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Воробйова О.М., Флейта Ю.В.
ОНАЗ ім. О.С. Попова

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА
МІКРОПРОЦЕСОРАХ

Анотація. Розглянуто особливості використання засобів обчислювальної техніки в
системах автоматичного управління технологічними процесами.

Системи управління технологічними процесами (АСУТП)  складаються з: об’єкту
управління,  датчиків,  каналів  передачі  и  приймання  сигналів,  пристроїв  узгодження  з
мікропроцесором  або  мікроконтролером  для  обміну  аналоговими  або  цифровими
сигналами,  які  надходять  від  датчиків  об’єкту управління  в  мікропроцесор  та  по колу
зворотного  зв’язку  к  виконавчому  пристрою,  який  регулює  режим  роботи  об’єкта
управління.

В АСУТП завжди повинні  бути засоби обміну інформацією між оператором та
мікропроцесором  з  метою  забезпечення  можливості  корекції  та  контролю  процесу
управління.  Необхідність  в  людино-машином інтерфейсі  обумовлена  тим,  що можливі
випадки  введення  в  мікропроцесор  помилкових  даних  або  програм.  Робота  АСУТП  з
мікропроцесором  припускає  змінний  час  затримки  в  передачі  інформації.  Це  дозволяє
використовувати засоби обміну інформацією, які працюють у напівдуплекснім режимі з
очікуванням визволення каналу зв’язку для передачі сигналів управління.

Побудова  сучасних  АСУТП  без  використання  мікропроцесорів  практично
неможлива.  В  тих  випадках,  коли  потужності  мікропроцесора  або  мікроконтролера
недостатньо,  можливо  використання  промислового  комп’ютера.  Доцільно
використовувати  мікропроцесори  в  прикінцевих  пристроях  інформаційних  систем-
терміналах.   Використання в терміналах мікропроцесорів  дозволяє придати терміналам
деякі інтелектуальні можливості, проводити часткову обробку інформації та розрахунки.

При використанні  в АСУТП  мікропроцесорів замість схем з жорсткою логікою
можливо  досягнути  таких  позитивних  результатів,  як  універсальність,  гнучкість,
надійність.  Крім  того  сучасні  мікропроцесори  мають  потужну  систему  команд  та
розвинену систему адресації. АСУТП, яка побудована з використанням мікропроцесора з
фіксованою  розрядністю  та  обмеженою  кількістю  магістралей  має  достатньо  просту
структуру. 

Сфера  використання  мікропроцесорів  в  АСУТП дуже широка.  Наявність  різних
звад  та  спотворень,  які  впливають  на  керуючі  сигнали,  приводить  до  необхідності
використання  сучасних  завадостійких  методів  передачі  та  прийому сигналів.  Доцільно
віддати  перевагу  методам,  які  побудовані  на  використанні  нестаціонарних  випадкових
процесів. Це обумовлено тим, що реальні системи знаходяться під дією більшої кількості
різних завад та працюють у режимі перехідних процесів.  Серед цих методів  найбільш
доцільно  використовувати  кореляційні  методи  аналізу  та  синтезу,  які  можливо
використовувати при повній і при неповній інформації про вхідні процеси. Крім того вони
можуть бути досить просто реалізовані з використанням мікропроцесорів різних типів. 

Список літератури
1. Теорія автоматичного управління /Г.Ф. Зайцев, В.К. Стеклов, О.І. Брицький; за 
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Воробйова О.М., Флейта Ю.В.
ОНАЗ ім. О.С. Попова

ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗАВАД І СПОТВОРЕНЬ НА ЯКІСТЬ РОБОТИ
КОМБІНОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ З  КАНАЛАМИ ЗВ’ЯЗКУ

Анотація.  Розглядається  залежність  точності  роботи комбінованих  систем
автоматичного управління від завад та спотворень характеристик каналів зв’язку.

До сучасних  систем  управління  пред'являються  високі  вимоги  по  забезпеченню
точності,  швидкодії  і  високої  достовірності  передаваної  інформації.  Сучасні  системи
управління містять канали зв'язку. Найважливішою умовою для здійснення управління є
забезпечення  достовірного  обміну  інформацією  в  умовах  дії  завад  і  спотворень  між
об'єктами управління.

Системи  управління  можуть  будуватися  за розімкнутою і  замкнутою схемами.
Розімкнуті  системи  управління  мають низьку  завадостійкість,  так  як  в  цьому випадку
завади і спотворення діючі в каналі зв'язку можуть викликати неприпустимі відключення
керованої  величини.  Більш досконалими системами управління є системи зі  зворотним
зв'язком. Вони знаходять широке застосування на практиці. Тому доцільно оцінити вплив
завад   і  спотворень в каналі зв'язку на показники якості  таких систем. До числа таких
показників відноситься точність управління.

Для оцінки  впливу на  точність  управління завад і  спотворень  досить визначити
дисперсію помилки системи управління або середньоквадратичну помилку.

Розглянемо одноконтурну  замкнуту  систему  до якої  можуть  бути зведені  більш
складні  багатоконтурні  системи.  Структурна  схема  досліджуваної  системи  управління
приведена  на  рис.1,  де  W1(jω)  -  коефіцієнт  передачі  прямого  каналу  зв'язку,  W3(jω)  -
коефіцієнт  передачі  каналу  зв'язку  в  ланцюзі  зворотного  зв'язку,  W2(jω)  -   коефіцієнт
передачі об’єкту управління, n1(t)  и n2(t) - завади діючі відповідно в прямому і зворотному
каналах зв'язку.

Рисунок 1- Структурна схема досліджуваної системи

Сигнали  і  завади  будемо  вважати  некорельованими.  Тоді  дисперсія  помилки
системи буде визначаться виразом:

(1)

або
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де  -дисперсія складової помилки, спричиненої заданою дією;  -дисперсія складової

помилки, спричиненої перешкодою n1(t); - дисперсія складової помилки, спричиненої

перешкодою n2(t).

Середньоквадратичне значення помилки  ε= εα+εn1+εn2=(     

Як видно з наведених вище виразів, дисперсія помилки залежить від коефіцієнтів
передачі  каналів  зв'язку.  Вибір  цих  коефіцієнтів  передачі  з  точки  зору  зменшення
складових дисперсії має актуальне значення.

Будемо вважати,  що спектральна щільність вхідного  сигналу описується виразом

G( , де D=15, T=0.1 c. Завади n1(t) і n2(t) являють собою "білий шум",

зі спектральними  щільностями  Gn1(ω)=Gn2(ω)=N0=0.01В2/Гц. Коефіцієнт передачі об'єкта
управління без зменшення будемо вважати рівним W1(jω)=k/(1+jωT1), де k=4, T1=1 c.

Результати  розрахунків  дисперсії  помилки  для  різних  видів  спотворень  і  завад
представлені в табл. 1.

Таблиця 1 - Залежність помилки від завад і спотворень
Коефіцієнт передачі каналу зв'язку εα εn1 εn2 ε

W1(jω)= W3(jω)=1 1.529 0.104 0.324 1.957
W1(jω)= W3(jω)=sinc(πω/ωc ) 1.561 0.104 0.324 1.99
W1(jω)= W3(jω)=0.5+ sinc(πω/ωc ) 1.561 0.104 0.324 1.99
W1(jω)=W3(jω)=1/5- sinc(πω/ωc ) 1.544 0.104 0.324 1.972
W1(jω)= W3(jω)=1+(πω/ωc)

2 1.516 0.104 0.324 1.944
W1(jω)= W3(jω)= 1-(πω/ωc)

2 1.511 0.104 0.324 1.94

З табл. 1 видно, що зменшити вплив спотворень характеристик каналів зв’язку і
завад  можливо  за  рахунок  оптимального  вибору  їх  коефіцієнтів  передачі,  зокрема
зменшення  смуги  частот  зворотного  каналу  зв’язку.  Для  знаходження  мінімуму
середньоквадратичної  помилки  треба   знайти  методами  оптимізації  такі  коефіціенти
передачі, які забезпечать мінімум виразу (1).

Список літератури
1. Теорія автоматичного управління /Г.Ф. Зайцев, В.К. Стеклов, О.І. Брицький; за 
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Анотація.  Розглянуто  питання,  пов’язані  з  аналізом  та  синтезом  розробки
автоматичних  ліній  технологічних  процесів  поштових  перевезень,  які  призведуть  до
скорочення  часу  оброблення,  підвищення  точності  зважування  поштових  відправлень,
умов  праці  та  скорочення  обслуговуючого  персоналу.  Особливу  увагу  приділено
підвищенню точності вимірювання маси у русі,  для чого розроблюється математична
модель системи зважуваний об’єкт – вагова платформа, проводиться аналіз та синтез,
в результаті чого розроблюється алгоритм придушення динамічних завад.

Поштовий зв'язок є невід’ємною складовою частиною національної та глобальної
інформаційно-логістичної  інфраструктури.  Він  відіграє  виключно  важливу  роль  в
ефективному  управлінні  державою,  забезпеченні  безперебійного  функціонування
економіки  країни,  прискоренні  інтеграційних  процесів  у  світі,  задоволенні  потреб
населення в інформаційному та товарному обмінах.

Метою  усіх  проектів  розвитку  поштового  зв’язку  виступає  суттєве  скорочення
витрат на функціонування мережі поштового зв’язку, піднесення якості надання послуг
поштового  зв’язку,  підвищення  конкурентоспроможності  національного  оператора
поштового зв’язку України.

Слід  врахувати,  що  усі  питання  підвищення  якості  та  скорочення  часу
технологічного процесу не можуть бути повною мірою розв’язані без хоча б часткової
автоматизації  технологічних процесів.  Так, усім відома рутинна робота,  яку виконують
оператори  поштових  відділень  при  прийманні  відправлень.  Ще  більш  складну  та
непродуктивну роботу доводиться виконувати при завантаженні поштових відправлень на
призалізничних та авіа навантажувальних поштамтах.

Крім того,  вимірювання маси (особливо великогабаритних вантажів) виконуються
на  вагах,  які  мають  суттєву  похибку.  Це  питання  особливо  гостро  стоїть  при
авіаперевезеннях,  де  кожний  літак  завантажується  за  суворо  визначеною  граничною
масою.

Слід  врахувати  необхідність  заповнення  вантажної  накладної  за  будь-якого
відправлення  посилок.  Ця процедура пов’язана з великою втратою часу. Тут ще більш
суттєвим є «людський чинник», коли робітник може випадково допустити помилку при
наборі, яка призводить інколи до неочікуваного небезпечного результату.

Автоматизація технологічного процесу відправлення посилок в усіх перерахованих
об’єктах оброблення поштових відправлень є завданням сучасним та актуальним. 

При  автоматизації  даного  технологічного  процесу  виникають  два  завдання:
підрахунок  та  зважування  поштових  відправлень.  Розробка  лічильника  поштових
відправлень не викликає особливих труднощів.

При  автоматичному  зважуванні  рухомих  об’єктів  з  використанням  електронних
тензометричних  ваг  для  підвищення  точності  вимірювання  виникає  необхідність
придушення  динамічної  завади,  яка  зумовлена  механічними  коливаннями  системи
зважуваний об’єкт – вагова платформа.

На початку дослідження розроблено математичну модель об’єкта автоматизації.
При  русі  зважуваного  об’єкта  по  ваговій  платформі  вихідний  сигнал

тензометричних  датчиків  з  достатньою  для  практики  точністю  описується  рівнянням
коливання одномірного осцилятора із загасанням виду

U(t) = E + Ue–tsin(t + ), 
де Е – складова електричного сигналу, яка відповідає  вимірюваній масі об’єкта;
U,  – амплітуда та частота складової сигналу, яка відповідає динамічній заваді;
 – декремент загасання;
 – фаза завади, в якій розпочинається вимірювання.
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В  електронних  вагах,  які  містять  тензометричні  силовимірювальні  датчики,
пов’язані  з  аналого-цифровими  вимірюваннями,  придушення  такої  завади  можна
здійснити за принципом вагового усереднення.

У найпростішому варіанті усереднення можна виконати з одиничною вагою. Такий
метод найбільш економічний та при підтримці постійної швидкості руху транспорту по
ваговимірювальній платформі призводить до гарних результатів.

Метою оброблення сигналу u(t) є найбільш точне виділення з нього значення Е.
Результати  вимірювання  маси  об’єкта  реалізуються  у  вигляді  множини  значень

функції  u(t),  взятих через малі рівні проміжки в інтервалі  часу вимірювань.  Якщо при
цьому  забезпечити  виділення  цілих  N періодів  вимірювань,  то  в  результаті  вагового
усереднення  отримаємо  мінімальну  похибку.  Особливо,  враховуючи  те,  що  за  дуже
обмежений час спостереження вимірюваного сигналу величиною  можна знехтувати.

Результати  дослідження  показали,  що  при  використанні  цифрового фільтру  при
підтримці постійності швидкості руху вимірюваної посилки, похибка вимірювання сягає
±0,05%.

Вороненко В. О.
ОНАЗ ім. О.С. Попова

ОПТИМІЗАЦІЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
МІЖ ОБ’ЄКТАМИ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

Анотація.  Проаналізовано  контейнерні  перевезення  в  АТ  «Укрпошта»  по
магістральним маршрутам; аналіз задачі мінімізації парку поштових контейнерів.

Основними вимогами для поштового зв’язку є ритмічна безперебійна робота всіх її
ланок,  з високою якістю задоволення потреб населення в  послугах зв’язку.  Вирішення
даної  проблеми на  сучасному  етапі  неможливе  без  широкого  впровадження  сучасного
поштооброблювального  обладнання,  засобів  механізації  та  автоматизації,  нових
високоефективних технологічних процесів у поштовому зв’язку та організації перевезення
поштових вантажів. 

Контейнерні  перевезення  забезпечують:  прискорення  пересилки  поштових
відправлень;  скорочення  термінів  завантаження  і  розвантаження  пошти;  зменшення
термінів простою транспорту; збереження пошти. 

За  контейнеризацією  -  майбутнє  транспортного  комплексу,  а  повсюдне
впровадження  перевезень  вантажів  в  контейнерах  є  головною  стратегічною  метою.
Застосування  контейнерних  поїздів  дозволяє  знизити терміни доставки  вантажів,
збільшити роботу контейнерів і вагонів, скоротивши їх обіг. 

Основні завдання транспортної логістики АТ «Укрпошти»: 
вибір виду транспорту;
вибір способу транспортування; 
вибір перевізника та інших логістичних партнерів;
визначення раціональних маршрутів доставки;
забезпечення технологічної єдності транспортно-складського процесу; 
оптимізація параметрів транспортного процесу.

Невід’ємною  частиною  процесу  пересилання  поштових  відправлень  є  обмін  та
перевезення пошти.  Контейнеризація є радикальним прогресивним методом в організації
процесу  товарообігу  механізації  навантажувально-розвантажувальних  і  транспортно-
складських робіт. Вона забезпечує скорочення витрат на тару, зведення до мінімуму втрат
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вантажів у процесі їх доставляння від місць виробництва в сферу споживання, а також
ефективне використання сучасних підйомно-транспортних засобів.
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Вимоги до контейнерів:
міцність;
відповідність конструктивним особливостям;
забезпеченість пристроями для оперативного перевантаження з одного виду 

транспорту на інший;
наявність конструктивних деталей для швидкого завантаження/розвантаження 

вмісту контейнера;
внутрішній об’єм тари повинен бути не менше 1 м³.

Ефективність  контейнерних  перевезень  пошти  визначається  парком  поштових
контейнерів.  Висока  вартість  контейнерів,  витрати  на  їх  складування,  зберігання,
перевезення,  необхідність  систематичного  технічного  обслуговування і  ремонту та  ряд
інших  чинників  ставлять  задачу  мінімізації  парку  поштових  контейнерів  актуальною
сьогодні.

Задача  мінімізації  парку  поштових  контейнерів  виглядає  наступним  чином.  З
об’єкту поштового зв’язку більш високого рівня ієрархії у підпорядковані йому об'єкти
поштового зв’язку більш низьких рівнів ієрархії щодня прямують поштові контейнери, які
потім повертаються в зворотному напрямку. Необхідно знайти мінімальне сумарне число
контейнерів,  що  знаходяться  в  обороті,  яких  достатньо  для  забезпечення  перевезення
зазначених обсягів пошти.

Розрахована кількість необхідних контейнерів за двома варіантами, а саме:
кількість відправлених контейнерів дорівнює кількості повернених;
кількість повернених дорівнює 60%.
У  випадку  60%  повернення  контейнерів,  сумарна  кількість  контейнерів,  що

знаходиться  в  обороті  майже вдвічі  більша,  ніж  у  варіанті  із  100 % поверненням.  Це
пояснюється  надлишками  поштових  контейнерів  у  пунктах  обміну,  спричиненими
несвоєчасним поверненням порожніх контейнерів.

У  процесі  обробки  пошти  велике  місце  займають  навантажувально-
розвантажувальні  роботи  і  внутрішньовиробниче  транспортування,  на  які  припадає
більше 30% загальних трудових затрат.

На сьогодні  в  усьому світі  спостерігається  стрімке  зростання  потоків  поштових
посилок (в АТ «Укрпошта» за останні роки – до 20% за рік,  не враховуючи ще більш
стрімкого  зростання  потоків  посилок  в  мережі  Інтернет-магазинів,  у  пересиланні  яких
«Укрпошта» бере певну участь).

Проблема  підвищення  продуктивності,  пов'язана  із  скороченням  тривалості
простою  автомобіля  під  навантаженням-розвантаженням  у  пунктах  відправлення  та
прибуття  вантажу,  залежить  від  ефективності  виконання  навантажувально-
розвантажувальних робіт,  тобто від виконання їх більш швидкими темпами і  за  більш
короткі  строки.  А  це  досягається  при  умові  організації  виробничого  процесу,
транспортного процесу та навантажувально-розвантажувальних робіт на належному рівні.

Гаращук М.В.
ОНАС им. А.С. Попова

0976639438m@gmail.com
Научный руководитель – д.т.н. Кадацкий А.Ф.

ОБЪЕКТЫ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

Аннoтация. Выполнен анализ альтернативнoй энергетики как одного из основных
направлений  повышения  энергетической  эффективности.  Рассмотрены  варианты
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испoльзования  возoбновляемых  истoчников  энергии  и  применения  сoвременных
эффективных технолoгий генерации электрическoй энергии.

Вo  всем  мире  oтмечается  рoст  спрoса  на  электрoэнергию. Учитывая
эконoмическую и эколoгическую ситуацию,  на бытовoм и гoсударственном урoвне все
чаще  вoзникает  вопрос  испoльзования  экoлогически  чистых  и  возoбновляемых
истoчников  энергии.  Постепеннo  происходит  перехoд  предприятий  на  альтернативные
виды энергии.

На автоматизированых обьектах почтовой связи так или иначе испoльзуются два
вида энергетических нoсителей,  тесно связанных между собой: ресурсы недр и гидро-,
тепло-  или  атомная  энергетика.  Вследствие  их  испoльзования  ежедневно  используется
напряжение  сети  для  питания  оборудoвания  (приборы технологический линий,  другое
oборудование), а также для пoдогрева вoды или отoпления. Учитывая фактoры пoставки и
потребления  энергонoсителей,  oтдельным  направлением  является  бесперебoйное  или
автoномное теплo- электрoснабжение.

Прoанализировав использoвания энергетических ресурсoв, мoжно прогнoзировать
рoст  использoвания  таких  альтернативных  и  вoзобновляемых истoчников  энергии  как:
ветровая энергетика, солнечная энергетика, гидроэнергетика, использование биомассы и
oтходов.  Вместе  с  этим  прoгнозируется  уменьшение  испoльзования  oрганических
ресурсoв недр (газ, нефть, угoль).

Международное  энергетическое  агентство  прогнозирует,  что  к  2030  г.  доля
электроэнергии,  добытой с помощью альтернативных источников, увеличится вдвое по
сравнению  с  сегодняшним  показателям,  который составляет  около  16%  от  всего
производства.  В  большинстве  развитых  стран,  включая: США,  Германию,  Испанию,
Швецию, Данию, Японию. Запланировано долю возобновляемых источников энергии в
общем энергобалансе довести до 20-50%. Европейская  комиссия считает,  что  в 2020 в
Европе пятая часть энергии будет производиться из экологически безопасных источников.

Планы  Украины  значительно скромнее:  согласно  энергетических  стратегий на
период дo 2035 гoда, доля возoбновляемых истoчников в генерации электрoэнергии в 2020
гoду дoлжен составлять 7%, а в 2025 - бoлее 13%.

На  данный  момент  в  Украине  есть  успешный  oпыт  создания  электрoстанций  с
испoльзованием  практически  всех  известных видoв  возoбновляемых и  альтернативных
истoчников энергии. Развитие альтернативнoй энергетики в Украине в ближайшие гoды
позволит:

обеспечить электричеством, теплом и топливом отдаленные районы Украины, где
транспортировки топлива трудоемкий и дорогостоящий процесс;

повысить  надежность  энергоснабжения  энергодефицитных  районов  Украины,
хотя и охваченных централизованным электроснабжением, но имеющих ограничения по
мощности или по видам энергии;

подтолкнуть Украинскую электроэнергетику к инновациям.
Следует отметить, что уже достаточно сделано в данном направлении: разработаны

различные конструкции установок, работающих на солнечной, ветровой, геотермальной
энергии,  энергии  биомассы  и  других  многочисленных  возобновляемых  источниках,
несмотря  на  все  это,  интенсивно  ведутся  научные  исследования.  Одним  из  самых
популярных способов выработки электроэнергии является использование электростанций
на  солнечных  элементах,  которые  применяются  сегодня  практически  во  всем  мире.
Сегодня  они  могут  использоваться  как  дополнительные  источники  электропитания,
работающие  совместно  с  другими  или  полностью  автономными  источниками.
Существуют  АСЕ  сo  стабилизированным  и  нестабилизирoванным  выходным
напряжениями [1].
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Функциональные  схемы  автонoмных  сoлнечных  электростанций  сoстоят  из  сoлнечных
батарей,  неoбходимой  мoщнoсти  -  для  преoбразoвания  сooлнечнoго  света  в  электрoэнергию;
импульсных  преoбразователей  пoстoянного  напряжения  -  для  приведения  плавающего
напряжения сoлнечных мoдулей и аккумулятoрных батарей к стабильнoму напряжению и зарядки
аккумулятoрных  батарей,  котoрые  мoгут  быть  oбъединены  в  контрoллер  заряда-разряда
аккумулятoрных  батарей;  аккумулятoрных  батарей  -  для  аккумулирoвания  и  хранения
электрoэнергии; автoномногo инвертора напряжения - для преoбразования постoянного тока в
переменный 220 В и питания бытовых электроприбoров.

Рисунок 1 - Схема автономной солнечной электростанции

Данный  вид  станций  может  быть  очень  легко  интегрирован  в  формат
коммерческих  станций с возможностью продажи электроэнергии в  сеть в  случае,  если
будут выполнены все необходимые для этого законодательные требования.

Автономные электростанции для собственного потребления выгодны еще и тем,
что  не  требуют  выполнения  проектов  на  присоединение  и  получения  лицензии.  А  из
длинного перечня разрешительной документации требуется только согласование с ДАБИ.
В итоге, срок реализации подобного проекта составляет 1-2 месяца и начинает экономить
электроэнергию с первой минуты запуска станции.

Выводы.
1. Использование  нетрадициoнных  и  вoзобновляемых  источникoв  энергии  для

энергоснабжения  объектов  почтовой  связи  способствует  повышения  энергетической
эффективности.

2. Для  выработки  и  претворения  в  жизнь  стратегии  развития  альтернативнoй
энергетики  имеется  и  сырье,  и  oпыт,  и  технические  и  технологические  наработки,  и
подготовка  соответствующих  квалифицированных  кадров  в  системе  высшего
образования.

Список литературы
1. Разработка и совершенствование энергетических систем с учетом имеющегося

потенциала  альтернативных  источников  энергии:  коллективная  монография  /  под  ред.
А.А. Холма, Т.А. Чайки, И.А. Яснолобый. - П. ООО НПП «Укрпромторгсервис», 2017. -
326 с.

2. Энергоэффективность  и  вoзобновляемые истoчники энергии /  Под общ.  ред.  
А. К. Шидловского. М .: Украинские энциклопедические знания, 2007. - 560 с.
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АВТОМАТИЗОВАНІ ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
ОБ’ЄКТІВ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛЬТЕРНАТИВНИХ

ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

Анотація. На сучасному етапі розвитку на виробництві широко впроваджуються
автоматизовані інтелектуальні системи. У роботі виконується аналіз автоматизованих
засобів  підвищення  енергоефективності  об’єктів  поштового  зв’язку та  дослідження
доцільності  побудови  автоматизованих  систем  управління   мікрокліматом  у
приміщеннях підприємства поштового зв’язку на базі найпоширеніших мікроконтролерів
AVR.

Сьогодні перед Україною гостро постала необхідність вжиття заходів з підвищення
енергоефективності  у  всіх  сферах  народного  господарства,  в  тому  числі  й  у  галузі
поштового  зв’язку.  Підвищення  вартості  енергоресурсів,  стрімка  зміна  клімату,
залежність від імпорту первинних енергетичних ресурсів України – все це є причинами
для  широкого  впровадження  методів  підвищення  енергетичної  ефективності  об’єктів
поштового зв’язку.

Незважаючи на те, що енергозбереження є сьогодні важливою світовою науковою
проблемою,   у  відкритих  джерелах інформації  майже відсутні   результати  досліджень
автоматизованих  засобів  підвищення  енергоефективності  об’єктів  поштового  зв’язку
України (з використанням альтернативних джерел енергії).

Тому,  використання  автоматизованих  засобів  підвищення  енергоефективності
об’єктів поштового зв’язку в умовах одночасного впровадження альтернативних джерел
енергії на підприємствах, що дозволяють підвищують енергоефективність будівель, є на
сьогодні взагалі дуже актуальною задачею для галузі зв’язку.

Аналіз  також  показав  що,  підвищення  енергоефективності  об’єктів  поштового
зв’язку можливо за рахунок їх автоматизації, яка спрямована на ефективне використання
енергоресурсів, мінімізації існуючих на підприємствах енергетичних втрат.  

У  роботі  доведено,  що  аналіз  автоматизованих  засобів  підвищення
енергоефективності на підприємствах галузі зв’язку доцільно звести до таких як: зовні –
інтелектуальні  альтернативні  джерела  енергії  (наприклад,  автоматизовані  сонячні  та
вітрові  електростанції);  всередині  –   системи  виробничого  освітлення,  вентиляції  та
кондиціювання  систем  тепло-  та  водопостачання,  електроживлення  та
електрогопостачання, що сприяє впровадженню засобів автоматизації, пошуку шляхів та
методів підвищення енергоефективності об’єктів поштового зв’язку в цілому.

Актуальнішим стає використання автономних джерел енергії, у тому числі енергії
сонця та вітру, що веде до зменшення впливу на навколишнє середовище. 

Тому,  у  роботі  пропонується  використати  підхід  до  побудови  систем
автоматизованого керування електроспоживанням підприємств, у тому числі поштового
зв’язку,  заснований на базі  відновлювальних альтернативних джерел енергії,  у  вигляді
сукупності взаємозалежних структур (рис. 1). 

Як випливає із [1, 2], необхідним та актуальним є використання новітніх технологій
для  комутації  електричної  мережі  та  автоматизованої  електростанції  на  базі
альтернативного джерел енергії  (АЕАДЕ)  з можливістю прогнозування їх енергетичних
параметрів. 

Аналіз  різних  джерел  інформації  привів  до  схеми  побудови   АЕАДЕ  –
автоматизованої  електростанції  (з  автоматизованим  розподільним  пристроєм)  на  базі
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альтернативного  джерела  енергії  (сонячна  або  вітрова  електростанція)  з  можливістю
підключення до промислової мережі (рис. 1) [1, 2].

Рисунок 1 – Структурна схема автоматизованої електростанції на базі альтернативного
джерела енергії

Наприклад, у роботі з метою аналізу можливісті використання сучасного  АЕАДЕ
для  підвищення енергоефективності  об’єктів поштового зв’язку  було проаналізовано та
обґрунтовано  обрану  стуктуру  побудови  електростанції  на  основі  вітроенергетичного
комплексу (ВЕК) [1, 2]. 

Створення  вітрової  електростанції  на  базі  автономної  вітроустановки  дозволяє
виробляти  й  накопичувати  в  АБ  електроенергію  за  наявності  вітру,  при  штилі
використовувати  акумуляторні  батареї  (АБ),  а  за  необхідності  використовувати
промислову мережу для додаткового електропостачання.. 

При аварійній ситуації чи виході з ладу ВЕК, розподільчий пристрій автоматично
підключає  споживача  до  мережі  [1].  У  випадку,  коли  відбувається,  за  рядом  причин,
недостатнє генерування електричної енергії ВЕК, то розподільчий пристрій автоматично
підключає  до  системи  електропостачання  споживача  мережу,  як  додаткове  джерело
електричної  енергії  [1].  Таким чином промислова мережа вже є  додатковим джерелом
електричної енергії [2].

Також  під  час  виконання  роботи  було  проаналізовано  структуру,  склад   та
особливості функціонування автоматизованої системи управління сонячної електростанції
залежно від положення Сонця та її підсистема керування електроенергією [4]. Показано
склад  и  функціонування  автоматизованої  сонячної  електростанції  (АСЕ),  у  якої
запрограмований  мікроконтролер  забезпечуе  автоматичне  вирішення  задач  збору
інформації,  її  первину обробку та вироблення управляючих впливів (рис.  2).  На рис.  2
показано склад автоматизованої  сонячної  електростанції  з  можливістю підключення до
промислової  мережі.  Обрана  система  управління  повинна  підтримувати  максимальне
отримання електроенергії [3].

Рисунок 2 – Склад автоматизованої сонячної електростанції з можливістю підключення до
промислової мережі

Також під час виконання роботи було проаналізовано автоматизовану систему для
реалізації задачі управління мікрокліматом у приміщенні підприємства поштового зв’язку.
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Показано склад і функціонування автоматизованої системи управління мікрокліматом у
середині приміщення. 

З метою проведення досліджень був розроблений демонстраційний макет на базі
найпоширеніших  мікроконтролерів  AVR та  відповідне  програмне  забезпечення  для
мікроконтролеру автоматизованої системи управління мікрокліматом у приміщенні.

У роботі був проведен аналіз результатів досліджень та зроблені рекомендації, які
говорять про доцільність використання автоматизованих систем керування мікрокліматом
у приміщенні підприємства поштового зв’язку та підвищення енергоефективності об’єктів
поштового  зв’язку  за  рахунок  впровадження  засобів  автоматизації  електростанцій  з
використанням альтернативних джерелах енергії.
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АНАЛІЗ НАДІЙНОСТІ БІНАРИЗАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ РУКОПИСНИХ СИМВОЛІВ
ПОШТОВОГО ІНДЕКСУ У СИСТЕМІ ТЕХНІЧНОГО ЗОРУ ПО СТАТИСТИЧНІЙ

ВИБІРЦІ

Анотація. Розглядається проблематика мінімізацї загальної помилки бінаризації
графічних зображень за критерієм Зігерта–Котельникова, на прикладі рукописних цифр
поштового  індекса  з  визначенням  оптимального  порогового  рівня  квантування
відеосигалу по статистичній вибірці символів поштових індексів України.

Бінаризація графічних зображень, до яких належать рукописні символи поштового
індексу (ПІ), виконується шляхом  порівняння амплітуди  аналогового відеосигналу  Uc

сформованого  оптико-електричним  перетворювачем  (ОЕП)  з  пороговим  рівнем U0  з
застосуванням  порогового  пристрою   –  компаратора   або  більш досконалого  аналого-
цифрового перетворювача. Стосовно забезпечення достовірності  отриманого цифрового
зображення  у  системі  технічного  зору  (СТЗ)  бінаризація  потребує   вирішення  двох
основних задач: визначення необхідної величини відношення сигнал/шум, що забезпечує
виявлення відеосигналу лінії  зображення з заданою ймовірністю помилки (як еталонне
значення приймається значення 1х10-3 помилки людини оператора  в системі «людина-
машина»,  наприклад,  в  системі  відео-кодування  поштових  відправлень)  та  величини
порогового  рівня   бінаризації  (квантування)  аналогового  відеосигналу,  що  забезпечує
мінімальну ймовірність помилки [1, 2, 6].

Вирішення першої задачі дозволяє визначити апаратні засоби для реалізації СТЗ,
вимоги до носіїв інформації. наприклад паперу та нанесення ліній символів  ПІ (ширина,
контрастність колір та інше).
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Вирішення  другої  задачі  забезпечує  можливість  адаптивного  програмного
регулювання оптимального порогового рівня бінаризації (квантування).

Відношення  сигнал/шум   φ  на  вході  порогового  (розв’язуючого)  пристрою
визначають як відношення абсолютного значення перевищення середнього значення рівня
відеосигналу Uc зчитування лінії символа ПІ над середнім значенням рівня відеосигналу
зчитування  фону носія   Uф до середньоквадратичного  значення  шуму  шф [1],  яке  у
практичному сенсі  визначається через  потужність (дисперсію) шумової складової,  що
розсіюється на резисторі з опором в 1 Ом [1]. 

Помилки  в  роботі  порогового  пристрою  зумовлені  двома  умовами  –  низькою
амплітудою  відеосигналу  та  високою  амплітудою  складової  шуму,  що  призводить
відповідно до помилок видів: пропуск сигналу та хибне виявлення сигналу, які зумовлені
винятково відношенням сигнал/шум φ [1]. 

Специфікою  бінаризації  відеосигналу  в  СТЗ,  на  відміну  від  сигналів  в  каналах
зв’язку,  є   непостійне  середньоквадратичне  значення  шуму  ш для  умов  виникнення
помилок  «пропуск  сигналу»  та  «хибне  виявлення  сигналу».  Це  потребує  визначення
середньоквадратичного  значення  шуму сигналу  шс через   значення  ш  та  К –
контрастності,  яке, у  свою  чергу, визначається  через  відношення  інтегральних
коефіцієнтів відбиття лінії зображення та носія[1].  

