаційної інформації, посилене взаємним 
інформаційним обміном людей, створює інформаційну перевантаження і, в 
результаті - стадна поведінка людей. В результаті, ми автоматично отримуємо 
відключення критичності свідомості у більшості, що дозволяє засобам масової 
інформації маніпулювати громадською думкою в широких межах. 

Як боротися з інформаційним перевантаженням? 
Чітко визначати цілі ділової активності. Не варто переривати дійсно 

важливу для ваших цілей і вашому житті завдання для того, щоб розглянути 
щось, що інша людина, а зовсім не ви вважає що не вимагає зволікань. Якщо це 
не сирена пожежної або повітряної тривоги - ви завжди можете закінчити 
поточну задачу. Якщо ж раптом вас відвідає хороша ідея, швидко запишіть 
ідею і не розмірковуючи над нею продовжуйте працювати. 

Використовувати тільки необхідну інформацію. Як казав Кузьма Прутков - 
«Не можна осягнути неосяжне». Не намагайтеся знати все. Слідкуйте за тим, 
що вам дійсно важливо, і де інформація про це достовірна і зручно подана. 
Виключіть сміття, який ви не використовуєте. 

Дотримуватися баланс праці і відпочинку. Не перевантажуйте мозок, 
вчасно відпочивайте і висипайтеся, щоб виконувати більш якісно свою роботу і 
мати можливість кращій концентрації уваги на важливих речах. Мозок, що не 
відпочив, менше помічає і менше запам'ятовує. Нормальний сон - це повне 
розслаблення мозку і тіла. Спати з увімкненим телевізором або радіо не 
рекомендується, сон не буде повноцінним, так як прийом інформації триває. 

Формувати високу внутрішню інформаційну культуру. Виробити найбільш 
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раціональні прийоми і методи управління інформацією. Поки ми відмовляємося 
заглянути в себе і розібратися зі своїми прагненнями і мотивами, ми буде 
витісняти свою тривогу інтенсивним і безглуздими зовнішніми 
інформаційними потоками. Поки він не навчимося самі організовувати своє 
інформаційне поле, впливати на потоки інформації, структурувати їх, будемо 
залишатися заручниками технічного прогресу. 

Виконувати поставлені перед вами завдання по черзі. Не варто братися за 
виконувати кількох справ одночасно. За словами глави лабораторії 
Мічиганського університету, що досліджує роботу мозку і свідомості, 
професора Девіда Мейєра, існує лише ілюзія того, що ви здатні одночасно 
говорити по телефону і перевіряти свою комп'ютерну пошту. Насправді ж це 
призводить до перевантаження інформацією, а в подальшому до 
найнебезпечнішому явищу сучасності - стресу. 

Складати план робочого дня. Тим самим ви визначаєте собі фронт робіт, 
виділяєте головні і другорядні завдання, що сприяє подоланню інформаційних 
перевантажень. 

Були розглянуті питання інформаційного перевантаження. Найбільш 
ретельно ними займаються медичні працівники, соціологи і психологи, які 
єдині в думці про те, що інформаційне перевантаження - це результат 
бурхливого розвитку інформаційних технологій та мережі Інтернет. 

Швидкість життя збільшується, і впоратися з цим нелегко. Як виявилося, 
еволюція-то теж не стоїть на місці. Ми змінюємося разом зі світом, 
намагаємося пристосуватися. В результаті можна спостерігати, що чим 
молодша покоління - тим сильніше змінюються його способи обробки 
інформації. 

Сучасна людина може прийняти дуже багато інформації за короткий 
проміжок часу. Якщо інформація не містить життєво важливих моментів, вона 
не буде хвилювати людини внутрішньо. З іншого боку, будь-яка інформація 
якось сприймається організмом, тому краще себе не перевантажувати. Бережіть 
себе і будьте здорові! 
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Abstract. With a simple keystroke, a person can learn about everything that happened on the 

globe in a day - a dozen disasters, a couple of local wars and a new epidemic fit in our minds for 3-
5 minutes. Often information overload occurs when there is an inability to plan working hours and 
no work schedule. Consider what happens to a person during an extreme information overload - the 
impressions of a pilot of an Apache helicopter. In the "Apache" are extremely used monocular 
glasses, placed on the right eye. Almost all indicators of devices are displayed in this monocle. The 
average flight lasts three hours. Then people start exhausted and go crazy. The first 1-2 years of a 
newbie have a headache, insomnia and nausea are common. It turns out that when the right eye 
looks in a monocle and the left eye on everything else, a strong conflict begins between them. The 
visual interfaces that such glasses provide are interfaces for the parallel perception of large doses 
of information. Attempting a transition to a multitasking mode of the brain is a very painful process. 
One of the consequences of information overload is long-term loss of sleep. Information overload 
leads to memory problems and a general deterioration in the performance of the brain. Use only 
the necessary information. Keep a balance of work and rest. To develop the most rational methods 
and methods of information management. Perform your tasks one by one. Make a plan of the 
working day. Today, information overload is most thoroughly dealt with by medical workers, 
sociologists and psychologists, who agree that information overload is the result of the rapid 
development of information technologies and the Internet. 

Key words: information, Internet, virtual reality, memory, monocle glasses, pilot “Apache”, 
brain, overwork, eye. 
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Анотація. В роботі запропоновано підхід до організації робочого місці інженера з 
охорони праці за допомогою засобів, які надає середовище офісного пакету MS Office 7.0. 
Виконання функцій та розв‘язання задач, властивих роботі інженера з охорони праці, 
реалізовані за допомогою загальнодоступних інструментів, інтегрованих у гіпертекстовому 
документі. Розглянуто такі основні задачі: планування роботи, робота з базою 
нормативно-правових актів, робота з базою даних особового складу, організація медичних 
оглядів, навчання та перевірка знань, контроль за станом охорони праці, забезпечення 
працівників засобами індивідуального захисту, планування заходів з охорони праці, 
організація віртуального кабінету охорони праці та інші. Метою роботи є полегшення, 
підвищення ефективності та комфортності роботи інженера з охорони праці. 

Ключові слова: автоматизоване робоче місце, охорона праці.  
Вступ. 
Особлива роль в організації охорони праці (ОП) на виробництві належить 

службі ОП. Діяльність цього підрозділу пов‘язана з усіма задачами та 
функціями системи управління охороною праці (СУОП) на підприємстві. На 
працівників служби (інженерів або спеціалістів з ОП) лягає значне 
інформаційне, а відтак і психоемоційне навантаження. Особливо характерним 
це є для малих підприємств, де декілька а то й один спеціаліст з ОП забезпечує 
функціонування всієї СУОП, а кількість вимог до неї не залежить від масштабів 
або галузевої приналежності підприємства. Достатньо згадати про кількість 
нормативно-правових актів, що регламентують вимоги до організації ОП, ця 
кількість налічує тисячі. 

З огляду на це задача полегшення, підвищення ефективності та 
комфортності, тобто ергономічності роботи спеціаліста з ОП на основі 
автоматизації процесів отримання та обробки інформації видається актуальною. 

Основний текст. 
На ринку програмного забезпечення практично відсутні пропозиції 

автоматизованих робочих місць (АРМ) спеціаліста з ОП [1, 2, 3]. Це й 
зрозуміло – такі розробки повинні створюватись на замовлення, з урахуванням 
особливостей СУОП організації-замовника. Проте пропозицій розробити такий 
програмний комплекс не бракує [1]. Придбання спеціалізованого, розробленого 
на замовлення програмного забезпечення автоматизованого робочого місця 
обіцяє певні переваги, однак, не позбавлене і певних недоліків. Так 
використання спеціалізованого програмного забезпечення вимагає витрат часу 
на його встановлення в середовище конкретної операційної системи, на 
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пристосування до умов конкретного підприємства та налагодження. В ході його 
подальшої експлуатації виникають збої. В ході сучасних динамічних 
суспільних процесів відбуваються постійні зміни в нормативно-правовій базі, в 
порядку державного нагляду. В ринкових умовах відбуваються постійні зміни в 
структурі підприємств та в їхніх штатних розписах. Все це вимагає постійної 
технічної та інформаційної підтримки з боку організації-розробника, а це, в 
свою чергу, витрат часу і, головне, - коштів, на що роботодавці, особливо на 
малих підприємствах, яких сьогодні переважна більшість, йдуть вкрай неохоче. 

Щодо самої програмної реалізації АРМ в різних предметних областях (не 
тільки в охороні праці), то вона являє собою інформаційну систему (ІС), тобто 
базу даних (БД – сукупність файлів різної структури, що містять різноманітні 
відомості) та сукупність програм, що забезпечують роботу з БД та інтерфейс з 
користувачем. Взаємодія користувача з ІС здійснюється за допомогою 
екранних форм («вікон»), що містять меню для вибору функцій, поля для 
введення та корекції даних та інші органи керування. Надалі за допомогою цих 
органів керування користувач може виконувати передбачену програмою 
обробку даних – здійснювати розрахунки, формувати та роздруковувати звіти 
(документи встановленої форми) тощо. 

Інформаційні системи є ефективним інструментом в предметних областях, 
де доводиться мати справу з великими масивами даних або з великими 
обсягами однотипних обчислень – бухгалтерський облік, комерційна 
діяльність, деякі напрямки наукових досліджень. В такій предметній області, як 
організація ОП, вони є малоефективними, про що свідчать відгуки спеціалістів 
з ОП і відсутність попиту на їхню розробку, а їхнє використання зводиться до 
громіздкого й трудомісткого дублювання можливостей, що значно простіше 
надає операційна система та офісний пакет. Крім того будь-яка незначна зміна 
у вигляді офіційного документа (припис, протокол перевірки знань, акт 
розслідування) робить відповідний модуль програми неадекватним ситуації і 
вимагає внесення змін в програмне забезпечення з усіма наслідками. До речі 
інструкції з ознайомлення з інтерфейсом ІС налічують десятки сторінок, так 
інструкція з використання АРМ, з якою можна ознайомитись за посиланням [1], 
налічує 73 сторінки і безліч екранних форм. 

З огляду на вище сказане видається доцільною автоматизація 
інформаційних процесів, характерних для роботи спеціаліста з ОП не 
громіздкими і витратними спеціалізованими засобами, а гнучкими і 
доступними універсальними засобами, які надає операційна система 
персонального комп‘ютера та той чи інший офісний пакет. Такі засоби не 
потребують жодного додаткового встановлення та налагодження, а лише 
пристосування до потреб конкретного користувача – спеціаліста з ОП. 

В роботі, що пропонується увазі зроблено спробу розв‘язання задачі 
автоматизації робочого місця спеціаліста з ОП засобами популярного офісного 
пакета MS Office 7.0, що працює в середовищі Windows починаючи з версії XP. 

Такий підхід дозволяє кожному спеціалісту з ОП у відповідності до 
власного бачення, знань та здібностей пристосовувати можливості сучасної 
обчислювальної техніки до предметного середовища «організація охорони 
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Рис. 1. Головний інтерфейс АРМ ОП 

Джерело: Авторська розробка
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праці». Свої розробки кожен спеціаліст може пропонувати і вільно 
розповсюджувати. За такого підходу АРМ спеціаліста з ОП (АРМ ОП) стає 
відкритою системою, в якій кожен компонент є загально доступним і жоден не 
є обов‘язковим. 

Ключовим елементом інтерфейсу АРМ ОП є WEB-подібний 
гіпертекстовий документ (рис. 1). Автофігури MSWord, що містять 
гіпертекстові посилання і розташовані у верхній частині документа, 
відповідають основним, базовим напрямам роботи спеціаліста з ОП. У нижній  
частині документа розташовані посилання, пов‘язані з поточними, щоденними 
потребами. 

Ці графічні об‘єкти є гіперпосиланнями, що забезпечують миттєвий 
зв‘язок з певною адресою у файловій системі або в мережі Інтернет. За 
відповідною адресою розташована документація або програмне забезпечення, 
необхідні для роботи. 

 

Рис. 2. Головне вікно програми Schedule 
Джерело: скрин-шот програми Schedule 
 
Так позначка «Планування роботи» викличе програму-організатор, яких 

існує чимало. В даному випадку це Schedule фірми Microsoft Corporation (рис. 
2). Програма передбачає планування задач, зустрічей та справ з відображенням 
розкладу на день, на тиждень або на місяць. Є можливість нагадування про 
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події, що наближаються. Спосіб організації своєї роботи залежить від 
вподобань користувача. 

Зрештою це може бути просто аркуш паперу (текстовий документ), на 
якому в ієрархічному порядку наведені справи на поточний день та на 
подальший період. 

Охорона праці базується на широкій правовій базі, тому постійний доступ 
до нормативно-правових актів (НПА) є обов‘язковою умовою успішної роботи 
спеціаліста з ОП. Кожен спеціаліст має свою нормативну базу досить складної 
організаційної структури, яка включає і нормативні акти підприємства. Пошук 
потрібного документа завжди пов‘язаний з пошуком відповідного каталогу в 
цій структурі. Пересування по цій структурі, одночасна робота з декількома 
нормативними і оперативними документами веде до зростання кількості вікон, 
відкритих на робочому столі, частого перемикання між ними, непродуктивних 
витрат часу, підвищення напруженості праці, виникнення психоемоційного 
стресу, передчасної втоми. Закриття ж зайвих на даний момент вікон пов‘язане 
з тим, що через мить їх знов доведеться шукати й відкривати з додатковими 
витратами часу і нервової енергії. 

Гіперпосилання «Нормативно-правові акти» відкриває текстовий документ 
(рис. 3), на якому зображено фрагмент структури бази нормативно правових 

 
Рис 3. Структура бази НПА (фрагмент) 

Джерело: авторська розробка 
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актів з ОП. В основу цієї структури покладено структуру самого поняття 
«організація охорони праці», а також частково (стосовно рубрики «вимоги 
охорони праці») – структуру Системи стандартів безпеки праці (ССБП). 

Графічні об‘єкти на рис. 3 також є гіперпосиланнями, призначення яких – 
миттєво відкривати визначений каталог бази нормативно-правових актів. Тепер 
закриття зайвих вікон не є небажаним – повернути їх на робочий стіл є справою 
однієї миті. 

Крім того значно спрощується процес пошуку необхідного документа – 
користувач бачить перед собою всю структуру бази НПА і не має потреби 
мандрувати по файловій системі, відкриваючи й закриваючи папку за папкою. 

Оптимізацію інших напрямків роботи інженера з ОП за допомогою АРМ 
буде розглянуто в наступних публікаціях. 

Висновки. 
Було розглянуто можливість автоматизації роботи інженера з ОП з 

урахуванням задач і функцій системи управління охороною праці. 
Було отримано інтегровану систему засобів, спрямовану на полегшення, 

підвищення ефективності та комфортності роботи інженера з ОП. 
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Abstract. In the work the approach to organization of a safety officer workplace by the 

facilities of MS Office 7.0 environment is presented. Solution of the tasks which are typical for a 
safety officer activity are realized by means of the instruments for general use, integrated in the  
hypertext document. The main tasks are considered: planning of the present-day problems, working 
with the base of the staff, work with the base of labor legislative acts, organizing of health 
inspections, trainings and exams, safety checkup and so on. 

The purpose of the work is easing, enhancement of efficiency and comfort of safety officer 
operation. 
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Аннотація. В роботі розглядаються фактори, які виникають під час дугового 
розряду, та визначено можливість використання для прискорення роботи захисту від 
дугового замикання. Це дає можливість створення комбінованого пристрою для точного 
визначення місця дугового розряду. Зокрема, може бути розширено спектр чутливості 
оптичного датчика за рахунок використання ультрафіолетового випромінювання без його 
заміни. Розглянуто можливість прискорення спрацьовування захисту від дугового замикання 
за рахунок відмови від його блокування з релейними схемами максимального струмового 
захисту та зменшення впливу сонячного випромінювання на роботу ЗДЗ (захисту від 
дугового замикання). Обґрунтовано можливість розроблення більш досконалого пристрою 
для захисту від дугових замикань, який дозволяє розширити спектр оптичного датчика в 
область ультрафіолетового випромінювання.  

Ключевые слова: захисту від дугового замикання, чутливість захисту, спектр 
випромінювання, перетворення ультрафіолетового випромінювання.  

Вступ. 
Проблемою, яка потребує вирішення, є необхідність прискорення 

спрацьовування захисту від дугового замикання. Це можливо за рахунок 
відмови від його блокування з релейними схемами максимального струмового 
захисту та зменшення впливу сонячного випромінювання на роботу ЗДЗ 
(захисту від дугового замикання). 

Чим швидше може бути виявлена і ліквідована дуга, що виникла в 
розподільних пристроях, тим менше ризик для персоналу отримання серйозної 
травми або смерті [1]. Інші переваги мінімізації часу зварювання включають 
зниження додаткового збитку, зниження часу простою виробництва та, як 
наслідок, зниження вимог до індивідуальних засобів захисту (ІЗЗ). 

Зазвичай при реєстрації дугового розряду використовують фототиристори, 
що реєструють вузьку частину видимого оптичного спектру на межі з 
інфрачервоним. Для визначення місця дугового розряду використовують 
різницю часу надходження світлового імпульсу до кінців світловоду. Це 
зумовлює малу точність визначення точки дугового розряду. 

Дослідження оптичного спектру дугового розряду  
При згорянні хімічні елементи випромінюють спектр характерний для 

кожного окремого елементу. Ці спектри отримують при спалюванні у 
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ацетиленово-повітряному полум’ї або при взаємодії з електричною дугою, або 
при взаємодії з електричною іскрою. Ці дані наведені у великих атласах 
дугових та іскрових оптичних спектрів, які виявилися дуже корисними для 
розшифрування результатів оптичних досліджень електричної дуги. У табл. 1 
наведені спектральні лінії для декількох хімічних елементів, які мають 
можливість потрапити під дію електричного розряду на підстанції або у 
розподільчому пункті [2]. Для детального аналізу виберемо шість найбільше 
розповсюджених елементів: алюміній, вольфрам, залізо, мідь, нікель та 
свинець. З табл. 1 видно, що основна частина (15 чутливих ліній) припадає на  

Таблиця 1 
Довжина хвиль випромінювання дугових та іскрових спектрів окремих 

хімічних елементів [12] 
Хімічний 
елемент 

Число ліній Чутливі лінії, 
нм Інтенсивність Дуга Іскра 

Алюміній – Al 23 19 308,2 8 
309,2 9 
394,4 9 
396,1 10 

Водень – H2 - 1 656,2 (2000) - Іскра 
Вольфрам -W 34 49 289,6 7 

294,4 7 
291,6 7 
400,8 6 

Залізо – Fe 15 10 259,9 10 
302,0 9 
358,1 9 
371,9 9 
385,9 10 – полум’я 

Мідь – Cu 74 68 324,7 >10 
327,3 >10 

Нікель – Ni 73 57 341,4 9 
349,2 7 
352,4 9 

Олово – Sn 45 45 283,9 10 
300,9 10 
303,4 10 
317,5 10 
326,2 9 

Свинець – Pb 39 39 280,2 8 
283,3 8 
405,7 8 

Вуглець – C 1 12 247,8 400 
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УФ частину спектра з довжиною хвиль <380 нм, а видиму частину (фон) 
випромінювання складають численні мало інтенсивні лінії, а також 
випромінювання продуктів згоряння у полум’ї до 670 нм. Спектр характеристик 
будують з інтервалом 50–100 нм, а у області максимума через кожні 10–20 нм. 
Аналіз спектрів показав, що для швидкого виявлення іскрового розряду ще до 
того як він перейшов у дуговий необхідно вибрати оптичний детектор чутливий 
до ультрафіолетового випромінювання.  

Існуючі схеми захисту від дугового замикання обладнано кремнієвими 
фотоелементами. Це обумовлено тим, що максимум їхньої диференціальної 
характеристики припадає на максимум випромінювання полум’я електричної 
дуги в області (0,7–1,1) нм. В основному це приймачі з внутрішнім 
підсилюванням фотоструму: лавинні фотодіоди, фототранзистори, польові 
фототранзистори та фототиристори, які набули найширшого застосування у 
схемах захисту від дугового замикання. 

Дуговий розряд зручно досліджувати на електрозварювальних апаратах. 
Ультрафіолетове випромінювання розподіляють на три спектри: УФ-А (315–
400) нм, УФ-Б (280–315) нм, УФ-С (200–280) нм. При цьому найбільш 
жорстким є УФ-С, яке при струмі 200 А має інтенсивність випромінювання до 5 
Вт/м2, що є шкідливим для людини на відстані більше 60 метрів [3]. Спектр 
розряду зварювальної дуги складається з 70 % ультрафіолетового, 15 % 
видимого та 15 % інфрачервоного випромінювання.  

Спектр УФ-С з довжиною хвилі менше 280 нм відсутній у Сонячному 
випромінюванні на поверхні Землі [4]. Це пояснюється тим, що шар озону 
повністю поглинає цю частину спектру і вона не доходить до поверхні Землі. 
Для датчиків «жорсткого» УФ випромінювання використовують широкозонні 
матеріали на основі фосфіда галлія, нітридів галлія і алюмінія, карбіда кременя 
і алмаза. Але вказані пристрої в умовах реальних комірок або розподільних 
пунктів не набули належного розповсюдження, що пояснюється їхньою 
великою вартістю та не достатньою інформацією у технічній літературі. Тому 
для переведення не видимого ультрафіолетового випромінюваня в область 
видимого оптичного спектра було обрано застосування фотохромних 
матеріалів, кристалофосфорів або флюоресцентних барвників. Як правило, при 
цьому спектральні здвиги лежать у межах між ультрафіолетовою та видимою 
частинами спектру. Чим вище потужність випромінювання, тим швидше 
вихідна фотоформа перейде з ультрафіолетової у видиму частину оптичного 
спектра.  

Для подальшого дослідження були обрані фототиристори типу ТФ 132-25-
10, які більше як 20 років використовуються у схемах захисту від дугових 
замикань. Час спрацьовування захисту 10-5 сек. Номінальний струм 25 А, 
напруга 1000 В. Потужність управляючого світлового потоку від 1,0 до 1000 
МВт.  

Фототиристори мають цілий ряд переваг у порівнянні з іншими 
напівпровідниковими оптичними датчиками: висока навантажувальна 
спроможність при низькій потужності керуючого сигналу, можливість 
запам’ятовування після зняття керуючого сигналу, висока швидкодія, висока 
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чутливість. 
Для зняття характеристик фототиристора у видимому та інфрачервоному 

спектрі було обрано лампу розжарювання типу БК215-225-60 напругою 220 В, 
потужністю 60 Вт з світловим потоком 750 лм. Подібна лампа рекомендована 
заводом-виробником для контролю спрацьовування фототиристорів на 
світловий сигнал. При живленні від 12 Вольт постійного струму фототиристор 
спрацьовує від світла 60-ватної лампи на відстані 10 см. 

Для переведення ультрафіолетового випромінювання дугового розряду у 
спектр до якого чутливий фототиристор було використано червоний барвник-
флюорофор. А джерелом ультрафіолетового випромінювання обрано ртутну 
лампу з колбою із світлофільтром УФС-3. Резонансна лінія ртуті має довжину 
хвилі випромінювання 253 нм. Корпус лампи з середини покритий 
люмінофором, який випромінює хвилі (300–400) нм з максимумом 350 нм. 

Крива на рис. 1 ілюструє характеристику управління фототиристора: від 
порогового мінімума нечутливості освітлювання, до мінімального порогового 
опору включення фототиристора. Область управління знаходиться між кривою 
та осями координат. Чим більша освітленість світлового входу фототиристора, 
тим менший його опір: струм включення залишається постійним, а напруга 
включення зменшується майже до нуля. Світловий потік від флюорофору 
викликає додаткове зменшення внутрішнього електричного опору, що сприяє 
підвищенню чутливості фототиристора. 

 
Рис. 1. Залежність внутрішнього електричного опору фототиристора від 

величини світлового потоку, де Епор – поріг освітленості, лк; Rпор – 
внутрішній пороговий опір тиристора, кОм 

 
Заключение и выводы. 
Будо розроблено спосіб розширення оптичного діапазону чутливості 

фотодатчиків за допомогою реєстрації додаткового світлового потоку від 
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флюорофору, що викликає додаткове зменшення внутрішнього електричного 
опору та сприяє підвищенню чутливості фототиристора. Визначено необхідний 
оптичний діапазон чутливості фотодатчиків і доведено можливість його 
розширення в УФ-діапазон. Було отримано характеристику управління 
фототиристора: від порогового мінімума нечутливості освітлювання, до 
мінімального порогового опору включення фототиристора. Чим більша 
освітленість світлового входу фототиристора, тим менший його опір: струм 
включення залишається постійним, а напруга включення зменшується майже 
до нуля. 
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Abstract. The factors that arise during the arc discharge are determined, and the possibility 

of using them to accelerate the operation of the arc fault protection is determined. This makes it 
possible to create a combined device to accurately determine the arc discharge. In particular, the 
sensitivity spectrum of an optical sensor can be expanded by using ultraviolet radiation without 
replacing it. The possibility of accelerating the operation of the arc circuit protection due to the 
refusal to block it with relay overcurrent protection circuits and reduce the influence of solar 
radiation on the RFS (arc circuit protection) has been considered. The possibility of developing a 
more advanced device for protection against arc faults, which allows you to expand the spectrum of 
the optical sensor in the ultraviolet region, is substantiated. 

Key words: protection against arc fault, protection sensitivity, radiation spectrum, ultraviolet 
radiation transformation. 
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Анотація. В роботі розглянуто використання пристроїв для ульразвукової медичної 
діагонстики кінцівок людини які базуються на ефекті доплера, проведено порівняння 
імпульсно-хвильового та неперервно-хвильового доплерівського методу з метою дізнатися 
про їх недоліки та переваги. 

Розрахувано оптимальні параметри ультразвукового перетворювача для підвищення 
діагностичної точності. Проведено дослідження залежності результатів вимірювань від 
швидкості потоку крові, показані графіки для наочного спостереження за результатами 
виміру амплітудно-частотних характеристик пристрою. 

Показано методи щодо удосконалення медичного ультразвукового обладнання для 
більш якісного діагностування в майбутньому суспільства. 

Ключові слова: ефект доплера, ультразвуковий перетворювач, амплітудно-частотна 
характеристика. 

Вступ. 
На сьогоднішній день ультразвукова доплерографія дає значущий внесок в 

медичну галузь. Метод ультразвукової доплерографії (УЗДГ) полягає в  
виявленні зміни частоти ультразвуку (доплерівського зсуву), відбитого від 
рухомого середовища, в тому числі від еритроцитів в крові [1]. Частота 
доплерівського зсуву пропорційна швидкості руху крові в судинах і куту між 
віссю судини та датчику. УЗДГ дозволяє неівазивним методом проводити 
вимірювання лінійної швидкості кровотоку і його напрямку в поверхнево 
розташованих судинах, в тому числі в екстракраніальних відділах сонних і 
хребетних артерій. Своєчасне виявлення захворювань у людини дозволяє, як 
найшвидше почати їх лікування, так і є запорукою швидкого одужання.  

Метою даної роботи є розгляд принципів роботи неперервного і 
імпульсно-хвильового доплерівських приладів, виявлення їх недоліків та 
переваг, вибір оптимальних параметрів п’єзоперетворювачів.  

Порівняльний аналіз неперервно та імпульно-хвильового 
доплерівських приладів 

Неперервнохвильовий доплер (continuous wave Doppler - CW-Doppler) був 
першим і (на ранній стадії розвитку ультразвукових допплерівських систем) 
єдиним використовуваним методом допплерівської ехографії. У режимі CW 
випромінюються і приймаються синусоїдальні сигнали з великою тривалістю 
ехо-сигналів, що обробляються в системі, яка обмежена в часі. Це обумовлено 
необхідністю вимірювання доплерівського зсуву частоти на кінцевих 
інтервалах, що не перевищують 5 ÷ 10 мс. В іншому випадку неможливо 
оцінити зміну спектра швидкостей кровотоку в часі на різних фазах серцевого 
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циклу, тобто не реалізується принцип вимірювання "в реальному часі". 

 
Рис. 1. Заштрихована робоча зона датчика – контрольний об’єм, 

а – олівцевий датчик, б – дуплексний датчик [2] 
 
Розглянемо імпульсно-хвильовий доплер (Pulsed Wave Doppler - PW). 

Основна перевага цього методу, в порівнянні з неперервно-хвильовим 
доплером - наявність роздільної здатності по глибині. Добре відомо, що для 
отримання двомірного акустичного зображення (В-ехограми) в ультразвукових 
сканерах використовується випромінювання імпульсних сигналів. При цьому 
чим коротше в часі імпульси, тим краще роздільна здатність по глибині, або 
поздовжня роздільна здатність (longitudinal resolution). 

 
Рис. 2. Вплив тривалості випромінюваних сигналів на роздільну 

здатність по глибині [2] 
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Підвищення точності засобів медичної діагностики 
Згідно з умовою Рао-Крамера [2], можна підвищити точність оцінки 

середньої частоти, збільшуючи тривалість доплерівського сигналу від 
елементарного розсіювача ультразвуку, і зменшуючи його частотну модуляцію.  

З використанням різних наближень і граничних умов для падаючого і 
відбитого пучків хвиль було показано, що ширина спектра доплерівського 
сигналу від лінії струму при неперервному режимі випромінювання не 
залежить від глибини її залягання для досить широкого діапазону глибин [3]. 

Аналогічним чином при імпульсному режимі випромінювання ширина 
спектра потужності допплерівського сигналу виявляється інваріантною щодо 
глибини зондування і визначається параметрами системи, та фізичними 
характеристиками досліджуваного середовища. Інваріантність ширини спектра 
не тільки спрощує вибір оптимальних параметрів імпульсно-доплерівської 
системи, але і забезпечує стабільність її роботи в досить широкому діапазоні 
робочих глибин. 

АЧХ електричних та акустичних параметрів п’єзоперетворювачів 
доплерівських приладів 

Передавальна функція п’єзоперетворювача, що працює в режимі прийому 
ультразвукових хвиль (п’єзоприймача), виражається в такий спосіб [4]: 

 
вих

п
UK р= ,      (1) 

 
де вихU  – електрична напруга на виході; 
p  – коливальний тиск в робочому середовищі без п’єзоприймача. 

Передавальна функція п’єзоперетворювача, що працює в режимі 
випромінювання ультразвукових хвиль (п’єзовипромінювача), виражається 
таким чином: 

 

в
вх

рK U= ,      (2) 

 
де вхU  – електрична напруга на вході. 

В ультразвукових доплерівських приладах перетворювачі часто утворюють 
пари випромінювач-приймач або ж один перетворювач працює в режимі 
випромінювання-прийому. Передавальна функція такої системи має вигляд: 

 
в п серК К К К= ⋅ ⋅      (3) 

 
де серК  - передавальна функцiя робочого середовища. 

Коли втрати і спотворення сигналу в робочому середовищі через 
поглинання, дифракцію, та інші причини, відсутні, серК =1 та передавальна 
функція (3) характеризує тільки властивості перетворювачів. З урахуванням (1) 
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і (2), маємо: 
 

вих
в п

вх

UК К К
U

= ⋅ =      (4) 

 
Наведемо АЧХ електричних та акустичних параметрів перетворювача з 

урахуванням наступних параметрів: 
– товщина першого і другого акустичних шарів (в довжинах хвиль) 

відповідно п3=0 та п4=0; 
– відносний хвильовий опір демпфера k1=0; 
– відносний хвильовий опір середовища, який знаходимо за формулою: 

 
 , 

 
де  та – хвильові акустичні опори середовища та кераміки 
відповідно, тоді  
– відносні хвильові опори першого і другого узгоджувальних шарів 
відповідно, які знаходимо за формулою: 
 

 
 

де  – хвильовий акустичний опір шару, тоді k3=k2=0.077,  k4=k2=0.077; 
– коефіцієнт електромеханічного зв'язку п'єзокераміки kt=0.3; 
– коефіцієнти, що характеризують приймальні ланцюги  p=1, q=0, u=0, v=0; 
– коефіцієнти, що характеризують передавальні ланцюги а1=0, а2=0, а3=0, 

а4=0. 
При розрахунку передавальних функцій п'єзоперетворювачів в основному 

використовується метод хвильового рівняння (інша назва - метод потенціалу), і 
метод еквівалентних схем. Логічним продовженням методу еквівалентних схем 
є уявлення п'єзоелектричного перетворювача у вигляді електромеханічного 
чотириполюсника, який і використаємо у даній роботі. Отримані за його 
допомогою АЧХ п’єзоперетворювача показано на рис.3. 

Висновки 
В роботі розглянуто принципи роботи неперервного і імпульсно-

хвильового доплерівських приладів, виявлено їх недоліки та переваги, 
розглянуто можливості підвищення ефективності засобів медичної діагностики, 
які працюють на основі ефекту доплера. 

Вибором оптимальних параметрів п'єзоперетворювача забезпечується 
смуга пропускання, яка дозволяє випромінювати та приймати ультразвукові 
імпульси потрібної тривалості. 
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Рис.3. АЧХ Кераміки, навантаженої на тканину: 

а)- нормований коефіцієнт передачі в режимі випромінювання 
б)- нормований коефіцієнт передачі в режимі прийому 

в)- коефіцієнт подвійного перетворення: 
г)- активна частина вхідного електричного опору перетворювачаї 

д)- реактивна частина вхідного електричного опору перетворювача 
е)- модуль вхідного електричного опору перетворювача 

Отримані амплітудно-частотні  характеристики дозволяють узгодити електричні 
та акустичні складові доплерівського діагностичного приладу, а також підтверджують 

його працездатність. 
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Abstract. The paper considers instrumentation for ultrasound medical diagnostics of human 

limbs based on the Doppler Effect, impulse-wave and continuous-wave Doppler methods have been 
compared with the purpose to understand their advantages and disadvantages. 

The optimal parameters of an ultrasonic transducer for diagnostic accuracy increase have 
been calculated. Dependence of the measurement results on the blood flow rate has been studied, 
graphs for visual observation of the measurement results frequency responses of the device have 
been shown.  

Medical ultrasound equipment improvement methods for better diagnostics in the future of 
society have been analysed.  

Key words: Doppler effect, ultrasonic transducer, frequency response. 
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Аннотация. Проведенный анализ состояния оценки научных работ Украины и личный 

четвертьвековой опыт работы в НАНУ автора, показал насущную необходимость в 
изменении существующего подхода. Указаны недостатки существующей оценки. Подробно 
рассмотрены необходимые нормативные  требования законодательства Украины по 
данной проблеме. Предложено решение проблемы за счет нового подхода и изменении 
концепции оценки.  

Ключевые слова: «информационный шум», достоверность, индекс Хирша», Scopus, 
наукометрические показатели. 

Постановка проблемы. Двадцать первый век внес коренные изменения в 
науку. Такого революционного воздействия на экономику, на образ жизни и 
мировоззрение людей, как в настоящее время, научные достижения еще 
никогда не оказывали. В бюджетах развитых стран расходы на научные 
исследования составляют десятки и сотни миллиардов долларов. Естественно, 
что такой бурный рост развития науки создал много сложных проблем 
требующих своего решения, например, принципы Лейденского манифеста [1].  

Постановлением № 22 от 03.02.2016 Президиум Национальной академии 
наук Украины утвердил «Методику оценки научных учреждений НАН 
Украины» с целью получения их объективной оценки с учетом их обеспечения 
научно-исследовательской деятельности на 2014-2023 годы. Президиум 
Национальной академии наук Украины своим постановлением № 187от 
25.12.2013 г. одобрил «Концепцию развития Национальной академии наук 
Украины» и «Методику оценивания эффективности деятельности научных 
учреждений НАН Украины». Цель этих руководящих документов – «получение 
объективной оценки эффективности деятельности научных учреждений НАН 
Украины с учетом имеющихся условий их кадрового, информационного, 
финансового и материально-технического обеспечения; стимулирование 
научно-исследовательской и инновационной деятельности; принятия 
обоснованных управленческих, организационных и финансовых решений; 
приближения к европейской практике оценки эффективности деятельности 
научных учреждений». 

Автор счел необходимым изложить свой взгляд на некоторые из этих 
проблем.  

Изложение основного материала По данным, опубликованным в 
интернете на 2018 год в мире более 75 тысяч научных журналов, и количество 
их продолжает расти. Практически в каждом приказе Министерства 
образования и науки Украины на сайте министерства расширяется список 
научных специализированных изданий. И это объективная реальность. Как 
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следствие этого процесса - растущая как снежный ком степень дублирования 
научных разработок и так называемый «информационный шум» [2]. Серьезной 
проблемой становится выбор нужной информации, отслеживание работ коллег 
среди моря помеховой информации, под которыми мы понимаем: неоправданно 
избыточную (нерелевантную) информацию, информационные искажения и 
шумы. 

К нерелевантной информации нами отнесены: многословие и всякого рода 
повторения, дублирование вербальной и графической информации и т.п.  

С нашей точки зрения к оправданно избыточной (релевантной) 
информации можно отнести сведения обзорного характера, информацию, 
содержащуюся во введении, справочно-библиографический аппарат, а также 
выводы и заключения, в которых основные положения исследования 
повторяются для формулировки предложений или рекомендаций. Без сомнения 
к релевантной информации относится та, что имеет психологическое значение 
(эффект) для облегчения восприятия основной информации, выполненной в 
виде строгих логических форм, математической записи, описание действий или 
указания на различные формы сотрудничества в ходе выполнения научной 
работы и т.п. 

Под искажениями мы понимаем, прежде всего, нечеткие, туманные 
формулировки, мешающие правильному восприятию научной работы, 
логические и стилистические ошибки. 

Общеизвестно, какой вред нанесли развитию отечественным научным 
школам генетики и кибернетики заказные публикации, заведомо содержащие 
«шум» - основанные и сформулированные на необоснованных доказательствах, 
неверных посылках и предвзятых мнениях. К большому сожалению, 
последователи Лидии Тимашук (известное «Дело врачей-вредителей»[3]) не 
переводятся и в наши дни, имеют своих приверженцев и учеников. На наш 
взгляд так называемый «шум» - самая опасная и коварная категория 
«информационного шума», поскольку лишает информацию о научной работе 
главного - достоверности. Под «шумом» мы подразумеваем предвзято 
отобранные экспериментальные данные, допущенные ошибки в расчетах, 
применение необоснованных методов и рекомендаций, голословные обобщения 
и заявления, выводы, неподтвержденные или противоречащие приведенному 
фактическому материалу.  

Доступ в интернет и поисковые программы значительно облегчают работу 
выбора нужной информации и отслеживание за работами коллег. Однако, 
ведомственные и отраслевые барьеры, специализация и другие искусственные 
ограничения нередко оказываются настольно глубокими, что ученый-
исследователь не в состоянии следить за современными достижениями на 
уровне оригинальных публикаций даже в смежных областях науки и решает 
вопрос через научно-популярные источники интернета, книги, брошюры и 
статьи. По мнению академика А.А. Самарского, так называемый «период 
полураспада знаний» - время, за которое должна обновиться половина знаний, 
необходимых для успешной работы ученого, не превышает 3-5 лет [2]. Автор 
видит решение важной проблемы знакомства широкого круга ученых-
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исследователей в существенных научных достижениях, коренным образом 
меняющих технологию научных исследований на основе последних мировых 
разработок. Такую функцию могла бы осуществлять Национальная академия 
наук Украины (НАНУ) или ее Президиум размещением подобной информации 
на специализированном сайте. Незначительные расходы на подобное 
мероприятие с лихвой окупились бы в короткое время за счет общенаучного 
знания и технического отечественного прогресса. Знакомство широкого круга 
ученых-исследователей с такой информацией позволило бы по-новому подойти 
к решению насущных физических и математических проблем, привело бы к 
появлению новых идей, методов, технологий, к разработке 
междисциплинарных подходов в науке.  

Дискуссии на тему эффективности оценки науки в Национальной 
академии наук Украины (НАНУ) ведутся давно и с завидным постоянством. На 
наш взгляд наиболее объективный анализ проведен в работе [3]. Трудно не 
согласиться с автором, что вековая история этой организации (созданной в 
военное время), ее достижения, признанные во всем мире, несомненно, 
свидетельствуют о высокой эффективности данной организационной формы. 
Не вызывают сомнения сделанные автором выводы о том, что идти на 
радикальные изменения созданной организационной формы в настоящее время 
недопустимо. Многообразие и разноплановость задач, стоящих перед 
отраслями промышленности Украины в сегодняшней ситуации, предполагают 
необходимость подключения для их выполнения ряда научно-
исследовательских институтов, при этом успешное решение научных проблем 
возможно лишь на основе выполнения четко скоординированных 
фундаментальных и прикладных исследований. Решение данных задач 
неподготовленными специалистами проблематично, привлечение зарубежных 
специалистов очень дорого, а на подготовку зрелого ученого уходит 10-20 (а то 
и более лет) [4]. 

Фактически каждое отчетное и итоговое мероприятие НАНУ 
актуализирует неоднозначный и очень непростой вопрос – как правильно 
оценивать ученых и научных сотрудников, по каким критериям и показателям? 

Например, в России в 2012 году был проведен мониторинг 520 вузов по 
критерию, уравнивающему показатели научной и преподавательской 
эффективности с уровнем доходов вуза в расчете на одного преподавателя и 
общей площадью принадлежащих вузу помещений. 136 вузов России попали в 
перечень «с признаками неэффективности». Такой результат вызвал бурную 
реакцию в научном, преподавательском и экспертном сообществе, справедливо 
усмотревшем в нем скрытую политическую подоплеку и очередной раунд 
борьбы бюрократических элит, связанной с перераспределением ресурсов. В 
этот перечень по бюрократическому критерию попали и некоторые уважаемые 
и престижные учебные заведения. До настоящего времени ведутся судебные 
разбирательства и полемика в прессе по данному вопросу. 

Чтобы не изобретать украинский велосипед автор задался вопросом: «Как 
в мире принято сравнивать эффективность исследовательской деятельности 
конкретных учёных и конкретного научного учреждения?» 
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Единственным общепризнанным критерием эффективности ученых и 
научных сотрудников, профессоров и преподавателей вуза, помимо качества 
подготовки специалистов, является объем и уровень осуществляемой на базе 
его научно-исследовательской и научно-производственной деятельности.  

В последнее годы на Украине при выделении финансовых и материально-
технических ресурсов уделяется все большее внимание вопросам повышения 
эффективности научной деятельности, разрабатываются критерии оценки и 
показатели, которые должны продемонстрировать, как работают отдельные 
ученые, группы ученых, научно-исследовательские институты и вузы. 

В мире существует множество наукометрических показателей: 
журнальный импакт-фактор, индексы цитируемости и научной активности, 
показатели публикационной деятельности (ученого, организации), «индекс 
Хирша», Scopus и другие. Хотя эти и другие наукометрические показатели 
постоянно используются, авторы уверены, что далеко не все ученые, а тем 
более администраторы, которые осуществляют собственно оценку, знают и 
понимают, что они означают, откуда берутся и как считаются. Например, 
индекс цитирования – это показатель или база данных? Индекс Хирша 5 – это 
хорошая или плохая оценка? Например, «индекс Хирша» знаменитого во всем 
мире Галуа равен лишь 4 – потому, что он опубликовал только четыре статьи. 

При желании, теоретические знания по наукометрическим показателям 
можно получить из имеющейся литературы по наукометрии или из интернета, 
где есть соответствующие определения и Web сайты. Однако практическое 
применение наукометрических показателей вызывает значительные 
затруднения. Например, как получить количество своих статей и их 
цитирований по Webof Science? Можно ли и как использовать эти показатели 
для сравнения деятельности разных ученых, лабораторий или институтов? 
Можно ли сравнивать по количеству публикаций и их цитированию работу 
разных ученых (институтов) филологов, юристов…. и технических наук? 
Совершенно очевидно, что даже сравнение цитирования одной статьи 
теоретического и экспериментального характера, а также применение к ним 
среднего показателя неадекватно. 

Также очевидно, что все эти наукометрические показатели являются 
выхолощенными и статистическими, которые ни в коей мере не могут 
объективно отражать качество какой-либо отдельно взятой статьи или 
однозначно характеризовать уровень конкретного ученого. 

Большое количество цитирований может означать как очень высокий 
уровень представленных в статье научных результатов, так и наличие в статье 
компиляций, грубейших ошибок и фальсификаций, а порой и сознательных 
промахов, многочисленные критические ссылки на которые существенно 
«увеличивают» объемы цитирования такого «труда». Однозначно только 
можно утверждать, что тема, затронутая в высоко-цитируемой статье 
затрагивает интерес многих научных коллективов и ученых.  

Таким образом, в Украине опираться только на статистические 
наукометрические показатели нельзя, Не вызывает сомнения необходимость 
экспертной оценки научного уровня в каждой конкретной разработки и 
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привлечение независимого так называемого черного эксперта или 
коллективного рецензирования. 

На сегодня, по подсчетам «Федерации работодателей Украины» проверять 
субъекты хозяйствования уполномочены 98 контролирующих органов. Вопрос 
об эффективности их работы, учитывая состояние отечественной науки и 
общенародного хозяйства, достаточно спорный. Совершенно очевидно, что 
статистика надзорной деятельности относительно количества проверок не 
может быть главным критерием успешной работы субъектов хозяйствования. 
Практически сотня контролирующих органов, усилиями которых 
существенного улучшения добиться невозможно, работает не эффективно. На 
взгляд автора именно наука должна и обязана возглавить их организационную 
функцию. Речь идет о целенаправленном, не декларированном объединении 
усилий всех заинтересованных государственных и общественных институтов с 
НАНУ вокруг существующих проблем. 

Выводы. 
Таким образом, проанализировав существующее состояние проблемы 

оценки результатов научных и иных творческих разработок, автор пришёл к 
выводу о необходимости независимой экспертизы таких результатов 
специалистами соответствующего уровня из разных научных организаций, 
населенных пунктов, а возможно и стран (по меньшей мере, двух-трех 
экспертов) с некоторой оплатой работы эксперта (группы экспертов). Это будет 
более эффективным и менее затратным методом контроля, чем существующий 
аппарат с содержанием на постоянной платной основе контролеров (порой, 
недостаточного уровня знаний и не имеющих приобретенного опыта в решении 
данной проблемы), но наделенных государственными полномочиями.  

Знакомство широкого круга ученых-исследователей с существенными 
научными достижениями, коренным образом меняющих технологию научных 
исследований на основе последних мировых разработок, а также результатами 
экспертиз на специализированном сайте НАНУ. 

Предлагаемый подход является примером демократического и 
объективного решения любых проблем, когда привлекаются сторонние мнения 
и возрастает дискуссионный круг, решающий возникшую проблему. 
Предлагаемый подход позволяет исключить субъективную оценку 
заинтересованных государственных и общественных институтов и 
осуществляется общим контролем НАНУ. 

Указанный подход применим к любым сложным, нестандартным 
вопросам: присуждения любых премий, наград, грантов и т.д.  

Очень часто вызывает вопросы определение авторства положения в 
научной работе выполненной совместно.  

Безусловно, определение авторства положений в выполненной совместно 
научной работе и публикации очень часто вызывает вопросы. Выходом из этой 
ситуации является подписи всех соавторов подтверждающие конкретный 
личный вклад автора в данной научной работе. 

Плагиат — это подделка научной работы т.к. настоящий ученый, даже 
заимствуя какие-то идеи и тезисы, подвергнет их интеллектуальной обработке, 
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выдвинет новую точку зрения на научную проблему, т.е. новое знание. 
Как правило, ученые, долго работающие над научной проблемой хорошо 

знакомы с исследованиями в своей области и они способны выявить плагиат в 
близкой области знаний. Например, с этой целью было введено правило 
обязательной публикации диссертации перед защитой на сайте организации, 
где существует диссертационный совет. 
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Анотація. Розглядаються питання проектування технології  та формування послуги, 

товару з метою: проаналізувати домінантні особливості людини; дослідити напрямки 
існування та її розвитку; протестувати і продіагностувати потенційно-ресурсні 
можливості людини;  побудувати індивідуальну модель (паспорт) людини;  видати 
рекомендації щодо акселерації (розвитку) гармонійної акме- людини з метою досягнення нею 
вершин у процесі її життєдіяльності;  надати допомогу Людині при вирішенні проблеми 
досягнення її гармонійної акме- життєдіяльності, що здійснюється за рахунок дослідження 
у галузі прикладної та професійної акмеології на основі науки «Акме- Людинологія або Акме- 
Людинознавство». 

Ключеві слова: проектування, тестування, людина, індивідуальна модель, акмеологія, 
людинологія.  

Вступ. «Найбільша незбагнена таємниця в Світі - це таємниця: 
Людина».  

В Національному  Технічному Університеті України «КПІ імені Ігоря 
Сікорського» та Українській Академії Акмеології в межах проекту  «Sikorsky 
Challenge»: започатковано Проект № 1 - «Інформаційно-телекомунікаційні 
інноваційно-креативні  технології  для комп’ютерного моделювання 
гармонійної  акме-  людини». Автор проекту - Антонов Валерій 
Миколайович - професор, Інноваційний рейтинг в "КПІ" за 2017-2018 рр. 
дорівнює 5104 балів; Міжнародний Індекс цитуємості друкованих праць в 
Google Академії (Індекс Хірша в Google Scholar Alert, URL= 
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=nqgUkbgAAAAJ) складає h-
індекс 10,  i10-індекс 10;  Sc.D., Академік Української Академії Акмеології: 
керівник відділення - прикладна (професійна) акмеологія. Член національної 
Спілки журналістів України.  Лауреат конкурсу ф. Microsoft – найкращій 
викладач у ВУЗах України - «Вчитель-Новатор». Автор понад 500 наукових 
праць, з них 50 – монографій, підручників та навчальних посібників, більше - 
30 методичних розробок. Почесний професор Шандуньської Академії Наук 
(КНР). Почесний іноземний експерт мозкового Центру (Think Tank) 
Шандуньської Академії Наук (КНР). Лауреат форуму «Велика Україна: 100 
років державності: 2018 р.» в номінації «Славетні громадяни України» та 
лауреат українсько-китайського симпозіуму «Ukrainian Experts to Huancui» 
(Weihai Cyty, Stptember 2017), який був присвячений ‘Huancui District Leading 
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Group for Talents’ (“Інноваційне співробітництво талантів”); сертифікований 
фахівець з інноваційних технологій (Paris-Strasbourg - 2015 р.); автор 
зареєстрованих міжнародних проектів в УкрІНТЕІ. ORCID = 0000-0002-2248-
3192; SPIN=1018-2320; SWM: 000-041-000. Член редакційної Ради International 
periodic scientific journal: ‘Scientific look into the future’. 

Галузь фахових інтересів: прогресивні інформаційно-інтелектуальні та 
менеджерські Інтернет-технології, кібернетично-акмеологічні та кібернетично-
аналітичні експертні системи, кіберакмеологічні людино-комп’ютерні 
комплекси; акме- біо-, псіхо-, соціо- медико-біологічні кібернетичні системи, 
акме- креативна підтримки прийняття рішень, акмеологічна дистанційна освіта, 
кіберакмеологічні ситуаційно-дорадчі системи, інтелектуальна власність та 
комп’ютерне авторське право,  Інтернет-мови, е-book, Web- дизайн, мастерінг, 
комп’ютерна професійно-прикладна акме- гендерологія, сексологія, 
фемінологія, праксеологія, етасологія, ювенологія, геронтологія, анрогогіка. 
Керівник центру «Гармонійна Акме-особистість». 

Основні авторські роботи: Інтернет - Енциклопедичне видання; 
Дистанційне навчання: Кіберакмеологічний підхід; Кібернетична акмеологія: 
теорія та практика моделювання, акселерації та розвитку людини; Кібернетична 
акмеологія: технологія розвитку та удосконалення Людини; Комп’ютер. 
Інтернет. Здоров’я; Мови Інтернету; Кібернетична акмеологія і тестологія 
гармонійної акмеологічної особи: технології, методики колективно-
індивідуального комп’ютерного тестування та діагностики:  довідник; Гібридні 
акмеологічні бібліотеки в Україні (інноваційні технології застосування); 
Гармонійна акме- особистість; Прикладна та професійна акмеологія; Сучасні 
операційні системи; Кібернетична акмеологія: теорія і практика; Кібернетична 
акмеологія у запитаннях і відповідях; Гендерно-статева акмеологія; Українська 
Акме- жінка: золотий фонд нації; Акмеологія Здоров’я в Україні; 
Альтернативна енергетика в Україні; Акмеологія щастя в Україні: 
кіберакмеологічний аспект.  

Основний текст. Проект розробляється для:  
Для кожної зацікавленої особи, що опікується своїм гармонійним 

життєвим шляхом, освітою, навчанням, вихованням, профорієнтацією, 
професійним вибором, досягненням у житті найвищих (акме-) успіхів (щастя) 
на основі своїх потенційно-ресурсних (генетичних) можливостей. 

Для батьків, що зацікавлені у щасливо-успішному житті власних дітей. 
Для організацій, асоціацій, лабораторій, дитячих садків, дослідників, 

науковців тощо, що зацікавлені у виявленні і розвитку обдарованих 
особистостей. 

Для фірм, корпорацій тощо, які зацікавлені у створенні ефективних команд 
для вирішення (дослідження, розробки, проектування, реалізації) інноваційних 
проектів. 

Для команди «Стартап»  Школи НТУУ «КПІ». 
Для Меценатів, Спонсорів тощо, які за мотивовані у акме- розвитку 

національної Особистості. 
Проблеми або можливості.  
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Проблема визначення, розвитку та розкриття внутрішніх можливостей 
Особи цікавила Людину завжди: «Пізнай самого себе, і ти пізнаєш увесь Світ» 
(Сократ); «Найскладніше у Світі - це пізнання самого Себе» (Фалес); 
«Найбільша незбагнена таємниця в Світі - це таємниця: Людина» (Антонов). З 
усього того, що людина знає про Світ: 95 % - це знання про неживу природу, 4 
% - це знання про живу природу і 1 % - це знання про Людину. Привабливість 
можливості полягає у пізнанні людиною самої себе. Готовність платити - 
полягає у «необхідності» пізнання: «Хто, для Чого і навіщо є Людина». 

Рішення (Продукт чи Послуга).  
 Це Технологія, Послуга, Продукт, які дозволяють вирішити основну 

проблему Людини: «Як стати успішною та щасливою». Оплачувати вирішення 
цієї проблеми будуть Особи, Організації, Меценати, які зацікавлені у розвитку 
гармонійної національної особистості. Платити будуть за можливість «Пізнати, 
Розвинути і Удосконалити власну акме- особистість».  

Ринок - це Україна, СНГ і Українська діаспора в Світі. Коштовність ринку 
буде розрахована у бізнес-плані проекту. Розвиток ринку - буде постійно 
розширюватися за рахунок збільшення кількості зацікавлених акме- осіб у 
досягненні (пізнанні, розвитку, удосконаленні та реалізації) своїх можливостей. 

Прямі конкуренти - це дослідники, науковці, вчені, аналітики,  нейро- 
фізіологи, психологи, парапсихологи, генетики, педагоги, медики, біологи 
тощо. Тобто, фахівці тих 270 наук, якими опікується прикладна (професійна) 
Акмеологія,  Кібернетично-математична акмеологія і Статево-гендерно-
етасологічно-етносна акмеологія, що започаткована і реалізується 
(використовується)  у авторській «Інформаційно-телекомунікаційні інноваційні 
технології для комп’ютерного моделювання гармонійної акме- людини». 

Конкурентна спроможність (перевага) авторського проекту досягається за 
рахунок  синергетичності  (комплексності, інтегрованості, науково-практичної 
обґрунтованості) проекту, тобто кібернетично - комп’ютерного експертно-
аналітичного аналізу більше як 4500 параметрів (характеристик, ознак) людини. 
Бізнес - модель. Заробляти гроші можливо (необхідно) за рахунок: 
консультацій, тестування, діагностики, моніторингу, сканування, опитування, 
експертизи тощо Людини.  Способи монетизації - продаж персонального 
(індивідуального) інформаційно-програмного продукту на захищеному від 
копіювання CD / DVD, а також платні консультації, комп’ютерне тестування, 
сервіс, лекції, семінари, майстер-класи, дистанційне навчання тощо. Маркетінг 
та продаж. Покроковий план виходу на ринок (розвиток і масштабування 
бізнесу) - полягає в наступному: стати учасником конкурсу-проекту «Sikorsky 
Challenge»; стати фіналістом конкурсу-проекту «Sikorsky Challenge»; стати 
переможцем конкурсу-проекту «Sikorsky Challenge»; отримати за мотивовані 
організаційно-фінансові пропозиції від потенційного інвестора; оформити 
проект у вигляді підприємницького промислового зразка; проінформувати 
суспільство у можливостях авторської інноваційної технології через авторський 
сайт (www.vant.ho.com.ua), ЗМІ, Інтернет, лекції, семінари, форуми, 
конференції, знайомих, родичів тощо. Канали продажу планується використати 
- авторський сайт (www.vant.ho.com.ua),  ЗМІ, Інтернет, лекції, семінари, 
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форуми, конференції, знайомих, родичів тощо. Прогноз  розвитку  ринку. 
Очікуваний доход, точка беззбитковості, термін окупності проекту, обсяги і 
терміни нарощення клієнтської бази; терміни і графік запуску і серійне 
виробництво тощо розраховуються у бізнес-плані проекту.  

Команда проекту. Головний архітектор-системно-інноваційний аналітик 
та креативний директор: Антонов В.М., Інноваційний креативний керівник та 
експертний менеджер проекту: Антонова - Рафі Ю.В.- Кафедра біобезпеки і 
здоровя людини; Факультет біомедичної інженерії (ФБМІ) НТУУ «КПІ». 
Переможець конкурсу Sikorsky Challenge у 2017 р.;  закінчила національний 
університет імені Тараса Шевченко. Доцент. Дійсний член-кореспондент 
Української академії акмеології, керівник секції «Гендерна акмеологія». 
Здійснює акме- науково-дослідницьку та практичну діяльність у галузі 
прикладної, професійної діяльності; гендерної, ювенологічної, культурологічної 
акмеології; проводить  семінарів, майстер-класіи, лекції з проблем: Акмеологія, 
Кібернетична акмеологія, Гендерно-статева акмеологія; Гармонійна акме- 
людина; семінари з питань «Сучасні інформаційні технології для розвитку 
внутрішніх можливостей Людини»; загальна кількість публікацій - більше 200, 
з них 10 монографій (з проблем інноваційних інформаційних технологій). 
Маркетолог, Хостер, Промоутер, Міжнародний лінгвіст: Чжань Явень - 
аспірантка Науково-технологічного університету, м. Циндао, Китай (Україно-
Китайський Акме- Internet проект співробітництва, комунікацій і інновацій).  

Статус проекту: Інноваційно-експертно-аналітичний прототип проекту у 
вигляді науково-практичної розробки, описаний у монографіях автора проекту 
«Гармонійна Акмеологічна особа», «Кібернетична Акмеологія і тестологія 
гармонійної акмеологічної особи»;  кіберакмеологічна технологія, реалізована у 
авторських тестах і діагностиках. Існує: розроблена інноваційна технологія і 
мінімально працююча модель.   

Висновки. Обсяг інвестицій описаний у бізнес-плані проекту та буде 
витрачений на: створення інноваційного підприємницького інформаційно-
програмного продукту; розробку «бізнес-плану» проекту; організаційні 
витрати на оренду приміщень, комп’ютерну і організаційну техніку; заробітну 
плату команді проекту; інформаційні витрати на рекламу проекту в Україні і 
за кордоном; витрати на перспективні дослідження проекту; непередбачувані 
витрати. 

 
Abstract.  Regard the questions project a technology and create service, product for goal: 

analyses the main special features human; research direction existence and development human; 
testing and diagnosing resource human; build individual model (passport) human; create 
recommendation for acceleration harmonic acme- human for goal to achieve acme in live; to give 
the help a  human for to solve a problem achievement harmonic acme- standard of  living on the 
base a experience ant professional acmeology on the base science “Acme- Human ology” 

Key words: projecting, testing, human, individual mode, acmeology, Acme- Human ology.   
        Стаття відправлена: 07.11.2018 

             © Антонов В.М. 
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Анотація. Досліджуються, проектуються та реалізуються прогресивні освітні 

технології, акмеологічні  інформаційно-телекомунікаційі освітні технології, на основі 
нейропсихологічних акме- технологій, нейропедагогічних акмеологічних технології, статево-
гендерних, етасологічних, етносних, біологічно-генетичних, нейро- освітніх технологій у 
навчання та вихованні, квантових нейропедагогічних, кібернетично-акмеологічних тощо 
технологій, а також використовуються кібернетично-математичны акмеологічні аспекти 
інформаційно-телекомунікаційних освітніх технологій нейропедагогіки.    