Необхідна величина сигнал/шум визначається на основі застосування статистичних
критеріїв виявлення сигналу на фоні шуму [1, 2, 6]. При застосуванні ОЕП для введення
графічних зображень – символів ПІ у пристрій їх розпізнавання, пропуск сигналу та його
хибне  виявлення  мають  однакову  важливість,  тому  надійність  порогового  пристрою
визначається з застосуванням  критерію Зігерта–Котельникова  [1], згідно якого  загальна
ймовірність помилки визначається за формулою 

101010з PPPPP  ,
де  P01  та  P10,  відповідно,  апостеріорні ймовірності  пропуску сигналу   та його хибного
виявлення,  що визначаються  через  параметри  відеосигналу Uф,  Uc,  шф,  с і  значення
напруги  порогового  рівня  U0,  а  P0  та  P1,  відповідно,  апріорні  ймовірності  пропуску
сигналу  та  його  хибного  виявлення,  що  визначаються  шляхом  статистичного  аналізу
кількості ліній символів ПІ у рядку його сканування та їх ширини у вигляді [1],

пзклшл0 )()( lXMXMP  ,
та

P1 = P0 = 1,
де )( шлXM – математичне очікування ширини лінії зображення;  )( клXM – математичне
очікування кількості ліній у рядку сканування.

У даному разі математичне очікування )( вXM  кількості ліній у рядку сканування

як статистичного параметра ix  визначається у вигляді 
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де ix –   може приймати  значення   для  п’ятизначного  рукописного  поштового  індекса
України,  розробленого  в  ОНАЗ  ім.  О.С.  Попова, у  межах  х5 …  х5;  im –  число
зареєстрованих  реалізацій  параметра,  які  мають значення  

ix ;  1 2
...

n
N m m m    –

загальна кількість реалізацій (вимірювань) параметра – статистична вибірка. 
Для визначення пошукового значення оптимального порогового рівня бінаризації

U0,  що  забезпечує  мінімальне  значення  загальної  ймовірності  помилки  застосовується
допоміжне значення відносного порогового рівня  ac  як відношення відносного значення
амплітуди  порогового  рівня  (відносно  значення  амплітуди  фонової  складової  Uф  )  до
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такого ж відносного значення амплітуди сигналу і у свою чергу, визначає  оптимальний
пороговий рівень U0 у вигляді

)( cфcф0 UUaUU  .
У  даному  разі  застосовується  спрощений  вираз  формули  для  обчислення

відносного  порогового  рівня ас  без  урахування  параметрів  P0  та  P1 і  φ,  яка  дозволяє
збільшити швидкодію СТЗ необхідну для забезпечення реального масштабу часу потоку
листів в листосортувальній машині (в полі зору) та коректність обчислень, і має вигляд

ас = [1 – (1-K)-1/2]/K,

де K = Uф - Uc/ Uф  – контрастність лінії символу ПІ.
 Для  коректності  статистичних  досліджень  виконується  побудова  полегону

накопичених частот значень кількості ліній символів ПІ у рядку їх сканування
ix  в шести

інтервалах  дослідження  і   графіка  (кумуляти)  функції  розподілу  з  визначенням
математичного  очікування,  дисперсії  середньоквадратичного  відхилення  х та
графоаналітичним розрахунком репрезантивності статистичної вибірки за законом «трьох
сігм».

Рисунок 1 - Фрагмент інтерфейсу програми моделювання  операцій пошуку, бінаризації,
центрування і матричного подання нормалізованих рукописних символів  ПІ у СТЗ

Для  порівняльного  аналізу  надійності  автоматичного   зчитування  рукописних
символів  ПІ   використовувались  статистичні  вибірки   рукописних  стилізованих  7-ми
сегментних, 9-ти сегментних і  нормалізованих   поштових індексів України. Геометрична
модель нормалізованого рукописного п’ятизначного ПІ наведена на фрагменті інтерфейсу
(Рисунок  1)  програми  моделювання   операцій  бінаризації,  пошуку  зображення  ПІ,
центрування і матричного подання  його символів в СТЗ для подальшого їх розпізнавання
[1, 3, 4, 5].
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ТА ВИБОРУ ВІТРОГЕНЕРАТОРНОЇ
УСТАНОВКИ

Анотація.  В  даній  роботі  розглядаються  сучасні  тенденції  розвитку  вітрових
електростанцій, що можуть бути шляхом вирішення проблеми видобигу електроенергії,
споживаної з традиційних джерел.  Розглянуто особливості вибору, а також розрахунку
основних компонентів, необхідних для роботи вітрогенераторної установки. 

Освоєння енергії вітру у всьому світі, в останні роки, відбувається досить стрімко.
Лідерами на даний момент є Китай і США, однак, і решта світу поступово розвиває цей
перспективний напрям «чистої» енергетики, що базується на невичерпному природному
ресурсі  -  енергії  вітру.  З  кожним  роком  в  світі  встановлюється  все  більше  і  більше
вітрогенераторів, і в наявності тенденція до подальшого використання даної технології.

Даний вид енергії набирає поширення не тільки на великих станціях, а й у побуті
для приватного використання. Часто встановлюють домашні вітрові електростанції (далі-
ВЕС) не тільки з «готових» фірмових збірок, а й сконструювавши власноруч. Часто такі
ВЕС можуть бути в кращому випадку малоефективними, а в гіршому - короткочасними
або неробочими. Причина - при складанні не був проведений розрахунок вітрогенератора
належним чином.

 Погодьтеся,  не  хотілося  б,  витративши  час  і  кошти  на  реалізацію  проекту,
отримати  малоефективну  установку.  Тому  важливо  зрозуміти,  як  зробити  розрахунок
вітрогенератора, і за якими параметрами підібрати основні робочі вузли вітряка, чому і
присвячена дана робота.
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Рисунок 1 - Схема підключення вітрогенератора та комплектуючих

Розрахунок вітрогенераторної установки
Такі розрахункові параметри, як швидкість вітру і характерний йому напрямок для

певної території - це важливі розрахункові параметри. Ними в якійсь мірі визначається
той  рівень  потужності  вітряка,  який  буде  реально  досяжний.  Процес  цей  носить
довгостроковий  характер  (не  менше  одного  місяця),  що  цілком  очевидно.  Обчислити
максимально  ймовірні  параметри  швидкості  вітру  і  його  найчастіший  напрямок
неможливо  одним  або  двома  вимірами.
Далі необхідно визначитись з необхідною згідно потреб потужністю  N вітрогенератора,
яку можна розрахувати за формулою [1]:

де  p  -  щільність  повітряних  мас,  S  -  загальна  обдувана  площа  лопатей  гвинта,  V  -
швидкість повітряного потоку, N - потужність потоку повітря.

Ступінь  швидкохідності  гвинта  Z із  обертанням  в  будь-якій  з  площин  можна
розрахувати за допомогою формули [1]:

де:Z  -  ступінь  швидкохідності  гвинта,  L  -  розмір  довжини  описуваної  лопатями
окружності, W - швидкість (частота) обертання гвинта, V - швидкість потоку повітря.

Відштовхуючись  від  цієї  формули,  можна легко розрахувати  число обертів  W -
швидкість обертання.

Також  одним  із  важливих  показників  являється  крок  гвинта H,  який  можна
розрахувати за формулою [1]:

Де 2π – константа (2 3.14), R – радіус, що описується лопаттю, tgα – кут пересіку .

Важливим етапом для вітряків являється вибір генератора.
Маючи розрахункове значення числа обертів гвинта W, отримане за вищеописаною

методикою, можна вже підбирати (виготовляти) відповідний генератор.
Наприклад,  при  ступені  швидкохідності  Z  =  5,  кількості  лопатей  -  2  і  частоті

обертів - 330 об/хв, при швидкості вітру 8 м/с потужність генератора, приблизно, повинна
складати 300 Вт.

Розрахунок і вибір контролера заряду
Розрахунок контролера заряду акумуляторної батареї (АКБ) зводиться до підбору

електричної  схеми  приладу,  яка  б  відповідала  розрахунковим  параметрам  вітрової
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системи. Бажано підбирати пристрій, схема якого забезпечувала б функцію легкого старту
в умовах перебігу слабких потоків повітря. 

Підбір акумуляторної батареї для системи
На  практиці  використовуються  акумулятори  різного  типу,  і,  майже  всі  цілком

придатні  для  використання  в  складі  вітряної  енергосистеми.  Але  конкретний  вибір
доведеться робити в будь-якому випадку. Залежно від параметрів системи вітряка, підбір
акумулятора ведеться по напрузі, ємності, умовам заряду.

При  наявності  в  складі  вітрогенераторних  установок  професійно  виконаного
контролера  заряду,  що  має  повноцінну  систему  автоматики,  раціональним  буде
застосування акумуляторів типу AGM або гелієвих.

Розрахунок інвертора
Слід врахувати, що кількість акумуляторних батарей для мінімальної потужності

має  становити  не  менше  10  штук,  і,  бажано,  під  напругу  24В.  На  таку  кількість
акумуляторних  батарей АКБ  вже  є  сенс  встановлювати  інвертор –
перетворювач постійного струму в змінний однофазний або багатофазний струм, силовий
генератор змінного струму[3]. 

Розрахувати потужність інвертора можна наступним чином:
1. Підсумувати потужність всіх споживачів.
2. Визначити час споживання.
3. Визначити пікове навантаження.
На основі вищезазначених характеристик щодо вибору комплектуючих елементів

вітрогенераторної установки, можна дійти висновків:
1. На  сучасному  етапі  розвитку  енергетики,  альтернативні  джерела  набувають

великої актуальності та затребуваності, в тому числі вітрогенераторні електростанції.
2. За  рахунок  вітрових  електроустановок  можна  збільшити  економію

електроенергії, споживаної з традиційних джерел, чим можна покращити як екологічне,
так і економічне становище країни.

3. Слід  враховувати  кожен  фактор  для  вдалого  вибору  та  встановлення
вітрогенераторної установки як для домашнього використання, так і на підприємстві.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМОЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРІВ  НА
ПІДПРИЄМСТВАХ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

Анотація. У  докладі  розглядається  можливість  використання
термоелектрогенераторів  на  основі  елементів  Пельтьє  для  живлення  різноманітних
інтелектуальних  автоматизованих  пристроїв  на  підприємствах  поштового  зв’язку.

74-а науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу,
 науковців, аспірантів та студентів

24

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC


Секція 5. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Актуальністю дослідження є необхідність переходу на альтернативну енергетику для
зменшення антропогенного впливу на довкілля та поширення енергоефективних проектів
на  базі  Інтернету  Речей.  У  докладі  також  наведені  результати  досліджень  зразка
термогенератора.

Актуальність  переходу  на  джерела  альтернативної  енергетики  зумовлена
необхідністю зменшення антропогенного впливу на довкілля. Одним з варіантів реалізації
цього є використання термоелектричних генераторів (ТЕГ) на основі елементів Пельтьє,
які  можна  використовувати  для  живлення  малоспоживаючих  вузлів,  що  активно
використовуються  в  автоматизованих  системах,  у  тому  числі  і  на  підприємствах
поштового  зв’язку.  Насамперед,  це  стосується  перспектив  забезпечення  електричною
енергією  малопотужних  датчиків,  виконавчих  механізмів  та  органів  керування  від
наявних джерел енергії у тому числі і від джерел тепла. 

Перевагою ТЕГ на основі елементів Пельтьє є відсутність рухомих механізмів та
деталей, які зношуються, що дозволяє встановити пристрій на будь-яку поверхню та не
потребує  витрат  на  обслуговування.  На  сьогоднішній  день  елементи  Пельтьє  широко
використовуються в системах охолодження, але їх властивість виробляти енергію поки що
залишається непоміченою через відносно низький їх коефіцієнт перетворення.

У  доповіді  розглянуто  особливості  конструювання  термогенераторів  на  основі
елементів  Пельтьє,  за  допомогою  яких  у  тестовому  режимі  було  забезпечено  роботу
сенсорної мережі на базі Інтернету Речей.

Основою генератора є елемент Пельтьє, розміщений на поверхні мідного радіатора
від чіпсету материнської плати, необхідного для рівномірного розподілення тепла по всій
площині поверхні елементу (рис. 1). Для зменшення теплового опору між радіатором та
елементом Пельтьє було нанесено термопасту МХ-4. З іншого боку, що виступає в ролі
приймача  тепла,  було  нанесено  парафіновий  віск,  який  є  відмінним  матеріалом  для
зберігання  тепла.  Завдяки  цьому,  на  поверхні  елементу  завжди  присутня  різниця
температур,  що  забезпечує  відносну  сталість  цього  джерела  струму.  Накопичувачами
електричного заряду виступають шість конденсаторів встановлених на друкованій платі
системи збору енергії. 

Вихідна напруга термоелементу залежить від різниці температур, яка становить від
20 мВ  до  500 мВ,  цих  значень  недостатньо  для  живлення  більшості  автоматизованих
пристроїв.  Тому  для  підвищення  вхідної  напруги  було  використано  спеціалізовану
мікросхему для систем збору енергії LTC3108-1, що дозволяє підвищити напругу такого
рівня до величин від 2,5 В до 4,5 В. 

Мікросхема  LTC3108-1  є  спеціалізованим  інтегрованим  імпульсним
перетворювачем  постійної  напруги  підвищувального  типу,  що  використовує  у  якості
накопичувача енергії компактний SMD-дросель LPR6235-752SMRB виробництва компанії
Coilcraft з коефіцієнтом трансформації 1:100.
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Рисунок 1 - Зовнішній вигляд та принципова схема ТЕГ на основі елементів Пельтьє
Результати випробувань ТЕГ наведені  на рис.  2. Під час проведення досліджень

ТЕГ було  встановлено  на  металевому  кронштейні в  зоні  вантажно-розвантажувальних
робіт  на  складі  одного  із  відділень  Нової  пошти.  У  якості  навантаження  ТЕГ
використовувався датчик присутності системи контролю доступу, що експлуатується на
підприємстві.  Через  особливості  розташування  ТЕГ,  він  знаходився  у  зоні  постійного
обміну  повітрям  між  клієнтською  капсулою  та  зовнішнім  середовищем,  різниця
температур  повітря  між  якими  інколи  досягала  40°C.  Як  видно  із  графіку,  ТЕГ
забезпечував живленням датчик присутності напругою близько 2,35 В та струмом майже
1 мА протягом всього робочого дня. 

Рисунок 2 - Результати досліджень ТЕГ

Таким  чином,  коливання  температури  у  технологічних  приміщеннях  відділень
Нової  пошти  є  перспективним  джерелом  енергії  для  живлення  малопотужних
автоматизованих пристроїв, яке можна використати за допомогою ТЕГ.
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ОНАЗ ім. О.С. Попова

СИНТЕЗ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ГРАМАТИКИ ОПИСУ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ
КЕРУЮЧИХ ДІЙ МАНІПУЛЯТОРА ПОРТАЛЬНОГО РОБОТА

СКЛАДУВАННЯ ВАЖКОЇ ПОШТИ

Анотація.  Розглядається  алгоритм  визначення  семантики  ланцюжків
безконтекстної граматики, опис символів нетермінального  та термірального словників,
вірно  побудованих  формул  і  операторів   для  складання   таблиці правил  підстановки
керованої  граматики та побудови дерева  виводу  ланцюжків  мови  опису  для  розробки
алгоритмічного та програмного забезпечення операцій складування посилок і бандеролей
з застосуванням маніпулятора портального робота.

За  лінгвістичного  підходу  опис  об’єктів  керування  (ОК)  виконується  на  основі
застосування  формалізованої  мови,  що  побудована,  у  певному  сенсі,  за  аналогією  з
природною мовою у вигляді множини речень, які визначені на деякому алфавіті в рамках
обмежень правил формальної граматики.  Такі обмеження дозволяють значно скоротити
складність  опису  та  процедур  ідентифікації  станів  ОК,  а  також  уникати  ситуацій
неоднозначностей виразів мови опису, які призводять до відмови.

Застосування  сукупності  граматичних  правил  на  множині  V  символів  алфавіту
породжує формальну мову L(G) – множину ланцюжків, що задовольняє двом умовам:

–кожний ланцюжок складається тільки із термінальних символів, тобто є 
термінальним реченням; 

–кожний ланцюжок може бути виведений шляхом відповідного застосування 
правил підстановки  із множини {P}. 

Граматики з формалізованою семантикою забезпечують можливість перетворення
породженого ланцюжка у деяке формалізоване подання значення його змісту – семантики.
Такий підхід дозволяє розширити породжуючі граматики за рахунок: формалізації опису
семантики  (параметрів)  непохідних  елементів  у  відповідності  з  синтаксичними
відношеннями,  операторами  та  семантичними  правилами  асоційованими  з  правилами
підстановки  граматики;  застосування  множини  функцій  і  правил  безпосередньо  не
пов’язаних  з  правилами  підстановки, наприклад,  попередні  дані  для  визначення  ознак
стану ОК [1].

За  лінгвістичного  (синтаксичного)  підходу  задача  синтаксичного  аналізу
розглядається  як  задача  ідентифікації  станів  керованого  об’єкта  та   відповідних  їм
сформованих керуючих дій, а граматика, що породжує синтаксично правильні ланцюжки
розглядається як граматика ідентифікації.

Змістовна інформація (семантика) ланцюжка, що підлягає синтаксичному аналізу,
визначається через семантичні ознаки окремих символів такого ланцюжка, а саме через
ознаки  кожного  нетермінального  символу  з  словника  VN,  який  виявляється  в  процесі
розбору за правилами підстановки конкретної безконтекстної граматики. 

Семантичні  ознаки  символів  m правил підстановки  визначаються  застосуванням
для кожного з  останніх,  семантичних правил,   які  уводяться  до складу безконтекстної
граматики шляхом визначення для кожного символу A  (VN  VT) підмножин Rс(A) та
Rу(A)  відповідно,  синтезованих  та  успадкованих  ознак,  що  утворюють  скінченну
множину R(A) ознак за виконання умов: Rc(A)  Rу(A) = ; R(A) = ; Rу(S) =  [1].

Семантичне правило ставить у відповідність певним ознакам символів  величину
деякої ознаки.  Отже при появі символу А  у дереві граматичного розбору вибирається
одне значення ознаки r  R(A) із множини  Dr  можливих значень [1]. 
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Алгоритм  визначення  семантики  ланцюжків  безконтекстної  граматики  з
застосуванням семантичних правил передбачає наступні дії:  

1. Для довільного (необхідного) ланцюжка x виконується його вивід із початкового
символу S у вигляді дерева виводу, кожна вершина якого відповідає застосуванню i-го

правила підстановки і має позначку у вигляді відповідного символу 0
A
i .

Установлюється відповідність символу А вершині його ознаки r  R(A).
2. Установлюється  значення y =  fijr(y1, y2, …, yt) ознаки r для даної вершини за

умови, що у відповідному семантичному правилі  всі ознаки мають величини y1, y2, …, yt
для відповідних вершин. Розширення безконтекстної  граматики при VN  = {S, L, B} та
VT = {0, 1, ·} для  опису  чисел  за  двійкової  системи  числення  виконується  шляхом
визначення  для  множини  {P}  правил  підстановки,  ознак  символів  граматики,  множин
величин ознак та семантичних правил [1].

3. Множини  величин  ознак  визначаються  у  вигляді:  Dl, Ds – множини  цілих
чисел; Dv – множина  раціональних  чисел  (множини  ознак  термінальних  символів
вважаються порожніми.

4. Семантика ознак визначається у вигляді: v – «величина» символу; s – «позиція»
символу;   l – «протяжність» символу. Отже, кожний символ із символів В, L, S має: В –
«величину» та  «позицію»  відповідно  v(B) та  s(B); L –  «протяжність» та  «позицію»
відповідно l(L) та s(L); S –«величину» v(S).

5. Визначення  семантичних  правил  для правил  підстановки (1) … (6)  [1]:
(1):v(S) = v(L), s(L) = 0 …(6): v(B) = 2s(B).

6.  Побудова дерева виводу ланцюжка у визначеній за пп. 1 … 5 безконтекстній
граматиці з формалізованою семантикою. 

У  результаті  виконання  алгоритму  визначення  семантики  ланцюжків
безконтекстної  граматики  з  застосуванням  семантичних  правил, семантика  ланцюжка,
наприклад двійковий код 1011 конфігурації захвата – команди виконання певних напрямів
руху маніпулятора ідентифікується  деревом виводу  як значення десяткового числа 11
поданого двійковим записом.

Для забезпечення умов прозорості  граматики опис умов переходів та операторів
виконується  у  неформальному  вигляді.  На  прикладі  автоматизованого  складування
посилок  (надалі –  поштового  відправлення  (ПВ))  опис  керування  маніпулятором  з
застосуванням захвата у якості його виконуючого органа, включає крім основних операцій
руху ланок маніпулятора та захвата і режимів роботи також допоміжні операції аналізу
розмірів,  маси,  жорсткості  ПВ  та  коефіцієнту  тертя  його  запакування  до  робочих
поверхонь робочого органу, а також аналізу наявності адресних ознак для автоматичного
складування,  у  якості  яких  може  використовуватись  поштовий  індекс,  машинописна
адреса та штриховий код [1, 3, 4]. 

Основні  символи  нетермінального  словника  граматики  мають  наступну
мнемоніку: S – початковий символ; ПНПВ – попереднє накопичення  ПВ; АРП – аналіз
розмірів  ПВ; ЗПВ–  захват  ПВ;  СПВ  –  сепарування  ПВ;  КПВ – кантування  ПВ;
УАОПВ – зчитування адресних ознак ПВ; ІКЗПВ – ідентифікація комірки зберігання ПВ;
ВКЗРЗ – вибір конфігурації захвата режиму завантаження; ВВКЗ– вибір вільної комірки
зберігання ПВ; ЗПВВКС – завантаження ПВ у комірку складу; ВКЗРР – вибір конфігурації
захвата режиму розвантаження; РПВКС – розвантаження ПВ з комірки складу; ТПВСВ –
транспортування  ПВ  до  столу  видачі.  УККМПО  –  уведення  команд  керування
маніпулятором з пульта оператора; КРЗМ – контроль робото здатності маніпулятора.

Мнемоніка  основних  символи  термінального  словника  включає  наступні
позначення: нкпв  –  накопичувати  ПВ;  крпв –контролювати  розміри  ПВ;  кдрпв –
контролювати  допустимість  розмірів  ПВ;  зпв  –  захопити  ПВ;  іраопв  –ідентифікувати
розміщення  адресних  ознак  ПВ;  заопв  –  зчитувати  адресні  ознаки  ПВ;
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ікзпв – ідентифікувати  комірку  завантаження  ПВ;  ікзрз – ідентифікувати  конфігурацію
захвата  для  режиму  завантаження;  зпвкс – завантажити  ПВ  у  комірку  складу;
ікзрр – ідентифікувати  конфігурацію  захвата  для  режиму  розвантаження;
рпвкс – розвантажити ПВ з комірки складу; тпвдсв – транспортувати ПВ до столу видачі;
кшрлм– контролювати швидкість руху ланок маніпулятора (ЛМ); ккплм– контролювати
кінцеві  положення  ЛМ;  кккмп  –  контролювати  команди  керування  маніпулятором  з
пульта оператора; крлм – контролювати роботоздатність  ланок маніпулятора.

Неформальний опис вірно побудованих формул Qi та операторів Aj :

Q1 – ПВ є об’єктом  переміщення (транспортування) ;

Q2 – ПВ є об’єктом маніпулювання (кантування);

Q3 – ПВ  має напрямок  переміщення;

Q4 – ПВ має параметри допустимих розмірів; 

Q5 – ПВ має  ознаки автоматичного адресування;

Q6 – ПВ є кантованим;

Q7 – ПВ є складованим;

Q8 – комірка  має ознаку заповнення;

A9 – вилучити із опису ПВ параметр (опис) його розмірів;

A10 – вилучити із опису ПВ параметр ознаки кантування;

A11– увести в опис ознаку завантаження ПВ у  комірку складування.

A12 – увести в опис ознаку розвантаження ПВ з  комірки складування.

У відповідності  до наведених вище:  алгоритму визначення семантики ланцюжків
безконтекстної граматики, описів символів нетермінального  та термірального словників,
формул  і  операторів  складається   таблиця правил  підстановки  керованої  граматики  та
дерево  виводу  ланцюжків  мови  опису  для  розробки  алгоритмічного  та  програмного
забезпечення операцій складування ПВ з застосуванням маніпулятора портального робота
[5, 6].
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ОНАЗ ім. О.С. Попова
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АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ В
АВТОМАТИЧНИХ ПОШТОВИХ СТАНЦІЯХ

Анотація.  Проведено  аналіз  використання  технології  Інтернет  речей  в
автоматичних поштових станціях.

Автоматична  поштова  станція  −  це  станція  прийому  і  видачі  малогабаритних
поштових  відправлень  (замовлень  Інтернет-магазинів  і  компаній  дистанційної  торгівлі,
пакетів документів і відправлень корпоративних клієнтів, а також посилок), яка працює в
режимі самообслуговування без перерв. В свою чергу, поштовий автомат або поштомат
являє  собою автоматизований пункт  видачі,  тобто  захищений  термінал  з  вбудованими
комірками,  обладнаний терміналом оплати  послуг.  Основними перешкодами на  шляху
широкого впровадження поштоматів в Україні є їх висока собівартість та висока вартість
побудови обчислювальної мережі управління поштоматами.

За минулі кілька років були проведені значні дослідження систем Інтернету речей
(Internet of Things, IoT). Охвачено широкий спектр областей, в тому числі  радіочастотна
ідентифікація  об’єктів,  сенсорні  мережі,  міжмашинна взаємодія,  моніторинг,  керування
конфіденційністю  і  т.  д.  Використання  цих  технологій  дозволить  істотно  зменшити
собівартість  поштоматів  та  витрати  на  організацію  мережі  управління,  тому  проблема
аналізу  використання  концепції  Інтернет  речей  в  автоматичних  поштових  станціях  є
актуальною.

Станадартна апаратна конфігурація окремого поштомату може бути реалізована на
базі  промислового  комп'ютера,  до  якого  через  інтерфейс  RS-232 під'єднані:  контролер
комірок, сканер і принтер штрих-кодів, принтер чеків і купюроприймач.

При  такій  побудові  всі  поштомати  можна  об’єднати  в  загальну  мережу  з
архітектурою  у  вигляді  триланкової  моделі  «клієнт-сервер».  Взаємодія  поштоматів  з
сервером мережі  поштоматів  може здійснюватись  за  протоколом SOAP (Simple  Object
Access Protocol – простий протокол доступу до об'єктів на базі мови XML), який визначає
правила передачі повідомлень мережею Internet між різними прикладними системами.

Поштомат  взаємодіє  з  сервером  мережі  поштоматів  засобами  протоколу  SOAP.
Даний сервер обмінюється інформацією з сервером управління та контролю роботи за
протоколом HTTP. 

Сервер управління та контролю роботи є зовнішнім. Зовнішній сервер виконує такі
функції,  як  формування  штрих-коду  поштового  відправлення  та  розрахунок  вартості
доставки й т.п. Сервер мережі поштоматів є сполучною ланкою між зовнішнім сервером і
поштоматом.

Використання протоколу SOAP дає можливість створювати Web-служби настільки
ж оперативно,  наскільки швидко будуть написані  повідомлення SOAP для програмних
викликів  існуючих додатків,  а  потім розмістити ці  додатки на  простих Web-сторінках.
Крім  того,  є  можливість  використовувати  виклики  SOAP  в  виділених  додатках  і
створювати додатки, які можна переносити на Web-сторінки інших розробників. 

Таким  чином,  виконаний  аналіз  можливості  реалізації  автоматичних  поштових
станцій та пунктів видачі – поштоматів, за технологією Інтернет речей показав, що такий
підхід  є  перспективним.  Сферою  наступних  досліджень  є  використання  технологій
міжмашинної  взаємодії,  моніторингу  та  керування  конфіденційністю  для  організації
мережі управління поштоматами.
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АНАЛІЗ НАДІЙНОСТІ КЛАСИФІКАТОРА РУКОПИСНИХ ЦИФР  ПОШТОВОГО
ІНДЕКСУ

Анотація.  Розглядається  проблематика  оптимізації  вибору  типів  шрифтів  для
стилізованих  та  нормалізованих  рукописних  поштових  індексів,  стосовно  мінімізації
ймовірності  помилки  їх  автоматичного  розпізнавання  та  виправлення  помилок  із
застосуванням класифікації за відстанню Хемінга та коефіцієнта кореляції Пирсона.

Підвищення  надійності  автоматичного  зчитування  адресних  ознак  поштових
відправлень  є  одним  із  основних  чинників  вдосконалення  сучасних  технічних  засобів
поштового зв’язку. Різноманітність нанесення  найбільш зручних для споживача послуг
поштового зв’язку рукописних адресних ознак  на поштові відправлення породжує значні
труднощі  розробки  та  впровадження   ефективних  стосовно  надійності  та  швидкодії
пристроїв їх розпізнавання[1, 2, 3]. Подолання таких труднощів досягається обмеженнями
на  види  шрифтів  стосовно  забезпечення  таких  вимог  їх  ефективного  автоматичного
зчитування  як:  висока  контрастність,  наявність   характерних  ознак  розпізнавання
(класифікації),  зменшення  витрат  на  апаратне  та  програмне  забезпечення  і  зручність
нанесення на поштове відправлення. Різновиди  таких сучасних шрифтів поділяються на:
стилізовані  –  з  нанесенням  ліній  рукописних  символів  на  трафаретну  сітку   та
нормалізовані  – з  нанесенням ліній рукописних символів в обмеженому  за  розмірами
трафаретному  прямокутнику,  що  є  більш  зручним  для  користувача,  проте  вимагає
більших  витрат  на  пристрій  розпізнавання.  Оскільки  число  комбінацій  шрифту  за
кількістю  символів  з  урахуванням  різних  варіантів  їх  написання  у  поштовому  індексі
значно більше за кількість поштових індексів, то є можливість вибору варіантів наборів із
десяти  цифр.  У  якості  критеріїв   такого  вибору  приймаються:  схожість  символів  з
загальноприйнятими та  мінімум ймовірності помилки розпізнавання[3].  

Помилки  виявлення  ознак  рукописних  цифр  зумовлені  великою  кількістю,
незалежних  одна  від  одної,  причин,  в  основі  яких  лежить  статистичний  характер:
контрастності  ліній,  їх довжини та ширини,  а також відхилення  від трафаретної  сітки
тощо.

З  урахуванням  незалежного  виявлення   окремих  ознак  відповідними
підпрограмами для збільшення швидкодії, приймається, що помилкове  Рво та достовірне
Dво їх виявлення складають повну групу подій,  тобто,  Рво = q та  Dво=1 – Рво=1– q,  (q –
значення помилки), а ймовірність виникнення помилки в k ознаках символу при k = 0,1,2,
…,n  (n  –  максимальна  кількість  ознак)  визначається   відповідними  членами  розкладу
бінома Ньютона у степені  n  [1,  3].  Сума ймовірностей виявлення 1, 2, 3, ..., n-ї  ознаки
визначає пошукову ймовірність помилки розпізнавання Pрц цифри поштового індексу  у
вигляді





n

k

knkk
n qqCP

1

)1(pц , (1)

як критерію вибору оптимального варіанту шрифту. 
Пошук оптимального варіанту шрифту виконується шляхом  подолання протиріччя

як компромісу між необхідністю скорочення кількості ознак для зменшення ймовірності
помилки  розпізнавання  та  необхідністю  збільшення  їх  кількості  для  більш
інформативного  подання  цифри,  що  надає  можливість  визначати  помилки  виявлення
ознак  та  суттєво  знизити  ймовірність  відмови  від  розпізнавання  цифри  і  як  наслідок
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зменшити  число  засилів  поштових  відправлень.  Останнє  вирішує  розв’язок  даного
протиріччя на користь збільшення кількості ознак.

Можливість  виявлення  та  виправлення  помилок  у  двійкових  кодах   комбінацій
ознак  символів  шрифту  (поштового  індекса)  характеризується  значенням  kв кратності
виявлення помилки, яке визначається з урахуванням  максимальної відстані Хемінга dХ,
між кодовими комбінаціями ознак символів  (забезпечення мінімуму помилок), що, у свою
чергу, визначається із співвідношення [3]





в

0

2
k

k
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n CM/ , (2)

де  М –  кількість  кодових комбінацій  у  базовому наборі  (множині  еталонних  описів); 
kв =(dХ – 1)/2 – кратність помилки, що виправляється.

Для  9-розрядного  та  7-розрідного  коду  (9-сегментного  та  7-сегментного
стилізованого поштового індексу), згідно з (2), максимальна відстань Хемінга  відповідно
складає  dХ = 5 та  dХ = 3,  що дозволяє виявляти та виправляти  відповідно двократні  та
однократні  помилки за  умови,   застосування   всіх   кодових комбінацій  як  еталонних.
Оскільки  у  такому  випадку  не  забезпечується  схожість  усіх  можливих  наборів
конфігурацій цифр загальноприйнятим зображенням арабських цифр, то обирається набір
конфігурацій,  що забезпечує  максимальну кодову відстань  dХ  та  розпізнавання всіх  її
цифр людиною.

За  необхідного  скорочення  числа  наборів  конфігурацій  цифр,  для  визначення
значення  kв кратності  виявлення  помилки  використовується  середнє  значення  відстані
Хемінга dХ яке є близькими до теоретичного згідно з  (2). Відстань Хемінга між кодовими
комбінаціями визначається у вигляді [1]:

  )(
1




n

j
jj yxX,Yd , (3)

де  xj, yi – відповідно  j-ті та  і-ті розряди  n-розрядних кодових комбінацій цифр поштових
індексів X та Y, що порівнюються для визначення між ними відстані Хемінга. Наприклад,
для цифр 8 та 7 відстань Хемінга  для конфігурацій цифр 9-сегментного та 7-сегментного
стилізованого  і   нормалізованого  (з  кількості  ознак n  =  18)    рукописних  5-значних
поштових індексів, відповідно складає 7 та 5 і 15.  Велика кількість ознак нормалізованих
символів  зумовлена  значно  більшим  числом  їх  можливих  конфігурацій  порівняно  зі
стилізованими  та, як наслідок, складністю розпінзавання[1, 2, 3, 4]. Для порівняльного
аналізу  надійності  розпізнавання  наведених  вище  9-сегментного  та  7-сегментного
стилізованого  і   нормалізованого  рукописних  5-значних  поштових  індексів
застосовувалась  программа-класифікатор  на  основі  обчислення  відстані  Хемінга  між
кодовими описами на рівні ознак вхідного зображення  та кодовими описами еталонних
зображень.  Вибір  такого  класифікатора  зумовлений  вимогами  високої  швидкодії
пристроїв розпізнавання листосортувальних машин, яка складає 50 сим./c для технічної
продуктивності  36000  лист./год.  Для  поліпшення  виявлення  відмов  та  помилок
розпізнавання застосовується як допоміжний  кореляційний класифікатор з обчисленням
коефіцієнта кореляції Пірсона між описами вхідного та еталонних зображень. Первинний
опис  вхідного  зображення   формується  програмою  уведення,  що  забезпечує  пошук
зображень символів поштового індексу, їх бінаризацію, центрування та матричне подання
розмірністю i x j =15 x 30 елементів [5], з якого программа розпізнавання, у свою чергу,
формує  опис  вхідного  зображення  на  рівні   двійкових  9-значних,  7-значних  або  18-
значних комбінацій ознак розпізнавання символів стилізованого або  нормалізованого 5-
значного  поштового  індексу.  Надійність  розпізнавання,  з  урахуванням   можливості
виправлення   деяких  однократних,  двократних  та  трикратних  помилок  визначається
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підстановкою  у  (1)  під  знак  Σ,  відповідно  значень   k = 1, k = 2  та  k = 3   – для
нормалізованих рукописних символів.
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АНАЛІЗ АВТОМАТИЗОВАНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЛІ

Анотація.  Проведені  результати  аналізу  автоматизованого  обладнання  для
підвищення  енергетичної  ефективності  інженерних  систем  будівель  та  їх
постачальників в Україні.