Ключеві слова: проектування, освіта, людина, стать, гендер, етнос, акмеологія, 
людинологія.  

Вступ. В Національному  Технічному Університеті України «КПІ імені 
Ігоря Сікорського» та Українській Академії Акмеології в межах проекту  
«Sikorsky Challenge»: започатковано Проект № 2. Назва проекту: 
«Проектування та реалізація креативного банка  інноваційних 
інформаційно-телекомунікаційних освітніх   технологій».  

Ідея проекту:  Комп’ютерне моделювання гармонійної людини на основі 
інноваційних освітніх технологій.  Прогнозування освіти та виховання 
гармонійної людини на основі інноваційних освітніх технологій. 
Дослідження  перспективи розвитку освіти в Україні на основі 
нейропедагогічних інноваційних телекомунікаційних освітніх технологій. 

Для кого (користувачі). Для Міністерств України: Освіти і Науки; 
Соціальної політики; Культур; Міністерства Юстиці; Інформаційної політик; 
Молоді і Спорт; для ВУЗів, коледжів, ліцеїв, технікумів, шкіл; для батьків, що 
зацікавлені у акме- Освіті власних дітей; для кожної зацікавленої особи, що 
опікується своїм гармонійним життєвим шляхом, освітою, навчанням, 
вихованням, профорієнтацією, профвибором, досягненням у житті найвищих 
(акме-) успіхів (щастя) на основі своїх потенційно-ресурсних (генетичних) 
можливостей; для організацій, асоціацій, лабораторій, дитячих садків, 
дослідників, науковців тощо, що зацікавлені у акме- Освіті національної 
Особистості; для фірм, корпорацій тощо, які опікуються Акме- Освітою і акме- 
підвищенням кваліфікації своїх працівників і зацікавлені у створенні 
ефективних команд для вирішення (дослідження, розробки, проектування, 
реалізації) інноваційних проектів; для Меценатів, Спонсорів тощо, які за 
мотивовані у акме- Освіті національної Особистості. 
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Проблеми або можливості.  Проблема Акме- Освіти та виховання для 
Акме- розвитку та розкриття внутрішніх можливостей Особи цікавила акме- 
Людину завжди: «Акме- Освіта, акме- навчання, акме- наука, акме- труд - 
Людину до акме- Успіху ведуть». Привабливість можливості полягає у 
можливості реалізувати проблему «Бажаєш бути Успішним, Гармонійним, 
Фінансово забезпеченим  - ПІЗНАЙ САМОГО СЕБЕ» за допомогою 
авторського проекту та «ЗРОБИ ВИБІР ТЕХНОЛОГІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ 
ОСВІТИ З УРАХУВАННЯМ своїх ПОТЕНЦІЙНО-РЕСУРСНИХ 
МОЖЛИВОСТЕЙ». Платити будуть креативні інвестори за можливість 
отримати технологію, продукт, який вирішить проблему отримання  інформації 
стосовно якості інноваційної акме- проф. освіти та акме- проф. виховання, 
акме- профорієнтації, акме- проф. вибору та акме- самореалізації та акме- 
самовдосконалення. 

Рішення (Продукт чи Послуга).  Це Технологія, Послуга, Продукт, які 
дозволяють вирішити проблему Людини: «Як стати акме- освіченою, акме- 
вихованою акме- успішною та акме- щасливою» на основі акме- освіти та акме- 
виховання. Оплачувати вирішення цієї проблеми будуть Особи, Організації, 
Меценати, які зацікавлені у АКМЕ- ОСВІТІ, акме- ВИХОВАННІ та розвитку 
гармонійної національної особистості. Платити будуть за можливість «Пізнати, 
Розвинути і Удосконалити власну особистість» за рахунок авторської 
інноваційної технології, продукту Акме- Освіта. 

Ринок - це Україна, СНГ і Українська діаспора в Світі. Коштовність ринку 
буде розрахована у бізнес-плані проекту. Розвиток ринку - буде постійно 
розширюватися за рахунок збільшення кількості зацікавлених осіб у досягненні 
(пізнанні, розвитку, удосконаленні) свої можливостей за рахунок інноваційних 
освітніх технологій. 

Конкуренти. Прямі конкуренти - це дослідники, науковці, вчені, 
аналітики,  нейро- фізіологи, психологи, парапсихологи, генетики, педагоги, 
медики, біологи тощо.  Тобто, фахівці тих 270 наук, якими опікується 
Прикладна (професійна) Акмеологія,  Кібернетично-математична акмеологія і 
Статево-гендерно-етасологічно-етносна акмеологія, що започаткована і 
реалізується (використовується) автором  у авторському «Банку інноваційних 
інформаційно-телекомунікаційних освітніх технологій». 

Конкурентна спроможність (перевага) авторського проекту досягається за 
рахунок (комплексності, інтегрованості, науково-практичної обґрунтованості 
проекту, тобто кібернетично - комп’ютерного експертно-аналітичного аналізу 
існуючих, перспективних, інноваційних та прогнозних «інноваційних 
інформаційно-телекомунікаційних освітніх технологій». 

Бізнес - модель. Заробляти гроші можливо за рахунок: консультацій, 
тестування, діагностики, моніторингу, сканування, опитування, експертизи 
тощо Людини та відповідних фахівців з Міністерств та організацій України. 
Способи монетизації - продаж персонального (індивідуального) інформаційно-
програмного продукту на захищеному від копіювання CD / DVD, а також 
платні консультації, комп’ютерне тестування, сервіс, лекції, семінари, майстер-
класи, дистанційне навчання тощо. 
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Маркетинг та продаж. Покроковий план виходу на ринок (розвиток і 
масштабування бізнесу) - полягає в наступному: стати учасником проекту 
«Sikorsky Challenge»; стати фіналістом проекту «Sikorsky Challenge»;  
стати переможцем проекту «Sikorsky Challenge»; отримати за мотивовані 
організаційно-фінансові пропозиції від потенційного інвестора; оформити 
проект у вигляді підприємницького промислового зразка; проінформувати 
суспільство у можливостях авторської інноваційної технології через 
авторський сайт (www.vant.ho.com.ua),  ЗМІ, Інтернет, лекції, семінари, 
форуми, конференції, знайомих, родичів тощо. Канали продажу. Планується 
використати - авторський сайт (www.vant.ho.com.ua),  ЗМІ, Інтернет, лекції, 
семінари, форуми, конференції, знайомих, родичів тощо. 

Прогноз розвитку ринку. Очікуваний доход, точка беззбитковості, термін 
окупності проекту, обсяги і терміни нарощення клієнтської бази; терміни і 
графік запуску і серійне виробництво тощо розраховуються у бізнес-плані 
проекту. 

Команда проекту. Головний архітектор-системно-інноваційний аналітик: 
Антонов В.М., Інноваційний організатор та експертний менеджер проекту:  
Антонова - Рафі Ю.В. Маркетолог, Хостер, Промоутер, Міжнародний лінгвіст: 
Чжань Явень - аспірантка Науково-технологічного університету, м. Циндао, 
Китай (Україно-Китайський Акме- Internet проект співробітництва, комунікацій 
і інновацій). 

Висновки. Поточний статус проекту: Інноваційно-експертно--
аналітичний прототип проекту у вигляді науково-практичної розробки, 
описаний у монографіях «Інноваційна акмеологічна педагогіка: 
кіберакмеологічний аспект управління якості освіти», «Дистанційне 
навчання: кіберакмеологічна концепція», «Акмеологічна педагогіка, акме- 
менеджмент якісної освіти: кіберакмеологічна концепція » а також 
кіберакмеологічна технологія, реалізована у тестах і діагностиках.  

Існує: розроблена інноваційна технологія і мінімально працююча модель. 
Обсяг інвестицій буде описаний у бізнес-плані проекту та буде витрачений на: 
створення інноваційного підприємницького інформаційно-програмного 
продукту; розробку «бізнес-плану» проекту; організаційні витрати на аренду 
приміщень, комп’ютерну і організаційну техніку; заробітну плату команді 
проекту; інформаційні витрати на рекламу проекту в Україні і за кордоном; 
витрати на перспективні дослідження проекту; непередбачувані витрати. 

 
Abstract. Research, project and release progress education technology, acmeology 

information - telecommunication education technology on the base neuro- psychology acme- 
technology, neuro- pedagogic acmeological technology, sex-gender, etiological, biology - genetic, 
neuro- educational technology, quant neuro- educational, cybernetic - acmeology and so on 
technologies, also use cybernetic - mathematics acme- aspects information - telecommunication 
education technology on the base neuro- pedagogic.        

Key words: projecting, educational, human, sex, gender, etiological, acmeology, Human 
ology    

Стаття відправлена: 07.11.2018 
© Антонов В.М. 
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Анотація. Досліджуються прогресивні інформаційно-телекомунікаційні 

інфраструктури, впровадження новітніх інформаційних технологій, зокрема, грід- та 
хмарних технологій, комп'ютерних навчальних систем та  систем електронного бізнесу; 
системи інтелектуального моделювання для розв'язання задач у галузях економіки; 
обороноздатності держави; управління складними об'єктами в екології, біології та 
медицині; освіти; робототехніки та складних техногенних систем; освоєння технологій 
квантових обчислень;  розвиток та впровадження систем штучного інтелекту тощо 

Ключеві слова. Інфраструктура, інформація, технологія, система, бізнес,екологія, 
біологія, економіка, управління 

Вступ.  
В Національному  Технічному Університеті України «КПІ імені Ігоря 

Сікорського» та Українській Академії Акмеології в межах проекту  «Sikorsky 
Challenge»: започатковано Проект № 3. Назва проекту:  «Проектування та 
реалізація “Креативного банка знань  інноваційних креативних 
пріоритетних ідей: державного та громадського призначення на основі 
інноваційних інформаційно-телекомунікаційних технологій ” 

Ідея-мета проекту: Дослідження, проектування та реалізація 
прогресивної: 

а/ інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, впровадження 
новітніх інформаційних технологій, зокрема, грід- та хмарних технологій, 
комп'ютерних навчальних систем, систем електронного бізнесу: застосування 
національних інформаційних ресурсів, інтегрованих систем баз даних; 
використання комп'ютерних програмно-технічних засобів, телекомунікаційних 
мереж та систем, грід- та хмарних технологій; впровадження технологій та 
інструментальних засобів електронного урядування. 

б/  Розвиток систем інтелектуального моделювання для розв'язання задач у 
галузях економіки; обороноздатності держави; управління складними об'єктами 
в екології, біології та медицині; освіти; робототехніки та складних техногенних 
систем: застосування технологій та засобів виробництва програмного 
забезпечення; використання інформаційно-аналітичних систем та систем 
підтримки прийняття рішень; розроблення інформаційно-комунікаційних 
технологій інтелектуального управління автономними мобільними роботами 
багатоцільового призначення для розв'язання широкого спектра актуальних 
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прикладних завдань. 
в/ Впровадження новітніх технологій захисту інформації в 

телекомунікаційних та інформаційних системах різного призначення, у тому 
числі технологій та засобів захисту інформації. 

г/ Розвиток технологій довгострокового зберігання інформації та 
управління "великими даними" (big data), у тому числі технологій, системи та 
засобів оброблення, зберігання і передавання цифрової інформації. 

д/ Розробка та стандартизація технологій зв'язку п'ятого покоління - 5G, у 
тому числі інтерфейсу 5G-технологій, та створення програмного забезпечення 
для їх функціонування. 

е/ Розвиток та впровадження систем Інтернету речей, у тому числі: 
технологій ідентифікації об'єктів; технологій обміну інформацією між 

пристроями та об'єктами; розробка систем захисту елементів Інтернету речей 
від несанкціонованого втручання. 

ж/ Освоєння технологій квантових обчислень: розроблення та 
запровадження технологій квантових обчислень шляхом розв'язання 
інженерних проблем створення кубітів, здатних довгий час зберігати 
"переплутаний" квантовий стан, що не залежить від зовнішніх впливів; 
створення на основі кубітів великих когерентних систем з надпотужними 
обчислювальними можливостями; розроблення для квантових комп'ютерів 
елементів з вищою, ніж у кубітів, розмірністю; розроблення методів генерації 
та детектування некласичних станів в оптичному та мікрохвильовому 
діапазонах; розроблення ефективних методів неруйнівного вимірювання та 
керування ними, створення ліній зв'язку, захищених від підслуховування. 

з/ Розвиток та впровадження систем штучного інтелекту, у тому числі: 
нових інтелектуальних технологій транспорту (безпілотні автомобільні 
засоби, управління і планування транспортними потоками у місті); 
технологій, алгоритмів і програмно-технічних засобів інтелектуальних сервісів 
побутового, медичного, соціального призначення; інтелектуальних систем 
військового призначення (солдат майбутнього, мобільні роботи для 
розмінування, інтелектуальні системи керування озброєнням); 
інтелектуальних систем керування автономними роботами та 
робототехнічними комплексами; інтелектуальних систем підтримки 
прийняття рішень в умовах невизначеності; систем розпізнавання образів 
(технічного зору, мовлення тощо); інтелектуальних веб-технологій, хмарних 
обчислень. 

Користувачі: для Ради Міністрів України: міністерств Освіти і Науки; 
Соціальної політики; Культури; Юстиції; Інформаційної політики; Молоді і 
Спорту; для ВУЗів, коледжів, ліцеїв, технікумів, шкіл; для Науково-
дослідницьких установ; для науковців, дослідників, аналітиків, журналістів, 
політиків, державних службовців; для громадських організацій, асоціацій, 
лабораторій тощо, що зацікавлені у акме- Знаннях національної Особистості; 
для фірм, корпорацій тощо, які опікуються Акме- Знаннями і акме- 
підвищенням кваліфікації своїх працівників і зацікавлені у створенні 
ефективних команд для вирішення (дослідження, розробки, проектування, 
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реалізації) інноваційних проектів. 
Проблеми або можливості.  Проблема дослідження, аналізу та 

впровадження прогресивних інноваційних креативних пріоритетних ідей 
актуальна, пріоритетна та перспективна в інформаційнно-логічному 
понятійному і фінансовому розумінні для фахівців, що приймають рішення 
стосовно прогнозування домінантних направлень розвитку Науки, Освіти та 
Виховання для національної української креативної еліти. Її привабливість 
полягає у інтенсифікації розвитку і удосконалення науко-інноваційного 
середовища в Україні. 

Це Технологія, Послуга, Продукт, які дозволяють вирішити проблему: «Як 
стати Статусною, Іміджевою, Успішною, та фінансово забезпеченим акме- 
Особою». Оплачувати вирішення цієї проблеми будуть Міністерства, 
Громадські організації, Особи, Державні Організації, Меценати, які зацікавлені 
у розповсюдженні та реалізації знань, креативної освіти та акме- виховання, а 
також розвитку гармонійної національної інноваційної особистості. Платити 
будуть за можливість «Пізнати, Розвинути і Удосконалити власну особистість» 
та визначити пріоритетні напрямки розвитку інноваційної національної 
діяльності за рахунок авторської технології. Коштовність ринку буде 
розрахована у бізнес-плані проекту. Розвиток ринку - буде постійно 
розширюватися за рахунок збільшення кількості зацікавлених осіб у досягненні 
(пізнанні, розвитку, удосконаленні) свої можливостей за рахунок інноваційних 
когнітологічно-освітніх та епістемологічних технологій. 

Конкурентна спроможність (перевага) авторського проекту досягається за 
рахунок синергетичності  проекту, тобто кібернетично - комп’ютерного 
експертно-аналітичного аналізу існуючих, перспективних, інноваційних та 
прогнозних «інноваційних креативних пріоритетних ідей: державного та 
громадського призначення на основі інноваційних інформаційно-
телекомунікаційних технологій». Заробляти гроші можливо за рахунок: 
консультацій, тестування, діагностики, моніторингу, сканування, 
опитування, експертизи тощо Людини та відповідних фахівців з Міністерств 
та організацій України. Способи монетизації - продаж персонального 
(індивідуального) інформаційно-програмного продукту на захищеному від 
копіювання CD / DVD, а також платні консультації, комп’ютерне тестування, 
сервіс, лекції, семінари, майстер-класи, дистанційне навчання тощо. Канали 
продажу:  планується використати - авторський сайт (www.vant.ho.com.ua),  
ЗМІ, Інтернет, лекції, семінари, форуми, конференції, знайомих, родичів тощо. 

Прогноз розвитку ринку.  Очікуваний доход, точка беззбитковості, 
термін окупності проекту, обсяги і терміни нарощення клієнтської бази; 
терміни і графік запуску і серійне виробництво тощо розраховуються у бізнес-
плані проекту. Команда проекту. Головний архітектор-системно-
інноваційний аналітик: Антонов В.М., Інноваційний організатор та експертний 
менеджер проекту: Антонова - Рафі Ю.В. Статус проекту: Інноваційно-
експертно--аналітичний прототип проекту у вигляді науково-практичної 
розробки, описаний у монографії «Прикладна та професійна акмеологія», 
«Гармонійна Акме- особистість» а також кіберакмеологічна технологія, 
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реалізована у тестах і діагностиках. Існує: розроблена інноваційна технологія і 
мінімально працююча модель. 

Висновки.  
Обсяг інвестицій буде описаний у бізнес - плані проекту та буде 

витрачений на: створення інноваційного підприємницького інформаційно-
програмного продукту; розробку «бізнес-плану» проекту; організаційні витрати 
на аренду приміщень, комп’ютерну і організаційну техніку; заробітну плату 
команді проекту; інформаційні витрати на рекламу проекту в Україні і за 
кордоном; витрати на перспективні дослідження проекту; непередбачувані 
витрати. 

Abstract. Research progress information - telecommunication infrastructure, introduce new 
information technology, include grid and cloud technology, computer education systems and 
systems electron business, systems intellectual modeling for solve economics’  tasks, protection 
nation, management complex object in ecology, biology, medicine, education, robot technic and 
complex ethnogeny  object, use technology quant - calculation and use systems artificial intellect 
and so on.            

Key words: infrastructure, information, technology, system, business, ecology, biology, 
economics, management. 
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Анотація.  Розглядаються проблеми  розробки та реалізації  інноваційної технології: 

«кіберакмеологічний моніторинг довкілля» для вирішення питань: екологія акме- людини; 
інвайронментальне  комп’ютерне моделювання в Україні; комп’ютерне моделювання і 
проблеми сталого розвитку, а також комп’ютерне моделювання екології  довкілля (за 
регіонами);  математичне моделювання інноваційних акмеологічних еко- медико-біологічних 
систем; створення еко-ерготехнічних акмеологічних комплексів біо- медичного призначення 
та автоматизація робіт інвайронментальної сфери. 

Ключеві слова. Інновація, технологія, кіберакмеологія, комп’ютерне моделювання, 
екологія, система, акмеологія. 

Вступ. В Національному  Технічному Університеті України «КПІ імені 
Ігоря Сікорського» та Українській Академії Акмеології в межах проекту  
«Sikorsky Challenge»: започатковано Проект № 4. 

Назва проекту: «Розроблення креативних комп'ютерних акмеологічних  
інноваційних  енергетичних еколого-економічних експертно-
аналітичних комплексів різного рівня та призначення». 

Для кого (користувачі). Для Ради Міністрів України: Освіти і Науки; 
Соціальної політики; Аграрної політики і продовольства; Екології і Природних 
ресурсів; Інформаційної політики; Економічного розвитку і торгівлі; 
Енергетики і вугільної промисловості; Інфраструктури; Охорони Здоров’я; а 
також для ВУЗів, коледжів, ліцеїв, технікумів, шкіл; для Науково-
дослідницьких установ; для науковців, дослідників, аналітиків, журналістів, 
політиків, державних службовців; для громадських організацій, асоціацій, 
лабораторій тощо, що зацікавлені у екологічному моніторингу довкілля та 
використанні альтернативних джерелах енергії;  для фірм, корпорацій тощо, які 
опікуються (зацікавлені) екологічним моніторингом довкілля; для Меценатів, 
Спонсорів тощо, які за мотивовані у альтернативних джерелах енергії. 

Проблеми або можливості. Проблема «Розроблення комп'ютерних 
акмеологічних  інноваційних енергетичних еколого-економічних експертно-
аналітичних комплексів різного рівня та призначення» - актуальна, 
своєчасна, перспективна та фінансово-вигідна у теперішній час у зв’язку з 
обмеженою кількістю природних відновлюємих енергетичних ресурсів та 
екологічним станом (забрудненням навколишнього середовища). 
Привабливість такої можливості полягає у ефективному оперативному 
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комп’ютерному аналізі інвайронментального середовища будь-якого регіону і 
видачі рекомендацій, методик, програм тощо стосовно його покращення 
(поліпшення) за рахунок авторської комп’ютерної акме- технології., а також у 
формуванні «порад» стосовно використання альтернативних відновлюємих 
джерел енергії відповідно до специфіки регіону. 

Рішення (Продукт чи Послуга). Це Технологія, Методика, Програма, 
Послуга, Продукт, які дозволяють запровадити «комп'ютерні акмеологічні  
інноваційні енергетичні еколого-економічні експертно-аналітичні 
комплекси різного рівня та призначення» для вирішення проблеми екології 
довкілля і переходу на відновлюємі природні джерела енергії. Оплачувати 
вирішення цієї проблеми будуть Міністерства, Громадські організації, Особи, 
Державні Організації, Меценати, які зацікавлені за мотивовані у 
розповсюдженні та реалізації акме- екологічних знань, екологічної освіти та 
еко- виховання людини, а також у ефективному застосуванні альтернативних 
джерел енергії в Україні. 

Ринок. Це Україна, СНГ.  Коштовність ринку буде розрахована у бізнес-
плані проекту. Розвиток ринку - буде постійно розширюватися за рахунок 
збільшення кількості зацікавлених осіб у досягненні (пізнанні, розвитку, 
удосконаленні) своїх можливостей за рахунок екологічних інноваційних 
когнітологічно-освітніх, виховних та епістемологічних технологій. 

Конкуренти. Прямі конкуренти - це еко- дослідники, науковці, вчені, 
аналітики, ВУЗи, Науково-Дослідницькі Інститути, еко- Лабораторії тощо.  

Конкурентна спроможність (перевага) авторського проекту досягається за 
рахунок синергетичності (комплексності, інтегрованості, науково-практичної 
обґрунтованості) проекту, тобто розробки та реалізації кібернетично - 
комп’ютерного експертно-аналітичного аналізу існуючих, перспективних, 
інноваційних та прогнозних «комп'ютерних акмеологічних  інноваційних 
енергетичних еколого-економічних експертно-аналітичних комплексів 
різного рівня та призначення». 

Бізнес - модель.  Заробляти гроші можливо (необхідно) за рахунок: 
консультацій, експертизи тощо відповідних фахівців з Міністерств та 
організацій України та впровадженні для зацікавлених осіб і організації 
відповідних ІС. Способи монетизації - продаж персонального 
(індивідуального) інформаційно-програмного продукту на захищеному від 
копіювання CD / DVD, а також платні консультації, експертиза, комп’ютерне 
тестування, сервіс, лекції, семінари, майстер-класи, дистанційне навчання тощо. 

  Маркетинг та продаж. 
Покроковий план виходу на ринок (розвиток і масштабування бізнесу) - 

полягає в наступному: 
Стати переможцем проекту «Sikorsky Challenger»; 
Отримати за мотивовані організаційно-фінансові пропозиції від 

потенційного інвестора; 
Оформити проект у вигляді підприємницького промислового зразка; 
Проінформувати суспільство у можливостях авторської інноваційної 

технології через авторський сайт (www.vant.ho.com.ua),  ЗМІ, Інтернет, 
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лекції, семінари, форуми, конференції, знайомих, родичів тощо. 
Канали продажу планується використати - авторський сайт 

(www.vant.ho.com.ua),  ЗМІ, Інтернет, лекції, семінари, форуми, конференції, 
знайомих, родичів тощо. 

Прогноз розвитку ринку. 
Очікуваний доход, точка беззбитковості, термін окупності проекту, обсяги 

і терміни нарощення клієнтської бази; терміни і графік запуску і серійне 
виробництво тощо розраховуються у бізнес-плані проекту. 

Команда проекту. 
Команда проекту:  
Головний архітектор-системно-інноваційний аналітик: Антонов В.М., 
Інноваційний організатор та експертний менеджер проекту: Антонова - 

Рафі Ю.В. 
Маркетолог, Хостер, Промоутер, Міжнародний лінгвіст: Чжань Явень - 

аспірантка Науково-технологічного університету, м. Циндао, Китай (Україно-
Китайський Акме- Internet проект співробітництва, комунікацій і інновацій). 

Фінансовий міжнародний менеджер та дизайнер - програміст. 
 Поточний статус. 
Статус проекту: Інноваційно-експертно--аналітичний прототип проекту у 

вигляді науково-практичної розробки, описаний у монографії «Альтернативна 
енергетика в Україні: Комп»ютерні акме-еколого-економічні енергетичні 
комплекси», «Гармонійна Акме- особистість» а також кіберакмеологічна 
технологія, реалізована у тестах і діагностиках. Проект зареєстровано в 
УкрІНТЕІ, номер державної реєстрації № 0118U003825 (2018-2020). 

Існує: розроблена інноваційна технологія і мінімально працююча модель. 
Висновки.  Обсяг інвестицій буде описаний у бізнес- плані проекту та 

буде витрачений на:  створення інноваційного підприємницького інформаційно-
програмного продукту; розробку «бізнес-плану» проекту; організаційні 
витрати на аренду приміщень, комп’ютерну і організаційну техніку; заробітну 
плату команді проекту; інформаційні витрати на рекламу проекту в Україні і 
за кордоном; витрати на перспективні дослідження проекту; непередбачувані 
витрати. 

 
Abstract. Research problems project and release innovations technology: ‘cyberacmeology 

monitoring environment’ for solve the questions ecology acme- human. The computer modeling of 
environmental ecology is researching. The problem analysis is based on using the innovative 
technology named cyberacmeological environmental monitoring, that is used for solving issues 
like: computer modeling of the problem “Ecology of acme- human”; environmental computer 
modeling in Ukraine; computer modeling and sustainable development problems. For the 
realization of the proposed technology cyberacmeological computer-ecological expert-analytical 
information system is projecting, concerning monitoring of the environmental state in Kyiv and 
Ukraine and for support of making decisions in accordance to establishment (realization) of 
necessary instrumental means of correction or improvement of the environment. 

Key words: innovation, technology, cyberacmeology, computer modeling, ecology, system,   
acmeology 
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DIAGNOSTICS OF THE GAS-TURBINE ENGINE ON THE FOUNDATION 

OF THE FOURY TRANSFORMATION 
ДІАГНОСТИКА ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА НА ОСНОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ 

ФУР’Є 
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Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas,  

15 Carpathian St., Ivano-Frankivsk, 76019, Ukraine 
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,  

вул. Карпатська 15, м. Івано-Франківськ, 76019, Україна 
 

Анотація. Трубопровідний транспорт природного газу є найефективнішим видом 
постачання палива і вуглеводневої сировини для промислових споживачів, як в Україні, так і 
за кордоном. Однією із основних проблем при експлуатації газоперекачувальних агрегатів 
(ГПА) природного газу є забезпечення стійкої їх роботи. В даній статті проведено 
дослідження обертового зриву та помпажу газотурбінного двигуна (ГТД) на основі аналізу 
сигналу тиску повітря за компресором з використанням методу перетворення Фур’є. 

Ключові слова: помпаж, обертовий зрив, газотурбінний двигун, турбокомпресор, 
перетворення Фур’є, спектральний аналіз, обробка сигналу. 

Вступ. Вирішенням проблем діагностики та контролю технічного стану 
конкретного об’єкта ГПА і, тим самим, забезпеченням стійкої роботи ГПА 
займалось чимало провідних спеціалістів нафтогазової галузі. Накопичено 
значний світовий досвід з використання методів діагностики обертового зриву і 
помпажу на основі методів спектральної діагностики, причому вагомий внесок 
здійснили И. Л. Письменный, С. Малла, В. А. Карасев, А. Б. Шитов та інші. 
Визначення діапазону можливих частот коливань необхідно для розробки й 
настроювання засобів захисту газотурбінних двигунів підчас виникнення 
помпажу та обертового зриву [1]. Спектральне представлення сигналів надає 
можливість виявляти приховані властивості фізичних процесів і, таким чином, 
запобігти повторній появі ймовірних небезпечних ситуацій. 

Виклад основного матеріалу. У загальному випадку довільний сигнал  
( )s t  можливо представити у вигляді зваженої суми простих складових – 

базисних функцій ( )k tψ  помножених на коефіцієнти kC  [2]: 
( ) ( )k k

k
s t C tψ=∑ ,     (1) 

де k  – порядковий номер коефіцієнтів. 
Звичайно ( )k tψ  – є функціями визначеного виду, а коефіцієнти kC  містять 

інформацію стосовно конкретного сигналу. 
Для дослідження стаціонарних сигналів з постійною по часу потужністю 

випадкових періодичних компонент традиційно застосовується перетворення 
Фур’є (ПФ) – метод обчислення коефіцієнтів тригонометричного ряду. При 
цьому ПФ забезпечує можливість представлення довільних функцій та сигналів 
за допомогою набора синусоїд із кратними частотами (гармоніками).  

Отже, ПФ розкладає довільний процес на елементарні гармонійні 
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коливання з різними частотами, а всі необхідні властивості й формули 
виражаються за допомогою однієї базисної функції ( )exp j tω∆ або двох дійсних 

функцій ( )sin tω∆ і ( )cos tω∆ , де 2
T
πω∆ =  (T  – період коливань). При відомих 

вираженнях базисних функцій досліджуваний сигнал ( )s t  однозначно 
визначається сукупністю коефіцієнтів kC  і може бути абсолютно точно 
відновлений (реконструйований) по цих коефіцієнтах [2]: 

( )( ) ~ expk
k

s t C itk∑ ,            (2) 

( )1 ( )expkC s t itk dt
T

∞

−∞

= −∫ ,     (3) 

де ( );k ∋ −∞ +∞ . 
Відповідно рівняння (1-2) є зворотним і прямим ПФ сигналу ( )s t . 
Таким чином, будь-яка функція з гільбертового простору може бути 

представлена у вигляді комплексного ряду Фур'є (2) через спектральне 
представленням сигналу або його Фур'є-образ. 