Всі  будівлі,  у  тому  числі  житлові  будинки  та  будівлі  підприємств  поштового
зв’язку потребують певної кількості  енергії  для створення належних умов перебування
людей у них. При цьому, відповідно до Закону України "Про енергетичну ефективність
будівель",  рівень  енергетичної  ефективності  певних  категорій  будівель  повинен
відповідати нормам, які з кожним роком будуть ставати усе жорсткішими.

Вочевидь, що підтримання належного рівня енергетичної ефективності неможливе
без  використання  сучасного  автоматизованого  обладнання,  що  підтримує  роботу
інженерних  систем  будівлі,  у  тому  числі  систем  теплопостачання,  гарячого
водопостачання,  освітлення  та  інших.  На  сьогоднішній  день  в  Україні  існує  багато
виробників  та  постачальників  автоматизованих  пристроїв  та  систем,  призначених  для
підвищення  енергетичної  ефективності  різноманітних  інженерних  систем  будівель,  але
такий підхід поки що ніяк не систематизований.

У  доповіді  розглянуто  основні  рішення  для  систем  автоматизації  систем
теплопостачання та освітлення, що пропонують постачальники відповідного обладнання
на ринку України.

Одним  з  головних  напрямків  енергозбереження  в  системах  теплопостачання  є
впровадження автоматизованих індивідуальних теплових пунктів (ІТП) будівель і споруд
на базі  сучасних  енергозберігаючих  технологій.  Найбільш поширена  структурна  схема
автоматизованого ІТП, що пропонується більшістю постачальників, наведена на рис. 1.
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Рисунок 1 - Типова схема автоматизованої системи ІТП [1]

ІТП — це комплекс пристроїв,  основною складовою якого є регулятор теплової
потужності  системи  опалення  за  погодними  умовами (погодний  регулятор).  Регулятор
включає в себе електронний регулятор температури,  до якого підключено мінімум два
датчики температури: датчик температури зовнішнього повітря, який прикріплюється на
зовнішній стороні будинку (на північній стороні) та датчик температури теплоносія.

Так установка ІТП з погодним регулятором дає змогу економити до 30-50% коштів
для багатоквартирних будинків, за рахунок споживання з теплової системи такої кількості
теплової енергії,  яка потрібна при конкретній температурі повітря та усуває при цьому
перегрів будівлі при потеплінні.

Освітлення  (зовнішнє  та  внутрішнє)  є  істотно  витратним.  У  багатьох  будинках
різного типу: житлових, промислових, адміністративних освітлення становить найбільшу
частину  споживання  електроенергії.  Проблема  енергозбереження  та  раціонального
використання електричної енергії є надзвичайно актуальною проблемою наших днів.

Основною задачею енергозбереження є використання економічних освітлювальних
пристроїв та систем автоматизованого керування освітлювальними пристроями. [2].

В даний час широко використовують світлодіодні технології  освітлення (табл. 1)
завдяки простоті конструкції  ,  довгому часу роботи та зменшенню витрат на споживчу
енергію [3].

Також  набрали  популярності  датчики  руху  з  підключенням  до  освітлювальних
приладів, які є простими в використанні та встановленні в будь-якому приміщенні (гаражі,
підвалі, прибудинкових територіях тощо).

Таблиця 1 – Порівняння різних видів ламп

Параметри порівняння Лампа
розжарювання

Галогенна
лампа

Люмінесцентна
лампа

Світлодіодна
лампа

Потужність, Вт 75 45 15 10
Нагрів Сильний Сильний Середній Низький
Міцність Дуже крихка Крихка Крихка Міцна
Тривалість роботи, год. 1000 2000-2500 7000-10000 30000-50000
Ціна 9-15 грн 15-35 грн 25-50 грн 40-90 грн

Таким чином, на сьогоднішній день на ринку України присутня достатня кількість
постачальників  автоматизованого  обладнання,  за  допомогою  якого  можна  збільшити
рівень енергетичної ефективності будівель до рівня, що відповідає сучасним нормативним
документам.

Список літератури
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1. Матеріали  з  сайту  domik.ua  [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу:
http://domik.ua/novosti/

2. Розробка  системи  автоматичного  керування  освітлювальними  пристроями.
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://masters.donntu.org/

3. Порівняння  ламп.  [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу:
https://svetlix.ru/articles/lamps_comparison

Луценко А. М.
ОНАЗ ім. О.С. Попова

АНАЛІЗ ТА ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПОШТОВИХ ВІДПРАВЛЕНЬ 

 
Анотація.  Розкрити  проблеми  транспортних  засобів  Публічного  акціонерного

товариства «Укрпошта» 

 Розвиток транспортної мережі України є важливим етапом покращення внутрішніх
та зовнішньоекономічних відносин країни. Транспортна мережа відіграє важливу роль і у
сфері  поштового  зв’язку, яскравим  представником  яким  є Акціонерне  товариство
«Укрпошта»(  далі  АТ  «Укрпошта»).  Автомобілі  є основною  частиною  діяльності
підприємства,  адже  забезпечують  перевезення  поштових  відправлень.  Якість  роботи
автомобільного транспорту впливає на якість надання послуг поштового зв’язку, а саме:
доступність, надійність, швидкість, схоронність.

Дирекція «Автотранспошта» АТ «Укрпошта» є одним з найбільших транспортних
підприємств  України,  яке здійснює  перевезення  поштових  відправлень,  періодичних
видань,  а  також  організацію  перевезення  вантажів  автомобільним  транспортом  для
юридичних осіб по всіх обласних центрах України. На балансі підприємства є 3,5 тисячі
автомобілів,  у  тому  числі  вантажні  автомобілі  становлять  79  %  відомчого  автопарку
(понад 2,9 тис. одиниць), легкові – 18 % (понад 500 одиниць), автобуси – 3 % (близько 100
одиниць) [1].

Основними   перевагами використання  автотранспорту  є  маневреність,
вантажопідйомність,  а  також  габаритність.  Що  стосується  запчастин,  то  зношеність
відомчого транспорту для перевезення пошти складає 63,0% та у порівнянні з минулим
періодом майже на 3,3% вище, що потребує додаткових витрат на запасні частини. Так
при середньому віці рухомого складу 13,4 років відомчий автопарк забезпечує наступні
техніко-експлуатаційні показники роботи:

- коефіцієнт технічної готовності автопарку становить 0,844;
- середній пробіг 1 автомобіля – 19,7 тис. км;
- експлуатаційна швидкість автомобілів –20,35 км/год.;
- середня тривалість робочого дня автомобіля  –  8,4 год.;
- середньо - добовий  пробіг-169 км.
Проте  через  високу  вартість  на  пальне  та  запасні  частини,  зростає  вартість  на

перевезення в АТ «Укрпошта». Підприємство шукає варіанти подолання даних проблем,
шляхом  зменшення  частоти  перевезення  поштових  відправлень,  ущільнення  графіка
пересилання  та  інше.  Однак,  це  може  спричинити  погіршення  якості  надання  послуг
поштового зв’язку.

В  данному  випадку  проблема  вивчення  транспортних  засобів  для  перевезення
поштових відправлень є актуальною. Для вирішення даних проблем пропонується:

- застосування  кільцевих  поштових  маршрутів,  які  призведуть  до  зменшення
загальної кількості поштових маршрутів та мінімізації кількості перевантажень;
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- використання  уніфікації  моделей  автомобілів,  що  підвищить  ефективність
перевезення поштових відправлень;

- розрахунки  часу  проходження  поштових  маршрутів,  які  визначають  кількість
транспортних засобів;

- визначення допустимої затримки відправлення поштових вантажів.
Представлені  заходи можуть  використовуватись,  як  окремо,  так  і  в  комплексі,  що

стабілізує роботу АТ «Укрпошта», зменшить її витрати та покращать економічне становище. 

Список літератури
1. Офіційний сайт Акціонерного товариства «Укрпошта»  [електронний ресурс] //

Режим доступу: http:/ukrposhta/.
2. А.В.  Луценко,  Ткачук  В.П.  Дослідження  залежності  витрат  на  перевезення  і

оброблення  пошти  від  нормативних  строків  пересилання  письмової  кореспонденції  –
Комп’ютерні  технології  друкарства.  Збірник  наукових  праць  Української  академії
друкарства – 2012.– № 28. – с. 203-214.

Луцик Ю.А., Стопакевич А.А.
ОНАС им. А.С. Попова

ПРИМЕНЕНИЕ СТРАТЕГИЙ СИНТЕЗА ЖИВУЧИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ В
ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ

Аннотация. Проведен анализ стратегий синтеза живучей системы управления в
промышленной автоматизации. На примере разработки живучей системы химического
реактора  проиллюстрированы  способы  технического  и  математического  управления.
Также приведены достоинства и недостатки каждой из систем.

Современные  возможности  компьютерной  техники  и  технологии  автоматизации
позволяют  поставить  вопрос  о  полностью  автоматическом  производстве  [1].  Такое
производство  должно быть  одновременно  надежным и  не  требующим периодического
вмешательства  обслуживающего  персонала.  Это  производство  позволит  сократить
количество  обслуживающего  персонала,  снизит  время  простоев,  что  может  увеличить
доходность  производства.  Система  автоматизации  полностью  автоматического
производства должна обладать свойством живучести, т.е. живучая система – это система,
которая  при  полном  или  частичном  отказе  оборудования  будет  оставаться
работоспособной. 

Живучесть  системы  можно  достичь  двумя  способами:  техническим  и
математическим. 

Все  технические  способы основываются  на  добавлении  резервных компонентов
(датчиков, исполнительных механизмов, контролеров), которые задействуются при отказе
основных.  Наиболее  подробно  проблема  внедрения  систем  резервирования  для
промышленной автоматизации рассмотрена в стандартах МЭК 61508 и 61511. Например,
показатель  в системе 2оо3 равен 833 годам, а интенсивность безопасных отказов
составляет 0.0048 /год [2].

К  основным  недостаткам  технических  способов  можно  отнести  следующие:
высокая  стоимость  множественного  резервирования  компонентов  системы,  сложность
системы переключения может также стать источником ошибок. 

Математические  способы  можно  разделить  на: способы,  которые  изменяют
структуру  системы  управления  и  способы, которые  восстанавливают  неизмеряемые
параметры объекта управления, не меняя структуру системы управления. 
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Для  иллюстрации  возможностей  выделенных  стратегий  рассмотрим  в  качестве
примера  задачу  разработки  живучей  системы  автоматизации  химического  реактора,
структурная схема которого показана на рис.1 [3].

Основная  задача  системы  автоматизации  -  получение  качественного  продукта
(заданной концентрации) на выходе. Задача реализуется стабилизацией энергетического и
материального  баланса  производства.  Прямым  показателем  качества  является
концентрация  продукта  на  выходе,  которая  тесно  связана  с  температурой  в  реакторе
(энергетический баланс), а уровень в реакторе связан с материальным уровнем и является
показателем производительности.

Классическая система управления химическим реактором непрерывного действия
состоит из двух независимых контуров: расход хладагента (FW) – температура реактора
(TR) или концентрация продукта на выходе (CP), отбор продукта (FP) – уровень в реакторе
(LR). Также расход питания реактора может автоматически стабилизироваться. Поскольку
датчик  концентрации  является  достаточно  инерционным,  во  многих  случаях
целесообразно использовать каскадную систему, в которой ведомым является регулятор
температуры, а ведущим – регулятор концентрации. 

Рисунок 1 – Структурная схема химического реактора

Рассмотрим  применение  технического  подхода  к  разработке  живучих  систем.
Наиболее  ключевые параметры  измеряют  датчики  концентрации  (при  их  наличии  для
конкретного  случая)  или температуры (при отсутствии датчиков  концентрации),  также
важным параметром  является  и  уровень.  Такие  датчики  должны  работать  по  системе
голосования,  то  есть  необходимо использовать  три экземпляра  датчиков,  корректность
показаний  которых  будет  определенна  по  значению  двух  близких.  Системы  подачи
питания продукта и хладагента должны резервироваться резервными трубопроводами с
регулирующими клапанами с автоматическим переключением на резервный при отказе.
Такая система достаточно эффективна для данного технологического объекта, однако при
регулировании  концентрации  достаточно  дорогая,  по  причине  достаточно  высокой
стоимости концентратомера. 

Рассмотрим математические способы. Первым из них является способ перестройки
структуры  системы  управления.  Выделим  типовые  возможные  отказы,  которые  могут
быть в данной системе автоматизации: 

S1 – отказал датчик концентрации, 
S2 – отказал датчик температуры, 
S3 – отказал датчик уровня, 
S4 – отказал клапан подачи питания, 
S5 – отказал клапан отбора продукта, 
S6 – отказал клапан хладагента. 
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Алгоритмы переключения структуры системы управления показаны в табл.1

Таблица 1 – Алгоритмы переключения структуры системы управления

S1 S2 S3 S4 S5 S6 Структура системы управления

Структура при нормальной работе
1.  Регулирование  концентрации  с  помощью  каскадного
регулятора с ведомым регулятором температуры
2. Регулирование уровня с помощью отбора продукта

Х 1. Прямое регулирование температуры
Х 1. Прямое регулирование концентрации

Х Х 1. Стабилизация расхода хладагента
Х 2. Стабилизация отбора продукта на выходе

Х Структура не меняется
Х 2. Регулирование уровня по питанию

Х 1.  Регулирования  концентрации  или  температуры  по
расходу питания

Преимуществом  такой  системы  является  ее  низкая  стоимость,  практически  не
отличная  от  типовой.  Недостатками  является  снижение  качества  регулирования  и
относительная  сложность  программного  обеспечения.  Кроме  того,  система  управления
может дать результат не при всех случаях отказа. 

Вторым математическим способом является  способ,  который может реализовать
управление по внутренней модели технологического процесса.  Для того,  чтоб система,
например,  при  отказе  датчика  концентрации  продукта  осталась  работоспособной
программное  обеспечение  должно  представить  автоматическому  регулятору
концентрации  вместо  реального  значения  параметра  расчётное.  Расчетное  значение  в
рассмотренном  случае  можно  получить  с  использованием  наблюдателя,  при  наличии
достаточно  полной  многомерной  модели  объекта  и  соответствующих  датчиков.
Практически точное восстановление возможно при наличии показания датчиков расхода,
температуры и концентрации питания,  температуры и расходов хладагента  и  готового
продукта  и  также  по  возможности  уровня.  Как  видим, в  предложенной  системе
управления  хотя  структура  осталось  неизменной,  необходимо  избыточное  количество
датчиков  и  полная  модель.  Кроме  того,  при  значительной  нелинейности  объекта
восстановление  с  помощью  типовых  линейных  наблюдателей  может  оказаться
неэффективным.

Выводы. Рассмотренные  стратегии  имеют  свои  преимущества  и  недостатки,
которые хорошо видны на рассматриваемом объекте. Для более сложных объектов в ряде
случаев  необходима  комбинация  приведенных  подходов,  которая  может  быть
аргументирована, в частности, экономическими критериями. 
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Молявко А., Стопакевич А.А.,
ОНАС им. А.С. Попова

АНАЛИЗ СТРУЙНОЙ МЕЛЬНИЦЫ КАК ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ В
ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА ТЕХНИЧЕСКОЙ КЕРАМИКИ

Аннотация.  Приведен  анализ  преимуществ  использования  струйных  мельниц  в
технологическом процессе производства технической керамики. Рассмотрена проблема
управления струйной мельницей. Приведены основные особенности струйной мельницы
как объекта управления и проведен анализ основных возмущений. Выделены стратегии
управления  струйной  мельницей  с  использованием  расчетных  переменных,  которые
определяются на базе измерения простых физических параметров и математической
модели технологического процесса. 

Классическими  для  Украины  являются  технологические  процессы  производства
технической  керамики  (в  т.ч.  пьезоизоляционных  материалов)  из  фарфоровых,
глиноземистых и высокоглиноземистых масс с высоким содержанием оксида алюминия, в
которых используются мельницы вибрационного и шарового типа. Принципиально задача
автоматизации  мельниц  такого  типа  решена  довольно  давно  [1],  однако, высокого
качества продукции с низким процентом брака на них достичь практически невозможно.
В  предложенном  докладе  предлагается  рассмотреть  задачу  автоматизации  мельницы
струйного типа. Устройство этих мельниц использует принцип самоизмельчения за счет
чего повышается эффективность помола и классификации. Измельчение происходит как в
пересечении струй,  так  и  в  вихрях,  где  частицы сталкиваются  друг  с  другом.  За  счет
разности  скоростей  уменьшения  центростремительной  и  центробежной  сил  тонкая
фракция, собирающаяся в центре, отделяется от крупной и выводится из зоны помола, что
обеспечивает высокую однородность продукта  по крупности.  Кроме того, в мельницах
струйного  типа  практически  невозможно  смешение  готового  продукта  с  примесями,
продуктами износа и грязью.

Как  правило,  техническая  керамика  –  это  заказные  малопартийные  изделия,
поэтому технологический процесс, который надо перестраивать для каждой конкретной
партии, обычно работает не в оптимальном режиме. На практике технологу достаточно
тяжело  без  множества  экспериментов  определить  технологический  регламент.  Это
объясняется  как  свойствами  сырья,  так  и  вероятностной  природой  технологического
процесса, которая сложна в моделировании. Указанное приводит к снижению на практике
энергетической эффективности и производительности из-за периодических простоев по
причине  перегрузки  мельницы.  Повысить  энергоэффективность  струйных  мельниц
возможно за  счет  использования  современных достижений  в области  автоматизации и
математического моделирования.

Целью  управления мельницей  является  достижение  заданного  качества  помола,
который определяется характером распределения частиц по размерам, при минимальном
энергопотреблении. 

В струйной мельнице происходят два основных процесса: раздробление и перенос
частиц.  Количество  частиц,  которые  удерживаются  внутри  камеры  мельницы  –
определяющая переменная состояния. Частота и интенсивность столкновений определяет
эффективность  измельчения.  Точность  классификации зависит от устойчивости и силы
вихря.

При  разработке  системы  управления  важно  принять  во  внимание  коэффициент
кратности  возвращения  материала  из  классификатора,  а  также  время  прохождения
материала  через  механизмы  подачи.  Основным  определяющим  материальный  баланс
воздействием  является  изменение  расхода  материала  из  бункера.  Выход  продукта  и
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уровень  загрузки,  в  свою  очередь,  зависит  от  множества  параметров:  конструкции
мельницы,  величины  энергии  сжатого  газа,  пара  или  воздуха,  режима классификации,
распределения размеров в сырье и его свойств, давления. 

В  простейшем  случае  в  качестве  управляемой  переменной  возможно  выбрать
уровень загрузки в бункере. Однако такая система управления не позволит гарантировать
качество готовой продукции, а только позволит минимизировать время простоя.

Для достижения высокого качества управления необходимо использовать методы
оценки  качества  продукции,  которые  требуют  использования  в  качестве  управляемой
переменной  расчетный  параметр,  определенный  с  использованием  внутренней  модели
технологического процесса. 

Первым  способом  является  управление  по  качественному  параметру
эффективности,  который  определяется  исходя  из  количества  возвращаемого  на  помол
материала.  Ограничение  и  уточнение  модели  производится  исходя  из  качественных
параметров исходного сырья [2].

Вторым способом является  управление по комплексу параметров,  определяемых
исходя из характера шумов,  которые издаются турбулентными струйками, и характера
шумов в классификаторе. Известно, что особенно характерными являются шумы, которые
издаются  при  натекании  струек  на  препятствие  или  столкновении  их  друг  с  другом.
Задача определения таких параметров рассмотрена, например, в работах [3,4].

Третий способ - измерение параметров уже произведенного продукта с помощью
экспресс-анализаторов дисперсности порошка, например, на основе обработки показаний
лазерного  гранулометра.  Базой  этого  метода  является  известная  закономерность,  что
гранулометрический  состав  достаточно  мелкого  порошка  определяется  логнормальным
законом распределения [5]. 
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ЩОДО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ЗА
ПЕРЕДПЛАТОЮ ТА В РОЗДРІБ В ОДЕСЬКІЙ ДИРЕКЦІЇ АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА» 
 

Анотація.  Проаналізовано роботу сектору  з  газетного роздрібу  та розглянуто
проблеми розповсюдження періодичних видань в Одеській дирекції АТ «Укрпошта» 

 На сьогоднішній день Акціонерне товариство «Укрпошта» (далі-АТ «Укрпошта») є
лідером на ринку України з розповсюдження газет і журналів з передплати. При цьому
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вона - єдина організація, яка доставляє передплатну пресу в кожен будинок або офіс на
всій території  України - навіть якщо собівартість цієї доставки вище, ніж тариф за неї.
Щодо поширення газет, журналів та книг в цілому в нашій країні, можна впевнено сказати,
що придбання таких джерел інформації застаріле. З кожним роком періодичні друковані
видання втрачають свою цінність, динаміка обсягів від передплати та роздрібної торгівлі
спадає,  доходи  зменшуються,  в  міській  зоні  втрачається  популярність  користування
передплатою, так як користувачі таких послуг вирішають заощаджувати та не витрачати
кошти на придбання видань, адже з’явилася електронна преса, і всю можливу інформацію
можна  знайти  в  мережі  «інтернет».  А  це,  в  першу  чергу,  зручність  у  використанні,
безкоштовність та доступність, незалежно від проживання.

Головним  підрозділом  в  Одеській  дирекції  АТ  «Укрпошта»,  що  відповідає  за
співпрацю  із  видавництвами  та  розповсюдження  періодики,  є  Сектор  передплати  та
газетного  роздрібу.  Основними  завданнями  якого  є:  забезпечення  організаційно-
методичної роботи з питань розповсюдження періодичних видань вроздріб, здійснення на
підставі перспективних та поточних планів роботи оцінки аналітичних даних керівництва
та  контролю  за  діяльністю  виробничих  підрозділів,  надання  допомоги  з  усіх  питань,
пов'язаних з організацією і розповсюдженням періодичних видань вроздріб,  здійснення
контролю за виконанням вимог Правил розповсюдження періодичних друкованих видань,
Порядку  організації  розповсюдження  періодичних  друкованих  видань.  Падіння  обсягів
продаж періодичних видань за передплатою та в роздріб в мережі Одеської дирекції АТ
«Укрпошта» призвело до необхідності переглянути роботу сектору з газетного роздрібу. 

Основними проблемами розповсюдження періодичних видань є:
- падіння та невиконання планових показників від розповсюдження видань;
- зниження популярності друкованих видань;
- відмова співробітництва видавництв та редакцій з АТ «Укрпошта».
Для  вирішення  даних  проблем та  покращення  розповсюдження  періодичних

видань, пропонується:
- розробка заходів  удосконалення автоматизації  програмного забезпечення  CRM,

робота  якого спрямована на досягнення  трьох основних цілей:  оперативний доступ до
інформації  при контакті з користувачем в процесі продажів і обслуговування; спільний
аналіз даних, що характеризують діяльність як користувача, так і співробітників компанії;
ранжирування користувачів, із застосуванням до них різних стратегій;

- удосконалення Автоматизованої системи «Передплата» (далі АС «Передплата»);
- удосконалення сайту товариства (розробка сервісу «онлайн-передплата» періоди-

чних друкованих/електронних видань з можливістю оплати карткою, наявність власних
кабінетів передплатника та видавця) та дотримання нормативних термінів експедирування
та доставки.

Представлені заходи можуть використовуватись як окремо, так і комплексно, що
покращить показники розповсюдження видань на ринку.
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Попова З.І., Леспух Т.Ю.
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АЛГОРИТМ ВПРОВАДЖНЕННЯ ПЕРЕСУВНИХ ВІДДІЛЕНЬ
ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ В АТ "УКРПОШТА"

Анотація.  Проведено  дослідження  роботи  пересувного  відділення  поштового
зв’язку  АТ  “Укрпошта”.  В  результаті  було  розглянуто  технологію  приймання,
оброблення та доставки поштових відправлень при впровадженні; проаналізовано умови
впровадження та  розроблено  рекомендації  щодо  покращення  роботи  ПВПЗ  та
розроблено алгоритм впровадження ПВПЗ.

На даний час в АТ Укрпошта налічується  більше 8 тис.  сільських ВПЗ та  стан
багатьох викликає чимало невдоволень. Більшість ВПЗ не автоматизовані,  без ремонту,
погано  опалюються  або  не  працюють  повний  тиждень.  ПВПЗ  сьогодні  в  основному
призначене для поштового обміну, а не для надання послуг. Така ситуація не прийнятна
для АТ “Укрпошта”, яке розвивається та прагне стати сучасною європейською компанією.

Пересувне відділення поштового зв’язку (ПВПЗ) – відділення поштового зв’язку,
організоване на спеціально обладнаному автомобілі для обслуговування користувачів, а
також для перевезення та моторизованої доставки поштових відправлень. Умовами для
відкриття ПВПЗ є нерентабельні сільські ВПЗ, кількість мешканців у населеному пункті
не  менше  1  тис.  чол.,  відкриття  у  населених  пунктах  розташованих  на  відстані  від
стаціонарного ВПЗ понад 3 км., цілорічна транспортна доступність.

Для організації роботи ПВПЗ необхідно скласти: маршрут ПВПЗ, режим роботи,
частоту  руху,  штатний  розпис  (кількість  працівників).  Частота  руху  пересувного
відділення складає 3 рази на тиждень: вівторок, четвер та п’ятниця. Марки автомобіля, які
зараз використовуєюься – це УАЗ та ГАЗ.

За результатами аналізу ПВПЗ виявлено деякі недоліки: не вказано, яку кількість
часу  начальник  ПВПЗ  проводить  у  відділенні; невірно  вказаний  час  на  відпочинок
працівників; не вказано час роботи з листоношею.

Для покращення роботи ПВПЗ запропоновано наступні рекомендації:
якщо замість  стаціонарного відділення зв’язку впроваджено ПВПЗ, то населені

пункти,  які  раніше  обслуговувались  закритим  стаціонарним  відділенням  зв’язку,
пропонується  закріплювати  за  іншими  стаціонарними  відділеннями,  за  умовою,  якщо
відстань між ними складає не більше 3 км;

обслуговування населених пунктів, в яких замість стаціонарних відділень зв’язку
впроваджено  ПВПЗ,  здійснюватиметься  шляхом  тимчасової  дислокації  впроваджених
ПВПЗ;

якщо  населені  пункти  обслуговуються  стаціонарним  відділенням  поштового
зв’язку іншого населеного пункту, то місце постійної дислокації листонош пропонується
розташовувати в населених пунктах, які вони обслуговують;

якщо  населені  пункти  обслуговуються  ПВПЗ,  яке  здійснює  обслуговування
шляхом  тимчасової  дислокації  у  населеному  пункті, де  розміщувалось  скасоване
відділення  поштового зв’язку,  то  місце постійної  дислокації  листонош рекомендується
розміщувати у населеному пункті, де здійснює тимчасову дислокацію ПВПЗ;

обмін  листоноші  з  пересувним  відділенням  пропонується  здійснювати  у
транспортному засобі, на якому базується ПВПЗ;

при  впровадженні  ПВПЗ рекомендується  видавати  листоношам  вже  сортовану
письмову кореспонденцію до доставних дільниць.
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пропонується  ПВПЗ  створювати  не  на  базі  існуючих  районних  маршрутів,  а
впроваджувати новий маршрут;

пропонується, щоб ПВПЗ не здійснювало обмін зі  стаціонарними відділеннями
зв’язку, які знаходяться на шляху його маршруту;

якщо ПВПЗ здійснює обмін зі стаціонарними відділеннями поштового зв’язку, які
знаходяться  на  його  шляху,  то  пропонується  корегувати  районний  маршрут  і  не
обслуговувати відділення поштового зв’язку, з якими здійснює обмін ПВПЗ.

Враховуючи  всі  недоліки  та  запропоновані  рекомендації,  було  розроблено
алгоритм:

обираємо населені пункти, в яких низький показник рентабельності. Перелік цих
населених пунктів разом з їхнім населенням зводимо до окремої таблиці;

з  цієї  таблиці  обираємо  населений  пункт  з  найбільшою  кількістю  населення  і
позначаємо в іншій графі таблиці як перевірений та присвоюємо порядковий номер місця
зупинки ПВПЗ;

помічаємо даний перевірений населений пункт на мапі як місце зупинки ПВПЗ і
аналізуємо  зону  обслуговування  даним  відділенням:  якщо  в  зону  обслуговування
потрапляють  населені  пункти,  в  яких  немає  відділень  зв’язку,  то  позначаємо  їх  як
перевірені  але  в  наступній  графі  таблиці  із  зазначенням  порядкового  номера  того
пересувного відділення, яким обслуговуватиметься даний населений пункт;

з числа неперевірених населених пунктів таблиці обираємо той, в якому кількість
населення  є  найбільшою,  і  знову  повторюємо  алгоритм  як  і  для  першого  населеного
пункту;

коли  вже  будуть  визначені  всі  місця  зупинок  ПВПЗ,  то  алгоритм  вважається
закінченим.

На сьогоднішній день АТ “Укрпошта” більш вигідно утримувати ПВПЗ в сільській
місцевості  з  малою  кількістю  населення,  ніж  утримувати  стаціонарні  відділення  і
листонош із низькою зайнятістю. ПВПЗ працюватимуть за чітким графіком роботи, про
який споживачі знатимуть з оголошення, розміщеного в центрі села.

Плюси такого формату обслуговування:
чіткий графік роботи пересувного відділення,  який виключає людський фактор

сільської листоноші, котру неможливо проконтролювати з центру і, яка працює “стільки,
скільки платять”;

більше охоплення населених пунктів, оскільки машина доїжджатиме і в ті села та
хутори, в яких не було відділень зв’язку;

можливість отримати більший спектр послуг;
можливість замовляти та отримувати необхідні  товари за каталогами магазинів

побутової техніки, а не їхати за ними у місто, витрачаючи додатково час і кошти;
можливість  робити  передзамовлення  поштовій  бригаді  товарів  побутової  чи

харчової групи. 
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ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

Анотація.  Проведено  аналіз  європейських  та  українських  досліджень
використання  альтернативних  джерел  енергії  у  сфері  енергетичної  галузі.Ввизначено
можливості його адаптації для теплопостачання і електропостачання міст України, а
також організаційні, економічні, фінансові та екологічні чинники, що впливають на цей
процес.  Показана  доцільність  проведення  заходів  щодо  активізації  розвитку
альтернативних  енергетики  та  фінансування  проектів,  пов'язаних  з  використанням
поновлюваних джерел енергії в сфері тепло- і електропостачання.

Проблема пошуку нових альтернативних джерел енергії є актуальною і привертає
увагу світової спільноти вже давно.

Їх використання може принести не тільки екологічні, але й економічні переваги.
Альтернативні  джерела енергії  можуть: замінювати  традиційні  викопні  види палива та
скорочувати  залежність  від  імпортованих  енергоресурсів,  створювати  додаткові
можливості для деяких галузей промисловості  та сільського господарства,  зменшувати
викиди парникових газів та інших шкідливих речовин. 

Маючи  часто  локальний  характер,  альтернативні  джерела  енергії   можуть
допомогти  уникнути  транспортування  палива  на  велику  відстань.  Тому  в  більшості
розвинених країн останнім часом спостерігається чітка тенденція щодо збільшення частки
їх використання. 

Використання  альтернативних  джерел  енергії  є  пріоритетним  питанням,  що
поставлено  у  програмних  документах  Уряду  України,  зокрема,  у  Державній  стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 року, Національному плані дій з відновлюваної
енергетики на період до 2020 року, Енергетичній стратегії України на період до 2030 року.
Як  зазначено  у  Державній  стратегії  регіонального  розвитку  на  період  до  2020  року,
перехід  до  інтенсивного  розвитку  міської  інфраструктури  включає  впровадження
ресурсозберігаючих технологій, енергоефективного обладнання та відновлюваних джерел
енергії. 

У  науковій і  експертній спільнотах  питанням розвитку  відтворюваних  джерел
енергії  приділяється найпильніша увага з огляду на їх значущість в контексті екології та
енергобезпеки.

Вагомий  внесок  у  розробку  теоретико-методичних  і  науково-прикладних  засад
розвитку  альтернативної  енергетики  в  Україні  зробили  вітчизняні  дослідники  
І.  Андрійчук,  С.  Боблях,  В.  Білодід,  П.  Васько,  Г.  Гелетуха,  Г.  Півняк,  В.  Рєзцов,  
Ф.  Шкрабець  та  ін.  Великий  внесок  у  дослідженні  аспектів  розвитку  альтернативної
енергетики принесли зарубіжні науковців.  Зокрема, слід відзначити Н. Ваґнера, Д. Ґілена,
М.  Делуччі,  М.  Джейкобсона,  А.  Маккрона,  У.  Мосленера,  Дж.  Радеке,  Е.  Ушера,  
Г.-Й. Фелль та ін.

Альтернативні  джерела  енергії  -  це  джерела  енергії,  що  базуються  на  постійно
існуючих  або  періодично  виникаючих процесах  в  природі,  а  також  життєвому  циклі
рослинного і тваринного світу та життєдіяльності  людського суспільства.  Відтворювані
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джерела енергії поділяють на: традиційні (енергія води і біомаса) і нетрадиційні (всі інші
види).

До  групи  відтворюваних  джерел  енергії  відносять  також  вдруге  поновлювані
джерела енергії, що утворюються в результаті людської діяльності (тепло промислових і
побутових рідких стоків, вентиляційних викидів, твердих побутових та інших відходів),
відходи  промислових,  сільськогосподарських  та  інших  підприємств,  а  також  проміжні
джерела енергії, зокрема, метан вугільних пластів, який є продуктом хімічних реакцій, що
відбуваються в вугільних пластах. Що стосується торфу, то в науковому співтоваристві
немає сталої термінології щодо даного джерела енергії (і цінного органічного добрива).