Більш доцільно використовувати методику віконного ПФ. При цьому 
повний часовий інтервал сигналу розділяється на вікна, і перетворення Фур'є 
виконується послідовно для кожного вікна окремо. Тим самим здійснюється 
перехід до частотно-часового представлення сигналів, що дозволяє виділяти та 
аналізувати особливості нестаціонарних сигналів на координатній осі. Розмір 
носія віконної функції ( )w t  звичайно встановлюється порівнянним із 
інтервалом стаціонарності сигналу. 

Віконне ПФ виконується відповідно до виразу:  

( )( , ) ( ) ( ) expk kC b s t t b itk dtω ω
∞

−∞

= − −∫ ,   (4) 

де ( )kt bω −  – є функцією вікна зсуву ПФ по координаті t ; 
b  – параметр, через який задаються фіксовані значення зсуву (при зсуві 

вікон із рівномірним кроком kb k b= ∆ ); 
k  – порядковий номер зсуву вікна w . 
Для дослідження сигналів також може бути застосоване ПФ з 

використанням прямокутного вікна ( ( ) 1w t =  у межах вікна і ( ) 0w t =  за його 
границями), або спеціального вагового вікна (Бартлета, Гауса, Кайзера та ін.), 
що забезпечить невеликі викривлення спектру за рахунок граничних умов 
обмеженості віконних відрізків сигналів. Для кожного положення вікна на 
часовій осі сигналу обчислюється свій комплексний спектр. 

Ефективна ширина віконної функції, як правило, зберігається постійною 
по усім інтервалам сигналу [3]. Через наявність широкосмугового шуму, що 
потрапляє до смуги пропускання, оцінка амплітуди спектру на заданій частоті 
виявляється зсунутою. Мінімізувати накопичений шум можливо за допомогою 
вузькосмугового вікна. Зручною мірою ширини смуги пропускання вікна є 
еквівалентна шумова смуга (ЕШС) – ширина смуги пропускання прямокутного 
фільтру з тим самим максимальним посиленням по потужності, який накопичує 
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ту ж саму потужність, як і це вікно [3]. 
Обчислення ЕШС проводиться за виразом: 

2

2

( )
,

[ ( )]
n

n

w nT
EШС

w nT
=
∑
∑

     (5) 

де ( )w nT  – дискретні значення вагової функції. 
T  – часовий інтервал спостереження. 
 
У випадку застосування вагових вікон для постійного сигналу у 

відсутність шуму спектральна складова буде пропорціональна вхідній 
амплітуді. Зменшення коефіцієнту пропорційності для того або іншого вікна 
відносно прямокутного характеризує похибку (зсув) оцінок спектральних 
складових. Посилення перетворення визначається як частка від ділення 
відношень 

Шум
Сигнал  на виході і на вході і є величиною, зворотною до нормованої 

ЕШС вікна. Таким чином, збільшення ЕШС веде до зменшення посилення 
перетворення (ПП) [3]. 

Для того, щоб уникнути втрат даних поблизу границь інтервалу (у 
випадку, коли ШПФ впливає на зважувані дані), перетворенню звичайно 
піддають ті ділянки послідовності, що перекриваються. Ступінь перекриття 
звичайно обирається 50% або 75%. У табл. 1 вказані значення коефіцієнтів 
кореляції для кожного вікна, яке реалізоване у пакеті WinПОС при заданому 
віконному перекритті. 

Таблиця 1 
Значення коефіцієнтів кореляції для вікон 

Вікно Коефіцієнти кореляції, % 
75 50 

Прямокутне 75.0 50.0 
Блекмана-Херіса 46.0 3.8 

Ханінга 65.9 16.7 
Трикутне 71.9 25 

Авторська розробка 
При усередненні вимірювань випадкової величини дисперсія середнього 

2
середδ  пов’язана із дисперсією індивідуальних вимірювань 2

вимірδ  наступним 
співвідношенням: 

2

2

1серед

вимiр K
δ
δ

= ,     (6) 

де K  – кількість вимірювань. 
 
Відповідно до (6), якщо корельовані вимірювання усереднюються, то 

отримаємо наступні вирази: 

а) для 50%-го перекриття: 
2

2 2
2 2

1 2(1 2 (0,5)) [ (0,5)]серед

вимiр

c c
K K

δ
δ

= + − , 



 Том 1. Выпуск 11                                                                                                                           Технические науки 

Научный взгляд в будущее                                                                                          ISSN 2415-766Х (P) / 2415-7538 (O) 56 

б) для 75%-го перекриття: 
2

2 2 2 2 2 2
2 2

1 2(1 2 (0,75) 2 (0,5) 2 (0,25)) [ (0,75) (0,5) 3 (0.25)]серед

вимiр

c c c c c c
K K

δ
δ

= + + + − + + , 

де 2 2 2(0,75), (0,5), (0, 25)c c c – відповідно коефіцієнти кореляції для 75%, 50%, 
25%-го перекриття. 

 
Від’ємні члени описують крайові ефекти усереднення, при 10K ≥  і їх 

можна не враховувати. 
Таким чином, вікно поводить себе як фільтр, на виході якого потужність 

сигналу пропорційна потужності гармонік вхідного сигналу в смузі 
пропускання (рис. 1). Вікна впливають на багато показників гармонійного 
аналізу, в тому числі на результативність, деталізованість, динамічний діапазон, 
ступінь достовірності і легкість реалізації обчислювальних операцій. 

 
Рис. 1. Еквівалентна шумова смуга: ( )2P f  – потужність амплітудно-

частотної характеристики фільтра; f  – частотні складові 
 
На практиці звичайно здійснюють аналіз сигналів із використанням 

алгоритму швидкого перетворення Фур’є (ШПФ), який реалізує дискретне 
обчислення ПФ. 

Основним діапазоном частот при аналізі є інтервал від 0 Гц до частоти 
Найквіста, і не залежить від кількості дискретних значень ( N ), що утворюють 
реалізацію аналізованого сигналу. Частота Найквіста Nf  пов’язана із частотою 

вибірки sf  через співвідношення 
2

s
N

ff =  [3]. Кількість спектральних ліній в 

основному частотному діапазоні пов’язана із кількістю дискретних значень N  і 
звичайно дорівнює 

2
N  в діапазоні у відповідності із частотою Nf . 

Частота, що відповідає і-й спектральній складовій дорівнює: 
( )s

i
ff i
N

= ,     (7) 

де sf  - частота опитування. 
 
Частота дискретизації ( f∆ ) – або інтервал поміж двома суміжними 

спектральними лініями, визначається через наступні співвідношення: 
1 1

( )
sff

T N t N
∆ = = =

∆
,     (8) 

де T  – довжина реалізації аналізованого сигналу, що піддається 
перетворенню; 
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t∆  – крок дискретизації. 
 
Ширина частотної смуги ( B ) при аналізі звичайно більша за частоту 

дискретизації і визначається за формулою: 
ЕШПB f K= ∆ ⋅ ,     (9) 

де ЕШПK  – коефіцієнт пов’язаний із ваговою функцією. 
 
Для зменшення розмивання спектральних компонент при ШПФ також 

використовують вікна або вагові функції. При цьому вплив вікна на масив 
даних складається із зменшення порядку розривів на границі періодичного 
положення за рахунок ефекту згладжування. 

Таким чином, для дослідження частотних складових сигналу тиску повітря 
за компресором необхідно виконати ШПФ даного сигналу із застосуванням 
вагової функції. 

При настроюванні параметрів реєстрації вихідної інформації 
враховувалися дані газодинамічної нестійкості (ГДН) у турбомашинах, 
наведені в табл. 2 [1]. 

Результати обробки сигналу KBTP  (рис. 2) за допомогою дискретного ПФ (із 
використанням алгоритму ШПФ та прямокутного вікна) наведені на рис. 3-4. 
Для проведення даного дослідження був використаний логарифмічний датчик 
типу ДОЛ-32. 

 

 
Рис. 2. Зміна параметрів при спрацьовуванні системи захисту ГТД від 

помпажу в ПАК “WinПОС” 
Авторська розробка 
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Рис. 3. Фрагмент 3D спектру сигналу KBTP  при відпрацьовуванні системи 

антипомпажного захисту ГТД 
Авторська розробка 
 

 
Рис. 4. Змінення сигналу KBTP  і його частотного представлення за 

допомогою ШПФ в 1-му, 7-му, 14-му часових вікнах: ширина часового 
вікна – 0.18 с; зсув часового вікна – 0.094 с; сигнал від датчика ДОЛ-32 про 

помпаж– червоний колір; сигнал KBTP  – синій колір 
Авторська розробка 
 

У кожному часовому вікні w  із зсувом b  (4) дискретне ПФ виконується 
згідно із виразом [5]: 

, ,
1

2 ( 1)( 1)exp
N

j k w b
k

i j kC X
N

π
=

− − =  
 

∑ ,    (10) 

де jC  – j -й коефіцієнт, який повертає функція дискретного перетворення 
Фур'є вектора ,w bX , що обчислюється за допомогою алгоритму ШПФ; 

, ,k w bX  – k -й елемент досліджуваного вектору X  у часовому вікні w  із 
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зсувом b ; 
N  – кількість елементів вектору X   у часовому вікні w ; 
i  – мнима одиниця; j  – номер гармоніки від 0 до 2π . 

Таблиця 2 
Характеристика джерел ГДН у турбомашинах [4] 

Явище Частота, Гц 
Вихрове скидання 104 
Хвильовий слід 104 
Потенціальна польова взаємодія 104 
Викривлення входу 5*103 
Обертовий зрив 102 
Помпаж 101 

Джерело [4] 
Таким чином, кількість обчислювальних операцій становить 2N  

комплексних множень та складань. Алгоритм ШПФ зменшує чисельну 
складність до величини ( )2logO N N  шляхом реорганізації обчислень за 
наступними виразами, коли індекс j  – парний та 1j +  - для непарного значення 
[5]: 

/2 1

2 , , , ,0 2

2( ) exp
N

j k w b Nk w bk

ijkC X X
N
π−

+=

− = +  
 

∑ ,    (11) 
2/2 1

2 1 , , , ,0 2

2( ) exp
ijkN

N
j k w b Nk w bk

ijkC e X X
N

π π−−

+
+=

− = −  
 

∑ .   (12) 

Виходячи з обраних параметрів для ШПФ (ширини тимчасового вікна та 
зсуву) початок помпажних явищ було зафіксовано в 7-му часовому вікні (рис. 
4). При наближенні до даного часового вікна спостерігається поступове 
збільшення потужностей частотних складових в областях відповідних 4-16 Гц 
(помпаж) і 20-100 Гц (помпаж і обертовий зрив) (рис. 5-6, відповідно). 

Внесок частотних складових, що відповідають помпажу (4-16Гц) (рис. 5), 
визначався за наступним виразом: 

,4 16max( ) 100%
max( )

i

i

P
Bнесок

P
− ×

= ,    (13) 

де i  – номер часового вікна; 
,4 16max( )iP −  – максимальна потужність в i -му вікні, що відповідає частотній 

області 4-16 Гц; 
max( )iP  – максимальна потужність частотних складових ПФ в i -му 

часовому вікні. 
Для дослідження обертового зриву і помпажу обчислювалися суми 

потужностей ПФ (рис. 7), що відповідали частотним складовим в області 20-100 
Гц у кожному з часових вікон. 

Таким чином, відповідно до отриманої картини поводження частотних 
складових сигналу KBTP  упродовж зривних процесів, виникає задача вибору 
найбільш ефективного вейвлету, що володіє високою швидкістю та 
вибірковістю по частоті для пояснення фізики досліджуваного процесу. 



 Том 1. Выпуск 11                                                                                                                           Технические науки 

Научный взгляд в будущее                                                                                          ISSN 2415-766Х (P) / 2415-7538 (O) 60 

 
Рис. 6. Співвідношення частотних складових в області 4-16 Гц сигналу 
тиску повітря за компресором і максимуму частоти (ширина часового 

вікна – 0.18 с; зсув – 0.094с) 
Авторська розробка 

 
Рис. 7. Розподіл суми потужностей для частот в області 20-100 Гц для 

сигналу тиску повітря за компресором: ( )20 100S P −  – сума потужностей для 
частот в області 20-100 Гц у кожному з часових вікон 

Авторська розробка 
 

Подальші дослідження будуть розглянуті в наступних публікаціях. 
Заключення і висновки. Таким чином, використання ШПФ дозволяє 

виконати наступні дослідження: провести індивідуальний контроль технічного 
стану конкретного об'єкту ГПА у широкому діапазоні частот; визначити 
розладнання машини та експлуатаційних пошкоджень на ранній стадії; 
здійснити контроль розвитку несправностей у залежності від часу наробітки, 
що дає можливість прогнозувати залишковий ресурс, тобто захищати машини 
та механізми від аварійних ситуацій. 
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Abstract. Pipeline transport of natural gas is the most effective type of supply of fuel and 

hydrocarbon raw materials for industrial consumers, both in Ukraine and abroad. One of the main 
problems with the operation of gas-pumping units (GPU) of natural gas is to ensure their stable 
operation. In this paper, a study of a rotating breakdown and a gas-turbine engine (GTE) surging 
was conducted on the basis of the analysis of the air pressure signal on the compressor using the 
Fourier transform method. 
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DATA MINING ТА МАШИННІ ТЕХНІКИ НАВЧАННЯ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ 
ВТОРГНЕННЯ В КІБЕРБЕЗПЕКУ РОБОТОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ  
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Анотація. У статті запропонований метод паралельних обчислень на базі 

програмного засобу Hadoop для виявлення вторгнення в кібер безпеку робототехнічних 
систем. 

Ключові слова: Кібербезпека, робототехнічні системи, Data Mining, Hadoop, машинні 
техніки навчання, виявлення вторгнень. 

Вступ 
Практично по визначенню всі роботи оснащені здатністю сприймати, 

обробляти і записувати навколишній світ. Щоб забезпечити кращу 
продуктивність, вони постійно збирають інформацію. У цих умовах, якщо ці 
роботи скомпрометовані, виникає двовимірна проблема безпеки: по-перше, 
проблеми безпеки щодо віртуального боку робота (дані, повідомлення і т. Д.), А 
по-друге, проблеми, пов'язані з фізичною стороною, яка стосується як робота 
так і цілісності його системи. Сучасний стан являє собою термін «Cyber-
physical security», який охоплює віртуальні та фізичні проблеми. Кіберфізичні 
атаки стикаються з кількома проблемами, з якими доводиться стикатися. З 
одного боку, проблеми безпеки охоплюють свідомість, пов'язану з фізичною 
недоторканністю особистості. Люди зазвичай турбуються про проблеми, які 
роботи можуть заподіяти людям або їх речам. Наприклад, є кілька комерційно 
доступних хірургічних роботів, як роботи Da Vinci, підключених до мереж 
зв'язку, що дозволяє дистанційним операціями з боку фахівців, що станеться, 
якщо ці роботи або їх комунікація будуть захоплені? Були претензії до 
зламаним військовим роботам, але навіть сервісні роботи в домашніх умовах 
створюють проблеми з безпекою, вони можуть завдати серйозної шкоди 
будинкам (підпал, наїзд на машини і т. д). З іншого боку, проблеми 
конфіденційності, пов'язаних з роботами, поширюються в багатьох областях. 
Існує широкий спектр сервісних роботів, які призначені для будинків та 
торгових приміщень. Вони можуть використовуватися в якості мобільних 
телеконференціонних платформ, вітальних помічників, віртуальних домашніх 
тварин, іграшок і т. д. Якби ці роботи були зламані, вони могли б надати багато 
особистої інформації про користувачів, що взаємодіють з роботом. Ця 
інформація може бути отримана із загальних даних (вік, розмір і т. Д.), 
Особисті фотографії, призначена для користувача інформація, економічна і т. 
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Д., Що відкриває новий етап кібербезпеки роботизованих систем. 
Основна частина  
Існують різні способи атаки робота та різних рівнів тяжкості вторгнень:  

• "Stealth Attacks" може бути реалізовані різними способами. У цьому типі 
атаки хакери в основному намагаються змінити показання датчиків робота, щоб 
викликати помилку. Це може бути досягнуто шляхом зміни середовища або 
втручання в роботу датчиків. Деякі рішення могли бути запропоновані для 
виявлення подібних атак, наприклад, з використанням сукупної суми (CUSUM) 
для виявлення помилок в показаннях датчиків діапазону, які можуть 
спричинити зіткнення у мобільному роботі.  

• "replay attack". Якщо хакери здатні перехопити зв'язок системи, вони 
можуть відтворювати захоплені пакети, навіть якщо вони зашифровані. Якщо 
протокол зв'язку не підготовлений до такого типу атаки, система розглядає ці 
повторно відтворені пакети як легітимні та помилково приймає рішення. Цей 
тип атаки також використовується як попередник, щоб виявити внутрішність 
системи, шукаючи нові слабкі сторони. Є й інші види атак на роботів, не 
пов'язаних з датчиками. Вони можуть бути орієнтовані на когнітивні елементи 
системи управління. Наприклад, у медичного робота, якщо система отримує 
неправдиву інформацію про стан хворого, робот може прийняти неправильні 
рішення, які потенційно можуть спричинити серйозні збитки. Цей тип 
«введення помилкових даних» також може бути використаний в інших типах 
роботів, наприклад, надання мобільних роботів помилкових карт для 
приведення зіткнення або фальшивої інформації робототехніці, що допомагає 
ввести користувачів в оману. З точки зору конфіденційності, "підслуховування" 
є однією з найбільш побоюваних потоків в комп'ютерних системах. Те саме 
стосується робототехнічних систем. Якщо робототехнічні системи 
обмінюються інформацією з іншими зовнішніми системами, це повідомлення 
може бути скомпрометованим та отримати приватну інформацію про 
користувачів.  

• (DoS) - це ще один класичний тип атаки. DoS-атаки в робототехніці 
зазвичай означають, що робот перестає працювати, тому роботам не 
постраждали пошкодження, а роботи не пошкоджують людей чи їх оточення. 
Збитки виникають через відсутність сервісу, наданого роботом. Серйозність 
атаки залежить від критичності наданої послуги. Найгірший випадок виникає, 
коли робот не просто зупинено, а викрадено. Це відоме як кібербезпека як 
"Віддалений доступ". У цій ситуації роботів створюють проблеми з безпекою, а 
не лише конфіденційність. Класифікація суворості нападів є складною 
проблемою. Це дуже важко передбачити наслідки нападів. Навіть невелика 
втрата даних може мати катастрофічний вплив на репутацію компанії. Для 
шантажу магната може бути використаний єдиний приватний образ, який 
піддавався підслухуванню з домашнього робота. DoS-атаки, які тільки 
перешкоджають роботі виконувати свою роботу, можуть виглядати менш 
небезпечно, але вони дійсно важливі, наприклад, в теле-хірургічних 
робототехнічних системах. 
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Методології Data Mining 
Зібрані історичні / журнальні дані в мережі вивчаються за алгоритмами 

класифікації для побудови прогнозної моделі для ідентифікації хакерів та 
нападників. У цьому розділі описуються найпопулярніші класифікатори, які 
також називаються учнями під наглядом, а саме імовірнісний алгоритм Nave 
Bayes (NB), дерева на основі C4.5 (J48) та інстанції на базі IB1 (на інстанції) 

1. Наївні Байєс (NB): цей алгоритм класифікації використовує теорему 
Байєса, і особливості набору навчальних матеріалів, як показано в таблиці 1, 
вважаються незалежними від даного класу міток для побудови прогнозованої 
моделі. Цей класифікатор спирається на дискримінантну функцію, як показано 
в рівнянні. 

 
Нехай набір даних буде D з функціями X = (x1, x2, ... xN) і класу C з j 

лейблами Cj, j = 1, 2, ... N. Цей алгоритм обчислює умовні ймовірнісні значення 
P (xj | ci) та попередні імовірності P (ci) на заданому наборі тренінгів для 
побудови прогнозованої моделі. P (ci) обчислюються шляхом підрахунку 
даних, що містяться в класі Ci, розподіляє отриманий рахунок на підставі 
кількості навчальних даних. Той же спосіб слід застосовувати для обчислення 
імовірностей за допомогою спостережуваної частоти розподілу функцій в xj у 
межах навчального набору, який позначений. Подана вірогідність 
обчислюється на кожному класі для прогнозування невідомих відмічених даних 

2. C4.5 (J48): Цей алгоритм використовує дерево рішень для побудови 
прогнозованої моделі. Дерево рішень будується за допомогою численних 
методів. Всі ці методи перетворюють даний набір даних у деревоподібну 
структуру. Вузли дерева являють собою функції, а ребра представляють зв'язок 
між функціями за значенням функцій, найнижчий рівень якого представляє 
відмітку класу. Рекурсивно значення функцій обчислюється за допомогою 
засобу отримання інформації або ентропії для перетворення набору даних 
навчання в деревоподібну структуру. Низька ентропія і висока інформація, що 
посилюють значення функції, вибирається як повторюваний вузол як головний 
вузол для розбиття набору даних і перетворення набору даних в структуру 
дерева. Структура дерева, як правило, використовується для прогнозування 
незамічених даних у прогнозі 

3. IB1: Цей алгоритм використовує принцип найближчого сусіда для 
побудови прогнозної моделі. У цьому підході, відстань між навчальним 
екземпляром та даним іспитом випробувань розраховується за допомогою 
евклідової відстані. Якщо для декількох екземплярів найменша відстань до 
тесту, використовується перший знайдений екземпляр. Найближчий сусід є 
одним з найбільш значущих алгоритмів навчання; вона може бути 
пристосована до вирішення більш широких проблем. Нехай набір даних D має 
X-екземпляри (X1, X2, X3 ... Xn) та функцію F (F1, F2, F3, ... Fm) з міткою 
класу Cj, де j = 1,2 ... K. Цей алгоритм вказує значення відстані сусідніх 
екземплярів для прогнозування незамічених даних X з міткою класу. Метод 
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евклідової відстані використовується для обчислення ваги сусідів екземплярів 
X. Таким чином, незамічені дані передбачаються голосуванням за вагою для 
обчислення найближчих сусідів того класу для прогнозування невідомих даних. 
Цей метод не реле на попередній імовірності, як NB алгоритми. Визначається 
висока вартість обчислень, коли кількість екземплярів є більшою, оскільки 
вимірювання відстані є обчислювально дорогим. Отже, алгоритм вибору 
властивостей використовується для зменшення розмірності набору даних 
навчання для ефективної обчислювальної вартості цього алгоритму 

Опис методу паралельних обчислень з використанням програмного 
засобу Hadoop 

Метод паралельної обробки розподіляє обробку великої кількості даних 
про події безпеки між різними вузлами комп'ютерного кластеру. Вузли 
обробляють дані паралельно, що значно покращує час відгуку системи.  У 
підприємстві є декілька джерел, які генерують дані про події безпеки. Ці 
джерела включають, але не обмежуються ними, мережні пристрої (наприклад, 
комутатори та маршрутизатори), діяльність бази даних, дані додатків та дії 
користувачів. Дані про події безпеки створюються на дуже високій швидкості. 
Автономний комп'ютер, який послідовно обробляє такий великий обсяг даних 
про події безпеки, займе багато часу, щоб виявити атаку, яка не допустима в 
таких критичних ситуаціях безпеки. омпонент збору даних збирає дані подій 
безпеки з різних джерел залежно від типу аналітики безпеки та вимог безпеки 
підприємства. Колектор даних пересилає зібрані дані на компонент зберігання 
даних, в якому зберігаються дані. Дані можуть зберігатись кількома способами, 
такими як розподілена файлова система Hadoop (HDFS), HBase та система 
управління реляційною базою даних (RDBMS). Щоб увімкнути паралельну 
обробку, збережені дані потрібно розділити на блоки фіксованого розміру 
(наприклад, 64 МБ або 128 Мб). Після розбиття дані обробляються в 
компоненті аналізу даних через кілька вузлів, що працюють паралельно, 
відповідно до принципів розподіленої структури, таких як Hadoop або Spark. 
Результат аналізу надається користувачеві через компонент візуалізації. 
Обмеження. Тактика паралельної обробки передбачає, що аналітична система 
безпеки, яка включає цю тактику, вже інтегрована з кластером вузлів, здатних 
обробляти дані паралельно. Ще один важливий фактор, який потребує догляду, 
полягає у розбитті логічного запису на два блоки при розподілі даних на блоки. 
У такій ситуації важливо зберігати достатньо інформації про тип файлу даних, 
щоб запис можна було реконструювати. Метод паралельної обробки залежить 
від методу динамічного навантаження та моніторингу передачі даних для 
балансування навантаження серед вузлів та керування потік даних у вузли 
відповідно. MapReduce - паралельна структура обробки, яка широко 
використовується в розподіленій установці. Ця структура складається з двох 
етапів - Map and Reduce. Пари ключових значень з вузлів mapper подається у 
вузли редуктора після заданого інтервалу часу (наприклад, 5-хвилинну 
агрегацію або 1-годинну агрегацію). Коли редуктор генерує результати, тригер 
виконує порогове значення. Цей заздалегідь визначений інтервал часу вводить 
затримку. Наприклад, атака може бути запущена при t = 5 сек заздалегідь 
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визначеного інтервалу часу, і тригер буде виконуватися при t = 5 хв. За ці 5 хв 
цілком можливо, що вже було завдано значної шкоди. 

Висновки 
Аналіз даних з використанням з використанням методу паралельних 

обчислень на базі програмного засобу Hadoop - це чудовий спосіб для 
користувачів аналізувати дані, не турбуючись про те, щоб вони були під 
загрозою. Коли мова йде про великі дані, ви можете зберігати, обробляти та 
аналізувати їх без зайвого місця в мережі. 

Саме тому більшість мереж, як правило, використовують Hadoop як 
надійне джерело захисту великих даних. Він може не лише зберігати ваші 
великі дані, але й вдосконалені принципи кібербезпеки полегшують їх 
збереження.. 
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Анотація. Розглянуто два способи розробки морського газогідратного родовища 
методом гідравлічного розриву. Перший спосіб передбачає гідророзрив самого пласта, але в 
ході аналізу виявилось що цей спосіб прогнозує значний ризик вивільнення метану у морський 
простір через тріщини у породі покрівлі по всій зруйнованій площі пласта й буде втрачена. 
Другий спосіб передбачає гідророзрив породи-покришки, з подальшим вивільненням 
утвореного метану під газозбірну еластичну оболонку. Як показали дослідження цей метод 
набагато безпечніший та рентабельніший від першого. 

Ключові слова: гідравлічний розрив пласта, трубопровід, порода-покришка, 
газогідратний поклад, свердловина, гірська порода. 

Вступ 
За прогнозами Римського клубу, розвідані запаси традиційних родовищ 

вуглеводнів будуть вичерпані до кінця ХХІ сторіччя. За поточними даними ВР 
StatisticalReview світових запасів природного газу при збереженні видобутку на 
рівні 2015 р. повинно вистачити на 52 роки й 6 місяців (сам порядок 
прогнозного значення, який почав включати вже й місяці, свідчить сам за себе). 
Перспективи освоєння енергетичних мінеральних ресурсів значною мірою 
пов’язують з інноваційними технологіями видобування сланцевого газу та 
метанових кристалогідратів дна морів і океанів [1 – 3]. Важливим напрямком 
сучасних наукових досліджень є розробка додаткових джерел енергії, зокрема – 
нетрадиційного газу. Нестабільна ціна на газ і нафту, збільшення споживання 
паливних енергоносіїв, обмежений час видобування розвіданих і 
перспективних родовищ – спонукає до пошуку альтернативи. Тому, особливу 
перспективу отримали саме газогідрати, адже їх запаси на планеті складають не 
менше 250 трлн. м3 , і перевищують запаси природного газу в декілька разів. 
Дослідження властивостей гідратів і умов їх утворення доводять їх наявність у 
великій кількості в Світовому океані, зокрема, вздовж берегової 
континентальної смуги. Значні запаси розвідані в межах української акваторії 
Чорного моря. Більшість скупчень газових гідратів знаходяться в умовах 
відносно низьких температур і високого тиску морського дна. Розробкою 
технології видобутку газу з газогідратів займаються найрозвиненіші країни 
світу – Канада, Німеччина, Норвегія, США та Японія. Певні дослідження, у 
тому числі натурні, проводились науковцями України. 
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Матеріал і методи дослідження 
Газові гідрати – сполуки, в яких молекули газу укладені в кристалічні 

комірки, які складаються з молекул води, утримуваних водневим зв'язком. 
Газові гідрати можуть утворюватися і стабільно існувати в широкому інтервалі 
тисків і температуруЦе метастабільний мінерал, утворення й розкладання якого 
залежить від температури, тиску, хімічного складу газу і води, властивостей 
пористого середовища.  

Кристалічна решітка газогідратів – поліедри – мають до 8 молекул газу на 
46 молекул води. В 1 м3 газогідратів метану міститься до 180-200 м3 метану.  

Спосіб розробки морських газогідратних родовищ  що долає більшість 
недоліків, які притаманні іншим методам розробки таких родовищ,це аналог 
технології розкриття покладів сланцевого газу, коли в продуктивному пласті 
бурять горизонтальні чи похилі протяжні свердловини, через які здійснюють 
гідророзрив пласта і вилучення газу з великих площ і масивів. Слід зазначити, 
що фізико-хімічні й механічні властивості газогідратного та сланцевого пластів 
значно різняться й процеси їх поведінки після гідророзриву не можуть бути 
подібні (ефект руйнування метаногідратного покладу неможливо підтримувати 
тривалий час). Навряд чи вдасться утримувати в газогідратному пласті 
протяжну свердловину для відбору газу (скоріш за все, буде діяти лише 
обмежена її ділянка на вході в пласт). Є також значний ризик виходу великої 
кількості газу за короткий проміжок часу після гідророзриву, при цьому значна 
частина вивільненого метану через тріщини в породах покрівлі по всій 
зруйнованій площі пласта вийде у воду й буде втрачена, не виключений і різкий 
викид газу з наслідками вибуху. 

Обговорення отриманих результатів 
Запропоновано руйнувати гідророзривом гірські породи покрівлі, чим 

забезпечувати вихід через утворені тріщини вивільненого метану у водний 
простір, де він буде уловлюватися еластичними оболонками розлогого 
газозбірного екрану. В залежності від гірничо-геологічних умов свердловина 
гідророзриву може проходити на сполученні газогідратного покладу і порід 
покрівлі або в товщі останньої, виходячи із завдання більш інтенсивно 
зруйнувати породи покрівлі й утворити лише окремі тріщини в газогідраті. Для 
перетворення метаногідратів у газ тут може використовуватися як процес 
розгерметизації, так і забезпечення сталої дисоціації газогідратного покладу 
бурінням з берегу свердловин керованого напрямку, в які закачують 
теплоносій. Як і для поверхневого покладу вивільнений метан накопичують під 
еластичними газозбірними оболонками й донним газопроводом транспортують 
на берегові газорозподільні станції. В основу розробки нового способу 
поставлене завдання вдосконалення способу розробки морських газогідратних 
пластів шляхом зосередження енергії гідророзриву на породах покрівлі 
газогідратного пласту та отримання в них відкритої системи тріщин, якими 
утворений газ потрапляє у водний простір під газозбірну оболонку, що 
зменшить ризики раптового викиду газу при гідророзриві та забезпечить високі 
обсяги видобутку газу. Новий спосіб розробки морських газогідратних пластів 
гідророзривом включає розкриття газогідратного пласту повздовжньою 
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свердловиною, екранування донної поверхні над пластом газозбірною 
еластичною оболонкою з перепусканням газу в донний газопровід, 
свердловинний гідророзрив газогідратного пласту та нагнітання свердловиною 
теплоносія чи хімічного реагенту в пласт. Новим є те, що свердловину 
пробурюють у площині сполучення поверхні газогідратного покладу і порід 
покрівлі, утворюють гідророзривом у породах покрівлі відкриту систему 
тріщин і випускають ними утворений газ у водний простір під газозбірну 
оболонку. Новим також є те, що газозбірна еластична оболонка утримується в 
необхідному положенні відносно морського дна завдяки системі важелів і 
поплавків змінної вантажопідіймальності, закріплених на її поверхні. Оскільки 
свердловину пробурюють у площині сполучення поверхні газогідратного 
покладу і порід покрівлі, забезпечується перерозподіл енергії гідророзриву між 
газогідратним пластом і породою покрівлі, яка руйнується з утворенням 
відкритих водному простору тріщин, що забезпечує випускання утвореного 
газу у водний простір без ризику утворення надмірного тиску й раптового 
викиду газу. Завдяки тому, що утворений газ випускають у водний простір під 
газозбірну оболонку, яка утримується в необхідному положенні відносно 
морського дна завдяки системі важелів і поплавків змінної 
вантажопідіймальності, закріплених на її поверхні, досягають ефективного 
розміщення газозбірної оболонки, уловлювання нею великих обсягів газу з 
протяжної ділянки морського дна вздовж нагнітальної свердловини й 
формування під оболонкою суцільної газової лінзи, яка перепускається в 
донний газопровід.  

Сутність способу пояснюється кресленням, рис.1включає газогідратний 
пласт 1, перекритий шаром гірських порід покрівлі 2, пробурену в площині їх 
сполучення повздовжню свердловину 3, розміщений на донній поверхні 4 
газопровід 5, розташовану в придонній морській зоні 6 еластичну газозбірну 
оболонку 7 із закріпленими на ній важелями 8, поплавками змінної 
вантажопідіймальності 9 і гнучкими рукавами 10, оснащеними 
всмоктувальними пристроями 11 і під’єднаними до газопроводу 5, утворену 
гідророзривом порід систему відкритих тріщин 12, потоки виділеного газу 13, 
що збирається під гнучкою оболонкою 7 в суцільну лінзу 14. 
На час транспортування та монтажу обладнання можуть бути задіяні 
плавзасоби, рухомий підводний модуль, водолази. Під високим тиском у 
свердловину 3 нагнітають рідину (приміром суміш води з піском і 
хімічнимиреагентами) і здійснюють гідророзрив газогідратного пласта 1 і 
гірських порід покрівлі 2, утворюючи систему відкритих тріщин 12. При цьому 
зміна тиску й температури газогідрату призводить до вивільнення значних 
обсягів газу 13, який виходить по тріщинах порід покрівлі у водний простір і 
потрапляє під газозбірну еластичну оболонку 7, її склепінчаста форма формує 
суцільну газову лінзу 13, газ якої відкачують всмоктувальними пристроями 10 і 
перепускають гнучкими рукавами 9 в газопровід 4 під дією насосів. Об’єм 
виділення газу в процесі подальшої дисоціації газогідратного пласта 1 
регулюють обсягами й температурою теплоносія, який подають у свердловину 
3. 
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Рисунок1. Схема екранованої розробки заглиблених покладів шляхом 

гідророзриву газогідратного пласта та порід покрівлі 
 

Висновки 
В зв’язку з прогнозами щодо виснаження запасів природнього газу за 

найближчі 50 років, виникла потреба у освоєнні нетрадиційних джерел енергії, 
в даному випадку ми розглянемо природні газогідратні поклади. Існує до 
десятка відомих методів розробки газогідратних покладів, та вони всі є 
малоефективні, або трудомісткі, або потребують великі капіталовкладення. 
Нами розглянуто один із способів, який передбачає гідравлічний розрив пласта, 
та в експериментальних умовах виявилось що, при розробці таким методом є 
ризик вивільнення значної кількості газу у водний простір через тріщини у 
породі покрівлі  по всій зруйнованій площі пласта й буде втрачена. В результаті 
цього, ми розробили та провели експериментальні дослідження другого 
способу гідророзриву, який передбачає руйнування порід покрівлі 
гідророзривом і виведення утвореного метану під газозбірний екран. 
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Abstract. The authors consider two ways of developing a marine gas-hydrate deposit by a 
hydraulic break-up method. The first method involves the hydraulic fracture of the formation itself. 
The second method involves hydraulic fracturing of the rock-tire, followed by the release of the 
formed methane under the gas-clutch elastic shell. This method is much safer and more cost 
effective than the first one. 

Key words: Gas hydrates, pipeline, rock-tire, hydro-breakdown of the formation, methane, 
gas-hydrate deposit, well, rock. 
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УДК 622. 24 
MULTIFUNCTIONAL FOUR-PHASE SEPARATOR DEVELOPMENT 

РОЗРОБЛЕННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЧОТИРИФАЗНОГО СЕПАРАТОРА 
Kopey B.V. / Копей Б.В. 
d.t.s., prof. / д.т.н., проф. 
Lyakh M.M. / Лях М.М. 
c.t.s.,prof. / к.т.н., проф. 

Kryvonozhko T.A. / Кривоножко Т.А. 
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 

 Ivano-Frankivsk, Karpatska 15, 76019 
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 

 Івано-Франківськ, вул. Карпатська 15, 76019 
 

Аннотация. В роботі розглянуті питання розробки багатофункціонального 
чотирифазного сепаратора, який дасть можливість розділяти газ, воду, та пісок від 
нафти і направляти розділені фази (нафту і газ) або на підготовку чи для нагнітання знову 
в пласт (вода, пісок).   

Ключові слова: гідроциклон, чотирифазний, сепаратор, газ, вода, пісок , нафта.  
Вступ. 
Дана розробка відноситься до галузі підводного нафтогазовидобувного 

обладнання, яке встановлюється на морському дні на гирлі свердловини для 
подальшого первинного оброблення та транспортування трубопроводами на 
поверхню попередньо підготовленої продукції. Це дає змогу продовжити 
термін використання всього обладнання, яке бере участь у процесі 
транспортування нафтогазової суміші на поверхню.  

Аналіз існуючих конструкцій сепараторів. 
Багатофазні підводні сепаратори – категорія підводного нафтогазового 

обладнання, яка використовується для попередньої підготовки нафтогазової 
продукції для подальшого її транспортування і використання. Такі пристрої 
встановлюються біля гирла свердловини на морському дні. Даний сепаратор 
можна теж використовувати для глибоководних родовищ.  

Сучасні підводні сепаратори, використовувані в морських умовах, при 
укладанні на морське дно, а також при експлуатації, піддаються значним 
механічним навантаженням. Звичайною практикою є використання двофазного 
чи трифазного сепаратора [1], що є значною перевагою підводної сепараційної 
системи, але в даному випадку для покращення функціональних властивостей 
системи  пропонується багатофункціональний чотирифазний сепаратор. 

Проблеми, що виникають в практиці підводної сепарації полягають в тому, 
що використання дво- і трифазних сепараторів не дає повного попереднього 
очищення газонафтової суміші для подальшого транспортування без 
негативного впливу неочищених часток на транспортне нафтогазове 
обладнання[2,3]. Звичайною стала практика  використання сучасних 
сепараторів, які працюють від насосу чи двигуна. В результаті, такі сепаратори 
потребують набагато більше коштів та часу на обслуговування і можуть 
швидше виходити з ладу.  
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Конструкція сепаратора. 
Дана розробка спрямована на створення багатофункціонального 

чотирифазного сепаратора, який є легшим і менш матеріаломістким в його 
виробництві при заданій продуктивності і може працювати без додаткового 
джерела живлення. 

Також, дана розробка пропонує конструкцію багатофункціонального 
сепаратора, який може бути використаний на більших глибинах в морському 
середовищі в порівнянні зі звичайними підводними сепараторами. 

У відповідності з першим аспектом цієї розробки, багатофункціональний 
чотирифазний сепаратор складається із сепараційної системи, яка працює за 
рахунок швидкості виходу свердловинного нафтогазового флюїду, 
використовуючи дію відцентрових та гравітаційних сил. Кожна із зазначених 
частин працює на розділення і транспортування вже розділених частин 
нафтогазового флюїду. У конусному захисному коробі міститься вихід з 
чотирьох патрубків, один з яких призначений для виведення піску і газогідратів 
із нижньої частини сепаратора. Решта, три фази, попадають в зону дії 
уловлюючого конуса, який розташований всередині корпуса і це створює 
додаткові завихрення і за рахунок цього розділені фази потрапляють у решту 
вихідних патрубків, які виведені у верхню частину сепаратора і з’єднання з 
подальшою системою транспортування. Регулюється швидкість розділення 
багатофазної суміші і швидкість рушу виходу частинок за рахунок підняття та 
опускання внутрішнього конусу вгору чи вниз. 

Основною проблемою підводних сепараторів є вихід з ладу частин 
обладнання, яке працює у воді під впливом декількох факторів, які призводять 
до розриву зв'язку між наземним і морським підводним видом обладнання. 
Завданням цієї розробки є створення багатофункціонального сепаратора, який 
може бути використаний при динамічних навантаженнях або глибоководному 
застосуванні, особливо при глибині акваторії понад 1500-2000 метрів. Усунення 
в першу чергу твердої фази  пластового флюїду, як наслідок зробить даний 
сепаратор більш зносостійким і застосовуваним на великих морських глибинах. 

Короткий опис конструкції. 
На рисунку показано поперечний переріз чотирифазного сепаратора у 

відповідності з варіантом здійснення конструкції.  
Сепаратор, показаний на рисунку, містить у корпусі внутрішній конус 6. 

Чотири вихідних патрубки 2,3,4,5 виводять продукти процесу розділення. 
Патрубок 2 знаходиться в нижній частині корпусу сепаратора, 5, 4 і 3 у верхній 
частині, де в подальшому з’єднуються з транспортними комунікаціями. В 
сепараторі є регулятор висоти внутрішніх пластин 7 та опор 8. 

Висновки. 
Розроблена конструкція чотирифазного гідроциклонного сепаратора, яка 

дасть можливість розділяти газ, воду та пісок від нафти. Розділені фази (нафта і 
газ) направляються або на підготовку чи нагнітаються знову в пласт (вода, 
пісок).   
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Рис. Чотирифазний гідроциклонний сепаратор 
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Abstract. The paper considers the development of a multifunctional four-phase separator, 
which will enable the separation of gas, water and sand from oil and direct the separated phases 
(oil and gas) or for preparation or for re-injection into the formation (water, sand). 
Key words: hydrocyclone, four-phase, separator, gas, water, sand, oil  
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Анотація. В роботі обґрунтована можливість заміни певної частки м’ясної сировини 
на молочну сировину при виробництві сосисок. Було проаналізовано результати впливу 
внесеного твердого сиру на структурно-механічні властивості фаршів та готових куриних 
сосисок.  

Ключові слова: фарш, м'ясо курки, сосиски, молочна сировина, структурно-механічні 
властивості. 

Вступ. На сьогодні існує потреба у високоякісних і безпечних ковбасних 
виробах, які відповідають до вимог ДСТУ 4436:2005 "Ковбаси варені, сосиски, 
сардельки, хліби м'ясні. Загальні технічні умови" [1], які чітко регламентують 
норми тваринної сировини в складі продукту залежно від сорту. Саме тому 
збагачення ковбасних виробів рослинною сировиною можливе за рахунок 
часткової заміни м’ясної сировини. 

Структурно-механічні (реологічні) властивості харчових продуктів 
характеризують їх опірність впливу зовнішньої енергії, обумовлену будовою і 
структурою продукту, а також якість харчових продуктів, враховуються при 
виборі умов їх перевезення і зберігання. Реологічні властивості характеризують 
поведінку продуктів в умовах напруженого стану [2]. 

Метою досліджень є створення та аналіз м’ясних фаршевих систем із 
частковою заміною основної сировини на тверді сири. 

Матеріали і методи дослідження: для виконання досліджень були 
використані стандартні методи визначення структурно-механічних 
властивостей фаршевих систем та готового продукту: вологозв‘язуюча, 
вологоутримуюча та жироутримуюча здатності, гранична напруга зсуву 
фаршевих систем. 

Експеримент включав 6 досліджуваних зразків з різною кількістю добавки: 
контрольний зразок – 0 %; дослід  1 – 5 % сиру Російського; дослід 2 – 10% 
сиру Російського; дослід 3 – 15% сиру Російського; дослід 4 – 5% сиру Гауда; 
дослід 5 – 10% сиру Моццарела. 

Результати досліджень. Для оцінки можливості застосування твердого 
сиру та визначення оптимальної кількості добавки при виробництві сосисок 
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проведено дослідження властивостей сиру, які зводилися до оцінки поводження 
твердого сиру в багатокомпонентній системі, бо саме від цих властивостей 
фаршу залежить склад, структура продукту і умови виробництва, зберігання й 
вживання розробленого продукту. Такі показники, як вологозв’язуюча 
здатність (ВЗЗ), вологоутримуюча здатність (ВУЗ) та жироутримуюча здатність 
(ЖУЗ) дослідного фаршу, безперечно, впливають на соковитість виробів, якість 
готової продукції та її вихід, величину втрат при тепловій обробці [3]. 

В якості об’єкта дослідження є модельні фарші із заміною від 5 до 15% 
м’яса куриного твердим сиром. Підготовлений фарш перемішували до 
рівномірного розподілу сиру по всій масі й і наповнли оболонки. Як контроль 
використовували фарш ковбаси вищого сорту. 

Вологозв’язуюча здатність м’ясних продуктів забезпечується перед усім 
вмістом білків, які є структурними і функціональними елементами м’язової 
тканини і мають властивості поверхнево-активних речовин. У м’ясних системах 
білки беруть участь в утворенні водної матриці фаршу і емульгуванні жиру [4]. 

Результати дослідження вологозв’язуючої здатності фаршів, представлені 
на рисунку 1, свідчать про те, що введення до складу фаршів сосисок добавок у 
вигляді твердого сиру, крім збільшенням вмісту білка, сприяє підвищенню його 
вологозв’язуючої здатності. Так, вологозв’язуюча здатність фаршу сосисок 
зростає із збільшенням відсотку внесеної добавки.  
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Рисунок 1. Зміни вологозв’язуючої здатності фаршу сосисок з 
додаванням сиру 

 
Вологоутримуюча здатність фаршу майже не змінюється при додаванні до 

складу м’ясного фаршу сиру при різних концентраціях та при різних видах 
сиру (рис.2). Якість ковбасних виробів визначається не тільки оптимальною 
здатністю до вологоутримання, але й жироуримуючою здатністю, що 
характеризує технологічну стійкість ковбасного виробу при тепловій обробці. 
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Рисунок 2. Зміни вологоутримуючої здатності фаршу сосисок з 

додаванням сиру 
 
Результати дослідження жироутримуючої здатності, наведені на рисунку 3, 

свідчать, що ЖУЗ фаршу не значно зростає при додаванні твердого сиру. На 
графіку максимум жироуримуючої здатності фіксується при заміні 15% 
курячого м’яса на Російський сир.  
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Рисунок 3. Зміни жироутримуючої здатності фаршу сосисок з 

додаванням сиру 
 
Збільшення показників ВУЗ та ЖУЗ пов’язане із збільшенням вільної 

вологи та неемульгованого жиру у модельних фаршевих системах і, відповідно, 
зменшенням зв’язаної вологи та емульгованого жиру. 
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На рисунку 4 представлено вплив додавання твердого сиру на граничну 
напругу зсуву фаршів систем сосисок. 
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Рисунок 4. Зміна граничного напруження зсуву фаршу сосисок 

 
Аналізуючи дані графіку, можна відмітити, що структурно-механічні 

властивості у контрольному зразку фаршу нижче, ніж у дослідних зразках. Це 
свідчить про меншу пружність та міцність і відповідає більшому вмісту вологи. 
Фарш із додаванням сиру має більш ніжну та соковиту консистенцію. 

Висновок.  
Аналіз впливу молочної добавки на функціонально-технологічні 

властивості фаршу для сосисок показав, що заміна у рецептурі сосисок 10 % 
курячого м’яса на Російський сир призводить до помітного покращення 
консистенції фаршу. Таким чином, використання у складі курячих сосисок 
твердого сиру в запропонованому оптимальному співвідношенні забезпечує 
отримання стабільних якісних характеристик сосисок. 
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Abstract.  In the work on the basis of literary sources, the possibility of replacing a certain 

proportion of meat raw material with dairy raw material in the production of sausages was 
substantiated.  The results of the influence of the introduced hard cheese on the structural and 
mechanical properties of minced meat and prepared chicken sausages were analyzed. 

Keywords: minced meat, chicken meat, sausages, dairy raw materials, structural and 
mechanical properties. 
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Анотація. Для покращення зовнішнього вигляду готових ковбасних виробів та 

забезпечення стійкого забарвлення в процесі зберігання використовують харчові добавки. 
Колір харчових продуктів, зовнішня привабливість суттєво впливають на попит, 
оцінювання їх вартості і конкурентну здатність на ринку.   

Харчові добавки поділяються на синтетичні ти натуральні. Синтетичні барвники 
володіють значними технологічними перевагами у порівнянні з натуральними. Вини менш 
чутливі до умов технологічної обробки і зберігання і дають яскраві, легко відтворювані 
кольори. Їх собівартість значно нижче собівартості натуральних барвників, а виробництво 
не залежить від сезонності. Але не зважаючи на переваги синтетичних барвників, кількість 
введення їх у харчові продукти дуже обмежена, а деяких, навіть, заборонена.  

На даний час існує широкий асортимент натуральних харчових барвників, але з них 
лише невелика кількість може бути використана у виробництві м’ясопродуктів, що 
пов’язано з низькими функціонально-технологічними властивостями натуральних барвників 
у м’ясному середовищі. Тому залишається актуальною розробка нових видів натуральних 
харчових барвників з метою їх використання у виробництві ковбасних виробів та 
удосконалення технології використання існуючих. 

Ключові слова: натуральні барвники, ковбасні вироби, нітрит натрію, шкірка 
винограду. 

Вступ.  
Натуральні барвники - це фарбувальні речовини, виділені фізичними 

способами з рослинних і тваринних джерел. Іноді їх піддають хімічній 
модифікації для поліпшення технологічних і споживчих властивостей.  

Використання натурального барвника виробництві дозволить відновити 
природне забарвлення, втрачене в процесі обробки, підвищить інтенсивність 
забарвлення продукту, покращить харчову та біологічну цінність [1]. 

Тому залишається актуальною розробка нових видів натуральних харчових 
барвників для заміни нітриту натрію з метою покращення якості ковбасних 
виробів. 

Огляд літератури.  
Найважливішим показником якості ковбасних виробів, на який в першу 

чергу звертає увагу споживач, є зовнішній вигляд продукту, в тому числі і 
колір. Для покращення зовнішнього вигляду ковбасних виробів та забезпечити 
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стійке забарвлення в процесі їх зберігання використовують натуральні 
барвники [2]. 

Здавна при виготовленні ковбасних виробів використовують нітрит 
натрію, який в значному ступені впливає на формування таких показників 
якості, як колір, смак і аромат. Рожево-червоне забарвлення, характерне для 
м’ясних виробів, зумовлюється реакцією нітритів з міоглобіном м’яса. Вироби з 
м’яса, посолені без цього компоненту, не лише не набувають потрібного 
забарвлення, але й типового смаку і аромату, який властивий м’ясному 
продукту. Основні функції нітриту натрію: кольороутворююча, 
антиокислювальна, формуюча смак і консервуюча. Нітрити мають властивість 
інгібувати ріст мікрофлори і утворення токсинів в м’ясних продуктах. Крім 
того, нітрити, додані в солоні вироби, мають антиокислювальний вплив на 
ліпіди. Проте при порушенні режимів технологічної обробки, а також при 
тривалому зберіганні, можуть утворюватися речовини з токсичним ефектом. До 
них відносять нітрозаміни, які утворюються в результаті розкладання нітритних 
консервантів і азотовмісних груп в амінокислотах білків м’яса [3].  

Найкращим способом вирішення цієї проблеми є використання 
натуральних барвників. Сировиною яких можуть бути ягоди, квіти, листя, 
коренеплоди і т. д.  

На даний час існує широкий асортимент натуральних харчових барвників, 
але для м'ясної промисловості основне значення мають барвники червоної 
гамми. 

Відомі барвники, виділені з томатів, чорної смородини, чорноплідної 
горобини,  червоної смородини, калини, червоної горобини, бузини, брусниці. 
А також використовують натуральний барвник СМОЛЛ- КОЛОР № 2, що 
призначений для стабілізації кольору при виробництві м'ясних делікатесів, всіх 
видів ковбасних виробів, січених напівфабрикатів. Бетанін Е162  - буряковий 
барвник, який  застосовують для підфарбовування ковбасних виробів [4].      

В процесі досліджень було розроблено екстракт натурального барвника на 
основі шкірки винограду. В своєму складі він містить біофлавоноїди, 
фітоекстрагени, ефірні масла,  та значну частину аскорбінової кислоти. Він 
володіє великим комплексом корисних речовин, який включає в себе більш 150 
активних компонентів. Великий вміст вітамінів, які необхідні для 
функціонування людського організму. Також є різні мікроелементи, мінеральні 
солі, дубильні речовини, кислоти і ферменти. Барвник відновлює природне 
забарвлення, втрачене в процесі обробки, підвищить інтенсивне забарвлення 
продукту [5].  

Матеріали та методи досліджень.  
Дослідження було проведено в лабораторних умовах Національного 

університету біоресурсів і природокористування України за стандартними 
методиками. Вміст барвника зі шкірки винограду до складу модельних фаршів 
варених ковбас вносили у кількості 0,1-0,3 %. 

Результати досліджень.  
Дo кoмплекcу пoкaзникiв, якi визнaчaють якicть варених ковбасних 

вирoбiв, вiднocять oргaнoлептичнi пoкaзники. Дo ниx нaлежить визнaчення 
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якocтi прoдукцiї безпocередньo зa дoпoмoгoю oргaнiв вiдчуттiв людини: зoру, 
cлуxу, дoтику, cмaку, зaпaxу. 

Нaйбiльш вaгoвими пoкaзникaми якocтi прoдукту є cмaк тa зaпax. Вoни не 
пiддaютьcя фoрмaльнoму вимiрювaнню, тoму визнaчення oргaнoлептичниx 
пoкaзникiв вiдбувaєтьcя екcпериментaльним шляxoм.  

Дослідні зразки варених ковбас були виготовлені у штучній білковій 
оболонці типу білкозин. Детaльнa  xaрaктериcтикa oргaнoлептичниx пoкaзникiв 
рoзрoблениx  варених ковбас нaведенa в тaблицi 1. 

Тaблиця 1. 
Органолептична характеристика варених ковбасних виробів 

Ocнoвнi 
показники 

Варіанти рецептур 
Кoнтрoль Зразок №1   Зразок №2  Зразок №3  

Зовнішній 
вигляд 

Батони варених ковбас з чистою, сухою поверхнею без 
пошкодження оболонки, напливів фаршу, злипів, бульйонних та 
жирових набряків  

Форма Прямі батони довжиною 15 см. 
Кoнcиcтенцiя Пружнa  

Вигляд нa 
розрізі 

Виріб світло-
рожевого 
кольору, фарш 
рівномірно 
перемішаний 
без сірих плям 

Ковбасний 
виріб з ледь 
помітним 
рожевим 
відтінком.  На 
розрізі 
ковбасних 
виробів є 
наявність 
дрібної 
пористості. 

Виріб світло- 
рожевого 
кольору, фарш 
рівномірно 
перемішаний 
без сірих 
плям. 

Ковбасні 
вироби світло-
рожевого 
кольору, фарш 
рівномірно 
перемішаний 
без сірих 
плям.  

Зaпax i cмaк Властиві даному виду продукту, з ароматом прянощів, в міру 
солоний, без стороннього запаху та присмаку. 

 
За результатами досліджень, колір варених ковбас був стабільним 

впродовж 10 діб зберігання. В результаті досліджень провели визначення 
величини рН потенціометричним методом (рис.1). 

 

 
Рис.1. Динаміка зміни величини рН у фарші 
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За даними досліджень, зображених на рисунку, контрольний та дослідні 
зразки мали показники рН, які відповідають показнику активної кислотності 
для даного виду продукту. 

Також визначили зміну величини рН впродовж терміну зберігання. 
Результати представлено на рис.2. 

 
Рис.2 Динаміка змін величини рН готових виробів під час зберігання  

  
За даними досліджень на рис. 2 зображена зміна величини рН у період 

зберігання, контрольний та дослідні зразки готового виробу мали  показники в 
межах 5,52-6,24, а зразки впродовж 3-ох днів зберігання значно підвищилися 
від 6,24 до 6,88 це пояснюється тим, що доданий натуральний барвник 
підвищив рН. 

Висновок.  
Виходячи з отриманих результатів досліджень та органолептичного 

аналізу, можна зробити висновок, що використання натурального барвника при 
виробництві варених ковбасних виробів, дає насичений колір, який відповідає 
ковбасним виробам, а також покращити їх  харчову та біологічну цінність. Крім 
цього, барвник із шкірки винограду містить у собі глюкозу і фруктозу, і велику 
кількість вітамінів, має цінні органічні кислоти та різні мінеральні речовини, 
мікроелементи. Використання його у виробництві варених ковбас дозволяє 
запровадити технологію виробництва вареної ковбаси без використання нітриту 
натрію. 
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Abstract. Food additives are used to improve the appearance of finished sausages and to 

ensure consistent coloring during storage. The color of food products, external appeal significantly 
affects the demand, valuation of their value and competitive ability in the market. 

Nutritional supplements are divided into synthetic natural ones. Synthetic dyes have 
significant technological advantages over natural ones. Vines are less susceptible to technological 
processing and storage conditions and give vivid, easily reproducible colors. Their cost is much 
lower than the cost of natural dyes, and production does not depend on seasonality. But despite the 
benefits of synthetic dyes, the amount of their introduction into food is very limited, and some even 
prohibited. 

 Currently, there is a wide range of natural food colors, but only a small amount can be used 
in the production of meat products, which is associated with low functional and technological 
properties of natural dyes in the meat environment.  

Therefore, the development of new types of natural food colorants with the aim of their use in 
the production of meat-based products and the improvement of the technology of using existing 
ones remains relevant. 

Key words: natural dyes, sausage wares, sodium nitrite, grape peel. 
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Анотація. Для забезпечення стабілізації якості продукту використовують рослинну 

сировину, адже вона володіє високою харчовою цінністю, функціональними властивостями, 
здатними поліпшити або стабілізувати якість готових виробів, стійкістю при зберіганні, 
що відрізняється невисокою ціною, простотою застосування при складанні фаршевих 
композицій.  

Журавлина  містить необхідну кількість антиоксидантів – речовин, що захищають 
клітини від негативного впливу вільних радикалів, які є причиною передчасного старіння, 
серцево-судинних і онкологічних захворювань. 

У статті проаналізовано використання рослинної сировини у технології виробництва 
ковбасних виробів. Наведено хімічний склад досліджуваної журавлини. Охарактеризовано 
результати досліджень якості дослідних зразків напівкопчених ковбас із використанням 
ягід журавлини у різній кількості до маси основної сировини. 

Ключові слова: антиоксиданти, окислення, журавлина, ковбасні вироби. 
Вступ. В системі суспільного виробництва на всіх ступенях його розвитку 

значне місце належить виготовленню м'ясних продуктів, а саме ковбасних 
виробів. Вони характеризуються високою харчовою цінністю завдяки вдалому 
поєднанню сировини з натуральними рослинними добавками.  

Технології ковбасних виробів призвели до того, що на даний час ми 
повинні збільшити термін використання і якість продуктів, а також зменшити 
собівартість за рахунок використання рослинної сировини. Для досягнення 
цього потрібно підібрати таку сировини, яка має властивості і антиоксиданту, і 
консерванту. А саме, журавлині притаманні такі властивості. 