На  особливу  увагу  заслуговує  дослідження  світових  ринків  нетрадиційних
відтворюваних  джерел  енергії.  По-перше,  вони  менш  вивчені,  а  по-друге,  більш
перспективні в порівнянні з традиційними відтворюваними джерелами енергії. 

Основна  перевага  нетрадиційних  відтворюваних  джерел  енергії  перед  іншими
енергоносіями  відтворюваних  джерел  енергії  -  їх  поновлюваний  характер  і  екологічна
чистота. Безсумнівною переагою є також доступність у використанні більшості їх видів.
Інші  стимули  для  впровадження  нетрадиційних  -  безпека  поставок,  зростання  цін  на
викопне паливо, розробка відповідних технологій. 

Велику увагу потрібно приділяти територіальним особливостям. 
Геотермальну енергію доцільно використовувати на території Заходу України; на

північних  і  західних  територіях  України  можна отримати  великий відсоток  енергії  від
спалення біомаси; енергію вітряних потоків та сонячних потоків – на Півдні України; а у
регіоні Причорномор’я та Приазов’я -  енергію приливів та відливів; Центральна та Східна
частина  Україна  може  отримувати  енергію  від  спалення  промислових  відходів.  Слід
звернути увагу, що  спалювання промислових відходів може відбуватися по всіх регіонах
України без урахування (кліматичних,  територіальних) особливостей під час прийняття
рішень щодо реалізації проектів використання джерел альтернативної енергії.

Для  стимуляції  використання  відновлюваних  джерел  потрібно  приділити  увагу
фінансуванню даного проекту.На сьогодні застосовуються «зелені» тарифи, дуже багато
їх застосовують  підприємства  міських  та  сільських  господарств,  особливо  у
теплопостачальній сфері. 

Потрібно  зауважити,  що  найбільш  ефективним   джерелом  фінансування  на
сьогоднішній день постає залучення коштів приватних інвесторів на засадах державно-
приватного партнерства.
Висновки.

1. Використання  альтернативних  джерел  енергії  є  пріоритетним  напрямком,
енергетичною стратегією України.

2. Альтернативні  джерела  енергії  сприяють  заміні  традиційних  викопних  видів
палива і скороченню залежності від імпортованих енергоресурсів, створенню додаткових
можливостей  для  деяких  галузей  промисловості  і  сільського  господарства,  зменшення
викидів парникових газів і інших шкідливих речовин.

3. Використання  альтернативних  джерел  енергії  є  ключовим  для  екологічної
безпеки та енергетичної незалежності України.

Список літератури

1. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020
року:  Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  6  серпня  2014  р.  №  385.  URL:

74-а науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу,
 науковців, аспірантів та студентів

46



Секція 5. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-п. 
2. Про Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року:

Розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  1  жовтня  2014  p.  №  902-р.  URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/902-2014-%D1%80.

3. Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Безпека,
енергоефективність,  конкурентоспроможність”:  Розпорядження  Кабінету  Міністрів
України  від  18  серпня  2017  р.  № 605-р.  URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-
2017-%D1%80/conv.

4. Альтернативні  палива та інші  нетрадиційні  джерела енергії  :  монографія /  О.
Адаменко, В. Височанський, В. Льотко, М. Михайлів. – Івано-Франківськ: ІМЕ, 2001. –
432 с.

5. Башинська Ю. І. Механізми державного стимулювання заміщення традиційних
паливно-енергетичних  ресурсів  відновлюваними  /  Ю.  І.  Башинська  //  Соціально-
економічні  проблеми  сучасного  періоду  України.  :  [зб.наук.пр.]  /  НАН  України.  
Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В. С.Кравців (відп. ред.). – Львів, 2015. – Вип.3
(113). – С. 18-21;

Стопакевич А., Стопакевич А.
ОНАС им. А.С. Попова, ОНПУ

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ В ИНЖЕНЕРНОМ ДЕЛЕ

Аннотация.  Проанализировано  отличие  онтологического  и  гносеологического
содержания  понятия  «система».  Определены  цели  и  задачи  системного  анализа.
Приведена общая схема системного анализа.  Описаны основные системные операции.
Приведен  набор  общесистемных  принципов  и  даны  рекомендации  по  использованию
системного анализа в инженерном деле.

Понятие система может относиться  как к  реальному миру (онтологии),  так  и к
знаниям о мире (гносеологии). Различие между определениями и подходами к изучению
приведено в таблице.

Объект изучения Реальный мир (онтология) Знания о мире (гносеология)
Объект,  который
надо
изучить и 
улучшить

Система –  это  совокупность вещей,
обладающих  некоторыми  свойствами
и  находящихся  в  некоторых
отношениях  друг  с  другом  –
определение А.И.  Уёмова  [2].  Иначе,
системой  можно  назвать  любой
технологический,  информационный,
организационный  процесс  или
устройство,  рассматри-ваемое,  как
указано в определении.

Система – это способ организации знаний о
реальности,  рассчитанный  на  наиболее
эффективное использование этих знаний для
осуществления  целенаправленного
взаимодействия  с  реальностью  –
определение  С.В.Емельянова  [1].  Иначе,
система  –  это  математическая  модель,
состоящая  из  некоторой  совокупности
подсистем,  выполняющих  некоторые
функции  и  находящихся  в  некоторых
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отношениях друг с другом.
Среда Среда – это та часть мира, которая не

включена в систему, но влияет на неё.
Специальная  система,  то  есть
математическая  модель  среды,  через  свои
выходы  влияющая  на  некоторые  входы
системы. 

Изучается в Специальных науках – физике, химии,
медицине,  механике,  экономике,
информатике и др. науках.

Системном анализе.

Обобщения
изучаются 

В общей  теории  систем,  как  разделе
философии,  и  в  системотехнике,  как
части техники.

В  общей  теории  систем,  как  разделе
математики

Основатели
системного
рассмотрения

Людвиг фон Берталанфи [3],
Авенир Иванович Уёмов [2],
В.С.Тюхтин, Ю.А.Урманцев [5] и др.

М.Месарович и Я.Такахара [6],
С.В.Емельянов [1], Н.Моисеев [8],

 Н.П.Бусленко [7], Н.Винер [4] и др.

 
Таким  образом,  наиболее  распространенным  способом  организации  знаний  в

системном анализе являются такие категории, как: математические модели системы и ее
подсистем,  критерии  качества  систем,  системные  характеристики  и  преобразования.
Взаимосвязь между входами системы (каналы влияния на систему, причины изменений в
системе) и выходами (интересующие исследователя параметры системы) как в статике, то
есть  без  учета  изменения  входов  и  выходов  во  времени,  так  и  в  динамике,  с  учетом
изменения  входов  и  выходов  во  времени,  рассматривают  с  использованием
математических моделей.

В  системном  анализе  чаще  всего  исследуются  и  улучшаются  динамические
системы. То есть системы, описываемые в математике системами линейных и нелинейных
обыкновенных  дифференциальных  уравнений  и  уравнений  в  частных  производных.
Математические модели могут быть созданы на основе известных законов природы или
функционирования  общества.  Такое  создание  математических  моделей  в  системном
анализе не рассматривается. Это – область деятельности конкретных наук и такой науки,
как  моделирование.  Но созданные  математические  модели  этого  типа  для  системы  в
целом или её подсистем широко используются в системном анализе.  С другой стороны, в
системном  анализе  рассматривается  экспериментальное  построение  математической
модели. 

Общая  схема  исследования с  применением  системного  анализа  выглядит
следующим образом:

1. Выделяют  какой-либо  объект  реальности  и  определяют  внешнюю  среду,
влияющую  на  интересующий  исследователя  объект.  Влияющие  факторы,  с  помощью
которых исследователь влияет на объект, называют управлениями, а с помощью которых
влияет  среда  –  возмущениями.  Управления  и  возмущения  являются  входами  будущей
системы. Те параметры объекта, изменение которых интересует исследователя и которые
можно измерить, называют выходами.

2. Создают  математические  модели  объекта  (систему)  и  среды  на  основании
известных законов либо на основании наблюдения за временными рядами на входах и
выходах объекта (идентификация системы).

3. Изучают  свойства  системы  методами  системного  анализа  и,  добавляя
регуляторы,  придают  системе  заданные  свойства   –   чаще  всего  изменение  выходов
системы от заданного начального к заданному конечному значению за заданное время с
заданными  отклонениями  от  желаемой  траектории  при  наличии  ограниченных  по
величине управлений и при действии возмущений.

4. Реализуя  регуляторы  средствами  компьютерной  техники  или  воспроизводя
рассчитанное  управление  во  времени   и  воздействуя  на  реальный  объект,  придают
поведению реального объекта те же свойства, что и свойства полученной системы.

В системном анализе рассматриваются такие основные системные операции:
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– стандартизация записи систем;
– подобие систем, заданных в разных формах;
– идентификация моделей  систем  по  временным  рядам  (массивам  чисел),

синхронно записанным на входах и выходах системы, либо рядам на выходах системы
при принудительном изменении входов;

– дискретизация, то есть замена дифференциальных уравнений разностными;
– континуализация, то есть замена разностных уравнений дифференциальными;
– аппроксимация систем  одного  вида  системами  другого  вида,  например,

линеаризация, приближенная замена нелинейных систем линейными;
– редукция, то есть замена системы из большого числа уравнений системами из

меньшего числа уравнений при том, что при тех же процессах на входах, процессы на
выходах остаются близкими;

– стационаризация,  то  есть  разделение  внутренних  временных  зависимостей  в
системе на те, которые можно принять не зависящими от времени, и те, которые зависят
от времени;

– структуризация, то  есть  построение  модели  по  ориентированному  графу
системы и наоборот.

Анализируя  исходные  системы,  определяют  следующие  системные
характеристики:

– характер и длительность процессов в системе;
– устойчивость  процессов  в  системе,  то  есть,  приводит  ли  малое  отклонение

процесса на входе к малому отклонению процесса на выходе или нет;
– управляемость  и  наблюдаемость  системы,  то  есть  можно  ли  в  принципе  так

подобрать процессы на входах системы, чтобы получить желаемое изменение на выходах.
Целью  системного  анализа является  конструирование  систем  с  заданными

свойствами, то есть:
– вычисление  процессов  на  входе  системы  таких,  чтобы  процессы  на  выходе

системы изменялись заданным образом за заданное время без обратных связей;
– вычисление вспомогательных систем в обратной связи (регуляторов),  которые

обеспечивают  то,  что  процессы  на  выходе  системы  изменяются  заданным  образом
(называются заданиями) за заданное время.

Полученные  процессы  управления  и  есть  целенаправленное  воздействие  как  на
реальный объект исследования, так и на систему. Поскольку при конструировании входы
системы обычно подразделяют на полезные, с помощью которых и достигают заданные
свойства  системы, называемые  управлениями,  и  вредные,  мешающие  управлять  –
возмущения,  то  первый  вид  конструирования  используют,  когда  процессы  в  системе
настолько  коротки,  что  влиянием  возмущений  можно  пренебречь.  Второй  вид
конструирования  обеспечивает  получение  заданного  процесса  на  выходе при действии
возмущений и длительном функционировании.

Анализируя сконструированные системы, симулируют (численно моделируют)
системы и определяют:

– максимальные отклонения выходов от заданной траектории;
– длительность процессов установления выходов;
– максимально используемые управления и возможность их реализовать;
– интегральные отклонения выходов от заданной траектории за указанное время;
– чувствительность  системы,  то  есть  насколько  малы  отклонения  выходов  при

малых изменениях параметров, которые приняты постоянными;
– робастность системы, то есть насколько малы отклонения выходов при заданных

диапазонах  изменения параметров, которые приняты постоянными;
В системном анализе находят проявления общесистемные принципы:
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– хрупкости  хорошего,  т.е.  чем  более  близкими  к  совершенным  выбираются
желаемые характеристики системы, тем быстрее качество системы может быть потеряно
при ее комплектовании с реальным объектом; 

– толерантности, т.е. система должна допускать отклонение в заданных пределах
параметров элементов, подсистем, окружающей среды без существенной потери качества;

– нелинейности, т.е. реальные объекты наиболее точно описываются нелинейными
системами;

– причинности, т.е. всякое изменение состояния системы связано с определенной
причиной, вызывающей это изменение;

– разнообразия,  т.е.  предельно  организованная  и  предельно  неорганизованная
системы не обеспечивают высокого качества функционирования;

– обратной святи,  т.е.  реакция системы на воздействие должна минимизировать
отклонение системы от траектории к цели;

– целеполагания,  т.е.  цель,  определяющая  поведение  системы,  всегда  задается
конструктором;

– целеустремленности, т.е. система должна стремится к достижению заданной цели
даже при изменении окружающей среды.

В  разработанном  курсе  лекций  по  системному  анализу  для  инженеров  [9]
рассматриваются  почти  все  процедуры системного  анализа  в  приложении к  линейным
стационарным динамическим системам и кратко затронуты другие типы систем.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У
САМОСТІЙНІЙ РОБОТІ СТУДЕНТІВ

Анотація.  Розглянуті  питання  використання  інформаційно-комунікаційних
технологій  в  навчальному  процесі.  Визначені   основні  переваги,  які  дає  впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес.
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Швидкість  оновлення  техніки,  технологій  виробництва   вимагає  постійного
оновлення  змісту  і  характеру  професійної  діяльності.  Без  цього  стало  практично
неможливим ефективне виконання  своїх професійних обов’язків як керівниками, так і
рядовими виконавцями. Є протиріччя між безперервно зростаючим об’ємом необхідних
людині знань, навичок  і можливостями їх отримати. Наприклад, кількістю аудиторних
часів.

Потреба  в постійному оновленні знань, підтримки на  високому рівні можливості
виконувати  нові,  більш  складні  функції  привело  до  появи  нових   форм  освіти  та
самоосвіти.  До  числа  таких  форм  відноситься,  наприклад,  дистанційна  освіта.  Але
можливості традиційних форм освіти ще до кінця не використані. До числа таких форм
відноситься  самостійна  робота  студентів.  Значення  якої  при  зменшенні  кількості
аудиторних годин  і збільшенні  кількості знань, що необхідно засвоїти, суттєво зростає.

Поява  та  розвиток  інформаційно-комунікаційних  технологій,  їх  використання  в
навчальному  процесі  дозволяють  суттєво  підвищити  інформативність  і  наочність  усіх
видів занять, у тому числі і такого виду, як самостійна робота студентів.

Інформаційно-комунікаційні  технології –  сучасний  інструмент,  який  дозволяє
створювати та розповсюджувати складні інформаційні структури у будь-який предметній
галузі.  Використовуючи  при  цьому  різні  форми  подання  інформації.  Такий  підхід  до
подання інформації у будь-якій галузі допомагає краще зрозуміти та засвоїти  дисципліну,
що  вивчається.  Викладач  має  вільний  вибір  засобів  для  розгортання  теми.  Подання
інформації  повинно бути простим та  коректним.  Будь-який  учбовий матеріал  має  свої
особливості у змісті,  формах та засобах подання інформації, її  структурі.  Матеріал, що
викладається залежить від програми дисципліни та творчих задумок викладача, тому він
не  може  бути  стандартизован.  Структуризація  матеріалу  дозволяє  виділити  необхідні
матеріали,  послідовність  викладання  матеріалу  та  таким  чином  зробити  його  більш
зрозумілим для студентів. Є можливість швидко повернутися до будь-якого з розглянутих
питань та змінити послідовність викладання. 

Метою сучасного навчального процесу є отримання студентами знань та розвиток
їх  творчого  потенціалу.  Суттєво  підвищити  інформативність  і  наочність  лекцій,
практичних та лабораторних занять можливо лише з використанням новітніх технологій.
Дієвими  кроками  у  цьому  напряму  є  створення  мультимедійних  курсів  лекцій,
електронних підручників, залучення до самостійної роботи студентів елементів науково-
пошукових робіт, пов’язаних з виявленням та систематизацією інформації. Застосування
інформаційно-комунікаційних  технологій дозволяє істотно підвищити якість навчання за
рахунок використання різних способів подачі інформації, а саме залучення до занять аудіо
та відеофайлів, графіки та анімації. Усе це дозволяє зробити заняття більш досконалими,
інформаційно насиченими та зручними для сприйняття.

Таким  чином, актуальність  використання   інформаційно-комунікаційних
технологій у самостійній роботі студентів є очевидним.

Черкашин Е.С.
ОНАЗ ім. О.С. Попова

АНАЛІЗ РОЗПОДІЛУ КІЛЬКОСТІ ОПЕРАЦІЙ ОБЕРНЕНОЇ ЗАДАЧІ
МАНІПУЛЯТОРА ЗА ЇХ ВИДАМИ

Анотація.  Розглядається  проблематика  аналізу  розподілу  кількості  операцій
обчислень  оберненої  задачі  маніпулятора  стосовно  вибору  конфігурації  захвата  у
системі  планування  робота з  застосуванням   кореляційного  класифікатора  форми
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просторової  кривої, уздовж якої він рухається, за ознаками розподілу кількості операцій
обчислень.

Основною проблематикою керування рухом маніпулятора є забезпечення точності
та  швидкості руху його робочого органа (наприклад, захвата) уздовж вибраної траєкторії,
по  якій  він  рухається  із  початкового  положення  маніпулятора  в  кінцеве  – цільове
положення[1,2,3,4].  Для  керування  рухом  маніпулятора  виконується  процедура
інтерполяції  і/або  апроксимації  вибраної  траєкторії  як  задача   її  планування,  що
забезпечує можливість вибору оптимальної траєкторії руху за комплексним критерієм з
урахуванням точності, швидкодії  та надійності [4]. 

Стосовно забезпечення точності та швидкодії процесів керування маніпулятором,
найбільш  впливовим  є  кількість  операцій  обчислень  в  системі  планування  робота  та
процедура  ідентифікації  оптимальної  траекторії  із  множини  можливих.  Проблематика
полягає  у  пошуку  класифікаційних  ознак  конфігурацій  захвата,  серед  яких  складність
обчислень  є  однією  з  найбільш  інформативних.  У  проведеному  аналізі  на  прикладі
оберненої  задачі  маніпулятора  розглядається  застосування  форми  функцій  розподілу
кількості  операцій обчислень при самонавчанні та функціонуванні промислового робота
за їх видами,   як ознаки для класифікації та ідентифікації конфігурацій захвата  шляхом
порівняння  поточної з еталонними, відповідно вхідного опису форми просторової кривої
з  її  прийнятними  за  наведеним вище комплексним  критерієм  оптимізації  еталонними
описами.  У  якості  міри  близькості  описів  конфігурацій   застосовується,  як  найбільш
зручний для даної задачі,  коефіцієнт кореляції Пірсона.  

У відповідності  з  заданою конфігурацією захвата розглядається  обернена задача
кінематики для маніпуляційного робота за прототипом  PUMA 600  [2] стосовно аналізу
кількості  операцій обчислень  та функцій їх розподілу за видами операцій (додавання,
множення,  віднімання та ділення для  наступних обчислень ( на рисунках, відповідно, Вп

=1,  2.3,4):  А-матриць;  моделювання  рухомих  з’єднань  (зчленувань)  маніпулятора
(розв’язання для першого зчленування, розв’язання для другого зчленування, розв’язання
для  третього  зчленування,  розв’язання  для  четвертого  зчленування,  розв’язання  для
п’ятого зчленування).

Отже,  розлянуті  обчислення,  які  охоплюють  розв’язання  оберненої  задачі

кінематики  для  вектора  кутів  в  зчленуваннях  виконуючого  механізму  робота  при

заданому  кінематичному  положенні  системи  координат  захвату.  За  результатами

виконаного аналізу побудовані графіки функцій розподілу для кожного з усіх зчленувань
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та  узагальнені  графіки  функцій  розподілу  для  зчленувань  маніпулятора  (рис.  1)  та

оберненої задачі його кінематики у цілому (рис. 1).
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Одесская государственная академия строительства и архитектуры

ПОСТРОЕНИЕ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СРЕДНЕГО
ДИАМЕТРА ЧАСТИЦ ПРИ ИЗМЕЛЬЧЕНИИ КЛИНКЕРА В ШАРОВОЙ

БАРАБАННОЙ МЕЛЬНИЦЕ

Широкое  использование  цемента  при  строительстве  требует  уменьшения  его
стоимости и повышения качества. Поскольку одним из наиболее энергоёмких процессов
является  измельчение  клинкера,  уменьшение  затрат  и  повышение  качества  в  данном
процессе является актуальным.

Управление  измельчением является  сложной задачей  из-за  множества  факторов,
например, нелинейного и неопределенного характера процесса [1–3].

Целью  работы  является  определение  возможности  регулирования  среднего
диаметра частиц путем регулирования уровня загрузки барабана шаровой мельницы при
стабилизации количества оборотов барабана мельницы.

Усовершенствование систем измерения позволило предложить новый подход, при
котором  средний  диаметр  частиц  может  быть  вычислен  по  результатам  анализа
дисперсного  состава  с  помощью  лазерного  гранулометра  непосредственно  в  процессе
измельчения [3, 4].

На основании [4] были определены передаточные функции в виде апериодических
звеньев  первого  порядка  для  транспортера,  привода  и  барабана  мельницы,  имеющие
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следующий  вид:   –

передаточная функция привода и барабана мельницы.
По  результатам  ситового  анализа  [4]  был  выполнен  перерасчет  массового

распределения в распределение по линейным диаметрам частиц и описание зависимости
полиномом:

Для  построения  системы  регулирования  был  проведен  анализ  мельницы  как
объекта  управления  по  каналу  «мощность  двигателя  привода  –  количество  оборотов
барабана мельницы» и по каналу «расход сырья – средний размер частиц цемента».

Известно, что на дисперсный состав цемента при измельчении в шаровой мельнице
наибольшее  влияние  оказывают количество  оборотов  мельницы и  уровень  ее  загрузки
клинкером. Указанные параметры были выбраны в качестве регулирующих воздействий.
Предлагается  структура  системы  регулирования  в  виде  двух  контуров  регулирования:
количества оборотов мельницы и среднего диаметра частиц изменением уровня загрузки
мельницы.  Контур  регулирования  диаметра  частиц  выполняется  путем  адаптивного
изменения задания непосредственно в процессе измельчения (Рис. 1).

Рисунок 1 – Структурная схема предлагаемой системы управления дисперсным составом
цемента

Контур управления диаметром состоит из внутреннего, обеспечивающего загрузку
клинкера в барабан мельницы при незначительном отклонении среднего диаметра частиц,
и  внешнего,  обеспечивающего  изменение  задания  по  уровню  заполнения  барабана  с
помощью корректирующего блока при значительных отклонениях от заданного значения.
Алгоритм изменения задания имеет следующий вид (Рис. 2).
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Рисунок 2 – Алгоритм изменения задания по уровню заполнения барабана с помощью
корректирующего блока

В предлагаемом алгоритме выполняется пошаговое изменение задания регулятору
уровня  загрузки  барабана  мельницы  при  изменениях  среднего  диаметра  частиц,
получаемых от датчика.

С  использованием  предложенного  алгоритма  и  структуры  реализована  модель
системы в программном пакете MATLAB-Simulink (Рис. 3).

Рисунок 3 – Модель системы стабилизации количества оборотов барабана мельницы и
модель системы управления средним диаметром частиц цемента

В результате  моделирования  было установлено,  что  время  регулирования  числа
оборотов  барабана  примерно  составляет  70  с,  что  приемлемо  для  данного
технологического процесса.  Время регулирования равное ≈ 35 с и отклонения среднего
диаметра частиц ≈ 3мкм свидетельствуют о высоком качестве предложенной системы.
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Рисунок 4 –Кривая переходного процесса системы регулирования среднего диаметра
частиц цемента на выходе из барабана мельницы

Результаты моделирования предложенной системы управления с корректирующим
блоком изменения задания показывают работоспособность такой системы.

Выводы. Предложена  новая  структура  системы управления,  предусматривающая
блок  коррекции  изменения  задания  для  адаптации  системы  регулирования  среднего
диаметра частиц при изменении свойств и параметров сырья. Выполнено моделирование,
которое  показало  возможность  применения  предлагаемой  системы  при  производстве
цемента.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ОБРОБЛЕННЯ ПОШТОВИХ ВІДПРАВЛЕНЬ ШЛЯХОМ
СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ТЕРМІНАЛУ

Анотація.  Розглянута  актуальність  впровадження  інноваційного  терміналу  
ТОВ «Нова Пошта» у місті Одеса. Проаналізовано об’єми поштового навантаження за
2018 рік. Представлено переваги встановлення інноваційного терміналу в місті Одеса.

Сьогодні,  в час розвитку автоматизації  і механізації,  компаніям на ринку послуг
слід орієнтуватись на автоматизацію усіх процесів. На підприємствах поштового зв’язку
впроваджуються  заходи  щодо:  скорочення  витрат  на  оброблення  і  перевезення  усіх
відправлень;  створення  передумов  упровадження  систем  автоматизованого  оброблення
прийнятих  відправлень.  Завдяки  швидкому  обробленню  поштові  відправлення  (ПВ)
доставляються в найкоротші терміни, дотримуючись строків їх пересилання.

Тому на даний момент актуальним є питання автоматизації оброблення ПВ. 
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В  останні  роки  на  території  України  спостерігається  стрімке  зростання  обсягів
пересилання посилок. З цим пов’язують розвиток електронної комерції, що вже поширена
у  всьому  світу.  Українці  все  частіше  замовляють  товари  через  інтернет-сайти.  Звіт
Державної служби статистики показує, що у 2018 році обсяг реалізованих послуг у сфері
поштової  та  кур’єрської  діяльності  збільшився на  23% і  склав  7,55 мільярдів  гривень.
Щороку  в  Україні  збільшується  кількість  відправлень  на  20%. Розвиток  електронної
торгівлі змушує удосконалювати процес доставки відправлень споживачам. У споживачів
послуг  з’являється  попит  на  доставку  «день  у  день».  Нормою  швидкості  доставки
всередині країни вже стали 1−2 дні, для віддалених населених пунктів - 3-4 дні.

Не зважаючи на ріст кількості відправлень такі показники, як: якість, швидкість та
надійність  доставки  мають  залишаться  на  найвищому  рівні.  Тому компанії  поштового
ринку  почали  інвестувати  у  розвиток  та  автоматизацію  сортувальних  терміналів.
Доречним є  приклад  впровадження  інноваційних  терміналів  від  ТОВ «Нова  Пошта»  з
унікальним  автоматичним  сортувальним  обладнанням,  що  дозволяє  обробляти  більше
15000  відправлень  за  годину.  Компанія  ТОВ  «Нова  Пошта»  протягом  10  років
залишається лідером експрес доставки відправлень в Україні. Так як відкриття Київського
інноваційного  терміналу  позитивно  вплинуло  на  оброблення  посилок  і,  в  результаті
компанія  обробила  за  2018  рік  174  мільйонів  ПВ,  пропонується  спорудження
інноваційного терміналу в місті Одеса. Адже необхідно сконцентрувати загальні обсяги
ПВ, які надходять на південь України, особливо навантаження на Одеську область, яка є
найбільшою за площею. Лише в Одесі знаходяться 140 відділень ТОВ «Нова Пошта» та 45
поштоматів.

При  обґрунтуванні  впровадження  інноваційного  терміналу  в  місті  Одеса  були
розглянуті та виділені чинники, від яких залежить вартість автоматизованого сортування:
кількість накопичувачів; кількість напрямів сортування ПВ; прийняття однієї технології
сортування  ПВ;  кількість  автоматизованих  сортувальних  центрів;  прийняття  середніх
інтервалів для сортування ПВ (нормативні строки пересилання) [2]. 

Отже,  при  побудові  Одеського  інноваційного  терміналу  компанією  ТОВ «Нова
Пошта» можна виділити такі основні переваги:

підвищення показників якості сортування ПВ;
концентрація об’ємів ПВ в інноваційному терміналі;
створення нових робочих місць і скорочення плинності кадрів;
забезпечення високого рівня збереження ПВ.

Дана  пропозиція  не  потребує  зайвих  доказів  і  чітко  демонструє  всі  переваги,
перспективи для ТОВ «Нова Пошта».  Створення нових розподільчих центрів  дозволяє
забезпечити попит на послуги. Спорудження  єдиного інноваційного термыналу у Одесі
виглядає цілком виправданим, не дивлячись на те, що термін окупності складе не менше
ніж 5 років.

Список літератури
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СЕКЦІЯ 6. ЕКОНОМІКА Й УПРАВЛІННЯ 

Orlov V.
Haitan A.

O.S. Popov ONAT

CONDITIONS AND PROBLEMS OF P2P LENDING DEVELOPMENT IN UKRAINE

Abstract. The article considers modern conditions of crowdfunding as a real possibility
to  finance  start-ups  in  Ukraine.  The  article  defines  the  relevant  trends  of  P2P  lending
worldwide, summarizes the experience and practical aspects of its development in Ukraine

Today, for the Ukrainian economy, the issue of attracting funds to start-up and further
developing a business has important  significance.  Existing ways of financing entrepreneurial
activities are often unavailable in the early stages and generally have their disadvantages, such as
investor dependence, pressure or high cost. The use of crowdfunding as a financing tool, which
has appeared recently, is very popular among venture investors and startups today, as well as for
the entire business community.

The two countries dominating the world’s crowdfunding are China and the United States.
Both have a special focus on peer-to-peer lending.

So,  what  is  peer-to-peer  lending  (P2P)  and  how  does  it  differ  from  other  types  of
crowdfunding? P2P means person-to-person loans. It is the type of money lending in that a group
of people invest money in a business or in an individual. 

Peer to peer lending is an offshoot of crowdfunding as well as crowdinvesting. It has the
financial  type of participants’ motivation and requires special  activities regulation.  Also, P2P
lending is focused on the interest guarantee for the borrower, the money transfer confirmation for
the borrower and reduction of the scam possibility.

Ukraine  has  also  taken  the  path  of  P2P  lending  developing  and  by  2019  get  some
experience. It is due to peer-to-peer lending being the largest type of crowdfunding. Its market
share was approximately 75% in 2017.  This value has remained stable for 3 years. According to
Morgan Stanley's company, the P2P lending industry will grow significantly [1].

Since  2016,  when  small  business  has  been  increasingly  approached  for  peer-to-peer
lending, this financial sector has started to grow rapidly – by 53% annually. Now analysts are
talking about 120% of the average annual increase. And the reasons for the stop have not yet
been observed [1]. 

In  the  table  1 is  considered  the  difference  between  P2P  lending  and  other  types  of
crowdfunding [2].

Table 1 - The difference between P2P lending and other types of crowdfunding
Features Rewards-Bases 

crowdfunding
Equity-Based
crowdfunding

P2P Lending

Cost Low-medium  
(Time  +  Cost  to  produce
rewards)

High (Equity) Medium  
(Interest, most platforms are
competitive)

Reward Low-High Medium-High Medium-High
Investment

model
1-Time  backers  who  receive
rewards  in  exchange  for
helping  get  you  off  the
ground.

Lifetime  investors  who
own  a  stake  in  your
company.

Lenders  for  the  duration  of
the loan who collect interest
in  exchange  for  their
investment.

All of these crowdfunding methods differ in their way of obtaining funds, type of reward
and type of cost. The advantage of P2P lending is the ability to become a participant in the
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capital  market  even with a small  amount  of funds.  At the same time,  this  method is  highly
profitable. 

Since  almost  everyone  who  has  been  refused  by  other  organizations  can  get  credit,
lenders  have  the  right  to  raise  interest  rates  for  using  money,  which  makes  P2P lending  a
profitable investment tool. The advantages of this method are described in more detail below.

The lender and the borrower find each other on special websites for online lending. The
Internet service acts as an intermediary and partly assumes the function of a bank, as it enables
people who have free money to invest with guaranteed interest  and at the same time to help
someone. The difference with banks is that people agree on the amount of debt, interest and
repayment period.

Prosper was the first digital P2P lending platform that was launched in 2005 in the United
States. Later similar online services began to appear in other countries. The first sites had many
disadvantages, were too risky for investors, and had a significant percentage of defaults.

Since then, customer selection mechanisms have been continuously improved. Additional
guarantee funds are created, investment insurance is used. Investors get more information about
applicants than they did before.

Small wonder that P2P lending became so popular. It is one of the shortest ways to get
money from the investor to the borrower due to its advantages [2, 3, 4]:

– as a result of a most operations automation, the costs of arranging loans decreased;
– an independent decision of the investor about which borrower or the project must be

funded;
– there are practically no failures, even a bad credit history and outstanding debts do not

often cause a failure;
– the principle of self-service, simplicity and a minimum of documents means saving

time and money;
– average loan rates are lower than online microloans;
– personal  data  of  clients  is  closed  for  viewing.  Reliable  media  and  information

protection systems guarantee their safe storage.
In Ukraine, “Privat Bank” first attempted this financial instrument. The service started

briskly.  In  June  2016,  the  management  of  “Privat  Bank”  reported  that  the  P2P  platform
generated loans for UAH1,6 billion. However, in the end, it was not successful because the
national regulator determined that the activity of the bank was not fully clear and so banned it
[5].

There is also the Taplend mobile app. It allows money to be borrowed from individuals.
Nevertheless, there are questions about this. Firstly, it allows only acquaintances to be notified
of its request, greatly restricting the list of possible investors. Secondly, the service does not
allow you to create a P2P loan application with a proposal to pay interest on the loan, which
could  provide  motivation.  In  fact,  Taplend  simply  offers  the  opportunity  to  borrow  from
friends, but in a somewhat intricate way.

The first real P2P lending service in Ukraine is FinHab. The service is still little known
but now almost all loan applications find their investors. There is no clearly established interest
rate on the loan. Each application for a loan is tested and as a result, it is assigned an individual
rate.

To sum, the examples demonstrate that P2P lending is in demand in Ukraine and can
become  even  more  widespread  in  the  near  future.  It  can  be  the  first  step  to  expand
crowdfunding with the financial type of motivation in Ukraine. 

Unfortunately, the existing Ukrainian experience has not shown significant success in
P2P lending development. Based on this, it could be concluded that it is necessary to create the
organizational and legislative framework for the successful P2P implementation in Ukraine. It
should  be  focused on the  rate  and interest  guarantee  questions.  As well  as  on the  money
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transfer confirmation for the borrower and reduction of the scam possibility.
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Бондаренко О.М., Маслова К.Г., Мітров П.О.
ОНАЗ ім. О.С. Попова

ДУАЛЬНА ОСВІТА ЯК СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ
ВИЩОЇ ОСВІТИ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

Анотація.  В  статті  розглядається  актуальність  і  перспективність
впровадження  дуальної  форми  освіти,  як  складової  інноваційного  розвитку  сучасного
ЗВО.  Крім  того,  сформульовано переваги дуальної  форми  освіти  над  традиційною  в
системі вищої економічної та управлінської освіти.

Інновації в освіті пріоритетні для держав, зацікавлених в економічному розвитку,
посиленні  ролі  науки,  поліпшенні  добробуту  населення  і  зниженні  соціальної
напруженості.

Введення  в  систему  освіти  новітніх  технологій  відносять  до  впровадження  в
області теорії практики сучасної системи передачі знань. Розвиток і хід навчання сучасної
молоді, орієнтований на донесення знань, напрацювання необхідних навичок в практичній
частині, умінь думати і тверезо оцінювати ситуацію, сформування цілісності особистості
учнів.  Нові  впровадження  та  зміни  в  процесі  навчання  продиктовані  часом,  зміною
ставлення до процесу навчання, розвитку та виховання. Впровадження нових технологій в
процес освіти дає можливість йти в ногу з часом, спрямовуючи його в потрібне русло.

На  сьогоднішній  день  поняття  інновації  в  освіті  розглядається  як  оновлення  і
нововведення.  Головним  завданням  сучасного  навчання  в  умовах  стрімких  змін,  що
відбуваються  в  світі,  є  підготовка  кваліфікованих  фахівців,  здатних  до  самореалізації,
швидкого реагування до потреб ринку праці, активної участі в соціально-економічних і
культурних процесах країни та світу. Тому останнім часом помітним стає інтерес до тих
освітніх технологій, моделей та інновацій, які здатні забезпечити високу якість підготовки
кваліфікованих фахівців і реалізації освітніх державних стандартів і програм.

На  даному  етапі,  однією  з  проблем  якісної  підготовки  кадрів  є  розрив  між
підготовкою  випускника  в  освітній  установі  і  вимогами  з  боку  роботодавця,  тобто
практичною обізнаністю студента. Проте, вітчизняні господарські суб'єкти в повній мірі
не  зацікавлені  в  партнерській  взаємодії  з  ЗВО і  не  виступають  в  ролі  кваліфікованих
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замовників  високопрофесійних  кадрів.  Цей стан  речей  може покращити  впровадження
такої інноваційної форми навчання, як дуальна освіта.

Проблемами впровадження дуальної освіти займались як зарубіжні, так і вітчизняні
вчені. Дуальну освіту, як інноваційний процес розглядали: Смоліна О.А. [1, c. 167-170],
Терещенкова Є.В., Бернхард М. [2, c. 33-37], Бояркіна С.Н. [3, c. 40-42], Ніколіна М.А.,
Суворова Є.В.  [4,  c.  87-92],  Сайфуліна Т.О. [5,  c.  14-19].  Проблему підвищення якості
професійної  підготовки  спеціалістів  завдяки  впровадженню  дуальної  освіти  підіймали:
Баришева О.П., Вагіна В.В. [6, c. 116-119], Хамзіна Б.Є., Науриз К.Ж., Жарікова Б.С. [7, c.
47-51], Абдрашитова Г.В., Корнєв А.В., Сатаріна Г.Г. [8, c. 28-32], Баранова С.В. [9, c. 119-
125].  Закордонний  досвід  впровадження  дуальної  освіти  детально  розглянуто  такими
вченими, як: Смірнова Є.А., Дикова Т.В. [10, c. 123-130], Кукушкіна Н.Г., Рєзінкіна Л.В.
[11,  c.  35-40],  Матвєєв  Н.В.,  Ушанова  І.А.  [12,  c.  72-75].  Особливості  впровадження
дуальної освіти при підготовці  студентів  економічних та управлінських спеціальностей
підкреслювали:  Рувенний  І.Я.  [13,  c.  315-319],  Долгополова  Є.С.,  Кушаба  К.В.,
Постникова  Є.В.  [14,  c.  62-64],  Харітонова  Н.Д.  [15,  c.  1-14].  Проте,  саме  це  питання
залишається недостатньо дослідженим, що обумовило вибір теми наукової роботи.

При дуальній системі в освіту залучаються як навчальні заклади, так і виробничі
підприємства,  фірми,  організації.  Програми дуальної  системи  освіти  інтегрують  в  собі
теоретичні  знання  та  апробовані  на  практиці  нововведення  та  інновації.  Студенти,  що
навчаються за дуальною формою освіти, отримують знання одночасно в двох закладах:
університетах (академіях, інститутах) - теоретичну частину, а на виробництві - практичну
частину. 

Дуальна  система  освіти  на  відміну  від  традиційної  передбачає  під  час  періоду
навчання  чергування  теорії  і  практичної  діяльності,  що  призводить  до  високих
результатів,  ефективності  використання  отриманих  знань,  умінь,  навичок  та  набуття
необхідних компетенцій. Практику студент проходить на підприємстві. При цьому дається
можливість  отримати  уявлення  про  всі  види  діяльності  в  межах  спеціальності,  що
опановує студент.

Водночас,  дуальна  форма  здобуття  освіти  не  повинна  абсолютизуватись.  Слід
розуміти межі, в яких дуальна форма здобуття освіти є ефективною. Крім того, дуальна
освіта спрямовується лише на адаптацію здобувача освіти до першого робочого місця, що
відповідає певній професійній кваліфікації, яка відповідає його освітній спеціальності та
кваліфікації. Очевидним є те, що переважна більшість сучасних здобувачів освіти будуть
багаторазово  змінювати  робочі  місця,  професії  та  види діяльності  впродовж тривалого
трудового життя.

Завданням  закладу  освіти  є  набуття  здобувачем  освіти  компетентнцій,  які
дозволять адаптуватись до різноманітних економіко-технологічних змін. Також в процесі
саме  дуального  навчання  майбутній  фахівець  по  новому  осмислює  майбутню
спеціальність і приймає обґрунтоване рішення про правильність вибору професії.

Переваги дуального навчання:
1. Поліпшується  та  полегшується  процес  працевлаштування  студентів,  бо

компетенції,  набуті ними в закладі вищої освіти, максимально відповідають вимогам та
побажанням роботодавців завдяки впровадженню дуальної форми освіти.

2. Завдяки  впровадженню дуальної  системи освіти  усувається  основний недолік
сучасної  освіти,  а  саме  академічність  та  розбіжності  між  теоретичними  знаннями
студентів та їх практичними навичками.

3. Знайомство  з  реальним  робочим  місцем  на  конкретному  підприємстві  та
власними  посадовими  обов’язками  значно  збільшують  вмотивованість  студентів  до
опанування всіх необхідних знань та навичок. Процес навчання стає більш усвідомленим.
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4. Дуальна форма освіти забезпечує не лише набуття студентом відповідних знань
та навичок, а й формування нової психології майбутнього фахівця.

5. Дуальна форма освіти сприяє набуттю суто необхідних компетенцій, бо студент
працює  в  реальних  виробничих  умовах  та  звикає  результативно  вирішувати  реальні
завдання, з якими йому у майбутньому доведеться стикатися в трудовій діяльності.  

6. Підвищується  зацікавленість  керівників  відповідних  установ  підприємства  в
практичному навчанні свого майбутнього фахівця.

7. Оцінка якості підготовки фахівців проводиться самими роботодавцями.
8. Навчальний заклад працює в тісному контакті з компанією замовником кадрів і

враховує  його вимоги  до майбутніх  спеціалістів,  а  також залучає  його працівників  до
розробки навчальних планів і програм за відповідними спеціальностями.

9. Дуальна  форма  освіти  стимулює  постійну  актуалізацію  не  лише теоретичних
знань, але й практичних навичок викладачів закладів вищої освіти.  

10. Дуальна система навчання дозволяє скоротити витрати навчального закладу на
закупівлю  і  утримання  дорогого  виробничого  обладнання.  Крім  того,  в  умовах
виробництва  швидше  оновлюються  виробничі  технології  і  використовується  новітнє
обладнання, в тому числі, і при навчанні студентів.

11. Знижується  навантаження  на  бюджет,  так  як  частина  витрат  по  підготовці
кадрів несе підприємство.

Отже, сучасна необхідність конструктивної  взаємодії  з роботодавцями, обліку їх
вимог  до  професійних  компетенцій  випускників  ЗВО,  діалогу  з  підприємницьким
співтовариством  по  обговоренню  змісту  теоретичної  підготовки  під  конкретні  запити
бізнесу обумовлює необхідність змін в системі ЗВО. В сучасних умовах можна визначити
цей процес як інноваційний, бо він охопив усі рівні системи освіти і різні галузі, в тому
числі і економіку та управління. Враховуючи наявні переваги дуальної форми освіти над
традиційною, можна зробити висновок про перспективність її впровадження в діяльності
сучасних ЗВО сфери економіки та менеджменту.
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ОНАЗ ім. О.С. Попова

ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ МІГРАЦІЇ
КВАЛІФІКОВАНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Анотація.  Обґрунтовано  необхідність  формування  заходів  щодо  запобігання
міграції кваліфікованих працівників. Запропоновано формування освітнього кластеру та
наведено його складові. 

Світовий ринок праці сьогодні є не лише системою відносин, що виникають між
державами з  приводу  узгодження  попиту  та  пропозиції  робочої  сили,  а  також  оплати
праці.  Сучасні  міжнародні  відносини  на  ринку  праці  багато  в  чому  залежать  від
глобалізації,  геополітичної  ситуації  в  країнах,  внутрішньої  політики  держав  стосовно
освіти  та  працевлаштування  тощо.  Активна  міграція,  що  відбуваються  на  сьогодні  в
Україні,  обумовлює  актуальність  вивчення  питань  щодо  причин  та  наслідків  виїзду
кваліфікованих фахівців за кордон. 

Літературні  джерела  свідчать,  що  формування  міжнародного  ринку  праці
відбувається двома шляхами - через міграцію трудових ресурсів чи шляхом поступового
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злиття національних ринків праці та утворення спільного ринку праці [1]. Втім, в умовах
формування цифрової  економіки та суспільства,  відбуваються зміни фізичних процесів
міграції.  Зокрема,  дистанційне  працевлаштування  надає  змогу,  залишаючись  у  країні,
працювати  на  закордонні  підприємства.  Це  ускладнює  урахування  кількості  трудових
мігрантів та залишає невирішеною проблему відтоку інтелекту. 

Розглядаючи статистичні дані щодо розвитку вітчизняного ринку праці[2] (табл. 1),
можна помітити доволі суперечливі тенденції. Так, постійно зростає потреба у персоналі
при майже сталих  показниках  працевлаштування  та  безробіття.  Більшість  потенційних
працівників,  зокрема, випускників ЗВО, не влаштовує заробітна плата, яку пропонують
вітчизняні  роботодавці,  що  впливає  на  зростання  обсягів  міграції  та  скорочення
загального кваліфікаційного рівня. Запровадженням безвізового режиму з ЄС призвело до
суттєвого збільшення зовнішньої міграції у 2017-208 рр. порівняно з 2014-2016 рр.  

Особливо гостро постає проблема відтоку інтелекту, зокрема, у сфері вищої освіти.
Це  стосується,  насамперед,  виїзду  абітурієнтів.  Так,  у  середньому  на  рік  за  кордон
виїздять  порядку  18-20  тис.  потенційних  студентів  вітчизняних  ЗВО.  Існує  і  міграція
викладачів, яка також носить доволі суттєвий характер, що, серед іншого, позначається на
кількості аспірантів та докторантів (тобто майбутніх кадрів вищої кваліфікації).

Таблиця 1 - Дані щодо стану ринку праці та підготовки кадрів вищої кваліфікації

Показники 2014 2015 2016 2017 2018
Динаміка
2018/2014

Частка безробітного населення, % 9,3 9,5 9,6 9,5 9,7 1,04
Рівень занятості населення, % 56,6 56,7 56,3 56,1 57,1 1,01
Потреба у персоналі, тис. осіб 35,3 25,9 36,0 50,4 58,0 1,64

Зовнішня міграція населення, тис. осіб. 22,5 21,41 24,2 430,3 610,7 27,1

Середня заробітні плата, грн. на міс. ($)
3480

(≈ $232)
4195

(≈ $182)
5183

(≈ $199)
7104

(≈ $263)
9223

(≈ $329)
2,65

Кількість аспірантів чол. 27622 28487 25963 24786 22829 0,82
Кількість докторантів, чол. 1759 1821 1792 1646 1145 0,65

Ці та інші тенденції призводять до оголення власного работодавчого простору і до
зростання потреби у кваліфікованому персоналі. Пролонгація наведених тенденцій може
призвести до виникнення необхідності боротьби за мігрантів, оскільки сьогодні з країни
виїздять фахівці різних сфер діяльності, особливо спеціалісти у сфері ІКТ, які за кордоном
отримують значно більшу заробітну плату. Але процеси розвитку цифрової економіки та
суспільства вимагатимуть наявності саме цих працівників. Вільні робочі місця необхідно
буде  заповнювати,  тому  що  без  цього  неможливим  буде  подальший  розвиток  ІКТ  та
цифрового  суспільства  загалом.  Тут  і  може  виникнути  проблема  конкуренції  на
міжнародному ринку праці за фахівців належної кваліфікації. Україна повинна обрати для
себе найбільш сприятливий сценарій розвитку подій, серед яких можуть бути такі:

сприяння  працевлаштуванню  кваліфікованих  працівників  на  національних
підприємствах  та  поверненню  громадян  з-за  кордону  через  формування  відповідних
фінансових (конкурентоспроможна заробітна плата), соціальних (розвинення соціальних
сервісів) та правових (зміни у трудовому законодавстві) важелів; 

залучення фахівців з країн, що розвиваються. Цей сценарій є доречним з точки
зору відповідності вимог таких фахівців вітчизняному рівню оплати праці. Але залучені
фахівці можуть не володіти необхідними компетенціями чи сприймати працевлаштування
в Україні як тимчасовий місток для подальшого працевлаштування у більш розвинених
країнах. 

Відтак  доречним  є  формування  умов  для  запобігання  міграції  власних
кваліфікованих кадрів. Одним з підходів, прийнятним для попередження відтоку молодих
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спеціалістів  та абітурієнтів,  є застосування кластерного підходу до освітнього процесу,
зокрема, формування освітніх кластерів. До складу такого кластеру, з огляду на сучасні
потреби  та  особливості  національного  освітнього  та  роботодавчого  простору,  можуть
входити:

навчальні заклади І-ІV рівнів акредитації, які доцільно укрупнити за принципом
споріднених  спеціальностей  та  напрямів  підготовки  задля  посилення  їх  матеріально-
технічної бази nf професорсько-викладацького складу;

загальноосвітні  школи,  які  завдяки  участі  в  кластері  спроможні  підвищити
профорієнтаційну роботу та якість  навчання через проведення спеціалізації  починаючи
вже з п’ятого класу;

роботодавці  та  представники  центрів  працевлаштування,  які  повинні
спрямовувати  заклади  освіти  на  підготовку  найбільш  затребуваних  спеціальностей  в
межах програм дуальної освіти;

інвестори,  які  будуть  зацікавлені  у  розвиненні  кластеру  (підготовка  кадрів,
замовлення на виготовлення наукової продукції тощо);

інформаційні центри (бібліотеки, музеї, науково-дослідні інститути), які можуть
суттєво посилити матеріально-технічну та інформаційну базу;

телекомунікаційні підприємства, які можуть взяти на себе мережеве забезпечення
та рекламe кластеру;

закордонні заклади вищої освіти, включення яких до кластеру може стати шляхом
запобігання  від’їзду  абітурієнтів  через  запровадження  виїзних  сесій,  забезпечення
академічної мобільності тощо;

представники національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (після
початку  його  функціонування).  Включення  до  складу  кластеру  представників  цієї
організації має за мету не контроль за якістю діяльності кластера, а навпаки, отримання
агентством  наочної  інформації  щодо  потреб  роботодавців  відносно  якості  знань
випускників,  затребуваних спеціальностей, потреби бізнесу у кадрах вищої кваліфікації
тощо.  Ця  інформація  сприятиме  модифікації  нормативно-правової  бази  та  вимог,  які
будуть висувати агентство по відношенню до ЗВО. 

Ядром кластеру може стати координаційний центр в особі Департаменту освіти та
науки при місцевих органах влади. 

Запровадження кластерного підходу сприятиме як підвищенню якості  освітнього
процесу та формуванню високо конкурентних фахівців,  так  і  запобіганню подальшому
відтоку кваліфікованих кадрів. 
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Анотація.  Розглянуто  наукові  погляди  на  формування  конкурентних  стратегій
підприємства.  Запропоновано  перелік  чинників,  які  необхідно  ураховувати  в  процесі
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формування  конкурентної  стратегії  на  основі  визначення  стратегічних  зон
господарювання.

В  умовах  трансформації процесів  розвитку  підприємств  загострюються  такі
проблеми, як завоювання та утримання конкурентних переваг. Це, серед іншого, вимагає
використання  нових  підходів  щодо  стратегічного  управління  підприємством  та
відповідних стратегій. Розуміння важливості стратегічного планування надає можливість
своєчасно  реагувати  на  зміни  в  бізнес-середовищі  та  забезпечувати  формування
конкурентних  переваг  через  максимізацію  ефективності  використання  стратегічного
потенціалу підприємства.  Відтак,  питання розробки та реалізації  конкурентної  стратегії
підприємства є  дуже актуальним на сьогоднішній день.

Питанням  розробки  теоретичних  та  методичних  засад  формування  та
впровадження  стратегії  конкуренції  підприємств  присвячені  праці  низки  вчених [1,  2].
Проте, на сьогодні з огляду на перманентні зміни середовища, немає чіткого розуміння
процесів формування конкурентної стратегії та підходів щодо визначення її ефективності.
Це призводить до необхідності використання низки підходів щодо аналізу середовища та
розробки  стратегії  конкуренції,  яка  ураховує  взаємозв'язок  підприємства  та  його
зовнішнього середовища.

Насьогодні головною метою процесу формування конкурентної стратегії в умовах
глобалізації  є  забезпечення конкурентних  переваг підприємства  на  глобальному ринку.
Тобто обов’язком є урахування різнорівневих впливів на мікро-, макро- та мезорівнях. В
результаті  такого  аналізу  можна  отримати  конкурентну  стратегію,  яка  здатна  вивести
підприємство на міжнародні ринки. В межах розробки цієї стратегії обов'язковою умовою
є аналіз стратегічних зон господарювання (СЗГ). Це досить складний аналіз, який вимагає
ґрунтовного  дослідження  параметрів  ринкового  середовища  та  діагностики  внутрішніх
можливостей підприємства за всіма СЗГ.

В ході аналізу СЗГ слід використовувати такі критерії: наявність і забезпеченість
виробничими  ресурсами,  наявність  і забезпеченість  матеріально-технічними  ресурсами,
забезпеченість  кадрами,  ефективність  виробничої  діяльності,  конкурентоспроможність
продукції,  позиція  її  на  ринку  тощо.  Також  важливим  є  аналіз  низки  внутрішніх  та
зовнішніх чинників, що впливають на формування конкурентної стратегії підприємства,
стадії  життєвого  циклу,  масштаби  діяльності  конкурентів  на  національному  та
глобальному ринках. 

Важливим елементом формування стратегії є визначення критеріїв її ефективності
за  внутрішніми  (обсяг  виробництва,  чистий  прибуток,  загальна  рентабельність)  та
зовнішніми (зміни ринків збуту, зовнішні інвестиції, імідж) показниками. 

Тами чином,  розробка ефективної  конкурентної  стратегії  для усіх підприємств є
важливою  необхідністю,  яка  обумовлена  реаліями  сьогодення.  Проблема  вибору
оптимальної  конкурентної  стратегії  в  умовах  необхідності  врахування  низки  чинників.
Але без формування  та впровадження оптимальної конкурентної стратегії неможливий
сталий розвиток сучасного підприємства. 
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МОТИВАЦІЯ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ АТ "ОЩАДБАНК"

У доповіді розглянено мотивацію в управлінні персоналом АТ "Ощадбанка".
Метою роботи є вивчення особливостей системи мотивації  персоналу в системі

управління банком, адже сьогодні, кожна банківська установа, яка має чіткі стратегічні
цілі  на  подальший розвиток та  процвітання,  перш за  все,  повинна  дбати про належну
мотивацію своїх  співробітників,  аби  підвищувати  їх  зацікавленість  у  досягненні  таких
цілей шляхом підвищення їх продуктивності праці.

Анотація. Мотивація  персоналу  є  дуже  важливим  елементом  діяльності
підприємства,  від якого залежить  продуктивність  праці  працівників,  яка безпосередньо
впливає на прибуток компанії.

Державний ощадний банк  України  є  одним з  найбільших банків  країни,  займає
другу позицію після  Приватбанку  за  розмірами активів,  капіталу  і  депозитів  фізичних
осіб. Банк є одним з найбільших фінансових інститутів, який сприяє державі в здійсненні
державних  програм.  В  установах  банку  здійснюються  виплати  пенсій  пенсіонерам,
приймаються  платежі  різних  видів  та  виконується  безліч  різних  інших  операцій.
Головною  метою  АТ  “Ощадбанк”  є  заощадження  коштів  громадян  нашої  держави,
дотримуючись  справедливості  в  одержанні  доходів  та  надійності  збереження  коштів,
поступальний рух в розвитку економічної сфери з урахування інтересів громадян держави.
Банк є універсальним, що обслуговує юридичних і фізичних осіб. 

Побудова  ефективної  системи  мотивації  співробітників  банку  є  однією  з
найважливіших  функцій  сьогоднішнього  керівника.  Тлумачний  керівник  прекрасно
розуміє, що не достатньо лише впроваджувати новітні технології в банківській справі для
отримання більшої фінансової віддачі. Ефективність роботи банку так само підвищується
шляхом  вирішення  різних  проблем,  пов'язаних  з  так  званим  людським  фактором,  зі
ставленням співробітників до своєї діяльності, з особистим інтересом в збільшенні якості
роботи, з творчим підходом до вирішення питань. У таких ситуаціях, щоб досягти мети
сучасний  керівник  повинен  постійно  орієнтуватися  на  різні  внутрішні  спонукальні
чинники, потреби і орієнтації співробітників.

Ефективна мотивація співробітників Ощадбанку може бути представлена як : 
1) Трудова мотивація - це важливий процес для стимулювання кожного окремого

співробітника або ж групи всіх людей до ефективної  діяльності,  який спрямований на
досягнення загальних цілей виробництва.

 2)  Матеріальна  винагорода  є  лише  частиною  загальної  системи  мотивації
персоналу в банку. Цей стимул відіграє важливу роль, але не варто цілком покладатися
саме на нього, адже це не єдиний фактор, який утримує персонал. Якщо в організації є
проблеми,  які  пов'язані  з  культурою  корпоративного  типу  або  поганий  і  незатишний
внутрішній  мікроклімат,  то  винагородами  або  додатковими  бонусами  співробітників
довго на службі не втримаєш. Вони запросто можуть піти в іншу фірму, де заробітна плата
нехай  навіть,  буде  нижче,  але  лише  б  змінилося  недружнє  оточення  і  важке  робоче
середовище.
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Саме тому, мотивація в банку повинна в першу чергу враховуватися як система
різних показників, впливаючи на які керівник буде домагатися максимальної ефективності
роботи.

Новизна: Восени 2019 року, Ощадбанк запровадив "зарплатний проект" (тобто всі
державні  лікарні  отримуватимуть  свою  заробітну  плату  на  карту  Ощадбанку).  Кожен
банківський співробітник був мотивований преміальними виплатами по закінченню цього
проекту.  Це важливий процес для стимулювання кожного співробітника до ефективної
діяльності. А  також  впровадження  цього  проекту,  дозволило  підвищити  доходи
організації.

Висновок: Метою  даної  доповіді  є  визначення  методу  стимулювання  та  типів
мотивації  співробітників  Ощадбанку.  Дослідження  показало,  що  на  співробітників
найбільший  вплив  надають  наступні  форми  мотивації:  заробітна  плата,  хороший
моральний  клімат  в  фірмі,  можливість  самовираження,  кар'єра,  хороші  умови  праці,
оплата путівок,  соціальні  відпустки.  Мотивація  персоналу -  кращий спосіб  підвищення
успішності  компанії.  Успішність,  а  головне  прибутковість,  будь-якої  комерційної
структури безпосередньо залежить від бажання кожного окремого співробітника і всього
колективу виконувати свою роботу якнайкраще
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В  умовах  сучасної  цифрової  економіки  все  більшого  значення  набувають
можливості  швидкого  пристосування  до  мінливих  умов  зовнішнього  середовища,  що
висуває  особливі  вимоги  до  швидкості  та  якості  реалізації  управлінських  процесів  на
підприємстві. Відповідно до цього, для забезпечення необхідного ступеню ефективності
системи управління відбувається перехід до використання організаційних структур нового
типу, що призводить до необхідності оновлення також і систем технічного забезпечення.

Метою  роботи є  ідентифікація  та  розгляд  основних  вимог  щодо  використання
інформаційних технологій в управлінні підприємством.

Процес являє собою певну сукупність дій, що спрямовані на перетворення ресурсів
організації у наперед визначені результати, які виступають у вигляді продукції (послуг).
Відтак  розгляд  організації  як  системи  показує,  що  кожне  підприємство  є  сукупністю
процесів,  порушення  яких  може  свідчити  про  наявні  недоліки  у  функціонуванні
підприємства.

Відповідно  до  ролі  у  створенні  нових  цінностей  всі  виробничі  процеси
підрозділяються на три групи:  

- первинні (основні) — включають усі види робіт, що безпосередньо пов’язані з
виробництвом продукції чи послуг, і є основою функціонування будь-якого підприємства;

-  вторинні  (забезпечуючі)  —   забезпечують  безперервність  та  економічність
основних процесів підприємства; 

- управлінські  (інфраструктурні) — передбачають визначення цілей та засобів їх
досягнення для двох перших груп процесів, вони формують умови і залучають фактори,
що потрібні для досягнення цілей підприємства.

Процес управління стосовно організації  є  визначеною сукупністю управлінських
дій, що логічно пов’язані одна з одною, та здійснюються з метою досягнення поставлених
цілей шляхом перетворення ресурсів підприємства у відповідну продукцію або послуги як
результату функціонування цієї системи[1;c.28].

Перехід до застосування організаційних структур управління нового типу значною
мірою  пов’язаний  зі  збільшенням  складності  й  мінливості  зовнішнього  середовища,
підвищенням ролі стратегічних і маркетингових функцій в умовах гострої конкурентної
боротьби, а також значним поширенням інформаційних технологій в управлінні. Таким
чином,  еволюція  організаційних  структур  управління  поступово  розвивається  від
ієрархічних бюрократичних структур до матричних і проектних, а в останні десятиліття -
до  децентралізованих  мереж  та  віртуальних  організаційних  структур[2;c.130].
Використання  організаційних  структур  такого  типу  забезпечується  детальним
плануванням  їхнього  розвитку  з  урахуванням  перспектив  та  прогнозів  щодо  розвитку
економічної  ситуації[3;c.32].  При  цьому,  зростають  вимоги  щодо  інформаційного  та
технічного забезпечення роботи відповідних структур.

При цьому, подальший розвиток організаційних структур управління пов'язаний в
першу  чергу  з  розвитком  інформаційних  технологій.  Розподілені  в  просторі  учасники
мережевої організації дістають можливість взаємодіяти і координувати свою діяльність за
допомогою  інтернет-технологій.  Таким  чином,  мережеві  структури  при  використанні
інформаційних і комунікаційних технологій створили основу для формування віртуальних
організацій.  Такий  тип  організації  дозволяє  здолати  головну  проблему  організаційних
структур — інерційність.

Сучасні  інформаційні  технології  –  це  комп’ютерні  технології,  відмінні  єдністю
апаратної  техніки  і  спеціального  програмного  забезпечення.  Інформаційні  технології,
задіяні  в організації  управлінських процесів  мають відповідати певним вимогам(рис.1),
таким як:

-  невелика  вартість,  яка  має  бути  в  межах  доступності  для  індивідуального
покупця; 
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-  автономність  в  експлуатації  без  спеціальних  вимог  до  умов  оточуючого
середовища;

-  гнучкість  архітектури,  що  забезпечує  адаптивність  до  різноманітних  сфер
використання: в управлінні, науці, освіті й побуті;

- висока надійність (більше 5000 годин напрацювання до відмови);
- неагресивність операційної системи та іншого програмного забезпечення, що дає

змогу  працювати  з  комп’ютерною  технікою  навіть  користувачу  без  спеціальної
професійної  підготовки.  Крім того,  кожна людина має своє відношення  до праці,  своє
розуміння  та  переважні  канали  сприйняття  інформації[4;c.6],  що  призводить  до  більш
високої ефективності використання дружніх до користувача систем.

Варто зауважити, що недостатнє використання сучасних інформаційних технологій
в  управлінні  призводить  до  зниження  продуктивності  праці  та  ефективності  роботи
управлінського персоналу, до неприпустимих затримок у розв’язанні оперативних питань
і до неефективних рішень у ході впровадження інновацій. З іншого боку, впровадження
нових технологій може потребувати значних фінансових та трудових ресурсів,  а також
призводить  до  появи  нових  зовнішніх  та  внутрішніх  факторів  впливу  на  процес
функціонування  підприємства[5;c.6].  Зазвичай  сучасні  інформаційні  технології
найчастіше використовують для виконання таких видів робіт:

-   обробка  вхідної  і  вихідної  інформації  за  допомогою  текстових  редакторів  і
засобів графіки презентацій (електронна пошта і факси, листи та запити, реклама й інша
документація);

Рисунок 1 - Вимоги до інформаційних технологій, що застосовуються в управлінських
процесах

-  збір  та  аналіз  даних,  розрахунків,  які  зазвичай  виконуються  з  використанням
електронних таблиць (розрахунки й обробка прайс-листів), формування звітів за різними
напрямками і критеріями для аналізу і статистичної обробки інформації;

- накопичення і зберігання отриманої інформації, забезпечення швидкого її пошуку
(за різними критеріями й ознаками) і доступ до неї з використанням систем управління
базами даних;
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-  економічні  й  бухгалтерські  розрахунки  за  допомогою  облікових  програмних
засобів;

-  аналіз  фінансового  стану  та  інших  фінансових  розрахунків  за  допомогою
допоміжних фінансових програм.

Висновки. Таким  чином,  використання  сучасних  інформаційних  технологій
безпосередньо  пов’язане  з  використанням  сучасних  децентралізованих  структур
управління.Воно дозволяє  підвищити  швидкість  реагування  структури  управління  на
зміни  у  середовищі  функціонування  підприємства.  При  цьому,  сучасне  технологічне
забезпечення  управлінських  процесів  підвищує  ефективність  виконання  робіт  зі  збору,
накопичення,  зберігання  та  аналізу  інформації,  відповідаючи  вимогам щодо  гнучкості,
надійності та простоти експлуатації у системі управління відповідного підприємства.
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НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ
 
Анотація.  Розглянуто  основні  аспекти,  які  необхідно  досліджувати  в  ході

визначення  ступеню  лояльності  споживачів.  Визначено  основнi  параметри,  які
забезпечують ефективну реалiзацiю програми лояльностi в дiяльностi пiдприємства.

 
В  сучасних  умовах  розвитку  економiки,  коли  загострення  конкуренцiї  i

прискорення  динамiки  на  ринку  є  невiдворотнiм  процесом,  пiдприємства  намагаються
охопити  якнайбiльшу  частку  споживачiв.  Адже,  як  вiдомо,  саме  завдяки  споживачам
пiдприємство буде функцiонувати та отримувати прибуток. В теперiшнiй час вiдбувається
постiйна змiна  економiки та ставлення до неї.  Прикладом цього є «мiграцiя  цiнностi».
Тобто, якщо ранiше був вплив продукту, то зараз вiдбувається перехiд до впливу клiєнта
(«клiєнт визначає, що саме потрiбно»). На сьогоднiшнiй день є дуже важливим питання,
яке  стосується  лояльностi  споживачiв,  а  саме  її  управлiнням  i  в  цих  умовах  iстотно
змiнюються завдання багатьох пiдприємств [3].

Якщо  кiлька  рокiв  тому  ключовим  завданням  маркетингової  стратегiї  було
завоювання  нової  клiєнтури,  то останнiм  часом  в  центрi  уваги  знаходиться  проблема
утримання клiєнтiв, збереження з ними довгострокових взаємовигiдних зв`язкiв. В цьому
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випадку  також  важливу  роль  грає  та  сама  «мiграцiя  цiнностi»:  вплив  технологiй
змiнюється впливом бiзнес-моделi, а у випадку з лояльнiстю — програмою лояльностi.
Загальнi питання, щодо цих програм розглянуто у роботi С. Бутчера [1]. Обгрунтуванням
таких  змiн  є  усвiдомлення  того,  що  формування  лояльностi  споживача  забезпечує
компанiї  значнi  додатковi доходи завдяки регулярним купiвлям, заснованим на високiй
емоцiйнiй прихильностi улюбленому бренду.

Метою роботи є  розгляд  i  систематизацiя  теоретичних  засад визначення  самого
поняття «лояльнiсть», розгляд принципiв та методологiчних пiдходiв до оцiнки лояльностi
споживачiв  та  сегментації  ринку,  визначення  особливостей  запровадження  програми
лояльностi до продукцiї та пiдприємства зокрема.

3  загостренням  конкурентної  боротьби  та  появою  безлiчi  брендiв  однотипної
продукцiї на ринку, з'явилась необхiднiсть у формуваннi та пiдтримцi лояльностi клiєнтiв
[2].  При  цьому  важливим  є  розумiння  рiзницi понять  „лояльнiсть"  (loyalty)  та
„прихильнiсть" (commitment).  Лояльнiсть  -  це позитивний прояв поведiнкового аспекту
„споживач-марка",  що  базується  на  досвiдi  споживача.  Прихильнiсть  -  психологiчний
феномен,  що  вiдбиває  стiйку  позитивну  асоцiацiю  з  маркою  в  свiдомостi  споживача.
Проблема лояльностi в тому, що це лише поведiнка, яка не завжди вiдбиває те, про що
думають  i  що  вiдчувають  люди, i  звiдси  -  неможливо  передбачити  наступний  вибiр
споживачiв. Важливу роль в управлінні лояльністю споживачів також відіграє сегментація
ринку. Вона поділяє ринок на менші групи, щоб допомогти організації зосередитись на
своєму цільовому ринку. Сегментація ринку може здійснюватися за кількома змінними:
географічною, демографічною, психографічною та поведінковою. 