Огляд літератури. Червоні плоди північної культури високо цінуються в 
основному за велику кількість в них вітаміну С. Але було б нерозумно вважати, 
ніби аскорбінова кислота - єдина значуща складова кислих ягід. У них 
містяться і інші важливі вітаміни: РР, В6, В2, В9, В1, К. Журавлина є джерелом 
потужних антиоксидантів, таких як токоферол (вітамін Е), флавоноїди, 
катехіни, антоціани. Багаті червоні ягоди і органічними кислотами, що 
позначається на смакових якостях плодів. Це яблучна, лимонна, хінна, 
бурштинова, щавлева та інші кислоти. У ягодах велика кількість калію, 
фосфору, магнію і кальцію, спостерігається присутність заліза, бору, йоду, 
кобальту, цинку, міді, навіть є олово, срібло та нікель. У журавлині міститься 
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марганець, якому властиві якості антиоксиданту. У складі плодів виявлені 
харчові волокна. З корисних елементів варто згадати фенол, бетаїн, танін, 
пектинові і дубильні речовини. Класичний набір «білки - жири - вуглеводи» 
знаходяться у складі ягід журавлини в співвідношенні 0,5 г - 0,2 г - 3,7 г (з 
розрахунку в 100 г продукту). Малий вміст жирів і цукрів дає в результаті 
мізерну калорійність плодів - всього 28 ккал . 

Метою роботи є розроблення рецептур напівкопчених ковбас з 
додаванням ягід журавлини, в складі якої знаходиться велика кількість 
корисних речовин, які мають позитивний вплив на здоров'я людини. 
Застосування даних ягід дозволить підвищити харчову цінність виробів.  

Матеріали та методи досліджень. Дослідження були проведені в 
лабораторних умовах Національного університету біоресурсів і 
природокористування України за стандартними методиками.  

Результати досліджень.  
Своєю популярністю журавлина звичайна зобов'язана хімічному складу 

ягід (табл. 1), а також рідкісній здатності до тривалого зберігання.  
 

Таблиця 1 
Хімічний склад журавлини 

№ Харчові речовини  Вміст, г/100 г 
1 Вода 88,9  
2 Білки 0,5  
3 Жири 0,2  
4 Вуглеводи  3,7  
5 Харчові волокна 3,3  

Вітаміни мг/100 г 
6 Вітамін А  0,02  
7 Вітамін С 15  
8 Вітамін B1 0,02  
9 Вітамін PP 0,02  

10 Вітамін B2 0,02  
11 Вітамін B6 0,08  
12 Вітамін В9 1,0  
13 Вітамін К 10  

Мікроелементи і макроелементи 
14 Йод  5  
14 Калій 120  
16 Натрій 12  
17 Магній 15  
18 Кальцій 14  
19 Залізо 0,6  
20 Мідь 0,4  
21 Марганець 0,6  
22 Фосфор 11  
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Крім всього перерахованого, ягоди журавлини – джерело хімічних сполук, 
корисних для організму людини: флавоноїдів, антоціанів, катехінів та ін. [3]. 

Журавлина є одним з найбагатших джерел рослинних антиоксидантів. 
Активність антиоксидантів базується на здатності реагувати з вільними 
радикалами з утворенням малоактивних сполук. Речовина кварцитин, яку 
містить журавлина, здатна зупинити зростання ракових клітин. Завдяки 
високому вмісту солей калію і вітаміну С, журавлина дуже корисна для 
підтримки організму в період інфекційних і застудних захворювань, особливо в 
осінньо-зимовий період [1, 2]. 

В м’ясних продуктах антиоксиданти виконують ряд функцій, включаючи 
антиокислювальну, антимікробну, а також консерванта в процесах 
технологічної обробки та зберігання. Введення антиоксидантів стабілізує в 
готових продуктах рівень холестерину, гальмує утворення продуктів його 
окислення, а також малонового діальдегіду та гетероциклічних амінів.  

Закономірність окислювальних процесів у досліджуваному зразку 
підтвердили результати зміни їх кислотного числа, які характеризують вміст у 
досліджуваних зразках  первинних продуктів окиснення ( рис. 3). 

 
Рис. 3. «Зміни кислотного числа зразків н/к ковбас» 

 
Журавлина характеризується високим вмістом фенольних сполук (158,8 

μмоль/г сухої речовини) здатних гальмувати окислення ліпідів [4]. За 
отриманими даними, кислотне число у модельних зразках із додаванням різної 
кількості журавлини (5-10%) знаходилося в межах 0,5-0,89 мл КОН/г. 
Підвищене кислотне число контрольного зразку вказує на високий вміст 
вільних жирних кислот у продукті, наявність яких пояснюється перебігом 
гідролітичного процесу та свідчить про зниження якості продукту та його 
стійкості до зберігання. 

Висновки. Журавлина займає одне з перших місць серед продуктів 
харчування, що мають цілющі властивості. Ягоди журавлини містять дуже 
велику кількість антиоксидантів, що дозволить подовжити термін зберігання 
н/к ковбас. Саме тому, при введенні до складу н/к ковбасних виробів ми 
отримуємо не лише смачний продукт харчування, але й надзвичайно корисний і 
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збагачений вітамінами, мікро та -макроелементами, органічними кислотами.  
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Abstract. In order to stabilize the quality of the product, plant raw materials are used, 

because it has a high nutritional value, functional properties that can improve or stabilize the 
quality of finished products, storage stability, which is low in price, easy to use in the preparation 
of forage compositions. 

Cranberry contains the necessary amount of antioxidants - substances that protect cells from 
the negative effects of free radicals, which are the cause of premature aging, cardiovascular and 
cancerous diseases. 

The article analyzes the use of plant raw materials in the production of sausage products. 
The chemical composition of the studied cranberry is given. The results of research on the quality 
of experimental samples of semi-smoked sausages with the use of cranberries in different amounts 
to the mass of the main raw material are characterized. 

Key words: antioxidants, oxidation, cranberry, sausage wares. 
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Анотація. У статті наведено аналітичний огляд літературних даних щодо 
актуальності використання пташиних жирів у структурі виробництва харчових продуктів, 
а також проведено хроматографічне дослідження та визначено жирнокислотний склад 
кожного жиру. Встановлено вміст та  співвідношення жирних кислот, а також 
проаналізовано їх користь для здорового харчування людини.  

Ключові слова: пташині жири, харчова та біологічна цінність, хроматографічне 
дослідження,  жирнокислотний склад, жирні кислоти. 

Вступ. 
Багато років триває дискусія про норми споживання жиру та їх користь для 

організму.  Жири і олії є обов’язковим компонентом їжі, джерелом 
енергетичного і пластичного матеріалу, постачальником необхідних для 
людини речовин, тобто вони є незамінними факторами харчування, що 
визначають його біологічну цінність. Рекомендований вміст жиру в раціоні 
людини (за калорійністю) складає 90...107 г на добу, в тому числі 
безпосередньо у вигляді жирів 45–50 г [1]. При виробництві харчових продуктів 
(молочні, м’ясні вироби, кондитерська промисловість) використовують жири 
рослинного і тваринного походження.  Тваринні жири відрізняються від 
перших хімічним складом та засвоюваністю. До групи тваринних жирів 
належать пташині, які на сьогодні не набули широкого використання і тому є 
потреба в дослідженні їх складу, фізико-хімічних і технологічних властивостей 
та цінності.  

Метою статті є визначення складу пташиних жирів для диференціювання 
кількості та вмісту насичених та ненасичених жирних кислот. Також згідно 
одержаних результатів встановлення їх призначення у повноцінному 
харчуванні людини та здатність забезпечувати технологічні характеристики 
готових продуктів. 

Огляд літератури. 
Харчова цінність різних жирів не однакова і в значній мірі залежить від 

засвоюваності жиру організмом. Засвоюваність жиру в свою чергу залежить від 
температури його плавлення. Так, жири з низькою температурою плавлення, 
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що не перевищує 37 0 (тобто температури людського тіла), мають здатність 
найбільш повно і швидко емульгувати в організмі і, отже, найбільш повно і 
легко засвоюватись. Було визначено, що пташині жири належать до жирів з 
низькою температурою плавлення, що  є позитивним фактором. 

В харчуванні людини  має значення не тільки кількість жиру але і їх 
хімічний склад. Склад жиру визначає його харчову цінність, а саме 
співвідношення насичених та ненасичених жирних кислот. В залежності від 
співвідношення жирних кислот можна визначити консистенцію, температуру 
плавлення, стійкість до окиснення. Оскільки жири, в яких переважають 
насичені жирні кислоти, стійкіші до окислення, на відміну від жирів, в яких 
переважають ненасичені жирні кислоти. Але недоліком є те, що такі жири 
гірше засвоюються організмом. Жирнокислотний склад жирів є основним 
критерієм біологічної цінності жирів [2].  

Матеріали та методи досліджень.  
Хроматографічні дослідження проводилися в Інституті продовольчих 

ресурсів. Аналіз жирнокислотного складу здійснювали з використанням 
автоматичної системи ідентифікації жирних кислот на базі хроматографа 
Купол-55. 

Результати досліджень. 
В роботі визначено склад жирних кислот пташиних жирів (табл. 1) та 

представлено їх спектр (рис. 1-4). 
 

Таблиця 1 
Жирнокислотний склад пташиних жирів 

№  Позначення 
жирної кислоти 

Концентрація жирної кислоти 
Гусячий жир Курячий жир Качиний жир Індичий жир 

1 С 14:0 0,675 0,599 0,559 0,922 
2 С 16:0 26,964 18,183 21,235 23,335 
3 С 16:1 2,677 2,844 3,922 7,794 
4 С 17:0 0,120 0,368 0,125 0,185 
5 С 17:1 0,044 0,116 0,084 0,089 
6 С 18:0 9,094 4,805 4,873 5,182 
7 С 18:1н9т 0,383 0,074 0,279 0,231 
8 С 18:1н9с 50,116 35,374 45,325 40,752 
9 С 18:2н6т 0,208 0,027 0,286 0,183 
10 С 18:2н6с 8,394 36,495 21,282 19,712 
11 С 18:3н6 0,277 0,175 0,076 0,062 
12 С 18:3н3 0,466 0,252 0,434 0,317 
13 С 20:0 0,582 0,688 1,520 1,237 
 Разом 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
Згідно рисунків хроматографічного дослідження спостерігаємо, що 

пташині жири характеризуються високим вмістом олеїнової (С 18:1н9с), 
пальмітинової (С 16:0), стеаринової (С 18:0) та лінолевої (С 18:2н6с) кислот.  
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Рис.1. Хроматограма жирних кислот гусячого жиру 
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Рис.2. Хроматограма жирних кислот курячого жиру 
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Рис.3. Хроматограма жирних кислот качиного жиру 
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Рис.4. Хроматограма жирних кислот індичого жиру 
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Жир гусячий характеризується найбільшою концентрацією пальмітинової 
та олеїнової кислот. Курячий і качиний жири мають значний вміст 
пальмітинової, олеїнової і лінолевої кислоти. Індичий жир містить  найбільше 
пальмітинової, олеїнової, лінолевої та пальмітолеїнової кислот. Серед цих 
кислот найбільш корисними є олеїнова та лінолева кислоти, оскільки вони є 
«незамінними». Олеїнова кислота - одна з основних корисних жирних кислот, 
без яких неможливий правильний обмін речовин в організмі людини.  Олеїнова 
кислота бере участь у побудові біологічних мембран і в значній мірі визначає 
властивості цих ліпідів. Вона є однією з найпоширеніших жирних кислот, що 
входять до складу харчових жирів, у зв'язку з чим відіграє велику роль у 
харчуванні людини. Жири з підвищеним вмістом олеїнової кислоти 
відрізняються високою засвоюваністю.  При термічній обробці жиру, багатого 
олеїновою кислотою менше спостерігаються окислювальні процеси псування. 
Це служить підставою для їх використання при обжарюванні  деяких виробів з 
картоплі, кукурудзи і інших продуктів, а також для заливки консервів. Лінолева 
кислота бере участь в синтезі арахідонової кислоти, а також у формуванні 
фосфоліпідів клітинних мембран. На сьогодні, поширена думка, що заміна 
жирів на продукти багаті на лінолеву кислоту, знижує холестерин в крові, і, як 
наслідок, знижує ризик смертності від серцево-судинних захворювань. За 
відсутності «незамінних» кислот зупиняється ріст організму і виникають важкі 
хвороби. Вважається, що добова потреба в лінолевій кислоті повинна складати 
6...10 г, мінімальна – 2...6 г, а її сумарний вміст в жирах харчового раціону – не 
менше 4% від загальної калорійності. Згідно рисунків 1-4 можна спостерігати, 
що пташині жири містять лінолевої кислоти від 8,394 % в гусячому жирі до 
36,495 % в курячому. Для людей похилого віку і хворих серцево-судинними 
захворюваннями вміст лінолевої кислоти повинен складати приблизно 40%, 
згідно цього найбільш оптимальним є курячий жир. 

За власними підрахунками, склад жирних кислот пташиних жирів є 
різним, а саме: 

 Гусячий жир – 9,52% поліненасичених, 53,001% мононенасичених і 
37,479 % насичених жирних кислот; 

 Курячий жир – 36,996% поліненасичених, 38,245% 
мононенасичених і 24,759 % насичених жирних кислот; 

 Качиний жир – 22,071% поліненасичених, 49,533% 
мононенасичених і 28,396 % насичених жирних кислот; 

 Індичий жир – 20,321% поліненасичених, 48,729% 
мононенасичених і 30,95 % насичених жирних кислот; 

 Отже, склад жирних кислот ліпідів в харчових продуктах, призначених 
для харчування молодого, здорового організму, наближений до збалансованого: 
10...20% – поліненасичених, 50...60% – мононенасичених і 30% насичених, 
частина яких повинна бути з середньою довжиною ланцюга.  

За сучасними уявленнями найбільш доцільним є використання в кожне 
окреме приймання їжі жирів, що мають збалансований склад, а не вживати 
жирові продукти різного складу протягом доби. 

Нестача або надлишок жирів є практично однаково небезпечними для 
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організму людини. За низького вмісту жиру в раціоні, особливо у людей з 
порушеним обміном речовин, спочатку з’являється сухість і гнійничкові 
захворювання шкіри, потім настає випадання волосся і порушення травлення, 
знижується опірність організму до інфекцій, порушується обмін вітамінів. 
Тривале обмеження жирів у харчуванні або систематичне використання жирів 
зі зниженим вмістом необхідних компонентів призводить до відхилень у 
фізіологічному стані організму., порушується діяльність нервової системи, 
знижується стійкість організму до інфекцій, скорочується тривалість життя. 
Але і надмірне споживання жирів є небажаним, воно призводить до ожиріння, 
серцево-судинним захворюванням, передчасного старіння, атеросклерозу, 
розвитку жовчнокам’яної хвороби, виникненню злоякісних новоутворень у 
молочних, статевих залозах, прямій кишці тощо. 

Висновки. 
В роботі було проведено хроматографічні дослідження, згідно яких 

встановлено жирнокислотний склад пташиних жирів. Одержані показники  
вказують на те, що жири є збалансованими і мають значний вміст «незамінних» 
жирних кислот, а саме олеїнової та лінолевої. Дані кислоти необхідні для 
забезпечення здорового харчування людини і можуть бути використані при 
виробництві харчових продуктів. 
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Анотація. В статті досліджено утворення газових гідратів в реакторі 

гідратоутворення при певних умовах. Отримані  результати важливі  для розробки нових 
способів запобігання гідратоутворення та оцінки їх ефективності. Виявлено, що добавки 
поверхнево активних речовин (сульфанол) у малих концентраціях близько 0,1% 
пришвидшують гідратоутворення. 

Ключеві слова: газовий гідрат, поверхнево активна речовина, утворення, інгібітор. 
Вступ. 
Історія вивчення газових гідратів налічує двісті років. Важливу роль в ній 

сиру відкриття властивості природних газів знаходитися в земній корі у 
твердому стані, зроблене В.О. Істоміним, Ю.Ф. Макогоном, В.С. Якушевим 
В.В. Клименком  [1,2,4] в кінці 60-х років минулого сторіччя. Завдяки роботам 
радянських вчених стало ясно, що гідрати природних газів існують в земній 
корі як природні мінерали, на мільйони років випередивши свій лабораторне 
відкриття. Наступні оцінки підтвердили, що мінімальна кількість природного 
газу, головним чином метану, в скупченнях газових гідратів на нашій планеті 
можна порівняти з підтвердженими запасами звичайного природного газу. 
Сьогодні газові гідрати вважаються найперспективнішим нетрадиційним 
джерелом вуглеводневої сировини та енергії в 21 столітті, що стимулювало їх 
широкомасштабне вивчення в багатьох лабораторіях і наукових центрах в 
усьому світі .[5,6]. 

Серед основних напрямів фізико-хімічних досліджень газових гідратів 
вивчення кінетики гідратоутворення представляється однією з найбільш 
важливих і складних завдань. З практичної точки зору результати кінетичних 
досліджень необхідні для моделювання процесів гідратоутворення в системах 
видобутку і збору природного газу для попередження їх утворення, коли 
неможливо забезпечити безгідратний режим експлуатації технологічного 
устаткування. Ці результати важливі також для розробки нових способів 
запобігання гідратоутворення та оцінки їх ефективності. 

Основний текст У зв'язку з появою нових даних про вплив хімічних 
добавок на швидкість гідратоутворення і ступінь перетворення води в гідрат 
спостерігається посилення інтересу до кінетики гідратоутворення із 
застосуванням добавок і інгібіторів. Застосування поверхнево-активних 
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речовин (ПАР) дозволяє по-новому підійти до оцінки перспектив використання 
газогідратних технологій у газовій промисловості. 

За хімічною будовою поверхнево-активні речовини поділяються на два 
великих класи. Це, з одного боку, органічні ПАР з дифільними молекулами, 
поверхнево-активні на більшості міжфазних меж (природньо, нижче 
температури їхнього розкладання), які забезпечують лише відносно невелике 
зниження міжфазного натягу (на 30 ‒ 40 мДж/м2). З іншого боку, це 
найрізноманітніші, насамперед, неорганічні речовини, що мають вибіркову, але 
часто дуже високу поверхневу активність стосовно певної конкретної границі 
розділу. Ці речовини здатні викликати дуже різке зниження міжфазного натягу 
(легкоплавкі метали стосовно певних більш тугоплавких, вода стосовно ряду 
солей тощо). 

Дослідження впливу ПАР на швидкість утворення гідратів досліджено на 
установці розробленій М.М. Педченком [3]. Багатофункціональна дослідна 
газогідратна установка має реактор модульного типу, може компонуватися  
одним чи кількома модулями з уніфікованими фланцевими з’єднаннями, 
утворюючи різну внутрішню конфігурацію. 

Описана нижче модифікація даної установки дає можливість 
відпрацьовувати елементи технології  утворення і дисоціації газогідратів 
природного газу. Проведені на даній установці експерименти дають 
можливість запропонувати на її основі конструкцію дослідно-промислового 
зразка установки по видобуванню і підготовці природного газу. Схема 
лабораторної газогідратної установки зображена на (рис 1).  
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Рис. 1. Схема газогідратної дослідної установки [3]. 

1– газовий балон; 2, 13 – теплообмінники; 3 – накопичувач (ємність для дисоціації гідрату) ; 
4 – гідравлічна мішалка; 5 – реактор; 6 – термостатований простір; 7, 12 – мішалка 

механічна; 8 – фільтр; 9 – штуцер виведення гідратної пульпи; 10 – поршень з вмонтованим 
фільтрувальним елементом; 11 – шток; 14 – насос; 15 – холодильний агрегат; потоки: І – 

газ; ІІ, ІІІ, V – вода; ІV – водо гідратна суміш. 
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Робочий об’єм ректора перед дослідом повністю заповнювався  водою і 
вакуумувався  протягом 4 год. Загальний об’єм реактора і теплообмінників  
складає 5,4 л. Для створення умов контакту газової і рідинної фаз частину води 
в реакторі витіснили досліджуваним газом. Підвищили тиск газу до 1,5 МПа 
(що є нижчим від попередньо розрахованих рівноважних умов 
гідратоутворення). Активним перемішуванням механічною мішалкою створені 
умови для швидкого насичення води досліджуваним газом для його 
максимального насичення.  Далі вода в реакторі була структурована шляхом 
трьохразового утворення льодогідратної суміші при перемішуванні з 
подальшою дисоціацією газогідрату. Такий прийом дозволив змоделювати 
умови, що будуть проходити при роботі проектованої промислової установки, 
врахувавши різницю в параметрах гідратоутворення між звичайною і 
структурованою таким чином водою. Оскільки відомо, що швидкість 
гідратоутворення такої структурованої води, якщо її не нагрівати вище 30 о С  є 
значно вищою (в зв’язку з наявністю в ній структурних зародків 
гідратоутворення). Серія дослідів проведено при температурі  t = 3,1°С 
(початкова температура процесу в реакторі). Перед проведенням досліду при 
цій температурі з газових балонів відбиралася  проба газу  для проведення 
хроматографічного аналізу (еталонна проба). Згідно нього  склад газу для 
проведення дослідів  складається з 18,286 % метану, 12,269 % етану, 12,41 % 
пропану  1,658 % і-бутану,  8,694 % п-бутану, 1,502%  С5+,  40,069 % азоту, 
1,022 % вуглекислого газу,  4,091 % кисню.  Склад газу підібрано таким чином, 
щоб з одного боку він був оптимальним для проведення комплексу 
лабораторних досліджень а з іншого – ефективно моделював властивості 
природного, попутного і технологічних  газів. 

Для проведення експерименту застосували слабо мінералізовану воду 
(933,3 мг/л, рН 6,96). 

Також провели дослідження утворення гідратів при  додаванні  ПАР  ‒ 
сульфанолу 0,1%. Сульфанол ‒ це синтетичний ПАР, представлений у вигляді 
суміші солей натрію.  Являє собою водорозчинну коричневу пасту, плинної 
текстури без запаху. Основний компонент ‒ алкілбензолсульфонат.  

В результаті експерименту виявлено, що додавання сульфанолу 
концентраціях близько 0,1% пришвидшують гідратоутворення. Цю здатність 
можливо використати при розробленні інгібітора гідратоутворення, при 
утворенні льодогазогідратних блоків. 

Заключение и выводы. 
В результаті проведених експериментів можна рекомендувати для 

використання в конструкції установки М.М. Педченка в промислових та 
напівпромислових умовах для утворення гідратів. Побудована за таким 
принципом установка буде відзначатись простотою, надійністю. 

Добавки поверхнево активних речовин (сульфанол) у малих концентраціях 
близько 0,1% пришвидшують гідратоутворення. 
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Abstract. In connection with the emergence of new data on the influence of chemical additives 

on the rate of hydration formation and the degree of conversion of water to hydrate, there is an 
increased interest in the kinetics of hydration formation with the use of additives and inhibitors. The 
use of surfactants (surfactants) allows a new approach to assessing the prospects of using gas-
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hydrated technologies in the gas industry. Investigation of the influence of surfactant on the rate of 
formation of hydrates was investigated on the installation developed by M.M Pedchenko. The multi-
functional experimental gas-hydrated unit has a modular reactor, can be arranged by one or more 
modules with unified flange connections, forming a different internal configuration. Conducted 
experiments on the formation of hydrates with the addition of surfactant sulfanol 0.1%. Sulfanol is a 
synthetic surfactant, represented as a mixture of sodium salts. As a result of the conducted 
experiments it is possible to recommend for use in industrial and semi-industrial conditions for the 
formation of hydrates. Built on this principle, the installation will be marked by simplicity, 
reliability. 

Additives of surfactants (sulfanol) at low concentrations of about 0.1% accelerate hydrate 
formation. 

Key words: gas hydrate, surfactant, formation, inhibitor. 
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Abstract. The paper considers the peculiarities of pricing in port activities. One of the most 
important and to that end debating points touched upon when reforming the port sector is the port 
service price formation (including stevedoring cargo handling services after the Port law came into 
force, in particular the point of presence or absence of proper legal grounds for the state regulation 
of tariffs for these services).  

Key words: pricing, tariffs on the market of works and services (market tariffs for works and 
services), approaches to the development of tariffs, port industry enterprises.  

Introduction. Modern development tendencies of the world transport market 
and port activity necessitate acceleration in development of the commercial sea ports 
of Ukraine. Taking into account today’s role of port activity in the national economy 
and processes of integration into the global economic and political system, it becomes 
difficult to develop the port activities [6]. 

Commercial sea ports play an important role in ensuring transport connections 
and international trade, which is especially important in connection with the 
integration of Ukraine into the world economic space. 

The process of Ukraine's integration into the world economic space is 
accompanied by a re-orientation of the economic links, including an increase in 
export-import operations with the new partners, mainly in Asia and America. The 
export items that bring hard currency to Ukraine are grain and grain fodder, ore 
cargo, coal, metal, etc. Major economic areas comprehending mining, metallurgical 
and mechanical engineering and metal-working industry, as well as large agricultural 
areas, tend to the Dnipro and Southern Bug River basins [7]. 

Competitive ability of the seaports is determined by the total cost of cargo 
owners during cargo handling through the ports and their transportation. In the 
environment of severe competition in the transport service markets an increase or 
reduction of tariffs for the carriage of goods by rail and truck, as well as port tariffs 
and fees of organizations and authorities that do not take direct part in the process of 
cargo transportation, will be decided by the Ministry of Transport and 
Communications of Ukraine in a package, considering the level of transport tariffs in 
competing countries. Tariffs applicable in Ukrainian seaports, as well as the tariffs of 
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the entire national transport system, are at a competitive level with regard to the 
international transport service market. Therefore, any tariff changes of this system or 
its separate components (port, rail and other tariffs of the system) are connected with 
a decrease or increase in its competitive ability in the market of transport services. 

Body. A great number of scientific works of foreign and national scientists are 
devoted to the theoretical and practical points of pricing, where the general 
theoretical and methodical aspects of pricing are considered, without taking into 
account the sector patterns of different market participants.  

The studies of V.O. Kotlubay "Free tariffs as the main factor for ensuring the 
competitive ability of Ukrainian ports" and "Improvement of tariff policy on marine 
transport" say that the tariffs for services provided in the ports of Ukraine, in 
particular for loading and unloading operations, should be in a staged manner lifted 
out from public administration and control [2, 3]. 

In the works of V.A. Budnik and E.L. Shkurko [1, 8] the peculiarities of tariff 
formation in the port industry were defined and tariff controlling system in the 
seaports of Ukraine was considered.  

The work of N.V. Iarova, O.V. Vorkunova and N.V. Ryabovolenko [9] is 
devoted to the practical pricing. The main function of port pricing is the best 
distribution of profits between the port and its clients, which would ensure the 
efficient port operation, and at the same time maintain the interest of the client on its 
services. 

Markets of the port works and services should be attributed to oligopoly. The 
following phenomena are specific to these markets: the limited number of producers 
in each market segment and the interdependence of their strategies, technological, 
commercial, legal and regulatory "entry barriers" connected with the obligations to 
use the coastal space and operate the port capacities, "exit barriers", which are caused 
by irreversible investments, which in turn are caused by considerable financial 
expenses, advantages of the companies already operating in the port markets, the 
importance of effective relations with the clients and public authorities, commitment 
to the integration of port producers and other participants of the port works and 
service markets. 

Basic terms and concepts used in pricing [5]: 
1) free prices (tariffs) - prices (tariffs) established by economic entities on their 

own and with the consent of the parties for all goods (works, services), except for 
those which are subject to state regulation of prices (tariffs);  

2) the cost of work (services). These are the costs in terms of cash directly 
related to the preparation and execution of works (services); 

3) cost accounting is the definition of the amount of expenses in cash to perform 
a unit of a particular type of work (services) by certain types of expenses; 

4) actual (reported) cost is the cost of works (services), calculated on the basis of 
actual costs of all types of resources for the preparation and execution of works 
(services) for a certain period, taking into account the actual conditions; 

5) standard cost reflects the level of costs related to the preparation and 
execution of works (services), determined according to the technical regulations and 
standards for the use of engines of production and working time as in effect as of 
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certain day;  
6) target prime cost (estimated) cost is a task to achieve a certain level of work 

(services) cost, which is determined on the basis of planned indicators of the scope of 
work (services) and costs of their implementation, taking into account the 
implementation of measures to improve the use of all types of resources; 

7) direct costs: these are expenses that can be directly included in the cost of 
certain types of works (services); 

8) overhead costs are costs that cannot be attributed directly to a particular type 
of work (services); the role of overhead costs is to create conditions for the very fact 
of company operation (business unit) and to organize the process of manufacture; 
Such expenses include total production costs, which include the cost of managing and 
servicing the production process; overhead costs are allocated between the types of 
works (services) in proportion to the chosen base. 

9) standard of profitability is the level of profitability that is determined 
The following is not recommended when calculating the free price (tariff): 
1) inclusion of the cost of expenses into the calculation at the level above the 

approved standards (if any);  
2) use of the outdated data by expense items; 
3) combine several independent services in one price (tariff); 
4) establishment of monopoly high prices (tariffs) for work (services), which 

may lead to a violation of customers’ rights. 
The level of profitability for free prices (tariffs) shall be established by a 

company on its own, depending on the market situation. To ensure competitive 
ability and in order to achieve planned financial performance when calculating free 
prices (tariffs) it is possible to apply different levels of profitability for various works 
(services). 

The attractiveness of the seaports for the ship owners is determined less as by 
the level of rates, and more as by the flexibility of the port dues system. 

A piece of ambiguity in solving the pricing problem is introduced by the fact 
that the formation of prices for port services is regulated not only by the provisions of 
the Port law, but also by other statutory instruments, in particular the Law of Ukraine 
"On Pricing", as well as specialized by-laws (Tariff Book approved by the order of 
the Ministry of Transport of Ukraine No. 392 dd. 31.10.1995, which provides for 
THC blanket rates). 

Port charges in Ukrainian ports are fees for using port infrastructure (berths, 
water basins, canals, lighthouse, anchorage) and special services at ports (garbage 
collection from the vessels, administrative services). 

In accordance with the Law "On the Sea Ports of Ukraine", the funds from the 
port dues should be used strictly according to their intended purpose. Determination 
of the purpose of spending money received from the port duties is of great 
importance for the development of each Ukrainian port individually and port 
infrastructure in general. Therefore, their distribution must be reasonable and fair.  

Nowadays, 100% of funds provided from the port dues (except lighthouse and 
administrative fees) are transferred to the ownership of the Administration 
(lighthouse fee (100%) goes to the state agency "State Hydrography" which serves 
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and maintains lighthouses). The purpose of an administrative fee should be 
determined in accordance with the law, however, legislative regulation is limited to 
the fact that this payment is charged for administrative services and should be 
directed to the state or local budget. 