Лояльність  -  одна  із  змінних  поведінки,  яку  організація  може  відповідно
сегментувати на ринку. Сегментація поведінки - це поділ ринку на кілька груп, заснованих
на знаннях, ставленні, використанні або реакції споживача щодо певного товару. Клієнтів
можна розділити за ступенем лояльності. Котлер та Армстронг ділять лояльних клієнтів
на  три  групи:  повністю  лояльних,  дещо  лояльних  та  інших  покупців.  Цілком  лояльні
клієнти - це ті, хто купують один і той же бренд весь час, дещо лояльні клієнти лояльні до
двох-трьох брендів певного товару, а інші покупці - ті, хто не виявляє лояльності до будь-
якої  марки,  а  купують  те,  що  поступає  у продаж.  Згідно  з  класифікацією,  організація
могла  б  отримати  багато  користі,  проаналізувавши  ці  схеми  лояльності  на  власному
ринку.  Організація  повинна  починати  від  своїх  цілком  лояльних  клієнтів  для  кращої
ідентифікації свого цільового ринку, таким чином збільшуючи попит на свою продукцію.

Проаналізувавши повністю лояльного замовника, організація повинна переключити
свою увагу на дещо лояльного замовника.  Це дасть змогу організації  краще зрозуміти
ринкові  умови  та  їх  конкурентів.  Нарешті,  організація  повинна  засвоїти  свої  слабкі
сторони,  вивчаючи  поведінку  інших  покупців,  і  вже  вивчивши  деякі  думки  покупців
думати  над  створення  програми  лояльності,  так  як  це  один  з  найефективніших
інструментів  для  підвищення  рівня  NPS.  Щоб  завоювати  лояльнiсть  споживачiв  до
продуктiв  компанiї,  спочатку  потрiбно  зрозумiти  одне  просте  правило:  «Програма
лояльностi може тiльки пiдвищити цiннiсть продукту, але не створити його».

Визначимо основнi  параметри,  що забезпечують ефективну реалiзацiю програми
лояльностi в дiяльностi пiдприємства [3]:

1. Запускаючи програми лояльностi, не потрiбно боятися iнновацiй.
2. Пiдприємство повинне  намагатись  бути  лiдером у  своїй  галузi,  тому що до

успiшних завжди бiльше уваги i прихильностi зi сторони споживачiв.
3. Активне  розповсюдження  iнформацiї  про  пiдприємство,  її  продукцiю.  Чим

бiльше про пiдприємство знають, тим активнiше формується вiдношення до нього.
4. Високий  iнтерес  до  клiєнтiв  пiдприємства  з  урахуванням  їхнiх  побажань;

Пiдприємство повинне стати «особистiстю», яка має не тiльки iм`я, але й своє обличчя.
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Отже, лояльнiсть споживачiв, а саме управлiння нею є одним iз основних аспектiв в
дiяльностi пiдприємства. Ключовим моментом в цьому процесi є програма лояльностi, яка
розглядається  як  один iз  домiнантних  iнструментiв  пiдприємства  в  системi  управлiння
взаємовiдносинами з  клiєнтами.  Процес  пiдготовки  та  реалiзацiї  програми  лояльностi
генерує  значнi  витрати,  i  тому  їх  потрiбно  розглядати  як  довгостроковi  стратегiї
маркетингу.
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СЕКЦІЯ 7. ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

Oros I. V.
South Ukrainian National Pedagogical University

 named after K. D. Ushinsky

A CONCEPTUAL APPROACH TO STUDY PRINTING OF STUDENTS

Annotation. The conceptual approach to teaching students of the art-graphic faculty of
creative composition is  shown. Of all  the variety  of methodological  means of activating the
process of teaching creative prints, special attention is paid to the following: highlighting in the
program basic, leading theoretical knowledge and artistic and practical skills that reflect both
the foundations of the traditional course of academic drawing and the specifics of the specialty;
the use of  special  educational  tasks  (both in  the image from nature and from memory)  for
creative  associations  with  decorative  images;  the  use  of  special  educational  tasks  for  the
development of creative imagination in the process of drawing from life and performing artistic
compositions. The conclusions prove that the conceptual approach to teaching students of the
art-graphic faculty of creative composition is based on certain provisions. It is argued that the
role  and  place  of  the  creative  composition  is  manifested  in  the  creation  of  conditions  for
understanding that the basics of the synthesis of such important components as the theme, idea
and emotional evaluation of the depicted phenomena are the content of the work of art.

Keywords: printed graphics, printmaking, creative thinking, artistic image, composition,
creative composition.

In the complex of tasks related to the training of artists - educators, those installations that
lay the foundations of special art and graphic skill are always relevant. Systematic studies of
various types and subspecies of printed graphics, studying the technique and technology of print
art actively influence the process of formation of students' compositional vision. In the process of
educational  and  creative  activities  in  the  workshop of  graphics,  students  of  art  and  graphic
faculties of pedagogical universities receive theoretical knowledge and practical skills in creating
graphic compositions, get acquainted with the traditions and techniques of art and print graphics.
The practical activities of students in the workshop of graphics in the study of printmaking are
fundamental,  as they actively promote art education,  develop creative abilities in the field of
graphic composition, and activate creative thinking. In the formation of creative thinking, printed
graphics - prints occupy a special place. In theory, this is knowledge; in practice, it is the ability
to freely operate  this  knowledge,  the ability  to create  a creative  atmosphere,  and to observe
consistency  in  the  implementation  of  tasks.  Compositional  and  creative  activities  and  the
educational  process  in  the  workshops  of  graphic  workshops  at  the  graphic  arts  faculties  of
pedagogical universities require a comprehensive study and in-depth study of all their aspects,
conceptual approaches to the process itself. In this regard, every research that reveals the theory
and practice of teaching and educating students in print classes is important.

The  purpose  of  the study  is  to  reveal  the  theoretical  foundations  of  a  conceptual
approach to teaching students printmaking and identify the stages of the formation of creative
thinking when performing a composition of graphic works. To substantiate the role and place of
creative composition in the process of practical engraving.

The study of dissertation research, work experience at the Faculty of Graphic Arts in the
graphic  print  workshop  allowed  us  to  conclude  the  relevance  of  the  formation  of  creative
thinking among students. According to D.K. Gagishvili, the tasks of effectively forming creative
thinking  among  students  of  art  majors  and  making  significant  adjustments  require  the
development of new methods for teaching a course in graphics, and this, in turn, determines the
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need for a number of experimental studies [2]. In agreement with R. Ch. Barshits, we highlight
the position that classes with a "creative graphic composition" can be an effective means of
aesthetic education and art education of students, provided that printmaking will be presented as
a special form of artistic (graphic) comprehension of the world and the reality surrounding us ;
studying the history of prints will address the most important tasks of creative education; the
theory and practice of teaching print-making to students of art-graphic departments should be
based on advanced technologies of the psychological, pedagogical, aesthetic and philosophical
sciences of the past and present; The methodological model of teaching and educating students
of  graphic  arts  faculties  in  printmaking  classes  will  be  substantiated  and  confirmed  both
theoretically and practically - by the results of many experimental studies conducted at different
times and in different universities [3].

In our  theoretical  and practical  activities  we have been guided by certain  time-tested
techniques. The conceptual approach to teaching printing - student graphic printing, developed
by us, has certain stages, but each of them required students and independent creative search in
search of image,  composition  and method of graphic printing.  The advantage  of creating an
equilibrium image - symbol -  sign and compositional  solution at  the same time - in holistic
harmony, which is difficult  enough in the first stage. In this context, for the development of
freedom of imagination and imaginative thinking, we knowingly provide examples of works of
masters of graphic art only, as well as those who also engaged in graphics. In fact, this provided
some idea of the simplicity of execution even conceived, but the next step made it clear to the
student about the complexity and accuracy of execution.

In our conceptual approach to creative composition, the concept of artistic image and the
principles of image formation were of great importance. So it was stated that works of art are
conditional, their conventions are admissible to a certain face, and artistic images in them are
conditional  with  admission  to  a  certain  face.  Artistic  convention  loses  itself  as  soon  as  it
becomes reality, and the distance between real emotions in relation to artistic convention may
increase  or  decrease  depending on the specificity  of  the image,  as  well  as  on the  historical
tradition of the cultures. It was reported that the peculiarity of the artistic image lies in the fact
that it is an ideal system (closed, integral) - a kind of micro-world, and also that it belongs to the
macrosystem  of  culture.  The  capacity  for  a  certain  imagination  is  an  integral  part  of  the
perception of the image, it is the interdependent facets of a single process, since the process of
creating  an  image  with  the  help  of  imagination  prompts  and  activates  the  author  to  add
something invisible, or to say something incomplete - a hint.

In  accordance  with  the  conceptual  steps  of  learning  is  directed  to  the  process:  1.
Mastering  the artistic  principles  of creating  a  graphic composition-work. 2.  Effective  use of
visual  and expressive  tools  of  various  graphic techniques  and optimal  identification  of  their
features  for  creating  expressive  compositional  works  and  imaginative  solutions  in  creative
compositions.  3. Mastering the technology of performing graphic works in the techniques of
printing graphics, professional possession of tools, supplies, mastering a sufficiently high level
of printing skills. 4. Professional analysis of works of masters of art of graphic arts. 5. Mastering
a  high level  of  thinking in  the  material,  compositional  thinking,  graphic  vision,  artistic  and
figurative perception.

Based  on  the  conceptual  approach  to  teaching  students  of  the  art-graphic  faculty  of
creative composition, it is possible to distinguish the established fundamental conditions for its
use: disclosing the scientific and theoretical foundations for the formation of students' creative
thinking and psychological patterns of performing graphic works as a creative expression of a
student's personality;  understanding of each student's creative thinking as the most important
factor in the development of his personality, artistic abilities and the conditions for successful
work in creating a creative composition; development and pedagogical experimental model for
the  development  of  creative  thinking  of  students  by  means  of  graphics;  identify  individual
psychological  characteristics  in  the  professional  and  artistic  development  of  students  in  the
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classroom graphics; development and experimental testing of methodological ways and means of
enhancing the learning process of graphic means of image based on developed creative thinking.

Conclusions. On  the  basis  of  the  conducted  research  it  is  possible  to  make  certain
generalizations:

The  conceptual  approach  to  teaching  students  of  the  art-graphic  faculty  of  creative
composition is based on the following principles: success in teaching creative composition in art
and print graphic prints is due to the creative use of the relationships between different types of
fine  art,  the  optimal  ratio  of  theoretical  and practical  studies,  degree  in  comprehension  and
mastering the language of graphic art,  the ability to apply acquired knowledge and technical
skills in creative works; Art and print graphics in combination with classes in other special types
of visual arts (painting, graphics, sculpture, arts and crafts, literature, music) have great potential
creative  opportunities  in  the  systematic  development  of  creative  abilities.  The  purposeful
substantiated realization of these opportunities in practical exercises in the workshop of printed
graphics acts as a pedagogical necessity.

The  application  of  the  whole  set  of  conceptual  methods  of  artistic  teaching  in  their
numerous combinations and combinations provides high productivity of mastering the basics of
the art of printed graphics to students, a qualitative level of their  creative development.  The
interaction and interrelation of artistic teaching methods is determined by the unity of the tasks
and the content  of  the teaching.  The leading role  in this  educational  process belongs to  the
system of tasks-exercises, the content of which must be conditioned by the expedient expediency
of their use in the courses of the discipline "Printmaking" as a compulsory component of art
education.

The analysis of the results of practical experience has allowed us to establish fundamental
factors that are aimed at the artistic and graphic training of future teachers of fine arts and the
formation of professional competence.

Our conceptual approach to print teaching consists of the stages of combining tradition,
innovation and student creativity.  Particular attention is paid to the search and realization of
creative composition and creation of artistic image. Learning that combines creative imagination
and professional skills to print, we consider vector in the educational process.
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TO THE PROBLEM OF ART TRAINING FUTURE EDUCATIONAL TEACHERS

Annotation.  It is revealed that new paradigms of art-pedagogical education in higher
education have necessitated consideration of modern methods of training future teachers in the
field  of fine  arts,  improvement  of  their  qualitative  level  of  professionalism,  competence and
professional  culture.  Questions  are  raised  about  the  need  to  increase  the  attention  to  the
scientific organization of the educational process of artistic preparation of students on the basis
of didactics of artistic training, the experience of leading teacher-artists, whose activities should
be directed to solving the problems of high-quality artistic training of teachers of fine arts.

Keywords: educational paradigms, teaching methods, artistic training.

The purpose of our research is to identify and substantiate the most appropriate didactic
conditions of the process of artistic preparation of future artists.

The  consideration  of  this  issue  is  primarily  due  to  the  contradictions  between  the
normative documents and the practice of academic training of future specialists of fine arts in the
system of art and pedagogical education that violate the didactic expediency and the relationship
between  the  content  of  the  educational  and  cognitive  and  creative  activity  of  students  and
teaching fine arts.

Analysis  of  a  considerable  number  of  works  of  leading  scientists  on  the  issues  of
scientific organization of the educational process (V. Bespalko, M. Dmitriev, A. Ligotsky, M.
Seleznev, Y. Tatur, etc.) and pedagogy of art (I. Ziazun.  S. Konovets, N. Nichkalo, V. Orlov,  
O. Rudnitskaya,  I.Tumanov,  O. Shevnyuk and others) testify,  first,  that  vocational  education
proceeds in a special form of training for future specialists.  Scientists say that the process of
artistic preparation is determined by specific concepts and means specific to the various arts and
crafts, but imposes pedagogical  technologies built  on the content of cognitive information to
students without proper practical training. In the system of art education of different periods of
its existence, considerable attention was paid to the practical training of future specialists for
secondary school. Secondly, the results of the study also show that the new prolegomena, as
conditions for art education, do not find their practical solution according to the methodological
system of artistic teaching. Priority approaches also do not address the professional training of
professionals in the various fields of the arts  (fine arts, music and choreography).  Third,  the
training of art teachers is not provided by the higher education institutions of Ukraine at all, but
there is a practice of teaching the discipline of "Art" in a comprehensive school. Prolonged forms
do not find their coexistence in the system of teacher training.

In  art  during  different  periods  of  cultural  development,  experience  has  always  been
passed on from generation  to  generation  through visual  training  as  a  method of  transferring
experience in the process of forming the level of competence and professionalism of the future
master of fine arts. The concept of "visual education" is defined in the dictionary Ozhegov,
which  is  determined,  according to  Academician  I.  Ziazun,  with the concept  of  "pedagogical
action", "pedagogical skill". In order to achieve a qualitative level of professional readiness of
the future teacher of fine arts with a high level of competence, ability to pedagogical activity,
insufficient educational and cognitive information from the teacher-artist. Scientist A. Ligotsky
warns  that  "information  alone  cannot  produce  any  expedient  actions,  since  it  includes  both
favorable and unfavorable factors and properties of the environment, the system itself, successful
and erroneous actions, useful and useless results" [2 , with. 16]. The scientific organization and
implementation of the educational process undoubtedly depends on the pedagogical skill of the
artist-teacher, his pedagogical action and methodical focus on the result of students' educational
and creative achievements.
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The practice of training the teacher of fine arts at the art-graphic faculties (departments)
of  Ukraine  and  CIS  shows  that  every  subject  of  the  artistic  cycle  of  disciplines  (painting,
graphics, composition, sculpture, etc.) with its program needs to consider the methodology of
visual education and visual arts. transfer of experience by artist-teacher.

According to the results of a pilot study of the professional activity of colleagues in the
system of  art-pedagogical  education,  they  all  do  not  accept  the  innovations  of  the  Bologna
system  in  art  education  and  confirm  that  teaching  program  material  in  the  course  of  art
disciplines does not solve the issue of artistic training of the future. It is necessary to develop
experience on the basis of the principles of artistic didactics (B. Nemensky), to teach students the
basics of fine arts through a long-term system of mastering them with a specific diploma of each
kind of fine arts. They point out that the management circulars do not take into account the
specifics of art education,  and the proposed "optimization" does not allow for the qualitative
training of teachers. We also argue that teaching in the system of pedagogical education can not
be carried out on "methodical  instructions" (apparently,  methodical instructions,  tips,  but not
instructions, which contradicts the pedagogy of art, personal-oriented approach in the transfer of
experience).  For  the  most  part,  there  are  too  many  non-core  universities  that  provide
“educational service” in the training of specialists, and there are too many in the country. The
problem was discussed at a meeting of the Scientific and Methodological Commission of the
Ministry of Education and Science of Ukraine in October 2019, which was noted by colleagues
that such an obsessive state in modern art and pedagogical education does not allow to form a
system of professionally significant knowledge and practical skills future teacher of fine arts.
The commission  emphasized  that  a  long-term practice  of  training  teachers  of  choreography,
music, fine arts and applied arts is required in the system of creative direction education. This is
also due to the fact that in most cases, students are admitted to the higher education institution
without  proper  initial  artistic  training,  which  generally  affects  the  qualitative  contingent  of
students admitted to the specialty "Pedagogy and Methodology of Secondary Education. Fine
Arts, ”and as a result, first-year students are unable to individually master the program material
of artistic cycle disciplines without the pedagogical support of the artist-teacher - a carrier of
experience  and  artistic  culture.  Even  the  created  conditions  of  a  subject-development
environment  for independent  learning activities  of  students  do not  solve the question of the
organization of productive activities of students in the educational vector.

In connection with the comprehension of the outlined topical issue, the question of the
need to increase the attention to the scientific organization of the educational process of artistic
training  of  students  on  the  basis  of  didactics  of  artistic  training,  the  experience  of  leading
teacher-artists,  whose activities  should be directed to solving the problems of quality  artistic
training of teachers .
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ART-GRAPHIC TRAINING FUTURE EDUCATIONAL TEACHER
(METHODICAL ASPECT)

Annotation. It is revealed that the problems of scientific development and introduction
into the educational vector of the modern method of artistic and graphic training of the future
teacher of fine arts become an important task for the practice of teachers of higher pedagogical
institutions of education in Ukraine. 

Keywords: graphic arts training, educational vector, educational and cognitive, artistic
and creative activity.

On the  basis  of  the  results  of  the  analysis  of  the  components  of  the art  and graphic
training of specialists in higher educational establishments of art and pedagogical education, a
number of contradictions  have been determined,  the nature and specificity  of the method of
teaching the art of graphics have been revealed. On this basis, the tasks of didactic character,
which  are  essential  for  the  contemporary  artistic  and  graphic  preparation  of  students  of
pedagogical  institutions  of  higher  education,  are  outlined.  In  the  course  of  the  dissertation
research it is revealed that the effective didactic condition is the reorientation of organizational
and methodological approaches to the process of artistic and graphic training of future specialists
on the basis of the theory of pedagogical process management.

Long-term experience of scientific and pedagogical activity of the author made it possible
to improve the content of the program of academic discipline "Theory and Practice of Graphics",
as well as to define modern forms and methods of teaching the basics of the art of graphics, it is
advisable to fill the content of practical tasks aimed at forming a qualitative level of educational
and cognitive creative activity of students. The content of artistic and graphic training of students
of  higher  pedagogical  institution  is  a  complex  of  methodical  support  of  educational  vector
"learning - cognition - learning - creativity". In order to identify the qualitative level of formation
of subject  competence of the future teacher  in the field of graphic art,  the characteristics  of
components, criteria and their indicators are substantially presented, which makes it possible to
determine the artistic and graphic readiness of the student at each stage of his educational and
cognitive trajectory.

The conducted research allows to make the following conclusions:
1. Methods of teaching the basics of graphic art  in the educational  vector "learning -

learning - learning - creativity" is a project of a certain pedagogical technology on the basis of
artistic  didactics,  implemented in modern practice of training the future teacher  of fine arts,
which includes the purpose, content, mechanism of interaction of the process of art-pedagogical
education and provides for the formation and development of professional competence, namely
artistic-analytical and artistic-figurative, artistic-compositional thinking in the material and other
skills. The analysis of the results of the experimental research shows the effectiveness of the
methods of artistic teaching of the basics of graphic art at the Faculty of Arts and Graphics of the
South Ukrainian National Pedagogical University after named K. D. Ushinsky.

2. The practical implementation of the program material of the discipline "Theory and
Practice of Graphics" has shown its expediency in that the introduction of the developed content
of artistic teaching of students to the art of graphics, which is based on the author's method of
teaching, contributed to improving their quality level of artistic and graphic training. The results
of the experiment confirm the effectiveness of the methodology of graphic and graphic training
of  future  teachers  on  a  full-time  basis,  as  the  qualitative  level  of  competence  of  students-
graduates in the experimental groups increased by 62%.

The main materials of the dissertation are presented in a series of methodical instructions
for  practical  classes  in  content  modules:  "Fundamentals  of  Art  Graphic  Arts",  "Still  Life",
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"Landscape",  "Book Illustration",  "Portrait,  Human  Figure",  "Graphic  Composition"  and  the
manual "Artistic" graphics "recommended by the Ministry of Education and Science of Ukraine.

The consideration of the problem outlined in the process of preparing part-time teachers
remains. .

Zaitseva N. O. 
The South Ukrainian National Pedagogical University. K.D. Ushinsky 

ARCHETYPES IN THE CONTEXT OF THE SOCIAL AND INDIVIDUAL IN THE
EXPERIENCE OF SOCIAL-PHILOSOPHICAL ANALYSIS

Annotation.  Understands  the  archetype  in  From  a  socio  -  philosophical  position.
Particular  attention  is  focused  on  the  interpretation  of  the  concept  of  "archetype"  in  the
philosophical concepts of A. Averintsev, M. Eliade, K. Jung. It is noted that the phenomenon of
archetype is exploited in those spheres of human spiritual life where there are prototypes and
recurrence, in particular in mythology, folklore, art, culture in general. Archetypal images have
always accompanied man, they are the source of mythology, religion, and art. In these cultural
formations there is a gradual grinding of tangled and spooky images, they become symbols,
more and more beautiful  in form and general  in  content.  Mythology was the initial  way of
processing archetypal images. It is shown that K. Jung's individualization is the formation of a
single,  homogeneous  being;  insofar  as  "individuality"  encompasses  our  secret,  final  and
unrealizable uniqueness, it also includes the formation of the Self. Therefore, individualization
can be imagined as a "path to self" or "self-realization."

Keywords: archetype, symbol, collective unconscious, self-realization.

The present state of social relations requires the development of a new holistic view of
the  forms  we  have  in  the  way  of  interaction  of  social  and  unique  being  based  on  the
identification  of  archetypes  in  their  bases.  Existing  research  attempts  to  create,  above all,  a
projection  of  the  identity  of  social  space  based  on  pragmatic  relations,  which,  in  essence,
conceals the essential characteristics of archetypes for both man and society itself. In modern
research,  the  hypothetical  position  of  the  archetypal  foundations  of  social  organizations  of
varying complexity clearly sounds. Noting that every society conceals leading archetypes, it is
particularly emphasized that the invisible archetype, it has a stronger impact on the way people
live.  A  certain  historically  formed  system  of  archetypes  encompasses  many  aspects  of  the
collective  subject's  life.  Thus,  the  relevance  of  research  and  identification  of  significant
archetypes involved in society is substantiated.

Insufficient development of this topic and its relevance cause the need for a new socio -
philosophical analysis of the social and personal bases of archetypes in K. Jung's philosophy,
which is a scientific problem in this study.

The  purpose  of  the  study  is  a  socio  -  philosophical  analysis  of  the  concept  of
"archetype" in the context of its social and individual principles and justification of the space of
its manifestations.

In  the  socio  -  historical  projection,  archetypes,  which  create  myths,  religions  and
philosophies that affect whole peoples and the historical epochs that characterize them, manifest
themselves significantly. Although the problem of archetypes is a cornerstone of all European
philosophical thought, it has not been the subject of detailed analysis in Ukrainian historical and
philosophical literature.  At the present stage, there are isolated studies in Ukraine that touch
upon the analysis of certain aspects of such a problem, in particular K. Jung's archetypal concept
[1]. However, in general, the problem of understanding archetype in the concepts of domestic
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and foreign authors remains insufficiently explored, and therefore a promising field of historical
and philosophical studies.

It is common knowledge that each historical era is based on the typical constants that
underlie  the spiritual  life  of human civilization.  In different  philosophical  concepts,  they are
given different names: "archetypes", "prototypes" [2]., "Universals", "invariants", "forms without
meaning",  "end-to-end information  and  energy  structures.  Invariance  can  be  traced  in  those
spheres  of  human  spiritual  life  where  there  are  prototypes  and  recurrence,  in  particular  in
mythology, folklore, art, culture in general. Even with the indirect description of the myth, it is
impossible to avoid words such as "first elements", "primitives", "schemes", "types" and their
synonyms, which are reduced to the concept of "archetype". Quite often, the term "archetype" is
used to refer to the ascending schemes of representations, and common mythological motives,
and perverts, and primordial elements. Much of these concepts relate to each other, for example,
the first-person and first-element can be regarded as identical components of the motive.

Archetype  theory  was  introduced  into  the  scientific  field  by  K.  Jung.  Studying  the
spiritual  state  of  modern  western  society,  the  researcher  repeatedly  pointed  to  his  painful
condition,  exaggerated  attention  to  the  material,  rational  side  of  life.  The  reason  for  this
condition was "the loss of understanding of the symbolic discourse by Western society. The loss
of symbolic perception was a catastrophe on a scale not only of the individual, but of the whole
society as a whole" [1, p. 60]. At the personal level, this was embodied in the increase in the
number of neuroses and depression, a general sense of the meaninglessness of life, at the social
level, in the spread of epidemics of the latest doctrines, which often became political.

K. Jung's significant achievement is the isolation of the phenomenon of the collective
unconscious of humanity,  which is  relayed in the form of archetypes.  Archetypes  become a
concentrated expression of the psychic energy actualized by an object. Images of the collective
unconscious,  according  to  the  scientist,  can  be  biologically  inherited,  because  myths  are
embedded in the structure of the human soul.  At the same time,  archetypes  as categories  of
symbolic thought are moving into figurative language. They are equally present in the minds of
the mentally ill,  ordinary people and geniuses [4], where they play the role of protecting the
mental equilibrium of the individual.

The main results of the study are that the category: "archetype", which is used in various
fields of scientific knowledge, is one of the epistemologically capacious, heuristically valuable
and perspective  categories  of  cultural  philosophy;  in  the  history  of  conceptualization  of  the
archetype  token,  the  following  historical  stages  can  be  distinguished:  the  cosmocentric
(philosophy  of  antiquity),  within  which  the  archetype  is  interpreted  as  a  cosmic  order;
theocentric (philosophy of the Middle Ages), within which the term "archetype" is interpreted as
a  divine  idea,  a  nouman  originally  existing  in  the  mind  of  God;  rational-centric  (classical
philosophy),  in  which  the  concept  of  "archetype"  is  interpreted  in  two ways  -  as  a  natural
(natural) structure and as a form of intelligence; dialogical (non-classical and post-nonclassical
philosophy)  within  which  the  category  "archetype"  is  interpreted  from  the  standpoint  of
epistemological pluralism, that is, finds polyphonic sound.

Conclusions. On  the  basis  of  the  analyzed  material  it  is  possible  to  make  certain
generalizations and conclusions.

The human personality  consists  of two parts:  first,  it  is  consciousness and all  that  is
covered by them; second, it is the vague deep regions of the unconscious psyche. If the former
can be more or less clearly defined and delineated, then the integrity of the human personality
must be declared inaccessible for full description or definition. In other words, each personality
contains some infinite and indistinguishable part, because its conscious and observable part does
not include a number of factors, the existence of which we are forced, however, to assume, to be
able  to  explain  the  observed  cases.  These  are  unknown factors  and  form what  we  call  the
unconscious. We have no idea about the content  of these facts,  since we only observe their
consequences. We can only assume that they have a psychic nature comparable to the contents of
consciousness, although we do not have full  confidence in this. But one has to imagine that
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similarity  exists,  and  we  no  longer  refrain  from further  development  of  thought.  Since  the
content of our minds are conscious and perceived only in association with the Ego, therefore, the
phenomenon of a voice endowed with a personal character may also belong to the center, but no
longer identical with our conscious Ego.

Individualization, according to K. Jung, is the formation of a single, homogeneous being;
insofar  as  "individuality"  encompasses  our  secret,  final  and unrealizable  uniqueness,  it  also
includes the formation of the Self. Therefore, individualization can be imagined as a "path to
self" or "self-realization."
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ПОЛІТИЧНА УЧАСТЬ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Анотація.  Аналізується  політична  участь  в  Інтернеті,  розглядаються  основні
форми політичної участі в Інтернеті,  оцінюються переваги та обмеження політичної
участі в Інтернеті.

У сучасному світі інформаційно-комунікаційні технології проникають в усі сфери
суспільного життя, в тому числі і в політику. Інфокомунікаційні технології забезпечують
високу швидкість передачі інформації, можливість зв'язку великої кількості користувачів
один  з  одним, інтерактивність,  що,  в  свою  чергу,  дозволяє зробити  політику  більш
прозорою  та  відкритою,  збільшити  число  політичних  акторів,  створити  нові  канали
взаємодії суспільства і держави, розширити можливості політичної участі.

Важливою складовою сучасної політичноїучасті є політична участь в Інтернеті. Під
політичною участю  в  Інтернеті   розуміють використання  інтернет-технологій  для:
залучення громадян в політику;  організації  взаємодії  політичних акторів між собою і з
населенням; здійснення впливу на прийняття і реалізацію політичних рішень, формування
і функціонування політичних інститутів [1].

Політична участь в  Інтернеті  здійснюється  у  різних  формах.  Це:  електронне
голосування; створення різноманітних ресурсів політичної спрямованості (інтернет-ЗМІ,
сайти політиків і організацій, а також облікові записи в соціальних мережах); законодавчі
ініціативи, петиції, участь у виробленні проектів політичних рішень, політичних програм;
звернення  до електронних  приймален органів  державної  влади  і  суспільно-політичних
організацій;  участь  в  обговоренні  політичних  проблем  в  соціальних  мережах,  чатах,
форумах, поширення інформації про політичні акції; краудфандінг і краудсорсінг [2].

Політична участь Інтернеті має ряд переваг.
По-перше, вона дозволяє подолати часові і географічні обмеження,  забезпечуючи

групову  інтеграцію  незалежно  від  місця  проживання  і  даючи  можливість   швидко
реагувати  на  політичні  проблеми,  що  виникають. Це  забезпечує  політичній  участі  в
Інтернеті організований і мобільний характер. 

По-друге, політична участь в Інтернеті збільшує можливості громадян привернути
увагу та залучити до вирішення важливих суспільних проблем органи державної влади,
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політичні  партії,  громадські  організації,  політичних  лідерів,  ЗМІ.  Інакше  кажучи,
політична участь в Інтернеті сприяє налагодженню ефективного зворотнього зв'язку між
владою і громадянами, політичною системою і суспільством. 

По-третє, політична участь в Інтернеті призводить до зміни самої комунікаційної
моделі політичної участі:  замість вертикально організованої  формується більш складна,
різноспрямована  та  інтерактивна.  Все  це дозволяє,  на  думку  дослідників, вивести
політичну участь  на принципово новий масовий рівень.

Але існують і  більш обережні  оцінки політичної  участі  в Інтернеті.  Дослідники
вказують  на  те,  що  політичне  значення  Інтернету  не  варто  перебільшувати,  оскільни
можливості Інтернету використовуються в основному політично активними громадянами.
Тобто  Інтернет  не  виводить  політичну  участь  новий  рівень,  а  лише  створює  нові
можливості участі для тих, хто і без нього політично активний.

В  цілому,  Інтернет  створює   високий  потенціал  розвитку  політичної  участі,
становлення нових форм політичної участі та способів політичної комунікації.
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ОБ’ЄКТУ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Анотація.  Розглядаються  загальні  положення  щодо  об’єкту  правопорушення.
Описано запропоновані в науці підходи до розуміння об’єкта правопорушення. Вказано на
його значення. Названі види та ознаки об’єкта правопорушення. 

В  державі,  в  тому  числі  і  в  Україні,  існує  система  права,  що  забезпечує
функціонування  держави  з  огляду  на  встановлені  нею  правила  поведінки,  які  нею
санкціонуються. Не всі особи дотримуються встановлених правил. В такому разі мова йде
про вчинення правопорушення. І про його юридичне закріплення. 

 Коли мова йде про правопорушення,  ми говоримо за явище.  Коли – про склад
правопорушення  –  про  юридичну  модель  правопорушення.  Склад  правопорушення  є
підставою  для  кваліфікації  правопорушення.  Тому  є  вкрай  важливим  з’ясування  суті
кожного з елементів складу правопорушення. 

Об’єкт,  поряд із об’єктивною стороною, суб’єктивною стороною та суб’єктом, є
елементом складу правопорушення.  Фактично з нього починається кваліфікація діяння.
З’ясовується,  чи  підлягають  охороні  суспільні  відносини,  про  які  йде  мова.  Якщо
суспільні  відносини  входять  в  коло  тих,  які  охороняються  законом,  з’ясування  ознак
об’єкта правопорушення дозволяє встановити: на що саме здійснилось посягання, чому
ще завдано шкоду, чи вважає це законодавець важливим і чи вводить в статтю закону; від
встановлення  об’єкта  та  його  видів  змінюється  і  сама  кваліфікація;  розділи,  що
закріплюють перелік правопорушень формуються за об’єктами правопорушення.  

Тема об’єкта правопорушення є однією із складних. Роботи авторів, що займаються
цією проблематикою, заслуговують на увагу.
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Значення об’єкта злочину описує професор Н.А. Мирошниченко наступним чином:
«Вирішення питання про об’єкт злочину має важливе теоретичне та практичне значення.
Саме об’єкт дозволяє визначити сутність злочину, сприяє правильній кваліфікації діяння,
а також відмежуванню його від суміжних складів злочинів. Об’єкт має істотне значення
також для визначення самого поняття злочину,  значною мірою впливає на зміст ознак
злочину,  його  кваліфікацію,  є  вихідним  при  класифікації  злочинів,  побудові  системи
Особливої частини КК» [1, с.300].

Поняття об’єкта правопорушення розкривається в літературі трояко:
1. об’єкт правопорушення – це ті суспільні відносини, що охороняються законом;
2. об’єкт правопорушення – це цінності, які охороняються законом;
3. об’єкт правопорушення – це певні блага, які охороняються законом.
Видається,  коли  ми  говоримо  про  захист,  то  автоматично  уявляємо  особу  не

самостійно проживаючу на безлюдному острові, а таку, яка перебуває у зв’язках з іншими
членами суспільства,  тому ми не говоримо про відповідальність особи, яка спричинила
лише собі  шкоду фізичного,  матеріального чи морального характеру.   З  огляду на це,
найбільш відповідною реаліям є точка зору, де мова йде про значимі суспільні відносини. 