Purposes of spending funds from each type of the port fee (except for 
administrative) are determined by the Procedure approved by the Order of the 
Ministry of Infrastructure of Ukraine #316 dated May 27, 2013; these are in 
particular: 

- service, maintenance, repair and reconstruction of the respective port 
infrastructure items (berths, water basins, lighthouses, canals, etc.) and the 
maintenance of personnel employed in such work; 

- compensation of investments in strategic objects of the port infrastructure and 
construction of underwater hydrolic facilities. 

The existing procedure for allocating funds from port fees reflects the state's 
strategic focus on the port infrastructure development, creation of a favorable 
investment environment in the port sector; the centralization of the port dues is a 
necessary precondition for this. 

Two main disadvantages can be distinguished in the current procedure of 
allocation of funds from the port dues:   

1. There are no rules in the order #316 that allow to secure funds from the 
port dues collected at a port, for the port infrastructure of this particular port. 

2. No part of the funds from the port dues comes to the local budgets, 
although the activity of the ports is interrelated with the communities of the cities and 
regions where they are located. This situation does not correspond to the practice of 
many developed ports of the world (Germany, Denmark, Portugal, Latvia, etc.), that 
send from 10 to 20% of the port dues to the local budgets of the administrative units 
where a respective port is located.   

If as a result of reforms Ukraine wants the seaports to work efficiently, then it is 
not enough to develop a proper method for determining port fees and allow the 
market to dictate loading and unloading tariffs. It is necessary to destroy the 
monopoly on pilotage, tug support and other. It will help to optimize fees and tariffs 
in Ukrainian ports too. There will be no full development of the maritime sector 
without competition in all spheres. 

Article 22 of the law of Ukraine «On the Sea Ports of Ukraine» determines the 
grounds for the port fees:  

1. The following port dues are charged in a seaport: tonnage, wharfage, 
anchorage, canal, lighthouse, administrative and sanitary. Use of funds from the port 
dues is allowed for their intended purpose only. The financing of the maintenance of 
hydraulic facilities in scope necessary for maintaining their passport characteristics is 
carried out at expense of the port dues collected at seaports where such 
hydrotechnical facilities are located. 

2. The amount of port dues for each seaport shall be established by the 
national commission that performs state regulation in transport sector in accordance 
with the method it approved. The procedure for collection, record and use of funds 
provided from port dues, except for the use of funds from an administrative fee, is 



 Том 1. Выпуск 11                                                                                                                                        Транспорт 

Научный взгляд в будущее                                                                                          ISSN 2415-766Х (P) / 2415-7538 (O) 104 

determined by the central executive body, which ensures formation and 
implementation of the state policy in the sea and river transport sector. 

Funds from the administrative fee are used according to the law. 
3. Port fees are paid to the Administration of the sea ports of Ukraine unless 

otherwise provided by the law. 
4. The berth fee is collected in a benefit for the owner of the berth and if the 

berth is in use, than it shall be in a benefit for respective user. 
The canal fee is collected in a benefit for the owner of the canal. 
The vessel fee is collected in a benefit for the user of the port water basin and 

the owner of the operation water basin of the berth(s) constructed before that law 
became effective. 

5. The lighthouse fee is collected in a benefit for a state agency that organizes 
and provides navigational and hydrographic support. 

6. National commission that performs state transport regulation controls 
designated use of funds. For inappropriate use of funds provided from port fees, the 
entity that committed such a breach shall pay to the State Budget of Ukraine a fine of 
200 percent of the amount of inappropriately used port dues. 

Procedure of collection, amount of the port fee rates and Procedure of recording 
and using funds provided from the port fees are approved with an Order #316 of the 
Ministry of Infrastructure of Ukraine dd.  27.05.2013.  

The Order of the Ministry of Infrastructure of Ukraine #316 dated May 27, 2013 
provides for the following coefficients and discounts for the port dues: 

Clause 1.5. For the calculation of all types of fees, the conditional tonnage of 
RO-RO, RO-FLOW, OBO, LO-RO, container vessels, cattleships, light carriers and 
car carriers shall be used with a coefficient of 0.7 provided that these vessels are used 
in accordance with their specialization. The type of ship and its specialization are 
determined by ship's documents. 

Clause 1.7. For the  cargo vessels of group A operating on the legally opened 
overseas routes, a discount of 20 percent of the tonnage fee shall be granted. 

P. 1.9. For the vessels calling at the Yuzhny sea port for loading and unloading 
general and bulk cargo, a port discount of up to 50 per cent may be applied to the 
rates of all types of port dues.  

The following discounts are applied in the sea port of Yalta,: 
− 50 per cent of the tonnage fee rate for the vessels of group A; 
− 20 per cent from the rates of all types of port dues for the overseas cruise 

passenger vessels of group B (except for cargo passenger vessels). 
In the seaport of Odessa, a discount of 20 per cent is applied for the rates of all 

types of port dues for overseas cruise passenger ships of group B (except for cargo 
passenger vessels).  

A discount of 50 per cent for all kinds of port dues is applied from November 15 
to March 15 for overseas cruise passenger ships of type B (except for those making a 
cargo passenger voyage), proceeding to any seaport.    

At the same time, it should be remembered that if the vessel is subject to the 
application of several discounts for the port dues, only the largest discount for the 
base rate shall be applied. 
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Discounts are also used when calculating each type of fee separately: 
- tonnage fee: 
Clause 2.3. The ships of D and E groups are exempted from payment of the 

tonnage fee. 
Tonnage fee rate with coefficient 0,8 shall be applied for the overseas ships of 

groups A, B and G with modulus of up to 10 thousand cubic meters.  
Clause 2.5. If vessels of group A call successively several Ukrainian sea ports 

during one voyage, the tonnage fee shall be collected as follows:   
− if calling two seaports there will be a 50 per cent discount for the base rate 

in each port; 
− if calling more than two seaports the discount for the base rate will be 50 

per cent in the first sea port and 75 per cent in each following one. 
Clause 2.6. For the vessels of group B, the tonnage fee shall be levied at each 

sea port when entering and leaving it at rates with a discount of 50 per cent only for 
the first and second voyages the vessel makes during the calendar year. During the 
following calls to a seaport within a calendar year, the tonnage fee from these vessels 
shall not be collected.  

The tonnage fee (for the entry and leaving the seaport) shall be collected from 
the overseas cruise passenger ships of group B belonging to the same shipowner 
(except for those making a cargo passenger voyage), at a discount rate of 50 per cent 
only for the first two voyages any of such vessels makes within a calendar year. If the 
vessels owned by the same shipowner, make the following voyage no tonnage fee 
shall be charged from them. 

- canal due: 
Clause 3.5. For the vessels that have loaded draft of no more than 4.5 meters in 

accordance with an international tonnage certificate, the canal fee rates shall be 
applied with a coefficient of 0.38, except for the seaport of Bilhorod-Dnistrovsky and 
Prorva canal. 

Clause 3.6. The vessels of group B pay a canal fee at each seaport when entering 
and leaving it at a discount rate of 50% only for the first and second voyages the 
vessel makes during the calendar year. During the following voyages within the 
calendar year, the canal fee shall not be charged from these vessels.  

- wharfage: 
Clause 5.4. The wharfage shall be paid separately for each operation. If the 

operation is performed at unimproved port facilities or in "vessel-vessel" mode, the 
wharfage rate shall be applied with a discount of 50 per cent. 

Clause 5.5. Vessels standing across to another moored vessel or moored bow or 
stern to the quay, pay 50 per cent of the wharfage. 

- sanitary due: 
Clause 8.4. A 50 percent discount for sanitary due is granted to the vessels that 

have environmental protection equipment for the complete disposal of all types of 
shipboard waste and pollution and have a pollution of sea by oil and sewage 
international prevention certificate and a pollution by garbage (ecologically clean) 
prevention certificate. 

Conclusions. The price is the most important indicator for each particular 
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company, as it determines the size of income and profit, that is, financial soundness. 
Company specialists need to have information about prices and pricing and make 
economically reasonable pricing decisions. 

The targets of the port determine the amount of profit the port wants to obtain 
from its services through tariffs. The main function of port pricing is the best 
distribution of profits between the port and its clients, which would ensure the 
efficient port operation and at the same time maintain the interest of the clients on its 
services. This will allow companies in the port industry to determine and establish 
economically justified market conditions for the tariffs for port works and services 
that will have a positive impact on the competitive ability of Ukrainian ports. 
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Анотація. В роботі розглядаються особливості ціноутворення в портовій діяльності. 

Одним з найбільш важливих і в зв'язку з цим дискусійних питань, порушених у процесі 
реформування портового сектору, є питання формування цін на портові послуги (в тому 
числі стивідорні послуги з обробки вантажів  після вступу в силу закону про порти, зокрема, 
питання щодо наявності або відсутності належних правових підстав для державного 
регулювання тарифів на такі послуги.  

Ключові слова: ціноутворення, тарифи ринку робіт і послуг, підходи до розробки 
тарифів, портові збори, нарахування портових зборів, підприємства портової галузі. 
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Abstract. The paper considers the mechanism of company profit generation and methods to 
increase it when doing business, identification of reserves and means to increase company profit.  

Key words: profit, efficiency, profitability, entrepreneurial activity, financial result. 
Introduction. Profit is a form of financial resources earned by a company as a 

result of business activity. First and foremost it is directed to the development of 
production. Capital investment and growth of working capital reflect the increase in 
registered capital, that is, in those resources that are permanently at the disposal of 
the company. In addition, at the expense of profit, certain operating costs are charged, 
which tax laws do not allow for attributing to gross expenses.  

The role of profit as a financial resource is characterized exactly by the use for 
production expansion. In a market situation, only continuously developing ports 
remain stable. Opportunities of the development are determined by the profit size. 

It is necessary to develop a mechanism of profit generation for the effective 
development of the company with due regard to the changing market situation. 

Profit is a rather complex and comprehensive economic phenomenon that 
distinguishes different aspects of the company. Achievement of a positive financial 
result, which meets the needs, is ensured by the well-aimed management of the profit 
generation process on the basis of comprehensive consideration of all external and 
internal factors that affect the production and sales of products.  

Background paper. Many as classics of economic science, such as D. Mill, N. 
Senior, D. Ricardo, A. Smith, and contemporary authors, V. Buryakovskaya, O. 
Filimonenko etc. devoted attention to the problem of definition of the economic 
essence of profit, the nature of its occurrence and the peculiarities of generation.  

In their studies, they made the essence of profit and the essence of gross revenue 
of the company specific. In determining these categories, they took into account that 
the main components of gross revenue are capital income, return to land and to labor 
and reflected the remuneration for service rendered in the national economy. To trace 
the profit origin the founders of the classical school took as a basis the historical and 
legal fact of possession of land or capital (factors of production, materials, funds) [7]. 
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Modern authors also differ in opinion regarding the essence and generation of 
profit of a company, therefore this issue is important and relevant at the present stage 
of economic development. 

Results. Discussion and analysis. At the present stage of economy 
development distribution and use of earned profit, as the main source of investment 
needs financing and satisfaction of the owners’ economic interests occupy an 
important place in the financial policy of a company. Thus, the profit, as the financial 
result of the company business activity, integrally reflects the quantitative and 
qualitative factors of the enterprise activity. Since profit is an integral indicator, all 
factors of the enterprise activity influence it. Depending on their level of impact, they 
can be divided into macro- and microeconomic ones. An enterprise should foster the 
efforts on increasing profit, as well as on effective profit management. 

The following factors affect the company profit: production output; price for 
products; product unit cost. Thus, three generalizing factors can be distinguished: the 
factor of volume, price and cost of sales. The volume of production and the price 
function directly proportional, the cost is inversely proportional. These factors 
influence the financial results, both individually and jontly. Their aggregate effect is 
reflected in the integrated factors of the structure and nomenclature of products [1]. 

Profit is a form of income and a motivation to create new or develop existing 
enterprises. The ability to generate income encourages the top managers to look for 
more efficient ways to use resources, invent new products that may be in demand, 
apply organizational and technical innovations that promise to increase the efficiency 
of production.  

In modern conditions profit increase is a rather complicated and important issue 
for Ukrainian companies. Unfortunately, many enterprises and commercial 
institutions do not receive profit, which results in their liquidation and closing down. 

In this regard, management of the company requires improved methods for 
estimating and forecasting profit. This determines the relevancy to study the company 
business practices, generation of profit and its impact on the speed and proportion of 
social reproduction.  

Formation and creation of the market-based economy requires from Ukrainian 
companies a reasonable and economically sound approach to the planning of their 
activities, determination of strategy of their financial and industrial policy, analysis 
and evaluation of the results. Profit is the main source of financing for enterprise 
development, improvement of its physical infrastructure and ensuring all forms of 
investment. 

When analyzing and evaluating profitability it is necessary to take into account 
that it is impacted by various factors, both external and internal. External factors 
include: natural conditions, state regulation of prices, tariffs, interest, tax rates, 
allowance and penalties. These factors do not depend on the company activity, but 
can significantly affect the amount of profit [1, 4]. 

Internal factors are divided into production and non-production ones. Production 
factors describe the availability and use of plant and machinery, labor and financial 
resources and in turn are divided into extensive and intensive ones. 

Extensive factors influence the process of gaining profit through quantitative 
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changes: the amount of plant and machnery, financial resources, equipment operating 
time, number of staff, working time fund, etc.  

Intensive factors impact the process of profit-making through qualitative 
changes: increasing the productivity of equipment and its quality, use of advanced 
types of materials and improvement of their processing technology, accelerating the 
turnover of current assets,  improvement of the personnel skills and productivity, 
reducing materials/output ratio, improvement of the organization of work and more 
efficient use of financial resources, etc.  

Production factors affect profit through a system of general indicators that 
reflect, on the one hand, the volume and efficiency of the use of advanced funds, that 
is, the funds that are fully involved in the fabrication of products, and, on the other 
hand, amount and efficiency of using their consumed part, which take part in 
formation of net cost. 

Nonproduction factors include organization of sales of goods, supply of 
commodities and materials, organization of economic and financial work, 
environmental activities, social conditions of work and welfare of the company 
employees. 

The above factors do not affect profit directly, but through the volume of sales 
and net cost; so to determine the final financial result, it is necessary to compare the 
value of the volume of sales and value of cost and resources used in production. 

Tax payments, regardless of their origin and stage of economic activity of the 
company they are charged at, reduce the amount of profit remaining at disposal of the 
company.    

The size of profit from sales is impacted by two main indicators: the volume of 
sales and production costs. 

In turn, the volume of sales depends on changes in production volumes, balance 
of non-distributed stock and part of the profit in the price of product (profitability of 
product). Changes in production volume and balance of non-distributed stock also 
affect the cost, as semi-fixed costs change. 

The factors of profit growth include sales, price growth, net cost reduction, and 
renewal of assortment and nomenclature of the manufactured goods. 

In turn, the main factors are caused by the level of management at the enterprise. 
These are the following factors: 

− material and technical (use of progressive and cost effective materials and 
supplies, application of efficient technological equipment, modernization and 
reconstruction of the basic production infrastructure); 

− organizational and managerial (capturing new, more advanced types of 
products and services, development of strategy and tactics of the activities and 
development of the organization, information support of decision-making processes); 

− economic (financial planning of the organization, analysis and search of 
internal profit growth reserves, economic stimulation of production and tax 
planning); 

− social (professional development of workers, improvement of working 
conditions, organization of health improvement and recreation of workers). 

In the high inflation period, profit growth is provided at the expense of price 
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factor. Slowdown of inflation development, saturation of market with goods, and 
competition development limit manufacturers’ ability to increase prices and get profit 
through this factor. An increase in sales can not be infinite. Severe competition and 
low level of solvent consumer demand impose restrictions on the sales growth. 
Therefore, a method of cost cut is used. The research has shown that now in many 
cases it makes sense to direct the company efforts to pricing improvement. This is 
especially true if the profitability per production unit is low because then the increase 
in sales will not result in any significant increase in profit, so the best option is to 
reduce costs or raise prices.   

In real business there are different ways of cost reduction. Of course, such 
techniques are used as saving fuel and raw materials, material and labor costs, 
reducing the part of depreciation deductions in cost, administrative cost reduction, 
etc. However, it is important to understand that the cost reduction is limited and after 
the limit is exceeded, it becomes impossible without reducing the quality of goods. 
The same is the case for administrative and commercial costs, which can not be 
reduced to zero, because without them, the company will not function properly and 
the goods will not be sold. 

Renewal of assortment and nomenclature of goods is among the factors of profit 
growth.  

Plant and machnery, materials, supplies and labor resources are not only profit 
generation factors, but at the same time they serve as a basis for determining the 
reserves of its increase. Their reasonable and efficient use helps to increase 
production in physical terms and increase the quality of goods. As a result, the 
amount of expenditures spent on production of a unit decreases, which reflects in 
reduction of materials consumption, capital-output ratio, labour intensity, production 
cost of specific goods, and vice versa, the inefficient use of resources results in the 
increase in their volume per unit. This reduces the factors that characterize the 
intensity of management development and efficiency. 

Profit, as the final result of business, depends on the balance between the 
amount of profit of a trading company and the costs associated with trade and 
financial activity. 

The amount of income received depends on the price of sales and purchases of 
goods, the quantity of goods sold, the difference between revenue,turnover expenses 
and expenses from other activities. The study of the effect of these factors and their 
forecast allows to get desired profit. 

The main factor determining the amount of profit is the level of purchase prices 
of goods. When executing a commercial agreement an enterprise must try to purchase 
goods at the lowest possible price. This can be achieved by reducing the number of 
intermediaries when purchasing goods, using price discounts when agreeing the price 
of goods and purchasing batches of goods during their seasonal sale. If an enterprise 
is engaged in foreign economic activity, the purchase of goods from foreign partners 
(with a favorable ratio of national and foreign currency rates) or the implementation 
of direct commodity exchange (barter) operations can contribute to the reduction of 
purchase price (with a favorable balance of the price level of exchanged goods) [7, p . 
197]. 
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Growth in amount of profit-making is also related to the increase in price level 
of commodity sales. The management of sales prices depends on the explicability of 
the choice of the company pricing policy in the consumer market, the use of a 
favorable trading environment in certain periods of the year and months. The increase 
in the sale price of goods contributes to the expansion of sales of seasonal goods 
before the start of the season, when prices are highest, to the sale of individual 
commodity groups at auctions and commodity exchanges and the export of 
competitive goods with a favorable ratio of of national and foreign currency rates.   

The mass of profit depends on the business amount of a company and the 
quantity of goods sold. Increase in sales contributes to the implementation of 
effective marketing policy by including complementary goods in the list, providing 
consumer loans when selling goods, expanding the system of additional trade 
services related to the sale of goods and implementing effective promotional 
activities. Regional diversification of sales plays an important role for the wholesale 
trade in the expansion of sales.  

Considered factors directly affect the amount of income, and, accordingly, the 
profit of the company. With the same amount of revenues, the company may have a 
different size of profit, which depends on the amount of the turnover costs. The size 
of the turnover costs is generated by factors such as trade value, its composition and 
assortment structure, sources of goods, location of sales agreement parties, the terms 
of insurance contracts, level of productivity at the enterprise, degree of use of 
resources, capital structure, amount of physical infrastructure etc. The 
aforementioned factors influence the sales profit [6].  

In order to maintain company profit level it is important to determine the 
beginning of the product design and launch. The stage of design and implementation 
of a product takes some time, during which the company suffers losses. Then, as from 
the product launch, the losses begin to decrease and after some time a breakeven 
point is reached. The profit is growing together with the sales growth by reducing the 
share of fixed cost. Upon reaching the balance of supply and demand, profit margins 
will stabilize and remain unchanged for a certain time. Such situation can be 
maintained for quite a long time in the absence of a threat from competitors and 
stable demand for the goods. In the presence of competitors, the sales can be 
supported using the earnings dilution method, that is, reducing the price with a share 
of profit. 

With increasing competition, the company can no longer maintain the level of 
sales by reducing prices, as the work becomes inefficient and loss-making. In order to 
maintain the efficiency of the enterprise, it is necessary to reduce costs in proportion 
to the reduction of prices or to increase production volume of other products, the 
demand for which has not yet been exhausted. Therefore, the companies must start 
developing a new type of product at the stage of profit growth in order the release of 
the new product has reached a breakeven point before the profitability of old products 
went down. Such a strategy will allow to constantly maintain the achieved level of 
profitability and even increase it in an unfavorable situation. 

Increase in profits of Ukrainian companies in modern conditions is a rather 
complicated and important issue. Unfortunately, many enterprises and commercial 
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institutions do not receive profits which results in their closing down and bankruptcy. 
Profit is a form of income and an incentive to create new or develop existing 

companies. A chance to make profit encourages managers to look for more efficient 
ways to use resources, invent new products that may be in demand, and apply 
organizational and technical innovations that promise to improve production 
efficiency [10]. 

Each company that operates at a profit contributes to the economic development 
of society, to the creation and increase of social wealth and the growth of public 
welfare. It is known that the main purpose of creation and further activity of any 
business entity is to obtain the final financial result, regardless of the type of its 
activity or form of ownership. Financial result is a profit or a loss received by an 
entity as a result of its activity.   

In the Ukrainian economy, there is a tendency for a significant decrease in the 
income level of business entities, which leads to a decrease in profitability. 

In this context, company management requires improving methods for 
estimating and forecasting profits. This necessitates a study of company 
environments, generation of profit and its impact on the speed and proportion of 
social reproduction. 

The following ways to increase profits can be noted. It is necessary to 
continuously improve factors of production: to introduce new equipment, improve 
technologies, introduce progressive materials, etc. This will significantly reduce the 
cost of production and thereby increase profits. 

Improvement of the quality of goods produced and the elimination of waste 
losses is a way for a company profit to grow. The problem of product quality in a 
number of industries is associated with increased reliability and durability of products 
use. Many enterprises produce warranty products. The evidence from practice shows 
that some enterprises provide a guaranteed lifetime of products by paying for 
premature repair of defective products, sold to consumers in warranty repair 
workshops. This results in a product quality decrease and in a cost increase, since the 
planned cost, already provide for the cost of warranty repair, which inflicts both 
moral and material damage both to the buyer and the manufacturer. 

Profit can also increase due to the increased productivity. Labor costs per unit 
decrease together with the growth of labor productivity, and hence, the percentage of 
wages in the production cost structure is decreasing. For this purpose, the enterprise 
should actively use various motivational means: to transfer as many workers as 
possible to the piece wage, pay more overtime to the hourly workers, provide a 
transport to take workers to the production site and back on agreed routes, provide 
bonuses to workers on milestone birthdays and other special occasions. Taking into 
account the specifics of work, it is also necessary to carry out preventive health 
improvement and medical examination of workers at expense of the company, 
organize health resort treatment for the employees and the disabled workers.       

Conclusions. Currently, there is a trend in Ukrainian economy towards 
significant income reduction of business entities, which leads to a decrease in profits 
or even loss-making of many companies. In order for Ukrainian enterprises to operate 
in a stable and profitable way under current market conditions, the following main 
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factors can be proposed to increase it: 
1. Production volume of sales ramp-up. 
2. Implement measures to increase the productivity of their employees and apply 

the system of profit-sharing. 
3. Reduced production costs or use of modern cost management methods, one of 

which is management accounting. 
4. Qualified implementation of pricing policy, since mainly free (contractual) 

prices prevail in the market. 
5. Competent construction of contractual relations with suppliers, dealers and 

buyers. 
6. Improvement of the marketing system at the enterprise; it is necessary to 

group the products by profitability and focus on highly profitable products. 
7. Improvement of products with an average level of profitability, and 

discontinue low-profitable goods.  
8. Organization of the production process to have it adapted for quick 

adjustment. 
9. Permanent scientific researches of market analysis, consumers and 

competitors’ behavior. 
Consequently, the domestic companies can use proposed measures to increase 

the profitability of their activity in the current conditions in Ukraine. 
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Аннотация. На основе кибернетического принципа необходимости внутреннего 

управления для существования сложных естественных систем изучается и анализируется 
роль декомпозиции социумов на основе специализации деятельности людей. Показывается, 
что собственность является понятием более общим, чем фактор социальной динамики, 
сформированный развитием  общества. Доказывается, что в функциональном основании 
собственности лежат объективные проблемы управления, которые для эффективности 
требуют возможной локализации в неизбежно специализированных сферах деятельности, а 
специализация  является следствием кибернетического закона о необходимом разнообразии 
управляемой системы. 

Ключевые слова: кибернетика, декомпозиция управления, специализация 
деятельности, локализация управления,  социальная динамика.  

Вступление.  
Первый закон кибернетики, называемый также законом необходимого 

разнообразия, сформулированный и доказанный У.Р. Эшби [1], в словесной 
форме гласит: «управление может быть обеспечено только в том случае, если 
разнообразие средств системы управления  не меньше, чем разнообразие 
управляемой им ситуации». В технических системах использование этого 
закона обеспечивается самим процессом проектирования, доработкой и 
отладкой такой системы. Поэтому наиболее интересные его последствия можно 
наблюдать и анализировать в естественных системах. Перспективной для 
такого исследования оказываются человеческие общества — социумы, 
поскольку выявление их составных частей и взаимодействий достижимы на 
основе накопленной веками информации и не требуют сложных операционных 
методов, как при изучении организмов, биогеоценозов и всей биосистемы. 

Рассматривать человеческое общество в целом оказывается 
затруднительным, так как оно является сложной системой с огромным числом 
составляющих элементов, и его составляющие элементы (люди) чрезвычайно 
разнообразны. Люди отличаются друг от друга даже внешними видимыми 
свойствами. Идентификация людей по генетическим образцам научно 
подчеркивает принципиальное биохимическое отличие их как естественных 
систем. Поведенческие отличия не так бросаются в глаза, но естественно 
следуют из того, что в общем случае человек однозначно непредсказуем. 
Поэтому почти все систематические построения описания общества базируются 
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на умозрительных и не всегда анализируемых понятиях, сложившихся в 
системах мировоззрений и политических учений.  

Роль мировоззренческих установок, которые в исторической 
ретроспективе были в своем большинстве религиозными, оставлена в стороне 
данным исследованием. (Эта роль рассматривалась во многих научных работах, 
в том числе автором данной работы [2,3]). Краткое обоснование такому 
отстранению заключается в значительно более длительном и глубоком 
действии таких установок, составляющих в большинстве случаев более тысячи 
лет, хотя за это время социальные системы общества, «основные ценности» и 
политические системы такого общества претерпевали многократное изменение. 

Основной текст  
1. Интерпретация собственности как основания декомпозиции 

общества.  
Последние два-три столетия на главную роль действующих установок, 

обеспечивающих направления динамики социальных систем, выдвинулось 
понятие собственности и ряд ее интерпретаций и разновидностей [4]. Причем с 
начала такого выдвижения (вначале в Английской революции XVII века, затем 
во Французской революции конца XVIII века) использование указанного 
понятия было в первую очередь чисто политическое. Оно применялось для 
передела аппарата власти в стране и переформирования правящих элит с 
принятием для этого соответствующих законов. История такого использования 
и многообразие ее социальных событий составляют огромный пласт 
политической истории и представлена многочисленными материалами. Этот 
аспект человеческих знаний хорошо разработан. 

На основе представления о собственности в политической картине мира в 
середине XIX века сложилось оригинальное учение марксизма, в котором на 
понятии собственности, провозглашенном как экономическая категория, 
строилась связная и убедительная для многих теория классовой борьбы. 
Политическая активность многих слоев населения Западной Европы в 
указанное время явилась прямой или косвенной реакцией на события 
Французской революции и последствием масштабных действий Наполеона в 
общеевропейском масштабе. Она явилась следствием отстранения от власти 
значительной части прежних элит и изменений в их составе под указанными 
действиями. Эти события действительно были связаны с глубокими 
социальными изменениями как собственно во Франции, так и на сопредельных 
территориях. Они были связаны с изменением систем власти, составом элит и 
перераспределением национальных богатств, с новыми конституциями и 
принятыми законами о собственности, ее перераспределением и 
переформированием. Поэтому отношение к собственности, как она сложились,  
изменялась по возможностям фактического владения и использования, 
невольно привлекала все незаурядные заинтересованные умы. 

В попытках возглавить политические процессы для личной или групповой 
выгоды появились умозрительные построения, в котором общество 
моделировалось на основе понятия собственности. Марксизмом было 
провозглашено, что основа изменений в обществе - это борьба больших групп 
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людей с различным отношением к собственности. В простейшем и 
провозглашенном как наиболее важный вариант, эта борьба  между классом, 
владеющим основной собственностью общества (частной собственностью) и 
классом, не имеющим  прав на такую собственность. Переосмысливание 
событий привело большинство интерпретаторов к наиболее естественному и 
распространенному убеждению, что  собственность — «священна» по своему 
существу и составляет основу успешного преуспевания общества. 

2. Естественнонаучная область определения собственности.  
На фоне первостепенной важности собственности для наиболее 

обеспеченных слоев общества, у большинства не возникает естественного 
вопроса о роли собственности не только в современную эпоху и последние дни, 
а в общей динамике общества за пределами современности. Если отсутствие 
интереса к анализу подоплеки событий более ранних времен кажется 
естественным для большинства людей, то этот интерес может иметь 
существенное значение в широкой перспективе будущего развития.  

Относительно будущего можно строить даже не прогнозы, а скорее модели 
только на основе либо экспериментально подтвержденных математических 
моделей, либо на основе экстраполяции длительных временных 
последовательностей событий. Просто попытки вероятностного моделирования 
для длительных периодов не только принципиально не точны, они 
принципиально невозможны из-за отсутствия знания множества 
элементарных событий. Эта проблема в области математико-экономического 
прогнозирования называется «черным лебедем», Ее существо в том [5], что 
отдельные реальные события в обществе и его экономике не имеют никаких 
сколько-нибудь близких аналогов (неожиданные и непредвиденные не по 
срокам, а по особенностям события) и поэтому им не может быть априори 
приписана какая-то конкретная «вероятность». 

Поэтому единственно научным вариантом оказывается рассмотрение 
длинных временных последовательностей событий и изучение внутренних 
связей между их составляющими частями. Тогда «черный лебедь» может быть 
прогнозирован, как не встречавшееся ранее сочетание или композиция этих 
составных частей. Значит, наша ближайшая задача рассматривать 
собственность не как принципиально первичное «неделимое» понятие, а как 
сочетание или объективное следствие других более простых и доступных 
естественнонаучному анализу частей. 