В  науці  поділ  об’єкта  правопорушення  здійснюється  «по  вертикалі»  і  «по
горизонталі».  Це  обумовлено,  у  першому  випадку,  наявністю  взаємовключних,
схематично  все  менших  за  обсягами  чотирьох  об’єктів,  які  ми  можемо  представити
колами Ейлера (рис.1), де під номером 1 йде загальний об’єкт (вся сукупність суспільних
відносин, що охороняються законом), 2 -родовий об’єкт (однорідні суспільні відносини,
що  охороняються  законом),3  -  видовий  об’єкт  (тотожні  суспільні  відносини,  що
охороняються  законом),4  -  безпосередній  об’єкт  (конкретне  суспільне  відношення,  що
порушується під час вчинення правопорушення); в іншому – говорити про ті суспільні
відносини, на які здійснилося посягання і на ті, яким спричинено шкоду в ході вчинення
правопорушення,  їх  важливості  для  кваліфікації:  4  –  безпосередній,  4.1.  –  основний
безпосередній, 4.2. – додатковий безпосередній, 4.2.1. – додатково обов’язковий, 4.2.2. –
додатково факультативний (рис.2).

Рисунок 1 Рисунок 2

Щодо ознак об’єкта правопорушення, то ними називають:
1) суб’єкти суспільних відносин. І коли мова йде про суб’єктів, то мається на увазі,

що є один та інший бік відносин. З одного боку виступає потерпілий (особа, якій завдано
фізичну, матеріальну чи моральну шкоду). Потерпілим, згідно законодавства, виступають:
фізичні особи, юридичні особи, суспільство, держава Україна, іноземна держава, людство.
Дослідженням  «жертви»  злочину  займається  віктимологія.  Знаходимо  вплив  жертви
правопорушення на відповідальність суб’єкта правопорушення у вітчизняному та зарубіж-
ному законодавстві.  В ряді  випадків  караною є поведінка жертви,  а  не дії  інших осіб,
спровоковані  жертвою;  поведінка  жертви  є  пом’якшуючою  відповідальність  суб’єкта
правопорушення  обставиною.  В  більшості  випадків  потерпілий  визнається  таким  за
законом, може заявляти про свої права на відшкодування завданої фізичної, матеріальної
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чи моральної шкоди. З іншого боку суспільних відносин знаходиться держава як гарант
охорони суспільних відносин. Згідно договірної теорії створення держави, поки основна
частина  населення  зайнята  своїми професійними  обов’язками,  певна  частка  осіб  пред-
ставляє їх інтереси в державних органах. Як зараз модним стало казати, є слугами народу.
Слуги народу отримують державні кошти – сплачені податки основної частини населення.
Населення не захищає свої права, не оберігає свою власність і т.ін., оскільки воно за це
заплатило іншим. Тому видається правильною позиція, де б відшкодування завданих зби-
тків  потерпілій  особі  йшло  б  від  держави  як  гаранта  охорони  найбільш  важливих
суспільних відносин, що в ряді випадків не впорався із поставленим завданням. І вже в ре-
гресному позові чи якимось іншим чином повертає собі кошти від суб’єкта правопоруше-
ння. Інакше, держава лише на папері є гарантом, за змістом – посередником між поте-
рпілим та суб’єктом правопорушення.

2) об’єкт суспільних відносин або як частіше говорять – предмет. Це річ матері-
ального світу,  що існує  в охоронних відносинах.  Саме через  предмет правопорушення
спричиняється  шкода  суспільним  відносинам,  що  охороняються  законом.  Предмет  ви-
значає об’єкт правопорушення[2] (так, груба підробка банкноти є предметом шахрайства,
звідси – об’єктом є суспільні відносини власності; якісно підроблена банкнота є одним із
предметів правопорушення щодо виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пере-
силання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут
підроблених  грошей,  державних  цінних  паперів,  білетів  державної  лотереї,  марок
акцизного податку чи голографічних захисних елементів, де об’єктом є суспільні відноси-
ни щодо господарської  діяльності.  Предмет,  за загальним правилом, є факультативною
ознакою. Але якщо законодавець вказує її в диспозиції статті або вона випливає з її змісту
– ця ознака стає обов’язково.   

3) зміст (зафіксовані в нормах права взаємні права і обов’язки суб’єктів суспільних
відносин). 

Проблема  об’єкта  правопорушення  залишається  актуальною,  складною  та
необхідною  для  науки  та  практики  застосування.  Об’єкт  правопорушення  дозволяє
розпочати кваліфікацію як відомих для правозастосовців [2, 3], так і нових у праві складів
правопорушення [4]. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИТИКИ ЛЖЕНАУКИ

Аннотация.  Лженаука  весьма  популярна  в  общественном  сознании.  Успешная
борьба  с  ней  невозможна только  путем ее  профессиональной  критики.   Необходима
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широкая  пропаганда  общенаучных  критериев  научности,  идеалов  и  норм  науки,
существенное повышение методологической образованности.

Ключевые  слова:  наука,  лженаука,  псевдонаука,  методология  науки,  критерии
научности.

Термины  «лженаука»  и  «псевдонаука»  по  сути  являются  синонимами.  Но  в
современном  употреблении  в  понятие  лженауки  вкладывается  более  отрицательный
эмоциональный  заряд.  Частично  это  связано  с  тем,  что  нередко  лженаучные  идеи
претендуют  на  государственное  субсидирование,  разработки  и  внедрения,  требующие
значительных  капиталовложений,  а  псевдонаука  остается  на  уровне  теоретических
размышлений. Последнее, на первый взгляд, кажется менее вредным. Но вред может быть
весьма  значительным,  поскольку  псевдонаука  нередко  задает  определенную
мировоззренческую,  ценностную  позицию,  которая, в  конечном  счете, определяет  не
только  отношение  к  науке,  но  и  отношение  к  образу  жизни,  здоровью,  образованию,
политике, принимаемым решениям, практическим действиям и пр.

В  настоящее  время  наблюдается  небывалый  расцвет  лженауки  и  псевдонауки,
возрастает их роль в общественном сознании и влияние в обществе.  Особенно данный
процесс  ощутим  на  постсоветском  пространстве.  Обращает  на  себя  внимание
недостаточная  эффективность  научной  критики  лженауки.  Это  связано  с  несколькими
факторами.  Во-первых,  псевдотеории  и  псевдонаучные  идеи  критикуются
преимущественно с указанием их профессиональной несостоятельности, что, разумеется,
обязательно и очень важно. Однако при огромных масштабах дифференциации научного
знания критику лженауки в одной сфере весьма проблематично использовать в другой.
Поэтому особую важность приобретают общенаучные методологические аспекты критики
лженауки, что можно использовать в любой сфере науки и даже в популярной литературе.
Во-вторых, уровень публикаций сориентирован на научное и философское сообщество,
где  лженаука  имеет  не  так  уж  много  сторонников.  Лженаука  гораздо  более  опасна
расползанием в массовом сознании и популярностью за пределами научного сообщества.
Это снижает доверие к строгой и серьезной науке,  что само по себе может обернуться
катастрофой  в  научно-технической  цивилизации.  К  тому  же,  популярность
псевдонаучных идей может угрожать здоровью и жизни людей, провоцировать неверные
политические, экономические, военные решения. 

Причин  распространения  лженауки  довольно  много,  и  они  в  целом  хорошо
известны. Тут и недостаточная профессиональная подготовка как творцов псевдонауки,
так  и  потребителей  этого  продукта,  и  недостаточная  общая  образованность,  и  низкий
уровень  общей  и  научной  культуры,  особенно  пропагандистов  и  потребителей
псевдонауки.  Сказывается  и  организационные  проблемы  управления  научной
деятельностью  и  научными  проектами,  оставляющие  «ниши»  для  псевдонауки,  и
методологическая неподготовленность в оценке научных теорий и проектов,  и уровень
коррупции и пр.

Немаловажное  значение  для  распространения  псевдонауки  или,  напротив,
успешной ее  критики имеет и авторитет  науки в  обществе.  Скажем,  на постсоветском
пространстве  авторитет  науки  невысок.  Объяснений  тому  довольно  много.  Тут  и
относительно  невысокие  зарплаты  ученых,  и  «утечка  умов»,  и  общее  падение
образовательного  уровня,  профессионализма,  жизненного  уровня населения.  Последнее
способствует  распространению  веры  в  различные  экономические,  политические,
медицинские  вненаучные  и  околонаучные  чудеса.  Если  к  этому  добавить
антисциентистские  настроения  интеллигенции,  в  том  числе  критику  науки,  порой
справедливую, то почва для псевдонауки выглядит весьма благодатной.  Не последнюю
роль играет и советское наследие, когда студенты, особенно гуманитарии, готовились не
только и не столько к профессиональной и научной работе,  сколько к идеологической
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борьбе, что отнюдь не вело к повышению уровня подготовки специалистов. И хотя сейчас
подобного  требования  почти  нет,  но  нужные  традиции  не  сформировались,  что
существенно мешает повышению уровня научного профессионализма на постсоветском
пространстве.  В результате  не  все  профессионалы,  не  говоря уже о  любителях,  могут
четко  разделить  науку  и  ненауку.  Не  случайно,  что  именно  на  постсоветском
пространстве возникли различные варианты патриотических псевдоисторий или лженаука
«Новая  хронология»,  пустившие  корни  и  в  культурном  пространстве,  в  частности  на
телевидении  и  в  кинопроизводстве,  продолжает  свое  существование  лжетеория
торсионных полей, гомеопатия, экстрасенсорика, различные варианты фолк-хистори и др.

Смешению  науки  и  ненауки  порой  неявно  способствуют  и  серьезные  ученые,
преувеличивающие  специфику  отдельных  дисциплин,  например,  настаивающих  на
особых  критериях  гуманитарных  наук  и  противопоставляющих  гуманитарные  и
естественные науки. Достаточно сильны позиции сторонников «особости» гуманитарных
теорий, причем аргументов набирается немало: от уникальности гуманитарных объектов и
произвольности действий субъектов до невозможности или ограниченности применения
точных  методов.  Из  этого  нередко  делается  вывод,  что  гуманитарные  науки  ближе  к
понятию искусства (Art), чем к идее науки (Science). Не потому ли в некоторых языках,
например, в английском, даже отсутствует термин «гуманитарные науки»? А у нас под
видом гуманитарных наук порой процветают далекие от науки «теории».

Немаловажное значение имеет и следующий фактор. Современный этап развития
науки  потребовал  некоторого  пересмотра  классического  идеала  науки.  В  частности,
смягчилось  жесткое  понимание  научности,  допускающее  в  современных  теориях
нарративные  объяснения,  неколичественные  методы,  уникальные  дескрипции,
метафоричность  терминов,  лингвистическую  фигуративность  рассуждений  и  прочие
«смягчающие  обстоятельства»  [1].  Разумеется,  псевдонаука  никак  не  соответствует  ни
строгим,  ни  «мягким»  критериям  научности.  Однако  некоторая  расплывчатость
современных  идеалов  научности  нередко  провоцирует  непрофессионалов  или
профессионалов  из  других  областей  науки  занять  «свободную»  научную  нишу,  не
заморачиваясь  требованиями  научной  строгости,  профессионализма  и  моральной
ответственности.

Признаки,  идеалы  и  нормы  научности  давно  являются  предметом  изучения
методологии  науки.  Именно  поэтому  методологическая  образованность  имеет  весьма
важное, чтобы не сказать решающее значение в борьбе с псевдонаукой. Методологическая
образованность  весьма  ощутимый  тормоз  распространению  псевдонауки.  По
методологическим  критериям  псевдонауку  может  обнаружить,  или,  как  минимум,
заподозрить, даже не специалист в данной области знаний.

Методологические аспекты научной теории разработаны достаточно подробно, и
их  пропаганда  также  важна,  как  и  пропаганда  идеалов  и  норм  научности  и  других
методологических характеристик науки. Подобное знание весьма важно для демаркации
науки и псевдонауки, поскольку несоответствие принятым нормам теоретичности ставит
под  сомнение  ту  или  иную  теоретическую  конструкцию  или  гипотезу  и  многие
псевдотеории  сразу  обнаруживают  свою  сущность.  Это  лишний  пример  в  пользу
методологической образованности.

Ученый относительно легко отделит науку от ненауки в своей специальной сфере.
Есть специальные критерии научности, знакомые лишь более-менее узким специалистам в
отдельных областях чрезвычайно дифференцированного научного знания. Однако, в силу
того,  что  они  не  имеют  характера  всеобщности,  их  нередко  игнорируют  или  создают
альтернативные критерии, причем под видом обновления устаревших научных взглядов,
творческого  подхода к  делу,  часто  прикрываясь  всевозможными наградами,  отзывами,
свидетельствами, апелляцией к чувствам и эмоциям, в том числе патриотическим, и пр. 

Кроме  специальных  критериев  научности  существуют  общенаучные  критерии,
выделенные и обобщенные методологией науки. [2, с.18]. 
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Разумеется,  нельзя  отрывать  одни  критерии  от  других.  Между  тем,  нередко
специалисты не  задумываются  о  общенаучных  критериях,  обращая  внимание  лишь на
специальные. В таком случае легко объявить наукой любое знание, знакомое лишь узкому
кругу  лиц.  Поэтому,  представляется  достаточно  очевидным,  что  без  общенаучных
критериев нет науки. Если не только ученые, но и просто образованная публика будет
знакома с подобными методологическими наработками, это создаст хороший барьер для
лженауки.
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ЄДИНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР КОЛЕДЖІВ ТА ЗВО: ПОСТАНОВА
ПИТАННЯ

Анотація.  Відповідно  до  основних  правових,  організаційних,  фінансових  засад
функціонування системи вищої освіти, встановлених Законом «Про вищу освіту» у серпні
2019  року,  в  Україні  розвивається  єдиний  освітній  простір  підготовки
конкурентоспроможного людського капіталу. 

Держава декларує, згідно ст.3. п.2.9. вищезазначеного нормативного документу, що
політика  в  сфері  вищої  освіти  ґрунтується  на  принципах  «відкритості  формування
структури і обсягу освітньої та професійної підготовки фахівців з вищою освітою» [1].
Виникає  питання:  чи  має  ЗВО  право  самостійно  вирішувати,  які  саме  формувати
структури  та  обсяг  освітньої  підготовки  фахівців,  якщо  саме  зміст  поняття  «освітня
діяльність»  передбачає  ліцензії,  що  видаються  «відповідно  до  стандартів  освітньої
діяльності», які, в свою чергу, розробляє «центральний орган виконавчої влади у сфері
освіти і науки…» [1]?

Друге питання щодо структури підготовки фахівців пов’язано з рівнями, ступенями
та  кваліфікаціями  вищої  освіти.  Згідно  нормативу,  їх  п’ять:  початковий,  перший
(бакалаврський), другий (магістерський) та третій – вже освітньо-науковий або освітньо-
творчий рівень, та науковий рівень 

Початковий рівень короткого циклу відповідає шостому рівню Національної рамки
кваліфікацій  (НРК).  Це  професійно  орієнтована  підготовка  та  спеціальні  вміння  для
виконання типових завдань на первинних посадах. 

Перший рівень відповідає сьомому рівню НРК та теоретично-практичну підготовку
для  професійних  обов’язків  за  спеціальністю.  При  цьому  особа  має  право  здобувати
ступінь молодшого бакалавра лише за умови наявності повної загальної середньої освіти
або через перезарахування кредитів ЄКТС на основі фахової передвищої освіти (об’ємом
120).  Ступінь  бакалавра  передбачає  180-240  кредитів  ЄКТС.  Зарахування  молодших
бакалаврів  може  здійснюватися  на  третій  або  четвертий  курс  підготовки  бакалаврів.
Тобто, загальна тривалість навчання може бути або три, або чотири роки? 

Наступне питання виникає щодо підрозділу, якій має право підготовки молодших
бакалаврів  та  бакалаврів.  Згідно  ст.28,  академія  «…  проводить  освітню  діяльність,

74-а науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу,
 науковців, аспірантів та студентів

88



Секція 7. Гуманітарні науки

пов’язану  з  наданням  вищої  освіти  на  першому  і  другому  рівнях»  [1]  та  вище.
Провадження освітньої діяльності, пов’язане із здобуттям ступеня молодшого бакалавра
(початкового  рівню  вищої  освіти)  –  це  виключно  прерогатива  коледжу,  чи  можлива
освітня діяльність на початковому рівні також й в академіях?

Окрім  того,  питання  підрозділів  вищої  освіти,  які  мають  право  на  підготовку
молодших бакалаврів та бакалаврів окреслює також і питання щодо штатного складу цих
підрозділів. Вимоги ліцензійних умов щодо наявності науково - педагогічних працівників
і відповідного стажу науково-педагогічної роботи можуть застосовуватися до коледжів з
моменту отримання ними права на підготовку молодших бакалаврів. Стаж педагогічної
роботи у ЗВО особам з науковим ступенем або званням зараховується як стаж науково-
педагогічної  роботи,  відповідно,  на них поширюються умови оплати праці,  пенсійного
забезпечення,  норми педагогічного  навантаження  на  рівні  навчальних  закладів  ІІІ  –IV
рівнів акредитації. Акредитація освітніх програм підготовки фахівців ступеня молодшого
бакалавра більш продуктивна саме для працівників коледжів. 

Питання  актуальні,  вони  потребують  обговорення.  Зрозуміло,  що  ліцензування
молодших бакалаврів дозволить коледжам залишитися ЗВО. Це дозволить оптимізувати
взаємодію та підвищити якість навчання всіх структурних підрозділів академії через обмін
кадрами,  навчальною  базою  та  ресурсами,  через  утворення  цілісного  начального
комплексу для співробітництва .
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КОНВЕНЦІОНАЛЬНІСЬ СУЧАСНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН У ПРОСТОРІ
ПРАКТИКИ ТА ІДЕАЛУ

Анотація.  Розкривається  положення,  що комунікація  являє  собою універсальну форму
конвенціональної соціальності, яка змінюється в історичному контексті. Виявляється,
що соціальні відносини будуються на символічному - «ідеальному рівні» (рівні свідомості,
мислення, мовлення), тому фактично (реально) мова завжди йде або повинна йти в бік
«взаємодії конкретних свідомостей», що створюють і складають в комплексі суспільну
свідомість. Обгрунтовується, що конвенціональність сучасних взаємовідносин балансує
між ідеалом та практичною її реалізацією.
Ключові слова: конвенціональність, ідеал, комунікація, символізація досвіду.

У  сучасному  суспільстві,  з  його  символічними  соціокультурними  артефактами,
неможливо  забезпечити  узгодженість  -  конвенціональність  тільки  за  допомогою
традиційних,  раціональних  по  суті  норм  і  правил  дій,  а  тому  все  більшого  значення
набувають конвенційні  взаємодії,  одночасно створюють соціальий символічний простір
конвенціональності [1, с. 31-38]. Глобальне наближення до становлення інформаційного
суспільства  встановлює  проблему  переосмислення  форм  і  способів  взаємовідносин,
спілкування,  суперництва  і  співробітництва  -  комунікації.  Звернення  до  комунікації
викликана і тим, що суспільство вже необхідно розглядати не як детерміновану соціальну
конструкцію, а як певний "самоорганізаційний комунікативний механізм", який зумовлює
не тільки мобільність і динаміку, а й функціональні характеристики соціальних процесів в
ступені їх саме комунікативної конвенціональності [1, с . 31-38].
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Соціально-філософський підхід до дослідження взаємозв'язку конвенціональності і
практики - ідеалу продовжує бути актуальним в умовах зміни усталених "стереотипних"
цінностей,  форм  суспільних  відносин,  переходу  до  різноманіття  форм  згоди  і  угоди,
конвенції  і  конвенціональності -  узгодженості  в  суспільстві,  і,  особливо,  в  зв'язку  з
положеннями "постмодерністського  плюралізму",  переосмислює принципи взаємин,  які
кодуються  в  систему  символів,  знаків,  що  створюють  нового  рівня  конвенціональне
соціально символічний простір.

У нашій концепції, методологічний підхід заснований на уявленні про комунікації
як  способ  об'єднання  методологій  на  загальних  принципах  і  усуненні різних
методологічних суперечностей в інтерпретації соціальних процесів, що відображає реалії
сучасного  суспільства  і  дозволяє  виявити  "соціокультурні  патології"  в  співвідношенні
теорії,  практики  і  ідеалу,  що  виникають  на  підставі  виділення  комунікативної
характеристики взаємин у суспільстві. 

Ідіоми нашого уявлення включають таке: взаємини в суспільстві визначаються, в
першу чергу,  не  юридично  оформленим  договором або  контрактом,  а  комунікаційним
згодою членів суспільства - консенсусом, яка сприяє створенню конвенції, а на її основі -
конвенціональності;  конвенціональність  в  сучасному  самоорганізаційному  суспільстві
безпосередньо пов'язана з конвенціональною комунікацією. При цьому розрізняємо, що
конвенція  як  комунікація  і  конкретна  конвенція  -  багатовимірні;  конвенціональна
комунікація забезпечує узгодженість між різними струкутрними елементами комунікації в
суспільстві, щоб в результаті створити договір, втілює практичні цілі і завдання, створює
певну конвенціональну комунікативну структуру,  яка можливо дозволить відтворювати
конвенціональний комунікаційний простір.

Комунікація як спілкування представляється так, що на конвенціональному рівні
діалогу відбувається найбільш повноцінне людське спілкування. Конвенціональний рівень
характеризується  тим,  що людина  або  відчуває  потребу  в  контакті  і  в  ньому виникає
установка на зовнішню комунікацію, яка посилюється тим, що є реальний партнер, або
такої потреби людина не відчуває, але оскільки до нього звернулися, він спонукає себе
переключитися на того, хто до нього звернувся. При цьому, характерно звучить думка  
А.  Макінтайра,  що задіяна тільки етики  принципів  -  як основа конвенціональності,  не
дозволяє досягти повної узгодженості ні на теоретичному, ні практичному рівні складного
сучасного суспільства [2].

Згідно  з  висновками  Т.  В.  Бородіної,  соціальна  комунікація  виражається  в
комунікативних стратегіях, які є її технологіями, реалізація яких пов'язана з значимими
соціальними цілями і  завданнями,  але  разом з  цим реалізується  в  формах соціального
вибору,  соціальної  дії  і  виражається  в  певному  типі  мови,  його  соціального  змісту  і
значення, соціальних цінностей і переваг. Об'єктом конвенціональних комунікаційних дій
є  соціальні  проблеми,  а  їх  змістом  виступає  деліберативний  процес.  Конвенціональна
комунікаційна стратегія забезпечує комунікацію між різними сегментами комунікаційної
средичерез  цілий ланцюг консенсусів  -  конвенцію, тобто змістовний договір всередині
певного сегмента  або  навіть  цілого  суспільства.  Завдання  конвенційної  комунікаційної
стратегії  деякого  тексту  або  мови -  забезпечити  комунікацію  між різними  сегментами
комунікаційного  середовища  -  аудиторії  цього  тексту  або  мови  (наприклад,
громадянського  суспільства,  якщо мова йде  про політичні консультації),  і  через  цілий
ланцюг консенсусів отримати як результат - конвенцію [3].

Одним із загальних принципів сходження до подання про ідеал можливо вважати
символізацію людського досвіду. Тому істотним (для нашого методологічного принципу
дослідження) є обгрунтування символічного рівнів життєдіяльності і взаємин у сучасному
суспільстві, так як символ (і своїми "патернами" також) пронизує всі суспільні структури і
виступає  стійкою  соціальною  моделлю  кожної дії  людини  в  соціальному  просторі.
Символічний  простір  -  це  вся  миследіятельність  людини  в  суспільстві  символічна,

74-а науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу,
 науковців, аспірантів та студентів

90



Секція 7. Гуманітарні науки

заснована  на  символічній свідомості  соціальної взаємодії.  Ідіоми  для  виявлення:
конвенціональність  "занурена"  в  символічний  простір  комунікації,  і  вони  результат
процесу  комунікації;  толерантність  є  необхідною  умовою  створення  і  здійснення
конвенцій;  конвенція  неможлива  без  толерантності;  конвенція  будь-якого  рівня
передбачає  толерантні  відносини  практично  на  всіх  рівнях;  конвенціональність  в
суспільстві складається з певних пропорційних співвідношень конвенції та толерантності,
толерантності  для  конвенції,  конвенції  за  умови  дотримання  толерантності;  соціальна
конвенція - це результат толерантних зусиль.

Висновки. На  підставі  вищевикладеного  можливо  зробити  певні  узагальнення.
Соціальні відносини будуються, насамперед, на символічному - «ідеальному рівні» (рівні
свідомості, мислення, мовлення), тому фактично (реально) мова завжди йде або повинна
йти в бік «взаємодії  конкретних свідомостей»,  що створюють і  складають в комплексі
суспільну  свідомість.  Комунікація  являє  собою  універсальну  форму  соціальності,  яка
змінюється в історичному контексті. 

У якості  єдиної  моделі  соціальності  комунікація  має нормативний і  емпіричний
аспекти. На підставі аналізу основ комунікативної діяльності, що становлять у сукупності
норми  і  правила  комунікативної  культури,  підстави  конвенціональних  комунікативних
технологій  репрезентації  соціальних  відносин  виявляємо,  що  важливою  особливістю
комунікації  та  спілкування  є  те,  що  вони  виступають  соціально-конституюючими  і
соціально – конструюючими факторами.  Це проявляється,  перш за  все,  тому,  що саме
комунікація і спілкування висловлюють собою спосіб згуртування індивідів і разом з тим
як  спосіб  розвитку  самих  цих  індивідів.  Взаєморозуміння  детерміновано  етнічними
рамками.  Це зазвичай розглядається  як проблема культурної  комунікації.  Фактори,  що
ведуть до підвищення конвенціональної комунікації,  а в цілому, взаєморозумінню, це –
мотивація,  знання,  навички.  Конвенціональність  комунікації є  певною  універсальною
моделлю,  що  має  в  основі  нормативний  і  емпіричний  аспекти  .  Конвенціональність
комунікації різному відображається в теорії, практиці та ідеалі, але виступає соціально -
конструючим фактором в сучасному самоорганізаційному суспільстві.
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Одеська державна академія будівництва та архітектури

РОЛЬ ОДЕСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ У РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ РЕГІОНУ

Анотація.  Розкривається  роль  та  вплив  Одеських  художників  на  розвиток
креативності  регіону  на  основі  виявлення  концептуальних  засад  творчості
південноукраїнської школи живопису.

Ключові  слова:  Одеська  школа,  пленер,  художньо  –  стилістична  домінанта,
креативний соціальний простір.
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Одеська  Південноукраїнська  школа  живопису  і  в  ХХІ  ст.  по  праву  вважається
однією з кращих в не тільки в країні, але і в світі. Діяльність її творчої еліти залишила не
тільки помітний слід в мистецькому житті  міста,  утворивши традицію з дуже високою
живописною культурою, але і сприяла створенню особливого соціального простору. 

Для  розкриття  ролі  Одеських  художників  звертаємося  до  наступних  положень.
Однією  із  «цінніснних»  характеристик  митців  є  саме  плідна  художня  творчість,  яка
відкриває і розгортає нові аспекти, параметри, грані людської життєтворчості, сприяючи
становленню вищої раціональності буття.  Художня творчість Одеських художників має
певний ціленаправленний характер, пронизуючи фактично всі етапи формування не тільки
творчої особистості, але і на її засадах становлення можливо визначити певний вектор у
розвитку  креативності  регіону.  Ключове  поняття  «художньо-стилістична  домінанта»
Одеських художників розуміється як сукупність живописних стилів та напрямів, дозволяє
окреслити потенціал концептуальної та естетичної цілісності та тенденцій розвитку для
культурно-мистецького  процесу  на  Півдні  України.  При  цьому,  художньо-стилістичні
домінанти Одеського художнього простору можливо розглядати в контексті взаємозв’язку
«традиції» та «новації».

Виявляючи чинники  впливу  творчої  еліти  на  створення  особливого  соціального
простору,  ми,  перебуваючи  у  згоді  із  положенням  З.  М.  Атаманюк  про  доцільність
«розглядати трансформацію з точки зору феноменологічного підходу, ігрової концепції.
Це  виявить  свого  роду  схему,  модель  зміни,  що  відбулася  з  елітою  в  період
трансформаційної  кризи.  Включення  в  гру  при  цьому  розглядається  як  можливість
особистості  вийти  за  рамки  повсякденного, відірватися  від  звичного  і  стандартного,
розчинитися  в  просторово-часовій  сфері  діяльності.  Механізм  гри  здатний  установити
нові духовні і соціальні зв'язки. Вона створює ілюзію досконалості, що зорієнтована на
реальні можливості. Саме така гра, що втілює суть людини граючої (Homo Ludens), несе в
собі зміст творця нових соціальних відносин і форм, способів руху соціуму» [1]. 

На наш погляд, для виявлення характеристик впливу творчої еліти на створення
особливого соціального простору,  необхідно визначити основи становлення особливого
соціального  простору,  що  можливо  за  схемою  Р.  Флориди.  Згідно  Р.  Флориді,
«креативність  стала  ключовим  фактором  розвитку  економіки  і  суспільства,  і  в  цьому
справжня рушійна сила всіх процесів. Креативність багатогранна, і її не можна тримати в
скриньці і діставати тільки на роботі. Інновації в області високих технологій неможливі
без мистецтва і музики. Всі форми креативності доповнюють один одного. Представники
креативного  класу  виходять  за  звичні  рамки,  розвиваються  з  рекордною  швидкістю  і
надихають  на  це  оточуючих.  Коли  такі  натхненники  беруть  участь  в  проекті,  їх
присутність спонукає інших членів робочої команди шукати нові підходи і  домагатися
високих  цілей».  Креативний  клас  Р.  Флорида  визначає  «як  фахівців,  які  виробляють
економічні  цінності  в  процесі  творчої  діяльності  (працівники  інтелектуальної  праці,
символічні аналітики, особи вільної професії та технічні спеціальності)». 

Згідно  Р.  Флориди,  умови  створення  «креативного  простору»  на  основі
«креативного  класу» пов’язані  з  тим,  що «мало привернути творчих  особистостей,  які
прагнуть  до  самореалізації,  важливо  створити  для  них  сприятливі  умови,  а  ключ  до
мотивації  креативних  людей  полягає  в  тому,  щоб  звертатися  з  ними  як  «з  де-факто
волонтерами»,  пов'язаними  з  компанією  прихильністю  її  цілям  і  задачам  і  в  багатьох
випадках розраховують на участь в управлінні нею. Креативні працівники хочуть мати
свободу дій в питаннях графіка і особистого стилю роботи, а також дрес-коду» [2]. Так, Р.
Флорида виявив залежність між чисельністю креативного класу і  розвиненістю міста в
сфері  високих  технологій,  культурним  рівнем,  темпами  економічного  зростання.
Чисельність  креативного  класу  залежить  від  декількох  показників:  індексів  модності,
богеми, плавильного котла, гей-індексу [2]. 
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В цілому слідує, що творча еліта Одеської Південноукраїнської школи живопису
виступає істотним феноменом всього суспільного буття,  що грає важливу роль в житті
соціуму,  надають багатоаспектний вплив на всю життєдіяльність  суспільства в цілому.
Вплив обумовлюється сутнісними характеристиками членів творчої еліти, а також певною
формою її інституалізації в тому сенсі, що її соціальна і духовна значимість, авторитет,
функції,  формуються  не  одноразово,  а  передаються  і  відтворюються  з  покоління  в
покоління. 

Висновок. З історії слідує, що незважаючи на різні соціально-історичні обставини,
постійно  відчувався  вплив Південноукраїнської  школи живопису  –  її  творчої  еліти  на
створення  особливого соціального  простору  не  тільки  в  Одесі,  але  цей  вплив з  часом
поширювався на усі території. 

У  розкритті  впливу  одеських  художників  на  створення  особливого  соціального
простору на прикладі південноукраїнської школи живопису, ми керувалися, по – перше,
положенням, що вони є носіями певної сукупності соціальних, етичних, психологічних,
духовних зв'язків і відносин, що і обумовлююють чинники становлення та формування
саме особливого соціального простору. По – друге, Одеса є тим культурним містом, що
завжди має особливий стиль у всіх соціокультурних проявах. Традиції Міста, пов'язані з
його культурним міфом, що поєднують з інтелектом і космополітизмом доброту, гумор і
толерантність, і де живопис не була винятком, а доповненням до всього цього, в значній
мірі визначили особливості «Одеського живопису - особливий стиль, де в роботах завжди
відображена південне чарівність, європейський лоск і камерна елегантність». 

Суттєвими наслідками впливу творчої еліти на створення особливого соціального
простору можливо вважати наступні: 

-  формування,  становлення  та  утвердження  особливої  Одеської  пленерної
живописної  школи (традиція  живе в часі,  передається від майстра до учня.  І  сьогодні,
пленер для одеської живописної школи продовжує бути однією з основних характерних
особливостей, які формують її індивідуальність); 

-  мистецькі традиції із минулого переходять і в наш час.
Одеська  художня  традиція  як  самостійно–самодостатній  існуючий  феномен  у

суспільстві,  на  засадах  своїх  ціннісних  характеристик,  відіграє  важливу  роль  в  житті
соціуму,  надає  багатоаспектний  вплив  як  на  духовну,  так  і  на  інші  складові
життєдіяльності  еліти і  суспільства  в  цілому.  Сила і  зміст  цього впливу визначаються
сутнісними  характеристиками  митців,  а  також  певною  формою  її  соціальної
інституціоналізації в сенсі того, що соціальна і духовна значимість, авторитет, функції їх
як творчої еліти формуються не одноразово, а передаються і відтворюються з покоління в
покоління.  У  випадку  з  творчою  елітою  її  вплив  на  різні  сторони  життя  соціуму
відбувається  в  ідеальній  сфері  на  більш  складному  рівні,  і  сутність  цього  впливу
визначається  сутнісними  «ціннісними»  характеристиками  представників  творчої  еліти.
Одеська  творчу  еліту  можливо  розглядати  як  носія  сукупності  соціальних,  етичних,
психологічних, духовних зв'язків і відносин, її необхідно визначати і як національну еліту
- творчу національну еліту. 
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Маді Г.І.
ОНМУ

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ МАРГІНАЛЬНОСТІ У СУЧАСНОМУ
УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Анотація. В роботі проаналізовано процес маргіналізації особистості в сучасній
Україні,  його  причини  та  особливості.  Показано,  що  є  можливість  за  допомогою
управлінських  рішень  вплинути  на  проблеми  маргіналізації  та  різні  факторі,  які
призупинять дію негативних чинників.

На сьогодні  економічна  криза  в  Україні  набула  свого  апогею. Трансформаційні
процеси,  що  відбуваються  у  сучасному  українському  суспільстві  та  викликають  такі
соціальні  явища,  як  бідність,  безробіття,  економічна,  політична та  соціальна
нестабільність, потребують практичного вивчення та пошуку дієвих механізмів вирішення
пов’язаних з ними проблем. 