Желательно уточнить, как это принято в математике, область определения 
собственности — когда и где появилась и как широко применялась. Для многих  
может быть удивительным, что собственность - явление не только поздних эпох 
развития человечества, но это явление было широко распространено даже в 
предшествующем человечеству животном мире. Минимальную информацию об 
этом можно почерпнуть в Энциклопедии Брокгауза и Эфрона [6].   

Многие животные, прежде всего хищники, рассматривают свою 
охотничью территорию как «собственную». Они, например, медведи и волки, 
отмечают ее границы либо отметками выделений, либо следами когтей. Чужого 
одновидового хищника, зашедшего на его территорию, хозяин находит или 
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либо агрессивным поведением заставляет его бежать, покинув территорию, 
либо вступает в схватку. Участок достается победителю. Оказывается, что 
аналогичным поведением характеризуются даже стайные хищники. Так, по 
данным наблюдений [6], бродячие собаки, образуя стаю, утверждаются на 
некоторой захваченной территории и «рвут на части всякую постороннюю 
собаку, которая к ним проникает». Одинаковым образом поступают и обезьяны, 
например мартышковые (Cercopithecidae), живущие ордами в лесах под 
управлением старых самцов; каждая орда владеет отдельным участком, в 
который члены другой орды проникать не смеют. Птичьи гнезда, хотя и 
предназначаются только для воспитания птенцов, но, тем не менее, составляют 
настоящую собственность, и птицы пользуются ими в течение нескольких лет. 
Даже у некоторых очень примитивных животных, в частности муравьев, 
существует и даже не личная, а социальная собственность  -  их муравейники.  

Во всех приведенных примерах собственности животных речь идет не о 
движимой (личной), а о недвижимой собственности. Все это заставляет 
признать, что собственность — не есть особенно значимый феномен разумного 
человека и его общества, это широко используемое в живом мире 
функционально значимое отношение. Поэтому ограничивать все внимание 
изучения на правовой стороне собственности и значимости для развития 
общества будет неверным.  

Но если собственность — широко распространенное в жизни животных 
явление, то само по себе оно ничего не объясняет, не предопределяет и не дает 
никаких оснований для какого-то развития или благосостояния, кроме текущего 
благосостояния тех, кто ею владеет. Приходится заглядывать глубже. 

В трудах вначале А. Смита [4], затем К. Маркса [7] внимание было 
сосредоточено на значении человеческого труда для формирования 
собственности. Такая реакция была обусловлена бросающейся в глаза 
интенсивной трудовой деятельностью фабричных рабочих и очевидной ролью 
этого труда в формировании индивидуальных богатств у людей XVIII - XIX 
веков. Эта роль оказывалась существенной и достаточно очевидной не только 
сторонникам революционных преобразований, но и идеологам 
противоположного лагеря — сторонникам общества потребления. В развитии 
указанной теории возникла концепция «разделения труда», которое было 
провозглашено основой раннего развития человеческого общества. Все это  
кажется незыблемым и очевидным. Но с учетом особенностей практической 
оценки труда в советском обществе как производительного и 
непроизводительного (вспомогательного), рассмотрим подробней различие 
форм такого абстрактного труда. Производительный труд рабочего, 
работающего с большой или заметной затратой физических сил (на токарном 
станке, сборочной линии тяжелых машин, укладке рельсов и т.п.), очевиден как 
именно трудное занятие (сокращенно «труд»). Но трудовая деятельность 
ученого, раздумывающего над еще не сформированной теоремой, 
преподавателя, наблюдающего за работой студентов, журналиста, пишущего 
статью, не кажется со стороны трудной, да и в действительности не 
оказывается физической нагрузкой, а не измеряемой явно сложной не 
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контролируемой в частностях деятельностью 
Непроизводительный труд трех последних примеров некоторым 

политикам и администраторам казался вспомогательным, второстепенным и 
недостойным серьезного вознаграждения, это не труд, а только специфическая 
деятельность. В качестве более убедительного примера возьмем деятельность 
так называемого штурмана корабля, ранее называемого также навигатором.  

На плывущем корабле навигатор (штурман) занимался определением 
положения корабля по измерениям секстантом, рассчитывал и прокладывал 
курс по карте. Штурман в XIX веке был отдельной и очень ответственной 
должностью на военном судне. Собственная по времени работы деятельность 
штурмана оказывалась по личному времени значительно короче, чем 
большинства других специалистов на корабле. Тем не менее, этот специалист 
очень ценился, уважался и неплохо оплачивался. Здесь явно имеем дело с 
разделением труда, причем в результате такого разделения один человек почти 
не трудится (не утруждается в своей деятельности). Почему так сложилось? 
Ответственная и требующая долгой специализации (обучения и опыта) 
квалифицированная деятельность оказывается в общей системе деятельности 
значительно более важной для конечных результатов, в данном случае просто 
для выживания и безопасности на море, чем трудные физические усилия. 

 3. Разделение деятельности в социуме как основа его декомпозиции.  
В социальной системе оказывается значимым (для выживания, для 

достижения текущих целей, преуспевания общества, развития) не просто труд 
(трудная работа), а разбиение общей деятельности на различные специализации 
и обеспечение отдельными людьми деятельности по этим специализациям. 

Иначе говоря, в основе человеческого общества лежит не разделение труда 
(это разделение труда только часть общей системы разделения), а разделение 
деятельности в обществе. Почему исторически потребовалось такое 
разделение? С накоплением человеческого опыта, умения и знаний, оказалось 
объективно невозможным всем членам обществ эффективно владеть всем 
спектром требуемой в обществе деятельности. Заметим, что даже в 
примитивных обществах пчел и муравьев наблюдается специализация 
функций, правда там она биологически специфицирована.  

Особенностью человеческого общества оказывается отсутствие исходной 
биологической специализации и формирование оной в ходе обучения, 
самообразования и индивидуального накопления опыта.  

 Понятие разделения труда, базирующееся на представлениях А. Смита и 
К. Маркса, с некоторыми модификациями используется до сих пор. Как 
обобщенно энциклопедическое можно указать следующее определение [8]. 
«Разделение труда — исторически сложившийся процесс выполнения людьми 
своих специализированных видов деятельности в общем для всех деле, 
сопровождающийся обособлением, видоизменением, закреплением отдельных 
видов трудовой деятельности, который протекает в общественных формах 
дифференциации и осуществления разнообразных видов трудовой 
деятельности». Несмотря на использование в объяснениях термина 
«деятельность» и упоминание «специализированных видов деятельности», они 
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явно и подчеркнуто связывают эти виды деятельности с трудовой 
деятельностью. Тем самым, указанное определение и понимание разделения 
труда соотносится по существу только с трудовой деятельностью, оставляя за 
границами рассмотрения и включения в смысловое значение термина те виды 
человеческой деятельности, которые не являются явно «трудовыми».  

Указанные особенности, восходя к истории введения термина А. Смитом, 
отражают понимание разделения труда именно как разделения трудовой 
деятельности, а не управляющей, созерцательной, творческой и т.п. Напомним, 
что базовые примеры и само рассмотрение разделения труда А. Смитом 
основываются на трудовой деятельности в мануфактурах XVIII века, развитием 
которых явилось машинная индустрия более позднего времени. 

Темой же текущего рассмотрения является разнообразие всей социальной 
деятельности в обществе, внимание к доисторическим аналогам такой 
деятельности и сосредоточение внимания именно на разнообразии и вне 
биологической специализации деятельности в социальных системах. 

Пока в предыстории человечества навыки, формируемые в общении между 
членами отдельного социума (стада предлюдей, бродячего племени охотников 
и собирателей) были достаточно универсальны, то объективной потребности 
специализации в общей деятельности не возникало. Это хорошо видно в 
областях зоологии, изучающих стадных животных (поведение стай, прайдов, 
стад и т.п.) Многие из подобных коллективных образований используют 
вожаков или навыки более зрелых и опытных сородичей, но явной 
специализации с устойчивым разделением деятельности не наблюдается. Даже 
загонная охота вызывает только ситуационную специализацию, которая не 
закрепляется за отдельными особями. 

4. Динамика социума под воздействием разделения деятельности.  
Ситуация изменилась, когда в реальной ранней истории человечества 

отдельные его группы перешли к более сложной деятельности поддержания 
существования в окружающей среде. Можно уверенно ассоциировать ее с 
началом аграрной деятельности. Установлено, что первые навыки земледелия 
сформировались женщинами, а мужчины родов и племен вначале занимались 
охотой, что частично было связано с биологическими особенностями: 
кормящие и воспитывающие матери не могли без заметного ущерба для 
потомства уходить на продолжительную охоту. Позже, когда земледелие стало 
давать запасы, достаточные для хранения, возникла потребность в 
строительстве хранилищ. При хранилищах запасов продуктов земледелия 
возникли жилища, которые стали совершенствоваться для защиты от хищников 
и непогоды. Разнообразие операций и действий для указанного строительства 
резко возросло и требовало уже накопленного в племенах опыта. Этот опыт 
передавался тем или иным показательным или приказывающим обучением. 
Накопление опыта первичного земледелия привело к  формированию навыков 
обработки почвы: разрыхления, удаления сорняков, поливу и орошению. 
Последние две функции в ряде регионов вызвали потребность в формировании 
сложной деятельности по ирригации, которая включает как строительство 
ирригационных сооружений, так их поддержание.  
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При расширении масштабов указанной деятельности, которые позволяли 
вести более устойчивое хозяйство, вытеснять группы людей, не освоивших 
знаний и навыков такой деятельности, объективно потребовалась дальнейшая 
специализация. При строительстве ирригации требуются  разработчики,  
планировщики, мастера - руководители групп не квалифицированных рабочих, 
опытные специалисты по поддержанию функционировании. Они определяют, 
как и когда регулировать водостоки, отводы, учитывают сезоны и на основе 
формируемой науки прогнозируют наводнения или засухи.  

Переход к использованию злаков потребовал навыков и технологий 
обработки зерна: размола зерен, изготовления глиняной посуды для 
приготовления пищи и т.п. Даже потенциальных практических навыков 
каждого человека оказывалось недостаточно для охвата всех этих 
разновидностей действий. Естественно возникла специализация. Вначале в ходе 
эпохи формирования всех указанных операционных навыков выделялись те 
люди, которые выполняли те или иные функции лучше других, им в очевидном 
и естественном согласии (по крайней большинства членов сообщества) 
передавались или признавались за ними такие специализации функций. (В 
картине реальности нужно учитывать потенциальный разброс способностей и 
флуктуации склонностей и «призваний»). Возник естественно 
сформировавшийся набор специализаций, который позволял всему локальному 
социуму эффективней управляться с окружающей средой для своего 
выживания и количественного разрастания. 

Важно отметить, что не все специализации были одинаково трудоемкими. 
Наиболее тяжелая работа требовала и меньших навыков, а более сложная 
управляющая деятельность, прогнозирующая и проектная, заключались в 
меньших трудовых усилиях, но ее непосредственные результаты для всего 
общества были многократно значимее, чем непосредственно «трудовые». 
Неправильный прогноз, план коллективных действий или конструкции 
сооружения стоили обществу больших потерь и бедствий. Более сложная 
работа, в ходе ее выполнения соблазнительно «не тяжелая», требовала очень 
длительной подготовки, обучения и настойчивости, к которой не каждый 
человек оказывался готовым или способным. Более сложная работа требует 
больших предварительных усилий, очень длительных и настойчивых, как 
сейчас, так и в древнейшие времена. 

Одним из не очень очевидных социальных аспектов различия двух видов 
работ — тяжелой без обучения (или с обучением на месте работы) и «легкой» 
физически по внешней видимости работы — является социальный выбор 
исполнителей и локальных социальных условий такой работы. Дело в том, что 
по непосредственному восприятию все потенциально желающие или 
вынужденные работать хотят или хотели бы работу «полегче», но результатов 
лично для себя от такой работы побольше. Это особенно хорошо было заметно 
в перестроечную для европейских социумов эпоху XIX – XX веков и в 
идеологии политических революционеров и «улучшателей». 

Во-первых, у людей, стремящихся получить сложную специализацию 
путем длительного и часто мучительного интеллектуального или само 
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принудительного труда, должна присутствовать убедительная для их 
психологии мотивация. Если за годы усилий в обучении они не будут потом 
получать заметно большую, чем среднюю на человека величину достатка, то 
для подавляющего числа рационально ведущих себя людей, не стоит и 
упираться. Во-вторых, у тех членов социума, которые на текущий момент 
принимают решения, какому человеку какую работу поручить, должны быть 
убедительные и очень весомые основания выбирать и назначать действительно 
специалиста. Если решают все члены локального социума на основе правил 
демократии (равноценного участия всех членов в управляющих функциях), то 
большинство этих членов принципиально не обладает нужной специализацией 
и опытом для понимания частной ситуации и оптимального выбора. 

Следует полагать, что во множестве первичных обществ указанные 
решения действительно принимали всем обществом. Но в эволюционной 
«борьбе» за существование выжившими оказались те из таких обществ, где 
выбор поручался наиболее опытным - старейшинам племени, социальным 
авторитетам, так как большинство их управляющих выборов оказывались более 
эффективными. При увеличении численности общества никакой общий 
стабильный состав совета старейшин не мог уже обеспечить все возрастающее 
множество управляющих решений в сложной деятельности общества. 

5. Базовые конструкции социального управления.  
Известны два функциональных решения изложенной проблемы. Первое из 

них — это сакрализация наиболее опытных членов общества так, что решение 
этих людей или групп этих людей убедительно для большинства других 
перевешивало мнения, желания и устремления этого большинства, такое 
решение действовало как директивный управляющий фактор. 

Второе решение заключалось в распределение функций управления 
выбором специалистов и средств путем специализации прав управления над 
вещами окружающего мира. Придумывать нового почти ничего не было нужно, 
с учетом перешедшего из более примитивного животного мира понятия о 
собственности на часть окружающего материального мира. 

Фактически первый практический вариант социальной организации для 
решения указанной важнейшей проблемы заключался в объединении 
указанных выше двух принципиальных решений. 

Часть вещей окружающего мира объявлялась собственностью абстрактной 
могущественной сущности «языческого бога», причем для указанной 
функциональной потребности были созданы отдельные храмы (места 
мистического явного проявления такого бога) и прилегающая часть предметов 
окружающего мира объявлялось собственностью этого храма.  

Позже, опираясь на храмовую собственность, отдельным обществам 
удалось построить завоевательные государства. Часть захваченных вещей и 
захваченную производящую землю некоторым предводителям (царям) и их 
военачальникам стало удаваться объявлять не храмовой, а своей 
собственностью. Фактически опираясь на военные силы, бывшие у них в 
распоряжении. Заметим, что в качестве переходного средства нередко 
использовалось обожествление таких царей и их военачальников, что хорошо 



 Том 1. Выпуск 11                                                                                                                     Физика и математика 

Научный взгляд в будущее                                                                                          ISSN 2415-766Х (P) / 2415-7538 (O) 124 

видно на сохранившихся монументальных памятниках Ближнего Востока.  
Появления социального института ростовщичества в дальнейшем привело 

в ходе эволюции к появлению частной собственности на землю людей, не 
занимавших высших должностей в административной структуре государства. 

Для анализа очень существенным моментом является не просто появление 
частной собственности самой по себе на основе каких-то абстрактных прав, а 
функциональная потребность в такой собственности. Причем не какими-то 
неясными умозрительными причинами развития общества, а совершенно 
необходимыми для сложного хозяйства, даже не достигшего денежного обмена, 
задачами решения социальной проблемы специализации. 

Без частной собственности (в том числе частной по существу, а не форме, 
собственности храма), ответственность, а точнее последствия неэффективного 
распределения и управления специализацией деятельности, падают на все 
общество. От отдельного неэффективного выбора, решения и частного 
управления страдает все общество, фактически расплачиваясь за него. При 
функционировании частной собственности — власти на управление вещами в 
материальном мире — потери от неэффективного решения локализованы в  
пределах объекта этой собственности. Это мобилизует реальных управителей, 
даже когда они не являются номинальными собственниками, а выступают от 
имени храма или фактического человеческого собственника. Фактически 
управление вместо всеобщего, и поэтому затрудненного множеством  
управляющих субъектов, превращается частной собственностью в локальное 
управление, приближенное к собственно объекту управления. Это 
принципиально упрощает его функционирование и порождает множество 
параллельных процессов управления. 

На примерах сегодняшнего дня в качестве аналогии общему явлению 
можно рассмотреть различие между неэффективным управлением 
государственной экономикой, от которого, в конечном счете, страдают все 
члены общества (хотя и в различной степени), и неэффективным управлением 
отдельным банком или частной организацией, когда банкротство последних 
задевает только малую часть общества. 

Важнейшим результатом проведенного исследования оказывается 
заключение, что собственность вовсе не сверхценность, наиболее значимое 
явление или основание благополучного общества. Собственность, в том числе 
ее применение как частной собственности есть всего лишь средство 
эффективной организации специализации человеческой деятельности. 
Принципиально ограниченные возможности и способности одного человека 
ведут к тому, что единственное средство построения сложного по деятельности 
и перспективам общества — это специализация составляющих его людей. Нет и 
не может быть универсальных от биологии способностей и действующих 
функций отдельного человека. Нужные для всей социальной системы 
функциональные особенности человека создаются его сознательным 
воспитанием, обучением, мотивированным увлечением. Без специализации 
современное и даже развитое древнее общество существовать не может.  

Но специализация требует социальной поддержки не только в виде 
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сложившейся системы образования, последняя только предпосылка 
специализации. Специализация требует динамической системы локального  и 
эффективного оценивания, оперативного выбора и подбора специалиста, 
нужного в звене социальной системы.  

Глобальное оценивание, подбор и выбор нужного специалиста оказывается 
более-менее эффективным, если его функции работают на отдаленное будущее. 
Именно так оказывается в системах универсального (университетского) 
образования, перспективных программах космического и военного развития. В 
подсистемах и звеньях общества, обеспечивающих сиюминутные потребности 
и интересы, иного решения, чем локальное управление через частную 
собственность локальной области вещей общества не придумано, и в принципе 
может и не существовать. 

Таким образом, частная собственность является объективным 
основанием локализации управления. Без частной собственности, управление 
человеческой деятельностью в обществе оказывается либо коллективным 
(община, реальная демократия наподобие афинской), либо централизованным 
на все общество (автократия или централизованное плановое хозяйство). 
Коллективное управление является более-менее эффективным только при 
небольшом размере коллектива и только в том случае, когда охватывает не все 
сферы управления. Так сельская община охватывает только динамическое 
перераспределение земельных участков и распределение внешних повинностей, 
локализация и специализации деятельности и управление ею решается на 
уровне отдельной семьи. Как известно из разработок и опыта технического 
управления, отдельными контурами обратных связей и управляющими 
устройствами охватываются специализированные узлы и действующие 
подсистемы сложных систем. Именно такие конструктивные решения 
оказываются более эффективными или практически возможными для сколько-
нибудь сложных систем. 

Тем самым получается, что частная собственность есть социально-
эволюционное решение значительной части проблем управления сложным 
социумом. Опять же следует иметь в виду, что частная собственность (как 
право и власть управления частью материальных средств) не для всех 
внутренних задач управления в обществе обязательно является оптимальной. 
Не оптимальна, а фактически бесполезна она для глобальных задач управления 
— поддержания существования при воздействии нерегулярных внешних 
воздействий (обеспечения гомеостазиса), выполнения глобальных программ 
развития и глобальной инфраструктуры.  

Формирование представлений о значимости частной собственности в 
Западной Европе возникло в связи с уже отмеченной эпохой массового 
распространения мануфактур. Кроме просто констатации факта и политических 
проектов и построений на этой основе, важно разобраться, что работа на 
мануфактурах требовала очень узкой специализации с минимумом фактических 
операций для одного человека. Обучить выполнению отдельной операции для 
производственного процесса мануфактуры можно и легко без всякого 
предварительного образования, в ходе короткого показа и демонстрации. 
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Соответственно, сформировавшиеся на основе этого явления умозрительные 
построения теоретиков постоянно акцентировали внимание на собственно 
труде, как усилиях и физических действиях. Из поля зрения исследователей при 
этом выпадали и нередко выпадают до сих пор множество разнообразных 
действий людей в социуме, которые в совокупности обеспечивают его 
устойчивое функционирование. Нужно признать, что в классических 
представлениях о разделении труда, кроме разделения труда в сфере 
материального производства, речь идет и об обменных операциях, фактически 
о торговле и финансах. Но на важнейших, хотя чаще всего не осознаваемых 
социальных действиях людей, в частности на формировании специализации, 
обучении и формировании опыта, равно как и на научной, узко 
управленческой, военной и медицинской деятельности, мысли большинства 
исследователей и толкователей не останавливаются и скользят мимо. 

В значительной степени такое «невнимание», не восприятие и 
проглядывание появилось из мировоззренческих позиций зацикливания на 
мире вещей, в практическом смысле — материализме. В современных 
условиях, когда кроме материалистических упрощений и вещевого 
примитивизма, значительная часть усилий людей направлено на 
информационную сферу и сферу обслуживания,  которые явно или неявно 
нематериальные по процессам действий, легче добиться понимания 
ограниченности прошлых моделей и представлений. 

6. Практические последствия переоценки трудового фактора.  
Из всего перечисленного следует вывод, что материальная сфера вещей — 

только часть реального мира действий людей, не меньшую совокупную 
значимость имеют нематериальные сферы деятельности. Более того, теперь 
нетрудно видеть, что именно нематериальные сферы деятельности в 
большинстве ситуаций и случаев имеют определяющее значение для 
существования и, в лучшем случае, развития социумов. Деятельность в этих 
нематериальных сферах оказывается в современных условиях едва ли не 
важней, чем в материальных сферах. Хотя, строго говоря, все они совершенно 
необходимы для его сколько-нибудь продолжительного существования 
социума. Чисто материальная сфера общества обеспечивает текущее 
существование, со снижением без развития других сфер возможностей 
общества даже в ближайшем будущем. Именно это и не было понято при 
попытках революционного изменения общества и построения новых форм 
общества на основе чистого материализма, учения об определяющие роли 
собственности и коллективных прав на нее.  

Снижение фактического внимание к развитию специализаций как ведущей 
практической основы общего развития привело Россию, как и многие 
связанные с ней общества, к снижению качества и функциональности труда. 
Практически оценивание труда как трудоемкой работы самой по себе без учета 
ее квалификации и недооценка не производительной деятельности в общем 
функционировании общества ведет Россию вниз по дороге действительного, а 
не картинного и внешне показательного развития. 

В тех же обществах, которые не сильно утруждали себя построением 
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философской, политической и иной всеобщей материалистической картины 
мира, подобные процессы завышенного оценивания трудовой деятельности не 
развивались с такой разрушительной интенсивностью. При этом не следует 
полагать или надеяться, что большинство развитых экономически стран 
использовали более глубокую или более научно реальную картину мира, 
образуемую массовым мировоззрением. Просто в следовании идеям А. Смита и  
его последователей о значении собственности они в большей степени 
ограничивались практическими соображениями для частных ситуаций, не 
доводя дело до общенациональной стратегии и идеологии, задающей 
ошибочное направления общей социальной динамики.  

Заключение и выводы. 
Рассмотрение социумов как естественно существующих систем требует 

привлечения науки об общих подходах к управляющим системам - 
кибернетики. При использовании кибернетического подхода изучение 
социальных процессов строится на основополагающих принципах и законах, 
имеющих общий естественнонаучный характер. Из закона о необходимом 
разнообразии вытекает необходимость максимально возможного текущего 
разнообразия социума, что для динамики сохранения и развития выливается в 
объективно действующую специализацию деятельности его членов. Показано, 
что у собственности, как общего понятия, реальная область определения и 
использования значительно шире социальной и восходит к управлению в 
биологических сообществах. Удалось установить, что собственность в 
эволюционном развитии человеческих обществ оказалась эффективным 
средством организации локализованного управления, что повышало общие 
возможности, территориальную экспансию и обеспечивала усложнение 
функциональной структуры социумов. Показано, что традиционное понимание 
разделения труда в узко экономическом смысле индустриального развития 
отражает только частный этап развития общества и оставляет за границами 
научных моделей существенные аспекты управления и динамики социумов. 
Реальная динамика социумов определяется всем спектром различных 
специализаций в деятельности людей. Недооценка нетрудовых специализаций 
ведет к объективному снижению разнообразия системы, ухудшает ее 
конкурентные способности в сравнении с другими социумами и сокращает 
перспективы дальнейшего существования и развития. 
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Abstract. The role of decomposition of societies on the basis of specialization of activity of 

people is studied and analyzed on the basis of the cybernetic principle of need of internal 
management for existence of comlex natural systems. Is shown that the ownership is a concept more 
general what a factor of social dynamics. It is proved that in functional the basis of ownership are 
objective problems of control and managment,  which for efficiency demand possible localization  
in inevitably specialized fields of activity, and specialization is a consequence of the cybernetic law 
on a necessary variety of the operated system. 

Key words: cybernetics, decomposition of control, activity specialization, localization of 
control, social dynamics. 
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APPLICATION OF THE EXCEL PROGRAM IN COURSE DESIGN 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ EXCEL В КУРСОВОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
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Аннотация. В работе описаны особенности использования программы Excel -10 при 
выполнении курсовой работы в дисциплине Железнодорожные станции и узлы по 
проектированию железнодорожной станции. Используются такие элементы программы, 
как форматирование, создание списков для выбора расчетных схем, построение небольших 
диаграмм – спарклайнов, и проверка данных на правильность расчетов. 

Ключевые слова: Программа Excel, железнодорожные станции и узлы, списки, 
проверка данных, спарклайны, примечания. 

Вступление. 
Табличный процессор Excel - чрезмерно мощная программа, позволяющая 

достигать нужного результата различными способами. С помощью данной 
программы можно производить различные расчеты, составлять таблицы и 
диаграммы, вычислять простые и сложные функции. Программа Excel является 
надежным помощником на различных предприятиях и в любой сфере 
деятельности. 

При проектировании железнодорожной станции многие встречаются с 
проблемой расчета расстояния между торцами стрелочных переводов (СП). 
Происходит это из-за большого количества однотипных значений, нужных для 
расчета, которые в каждом  расчете - индивидуальны. Каждая схема 
характеризуется своим набором значений, следовательно, и значение 
расстояния между стрелочными переводами должно быть различным.  

Существует 5 схем взаимной укладки стрелочного перевода. В каждой 
схеме значение расстояния между двумя стрелочными переводами зависит от 
угла наклона перевода. На железнодорожных путях чаще всего встречаются 
углы наклона, следующих параметров: 1/9; 1/11; 1/18; 1/22. Для удобства 
выполнения заданий по курсовой работе в дисциплине Железнодорожные 
станции и узлы при многочисленных вариантах проектирования станции [1] 
можно использовать программу Excel, в которой возможно заранее рассчитать, 
с помощью электронных таблиц, все допустимые значения для каждой схемы 
укладки, что намного упростит дальнейшую работу. Для этого нужно все 
данные значения ввести в ячейки в качестве таблиц. 

Затем, для получения нужных нам данных используем формулы расчета 5 
схем укладки и записываем их в таблицу. Эти расчеты приведены на странице  
Значение стрелочного перевода (рисунок 1). 

Далее с помощью всплывающих списков можно сделать так, чтобы 
нужные значения можно было выбрать, нажав на конкретный список в схеме. 
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Всплывающий список – содержание в одной ячейке нескольких значений. 
Когда пользователь щелкает по стрелке справа, появляется определенный 
перечень параметров. Можно выбрать конкретные значения для проверки 
введенных данных [2].  

 

 
Рисунок 1. Таблицы расчета расстояния между двумя стрелочными 

переводами 
 

Создать список для проверки данных можно следующим образом:  
Данные – Проверка данных 

В окне Тип данных выбираем: Список - Источник: Выделяем значения, 
которые мы хотели бы видеть на данной схеме, появляются адреса нужных 
ячеек, нажимаем кнопку Ок (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Проверка данных 

 
Для создания графика схемы укладки стрелочного перевода можно 

использовать спарклайны- небольшие диаграммы, помещающиеся в одну 
ячейку. Учитывая небольшие размеры спарклайнов их очень удобно 
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использовать в таблицах. Основное их преимущество заключается в быстром 
доступе к информации, ведь пользователь может просмотреть одновременно 
много спарклайнов, сравнить их.  

Пользователь может воспользоваться тремя типами спарклайнов: 
графиком, гистограммой, выигрышем/проигрышем. Выбранный тип не 
является окончательным, в любой момент его можно будет заменить другим. 
Для этого необходимо будет перейти во вкладку  

«Работа со спарклайнами» — «Конструктор». 

Рисунок 3. Вид спарклайнов для различных схем укладки 
 

• Схема 1 - встречная укладка СП направленная в разные стороны; 
• Схема 2 - встречная укладка СП направленная в одну сторону; 
• Схема 3 - попутная укладка 2-х СП; 
• Схема 4 - ответвление 2-х параллельных путей, направленных в одну 

сторону; 
• Схема 5 - ответвление 2-х параллельных путей, направленных в разные 

стороны [3]. 
Значения длин "L" у схемы 1 и схема 2 одинаковые (так как у них 

отличается только направление СП, а длины одинаковые). Всплывающие окна 
показывают значения длины L, зависят они от марки крестовин (1/9, 1/11, 1/18, 
1/22). У схемы 1 и 2 значения одинаковые. Для всех названий, т.е. в ячейках 
листа Графики схем: А1, В1, С1, D1, E1 добавлены примечания, позволяющие 
вспомнить расчетные формулы. Пример примечания приведен на рисунке 4. 

Таким образом, с помощью программы Excel можно не только всю 
нужную для нас информацию по схеме увидеть в одной ячейке, но и также 
придать каждой ячейке свой стиль 

 
Рисунок 4. Примечания для расчета различных расстояний 

 
Электронные таблицы Excel становятся не только расчетным 

калькулятором, но и хорошим помощником при проектировании 
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железнодорожной станции. 
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Abstract The paper describes the features of using Excel -10 when performing coursework in 

the discipline Railway stations and nodes for designing a railway station. Elements of the program 
are used such as formatting, the creation of lists for the selection of calculation schemes, the 
construction of small diagrams — sparklines, and the verification of data for correct calculations. 
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