Проблемами  економічної  маргінальності  в  українському  суспільстві  займалися
сучасні  українські  дослідники  Н.  Паніна,  Є.  Головаха,  І.  Прибиткова,  Н.  Пенькова,  
А. Маслов, Т. Баршацька, Т. Кузьменко та інші. У своїх працях вони порушують питання,
пов`язані  з  аналізом  факторів  маргіналізації  українського  суспільства  та  форм  вияву
маргінальності в ньому; з виявленням основних маргінальних груп, що виникли в умовах
трансформаційних  процесів  в  українському  суспільстві;  також  вивчаються  проблеми
української  маргінальності  в  контексті  бідності.  В  умовах  незалежної  України  процес
маргіналізації  має свої форми  прояву. Так, однією із форм маргінальності є структурна
маргінальність, для якої притаманне політичне, соціальне й економічне безсилля деяких
позбавлених прав або поставлених у невигідне становище сегментів суспільства.

Особливим фактором маргіналізації є відсутність єдиної шкали цінностей в умовах
переходу,  що підсилює деструктивізм  маргінальності.  У цих умовах у  соціумі  зростає
процес соціальної  атомізації  індивідів.  Люди не  виявляють зацікавленості  до групових
цінностей, замикаючись на принципі самовиживання [2].  Безробіття в Україні росте, що
зумовлює поширення неформальної зайнятості, нелегітимних способів отримання доходу,
поглиблює  ступінь  маргіналізації  та  соціального  виключення  певних  прошарків
суспільства  в  Україні.  Маргінальними  особами  можуть  бути  не  тільки  безхатченки,
тимчасово або постійно безробітні, це й пенсіонери, інваліди, представники інтелігенції,
бюджетники,  біженці,  мігранти.  Особливо потрібно  відзначити різні  групи молоді.  Всі
вони з різних причин, в основному з економічних обставин, примушені змінювати свій
соціальний  статус,  пристосовуватися  до  нових  умов,  шукати  гідну  роботу,  заняття,
затребуваність не тільки на ринку праці, але і в суспільстві. 

Маргіналізацію  особистості  зв’язують  з  декількома  причинами,  які  носять
внутрішній або зовнішній характер: по-перше, особиста криза, обумовлена депресивним
станом, відчуття безсилля впливу на себе та оточення, відчуженість від світу; по-друге,
відсутність  чіткого  соціального  стану,  його невизначеність,  не  включення  або неповне
включення  до  соціальної  структури  чи  групи.  Ця  причина  обумовлена  нечіткістю
життєвих пріоритетів; по-третє, відсутність або слабка статусна узгодженість, яка зв’язана
з особистими рисами, завищеними потребами та низькими можливостями [3]. 
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На сьогодні  ситуація показує,  що спостерігається надмірне збільшення кількості
маргінальних  прошарків,  темпи  і  масштаби  маргіналізації  населення  стають
небезпечними.  Бідність,  безробіття,  економічна,  політична  та  соціальна  нестабільність,
політична  неспроможність  держави  виконати  свою  обіцянки  швидко  розкручують
процеси  маргіналізації  населення  України.  Безробіття  в  Україні  росте,  що  зумовлює
поширення  неформальної  зайнятості,  нелегітимних  способів  отримання  доходу,
поглиблює  ступінь  маргіналізації  та  соціального  виключення  певних  прошарків
суспільства в Україні.

Сучасний  процес  маргіналізації  населення  України  має  ряд  специфічних
особливостей,  га  який більшою мірою   впливають такі  чинники:  1)  загострення  кризи
зайнятості; 2) зниження виробництва і його реструктуризація; 3) нарощування серйозних
проблем,  які  виникають  в  сфері  реформування  системи  соціального  забезпечення  і
захисту;  3)  збільшення числа тих,  хто в силу різних причин залишається  на периферії
активного  суспільства;  4)  різке  збільшення  соціальної  нестабільності  представницьких
(лабільних) груп населення при економічній неактивності; 5) збільшення чисельності тих,
хто залишається без роботи тривалий час, а безробіття стає хронічним явищем [4]. 

Безумовно, ідеальним рішенням проблеми маргіналізації населення був би повний
вихід  з  економічної  та  політичної  кризи,  нормалізація  суспільного  життя,  укорінення
чіткої, що знайшла відгук у населення національної ідеї, перспективного плану розвитку
країни її місця в співдружності держав Європи і світу. Однак, таки перспективи є дуже
віддаленими.  Проте,  є  можливість  за  допомогою  управлінських  рішень  вплинути  на
проблеми  маргіналізації  та  різні  факторі,  які  призупинять  дію  негативних  чинників.
Представництво Європейської Комісії в Україні дає доволі чіткі рекомендації [5].
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ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Анотація. В роботі проаналізовано сучасний стан інклюзивної освіти в Україні та
досліджено  перспективи  розвитку  інклюзивного  освітнього  простору,  як  процесу
реалізації спеціальних освітніх програм, послуг та інформаційно-освітньої діяльності, які
сприяють соціокультурній інтеграції дітей з особливими потребами в систему суспільної
взаємодії.

Сучасна соціокультурна ситуація актуалізує питання пошуку найбільш ефективних
методів соціального проектування. Із урахуванням важливості тієї ролі, яку воно відіграє в
сучасному  світі,  необхідно  відзначити,  що  актуальність  теми  далеко  не  обмежується
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сферою  теоретизування.  Соціально  філософський  аналіз  соціального  проектування,
зокрема,  соціальні  проекти,  є  одним  із  методологічних  базисів,  на  якому  ґрунтується
сучасна  практика  моделювання  соціальних  процесів.   Таким  чином,  це  дозволяє
спланувати у разі свідомого впливу людей на існуючу соціальну систему. 

Необхідність  застосування  інноваційних  технологій  у  соціальному  проектуванні
корелює із провідними тенденціями у розвитку суспільства. У сучасному українському
суспільстві дуже актуальною є проблема соціалізації дітей з обмеженими можливостями,
оскільки  окреслені  обмеження  у  більшості  випадків  є  перешкодою  для  повноцінної
соціальної  інтеграції.  Також  слід  констатувати  відсутність  ефективних  механізмів
професійної та особистісної самореалізації для даної соціальної групи [3, с.22]. 

Слід  зазначити,  що  у  світі,  і  в  Україні  зокрема,  спостерігається  тенденція  до
збільшення кількості дітей з особливими потребами. В першу чергу, це означає сутнісне
обмеження життєдіяльності, яка призводить до соціальної дезадаптації, котра обумовлена
порушенням  розвитку,  спілкування,  в  майбутньому  перешкоджає  оволодінню
професійними навичками. Освоєння такими дітьми соціального досвіду, включення їх в
існуючу систему суспільних відносин, вимагає від суспільства певних додаткових коштів і
зусиль  (зокрема,  спеціальних  соціальних  програм,  реабілітаційних  центрів,
спеціалізованих  навчальних  закладів).  Труднощі  сімей,  в  яких  виховуються  діти  з
особливими потребами, істотно відрізняються від сімей з нормотиповими дітьми, тому що
вони  вимагають  незрівнянно  більших матеріальних,  духовних  і  фізичних  ресурсів.  Це
кардинально  змінює  соціально-економічний  статус  сім'ї,  порушує  соціальні  зв'язки,
викликаючи  соціальну  дезадаптацію.  Проблема  соціальної  дезадаптації  обумовлена
сучасною  соціокультурною  реальністю,  що  характеризується  високим ступенем
складності  та  невизначеності. Зміни,  що  відбуваються  в  українському  суспільстві,
призвели  до  того,  що  багато  сімей  з  дітьми,  що  мають  особливі  потреби,  відчувають
дефіцит адаптаційних ресурсів. 

У сучасному світі освіта виступає в якості одного з провідних чинників розвитку
суспільства як соціальної системи, а також соціальної мобільності особистості. Як фактор
мобільності вона в значній мірі «…підвищує можливість сходження по соціальних сходах,
а в цілому ряді випадківє його умовою» [цит. по 4, с. 92]. Це обумовлює особливу роль
інклюзивної освіти, її здатністю реагувати на зміну професійних потреб людей, потреби у
фахівцях  різного  рівня,  адаптувати  освітні  ресурси  до  потреб  людини  з  фізичними
обмеженнями.

Інклюзивний  освітній  простір  в  даному  випадку  являє  собою  процес  реалізації
спеціальних освітніх програм, послуг та інформаційно-освітньої діяльності, які сприяють
соціокультурній інтеграції дітей з особливими потребами в систему суспільної взаємодії:
«Практично це знаходить це знаходить вираз у практиці реабілітації інвалідів, кінцевою
метою  якої  є,  за  визначенням  Всесвітньої  організації  охорони  здоров'я,  їх  соціальна
інтеграція,  тобто активну участь в основних напрямках діяльності  і  життя суспільства,
включеність  в  соціальні  структури,  …  і  пов'язані  з  різними  сферами  життєдіяльності
людини –навчальної, професійної ті ін.» [1, с.3] Для людей з обмеженими можливостями
отримання освіти і придбання професії – це ефективний засіб соціалізації. Однак сучасна
освіта,  покликана  вирівнювати  статусні  позиції  різних  соціальних  верств,  найчастіше
відтворює  нерівність,  існуючу  в  суспільстві,  встановлює  «досить  жорсткі  бар'єри  для
представників соціальних груп, які не мають достатніх ресурсів» [2, с.104]. Отримання
додаткової освітньої  послуги в процесі професійної  освіти зумовлює набуття людиною
нової  професії,  сприяє  його  працевлаштування  і  початку  самостійної  життєдіяльності.
Відносно дітей з  особливостями психофізичного розвитку,в  першу чергу,слід  говорити
про те, що їх навчання в умовах інклюзії потенційно сприяє горизонтальній і вертикальній
соціокультурній мобільності. Одним із пріоритетних завдань соціальної інклюзії дітей з

74-а науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу,
 науковців, аспірантів та студентів

96



Секція 7. Гуманітарні науки

особливими потребами є «виявлення причин нестачі соціально-емоційних компетенцій»
[4, с.10].

Найкращою  передумовою  для  оптимального  розвитку  дитини  з  особливими
потребами її  соціалізації  є  орієнтація  суспільства  на  її  компетенції,  а  не  на  її  вади.
Безумовно, діти з особливими потребами як правило, розвиваються нетипово, але це не є
підставою для соціальної ізоляції дітей з особливими потребами, яка характерна на даний
час для сучасного українського суспільства. виховуються. В даний час в Україні активно
реалізується  закон  про  інклюзивну  освіту  і  впроваджується  практика  інклюзивного
навчання в школах і дитячих садках. На жаль, суспільство не завжди толерантно ставиться
до дітей з особливими потребами. Зазвичай батьки нормотипових дітей виступають проти
спільного  навчання  в  умовах  інклюзії.  Причиною  даної  соціальної  ситуації  часто  є
недостатня  кваліфікація  педагогів,  відсутність  достовірної  інформації  про  дітей  з
особливими  потребами  та  інші  фактори.  В  Україні  проводяться  різноманітні  заходи,
присвячені Дню толерантності, на яких проголошуються ідеї рівності і прийняття, однак
досі  в  суспільстві  існує  тенденція  до  неприйняття  людей  з  особливими  потребами  та
ставлення до них, як до тих, що мають дефект.  Наслідком є маргінальний статус даної
соціальної групи.
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ОНАЗ ім. О.С. Попова

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИПУСКНИКА ЗВО

Анотація.  Вища  професійна  освіта  є  фундаментом  розвитку  інформаційного
суспільства. Соціальна відповідальність пов’язана з тим, що саме у системі вищої освіти
формується  інтелектуальна  еліта  нації.  Випускники   є  показником  освіченості,
цивілізованості  країни,  її  професійного,  наукового  потенціалу  і
конкурентоспроможності. 

Реформа  системи  освіти  має  підвищити  ефективність  та  соціальну
відповідальність.  Зусилля  органів  управління  освітою  мають  бути  зосереджені  на
подоланні наявних проблем, вирішенні завдань соціальної відповідальності.

Соціальна відповідальність ЗВО має особливе значення та вплив на суспільство.  
Сутність соціальної відповідальності університету виявляється у відповідальному

виконанні  ним  функцій  виробника  високоякісних  освітніх  послуг,  зразкового
роботодавця.

В  закладах  вищої  освіти,  які  використовують  принципи  сталого  розвитку  та
соціальної   відповідальності,  студенти  та  викладачі  соціально  захищенні,  а  рейтинги
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університетів зростають. Це формує привабливість ЗВО для абітурієнтів, благодійників,
інвесторів,  що  розширює  можливості  для  викладачів  і  студентів  та  забезпечує
благополуччя всіх заінтересованих сторін та населення в цілому.

Зменшення значення чинника освіти сьогодні може викликати серйозні втрати для
держави в майбутньому. 

Заклади  вищої  освіти  сьогодні  є  конкуруючими  суб’єктами  на  ринку  освітніх
послуг  поряд  із  підприємствами та  організаціями,  тому  стає  зрозуміло,  що  соціально
відповідальним вважається той заклад вищої освіти, у якого найбільш позитивний імідж. 

Роль іміджу збільшується внаслідок впливу на життя суспільства.  Відтак метою
створення іміджу ЗВО є привернення уваги певних соціальних груп та інститутів задля
підвищення  конкурентоспроможності  на  ринку  освітніх  послуг  та
конкурентоспроможності власних випускників на ринку праці, залучення якомога більшої
фінансової  підтримки,  тобто  інвестиції  та  налагодження  наукового  співробітництва,  а
саме встановлення та розширення партнерських зв’язків тощо. Конкурентоспроможність
ЗВО – це наслідок ефективності його іміджу.

Основа  соціальної  відповідальності  ЗВО  спрямована  на  популяризацію  серед
студентів  та  місцевих  громад  принципів  сталого  розвитку  та  формування  екологічної
свідомості.  Також  значна  увага  освітніх  закладів  приділена  стану  навколишнього
середовища та сприянню його покращенню. 

Серед  навчальних  закладів  поширена  практика  публікації  звітів  з  соціальної
відповідальності та окремо екологічних звітів.

Аналіз  показав,  що  основна  соціальної  відповідальності  ЗВО  спрямована  на
популяризацію  серед  студентів  та  місцевих  громад  принципів  сталого  розвитку  та
формування екологічної свідомості. Також значна увага освітніх закладів приділена стану
навколишнього середовища та сприянню його покращенню. 

Серед  навчальних  закладів  поширена  практика  публікації  звітів  з  соціальної
відповідальності та окремо екологічних звітів.

Найважливішим  критерієм  виявилася  якість  освіти,  як  основний  чинник,  що
відображає  відповідальність  освітнього  закладу  перед  споживачами  і  суспільством
загалом. 

Найменший вплив на інтегрований показник мають наявність розділу  соціальної
відповідальності  на сайті.

За  допомогою  дослідження  було  виявлено,  що  за  рівнем  соціальної
відповідальності,  ОНАЗ  ім.  О.С.Попова  займає серединні  позиції  серед  технічних
університетів  України,  забезпечує  хороші  показники  якості  навчання,  підтримки
талановитих студентів, показники взаємодії з місцевими міськими громадами та охорони
навколишнього середовища. 

В  умовах  реформування  системи  вищої  освіти  навчальні  заклади  опинилися  в
ситуації,  коли  слід  доводити  свою  необхідність,  доцільність,  перспективність,
відповідність високим сучасним вимогам, які висуваються як абітурієнтами і студентами,
так і роботодавцями. 

Соціальна відповідальність університету має бути побудована на розумінні потреб
суспільства.  Якщо  розглядати  вищу  освіту  як  ринковий  товар,  університетам  слід
забезпечити гідну конкурентоспроможність та подолання можливих бар'єрів для розвитку
та поширення професійних знань, рівня культури, здоров'я та благополуччя суспільства.
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Стоянова Л. Л.
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського

ТВОРЧА ЕЛІТА ТА ФОРМУВАННЯ ОСОБЛИВОГО СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ

Анотація. Обгрунтовується думка, що творча еліта Одеської Південноукраїнської
школи живопису виступає істотним феноменом всього суспільного буття, грає важливу
роль  в  житті  соціуму  та  надає  багатоаспектний  вплив  на  всю  життєдіяльність
соціального  простору.  Розкривається,  що  у  випадку  з  творчою  елітою  її  вплив  на
формування особливого соціальног простору відбувається в ідеальній сфері на складному
рівні, і сутність цього впливу визначається сутнісними «ціннісними» характеристиками
представників  творчої  еліти.  Зазначається,  що  Одеську творчу  еліту  можливо
розглядати як  носія  сукупності  соціальних,  етичних,  психологічних,  духовних зв'язків  і
відносин, її необхідно визначати і як національну еліту - творчу національну еліту. 

Ключові слова: творча еліта Одеська школа,  креативний соціальний простір.

Творча  еліта  Одеської  Південноукраїнської  школи  живопису  виступає  істотним
феноменом  всього  суспільного  буття,  що  грає  важливу  роль  в  житті  соціуму,  надає
багатоаспектний вплив на всю життєдіяльність суспільства в цілому. У випадку з творчою
елітою її вплив на різні сторони життя соціуму відбувається в ідеальній сфері на більш
складному  рівні,  і  сутність  цього  впливу  визначається  сутнісними  «ціннісними»
характеристиками представників творчої еліти. Одеська творчу еліту можливо розглядати
як носія сукупності соціальних, етичних, психологічних, духовних зв'язків і відносин, її
необхідно визначати і як національну еліту - творчу національну еліту. 

Можливо звернутися до висновку сучасної української дослідниці З. М. Атаманюк,
яка  зазначає,  що  в  контексті  розгляду  «впливу  концепцій  національної  еліти  на
становлення української державності,  виявляється, що на українському ґрунті проблема
еліти має свою специфіку. В умовах бездержавності України є всі підстави говорити, що її
еліта існувала. Вона не виконувала управлінської функції,  бо не існувало держави. Але
еліта України зуміла реалізувати себе без держави» [1]. На думку З. М. Атаманюк, «нове
прочитання  ролі  і  функцій  національної  еліти  пов’язане  з  суттєвими  змінами,
трансформаціями  в  соціальній  структурі.  В  критичний  період  розвитку  українського
суспільства  еліта  не  була  в  змозі  позитивно  вирішити  проблеми.  Умови  перехідного
періоду в Україні негативно вплинули на рівновагу еліт. Сьогодні в Україні домінуючу
роль відіграє  політична еліта,  що, негативно відбивається на духовному і  культурному
житті  українського  суспільства.  Тому  доцільно  розрізняти  еліту  стабільного  періоду
розвитку  суспільства  та  еліту  критичної  фази  розвитку  суспільства»  [1].  Виявляючи
чинники  впливу  творчої  еліти  на  створення  особливого  соціального  простору,  ми,
перебуваючи  у  згоді  із  положенням  З.  М.  Атаманюк  про  доцільність  «розглядати
трансформацію з точки зору феноменологічного підходу, ігрової концепції.  Це виявить
свого роду схему, модель зміни, що відбулася з елітою в період трансформаційної кризи.
Включення  в  гру при  цьому розглядається  як  можливість  особистості  вийти  за  рамки
повсякденного, відірватися  від  звичного  і  стандартного,  розчинитися  в  просторово-
часовій  сфері  діяльності.  Механізм  гри  здатний  установити  нові  духовні  і  соціальні
зв'язки. Вона створює ілюзію досконалості, що зорієнтована на реальні можливості. Саме
така гра, що втілює суть людини граючої (Homo Ludens), несе в собі зміст творця нових
соціальних відносин і форм, способів руху соціуму» [1]. 

У розкритті впливу творчої еліти на створення особливого соціального простору на
прикладі південноукраїнської школи живопису, ми керувалися, по – перше, положенням,
що дана  творча  еліта  є  носієм  певної  сукупності  соціальних,  етичних,  психологічних,
духовних зв'язків і відносин, що і обумовлююють чинники становлення та формування
саме особливого соціального простору. По – друге, Одеса є тим культурним містом, що
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завжди має особливий стиль у всіх соціокультурних проявах. Традиції Міста, пов'язані з
його культурним міфом, що поєднують з інтелектом і космополітизмом доброту, гумор і
толерантність, і де живопис не був винятком, а доповненням до всього цього, в значній
мірі визначили особливості «Одеського живопису - особливий стиль, де в роботах завжди
відображена південна чарівність, європейський лоск і камерна елегантність». 

Для  обгрунтування  наших  положень  про  особливість  соціального  простору  та
виходячи  із  концепції  нашого  дослідження,  звертаємося  до  праці  Р.  Флориди  про
«креативний  клас»,  під  яким  ми  розуміємо  творчу  еліту.  На  думку  Р.  Флориди,
«особливості постіндустріальної економіки міст виявляються в тому, що більш мобільним
все стає, тим більше вирішальним фактором стає місто. Міста - це не просто вмістилище
для  розумних  людей,  а  сприятлива  інфраструктура,  в  якій  встановлюються  зв'язки,
створюються  мережі  контактів  і  утворюється  принципово  нове  їх  змішання.
Найціннішими  характеристиками  міст  виявляються  не  базові  послуги  або  економічні
можливості, а об'єкти соціально-побутової інфраструктури міста, його доброзичливість і
краса.  Він  показує,  що  такі  фактори  як  залучення  великих  компаній  в  місто,  активну
участь  в  інститутах  громадянського  суспільства  його  жителів,  тісні  соціальні  зв'язки,
згуртовує міську громаду, вже не є запорукою економічного успіху. Більш важливим стає
створення комфортних умов для професіоналів «креативного класу» (термін Р. Флориди),
від присутності яких в місті безпосередньо залежить його розвиток» [2]. 

Суттєвими наслідками впливу творчої еліти на створення особливого соціального
простору  можливо  вважати  наступні:  створення  нової  організації,  що  утворила  новий
мистецько  –  естетичний  простір  (Товариство  в  Одесі  з  ініціативи  групи  місцевих
художників на чолі з Н. Скадовським); продовження традиції  привнесення мистецтва в
маси  (засновники  ТПРХ  були,  перш  за  все,  послідовниками,  а  багато  -  і  членами
Товариства пересувних художніх виставок);  утворення нової комунікативної структури,
що, безумовно, по іміджу, відображалася на уявленні в суспільстві про життя митців (у
ТПРХ  входили  художники,  близькі  і  творчо, і  по  духу,  об'єднані  почуттям  дружби  і
взаємної  симпатії.  Звідси  багаторічні  неформальні  зібрання  південноукраїнських
художників, знамениті «четверги». На цих вечорах музицировали, читали вірші, малювали
шаржі один на одного, влаштовували веселі розіграші); благодійна діяльність, що сприяла
формуванню  позитивного  ставлення  до  мистецтва  –  художників  (Товариство
організовувало щорічні благодійні бали, які оформлялися з великою вигадкою, наприклад,
в «єгипетському» або «китайському» стилях);  громадська діяльність,  що підтримувала
стосунки  та  взаємовідносини  в  суспільстві  (художники  брали  участь  в  благодійних
аукціонах,  аматорських  спектаклях,  виступали на  засіданнях  літературно-артистичного,
фотографічного та інших товариств); впровадження ідеї залучення до творчості широких
мас митців з різною підготовкою до творчості; розширення зв’язків та контактів з іншими
мистецькими  елітними  регіонами   (Одеські  художники  і  скульптори  намагалися  не
замикатися у вузькому провінційному маленькому світі, орієнтувалися на художнє життя
найбільших  центрів  культури);  увага  до  мистецької  освіти  та  постійне  підвищення
фахової кваліфікації (практикувалися поїздки за кордон в освітніх цілях; деякі художники
отримали професійну підготовку в Петербурзької академії мистецтв, в художніх школах і
академіях Німеччини,  Італії,  Франції;  певна замкнутість соціального простору (життя в
провінції  накладало  свій  відбиток  на  творчість  південноукраїнських  художників  -
виставки їхніх робіт, якщо вірити рецензентам, рік від року ставали все менш цікавими, і
не тому, що падав рівень, а тому, що було відсутнє рух вперед); взаємодопомога в своєму
професійному середовищі (обстановка в Одесі не надто сприяла процвітанню мистецтва:
байдужість публіки, вузьке коло колекціонерів і меценатів, потенційних покупців картин і
скульптури, сама атмосфера великого торгового міста, де бізнес завжди воліли культурі. У
цих умовах Товариство набувало особливого значення для художників,  воно не тільки
морально  підтримувало  і  допомагало  виставляти  роботи,  але,  головне,  сприяло  їх
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продажу. Адже більшість художників, за винятком кількох заможних, жили в основному
за рахунок професійного праці та викладацької діяльності ( К. Костанді, Т. Дворніков);
об’єднання  на  основі  спільності  в  початковій  мистецькій  освіті  (майже  всі  одеські
учасники періодичних виставок були вихованцями Одеської малювальної школи (з 1900
року  -  художнє  училище);   свобода  мистецьких  поглядів  та  самовираження  (в  школі
панував  дух демократизму  і  відносної  свободи поглядів.  Характерно,  наприклад,  що в
1910  р  в  художнє  училище  для  отримання  диплома  повернувся  Д.  Бурлюк  (починав
навчання в 1899-1900),  на той час вже мав скандальну популярність.  І  його прийняли,
незважаючи  на  негативне  ставлення  К.  Костанді  та  директора  училища  А.  Попова  до
всіляких проявів «модернізму»); нівелювання професійно - творчої замкнутості (одним з
безперечних достоїнств ТПРХ була відсутність кастової замкнутості, відкритість для всіх
бажаючих взяти участь у виставках - від маститих академіків до юних дебютантів, учнів
Одеської  малювальної  школи);   формування,  становлення  та  утвердження  особливої
Одеської пленерної живописної школи (традиція живе в часі, передається від майстра до
учня.  І  сьогодні,  пленер  для  одеської  живописної  школи  продовжує  бути  однією  з
основних  характерних  особливостей,  які  формують  її  індивідуальність);    мистецькі
традиції  із  минулого  переходять  і  в  наш  час  («Суспільство  південноукраїнських
художників» і  «Товариство незалежних художників» визначили дві  наступні  траєкторії
руху мистецтва Одеси. У 60-х роках минулого століття є «друга хвиля авангарду», хоча,
звичайно, виникає вона далеко за межами Союзу і навіть в опорі до неї . Однак ті, хто цю
давню  традицію  починали,  вже  давно  є  членами  Союзу  і  її  провідними  яскравими
постатями (члени мистецького об'єднання «Мамай»).

Висновок. З  історії  слідує,  що  незважаючи  на  різні  соціально  -  історичні
обставини, постійно відчувався вплив Південноукраїнської школи живопису – її творчої
еліти на створення особливого соціального простору не тільки в Одесі, але цей вплив з
часом поширювався на усі території. Вплив Південноукраїнської школи живопису ХІХ-
ХХІ  ст.  –  як  творчої  еліти  на  створення  особливого  соціального  простору,  виявляє
конвергенцію діяльності творчої еліти на основі самореалізації особистості.
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Флорида.– М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. — 384 с.

Шиліна Н. Є.
ОНАЗ ім. О.С. Попова

ІНТЕГРАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ПОТРЕБАМИ У
СИСТЕМУ ОСВІТИ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

В останні роки в зарубіжній та вітчизняній психології і педагогіці актуальною стає
проблема  надання  своєчасної  комплексної  психолого-педагогічної  допомоги  дітям  з
обмеженими  можливостями,  тобто  предметом  пильної  уваги  усіх  науковців  галузі
психолого-педагогічних дисциплін є інклюзивна освіта.

Пояснимо,  що ми розуміємо під  терміном інклюзивна  освіта.  Інклюзивна освіта
передбачає розвиток такої методології,  яка визнає, що усі діти – це індивіди с різними
потребами  в  освіті,  намагається  розробити  підхід  до  виховання  і  навчання,  який  буде
більш гнучким для задоволення різних потреб в навчанні. Інклюзивна освіта створює таку
ідеологію,  яка  виключає  будь-яку  дискримінацію  дітей,  визнає  унікальність  кожної
дитини,  забезпечує  рівне  відношення  до  усіх  людей  та  створює  особливі  умови  для
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розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Це передбачає і технічне обладнання
освітніх  установ,  і  розробку  спеціальних  освітніх  методик,  спеціальних  програм  для
адаптації  таких дітей до процесу навчання, а також забезпечення кадрового потенціалу
для роботи з дітьми та спеціальні програми для роботи з сім’ями.

У сучасній освітній  політиці  США і Європи,  зазначає Г.В. Литвінова,  отримали
розвиток кілька підходів,  в тому числі:  widening participation,  mainstreaming,  integration,
inclusion. Розглянемо кожен з них детальніше.

Widening participation –  це  є  розширення  доступу  до  освіти.  Цей  підхід
застосовується в країнах Європи, переважно в Великобританії.  Його головною метою є
розширення освітніх можливостей для людей з психічними і фізичними вадами, етнічних
меншин, а також людей з неблагополучних верств суспільства. 

Мейнстримінг передбачає, що діти-інваліди спілкуються з однолітками на святах, у
час дозвілля. 

Інтеграція  означає  приведення  потреб  дітей  з  психічними  та  фізичними
порушеннями у відповідність із звичною традиційною системою освіти.

Щодо інклюзії, то вона є таким видом освітньої діяльності, коли люди з різними
обмеженнями  і  потребами  можуть  навчатися  нарівні  із  людьми  без  відхилень.  Це
реформування  шкіл  і  перепланування  навчальних  приміщень  таким  чином,  щоб  вони
відповідали потребам усіх дітей без винятку [1, 2].

Таким чином, інклюзивна освіта виключає будь-яку дискримінацію і робить процес
навчання доступним для всіх.

У 2018 році в Україні вступив в силу Закон України «Про внесення змін  до деяких
законів  України  щодо  доступу  осіб  з  особливими  освітніми  потребами  до  освітніх
послуг»,  в  якому  зазначається,  що  місцеві  влади  повинні  забезпечити  доступ  дітей  з
особливими освітніми потребами до будівель,  споруд та приміщень закладів  освіти. За
заявою батьків  у дошкільних,  шкільних та  позашкільних закладах обов'язково повинні
створюватись інклюзивні групи.

В  Одесі  та  області  поступово  також  вводиться  інклюзивна  освіта.  31  травня  
2018  року  було  прийнято  рішення  Одеської  обласної  психолого-медико-педагогічної
консультації №363 про рекомендації інклюзивного навчання.

6 червня 2018 року було подано заяву до відділу освіти Суворовської РА Одеської
міської  ради  з  проханням  надати  сприяння  і  допомогу  в  забезпеченні  педагогічними
кадрами, спеціальними навчальними програмами тощо. 

30 травня 2019 року в Одесі відкрився перший інклюзивної-ресурсний центр для
дітей з особливими освітніми потребами, який буде обслуговувати дітей та підлітків від 
2-х до 18-ти років. На даний момент кількість учнів у цьому центрі складає 300 дітей з
особливими  потребами. У  центрі  працюють:  логопед,  психолог,  дефектолог,
сурдотифлопедагог,  а  також є  кабінет  психологічного  розвантаження.  Фахівці  надають
весь  комплекс  послуг,  які  потрібні  дітям  з  особливими  потребами,  для  можливості
отримання освіти в інклюзивну класі загальноосвітньої школи, групі дошкільного закладу
або в спеціалізованому навчальному закладі.  Куратори Центру надаватимуть підтримку
батькам таких дітей на весь період дошкільного та шкільного навчання дитини.

Отже, ідеї інклюзивної освіти активно втілюються у сучасну систему освіти згідно
європейським  стандартам  щодо  толерантного  відношення  до  дітей  з  особливими
потребами та інтеграції їх у соціальний простір.
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РЕФЕРАТИВНА ЧАСТИНА

В даному  розділі  зібрано  тези  доповідей,  що  містять  текстові  запозичення,  але
несуть  інформативний  характер  та  присвячені  актуальним  науковим  проблемам  та
практичним  задачам.  Такі  матеріали  були  рекомендовані  Програмним  комітетом  
74-ої  науково-технічної  конференції  професорсько-викладацького  складу,  науковців,
аспірантів та студентів Одеської національної акдемії звязку ім. О.С. Попова до друку в
реферативній частині збірки.

СЕКЦІЯ 2. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ

Зінчук Р.І.
ОНАЗ ім. О.С. Попова

rzinchuk@ukr.net

ЗАСТОСУВАННЯ РАМАНІВСЬКОГО КОМБІНАЦІЙНОГО РОЗСІЮВАННЯ ДЛЯ
ЗБІЛЬШЕННЯ ДОВЖИНИ ПІДСИЛЮВАЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ВОСП 

Анотація. В роботі проведено аналіз способу збільшення довжини підсилювальної
ділянки  ВОСП  за  рахунок  застосування раманівського  вимушеного  комбінаційного
розсіювання.  Проаналізовано  математичний  вираз  розрахунку  підсилення  волоконно-
оптичного  підсилювача  на  ефекті  Рамана.  Встановлена  залежність  потужності
випромінювання введеного в оптичне волокно від довжини лінії, на яку можна збільшити
підсилювальну ділянку.

Збільшення  довжини  підсилювальної  ділянки  волоконно-оптичних  системах
передачі  (ВОСП)  принципово  досяжно  шляхом  збільшення  потужності  лінійного
оптичного  сигналу,  що  вводиться  в  оптичне  волокно  (ОВ),  підвищення  чутливості
приймального  оптичного  модуля  (ПРОМ),  використання  ОВ  з  гранично  низькими
загасанням  і  дисперсією,  а  також  використання  попередньої  корекції  помилок  при
передачі цифрових сигналів [1].

Поряд  з  широко  розповсюдженими  ербієвими  волоконно-оптичними
підсилювачами (ВОП) у волоконно-оптичних системах передачі використовуються також
ВОП, принцип роботи яких оснований на нелінійному ефекті раманівського розсіювання
оптичного  випромінювання  при  нелінійному  потужному  збудженні  мікрочастинок  в
матеріалі  одномодового  оптичного  волокна  (ОМОВ).  Науковий  інтерес  у  застосуванні
волоконно-оптичних підсилювачів на основі вимушеного раманівського комбінаційного
розсіювання  обумовлений  можливістю  збільшення  довжин  підсилювальних  і
регенераційних ділянок ВОСП [1]. 

Надзвичайно  привабливою  властивістю  раманівських  ВОП  є  можливість
одержання посилення  оптичного сигналу в  самому оптичному волокні,  що входить  до
складу оптичного кабелю і утворює оптичний тракт передачі інформації. Причому, таке
посилення розподілене по всій довжині оптичного волокна в кабелі  на підсилювальній
ділянці й тому відбувається при мінімальному рівні спонтанного шуму [1, 2]. 

Задача  аналізу  способу  збільшення  довжини  підсилювальної  ділянки  ВОСП  за
рахунок застосування  раманівських ВОП (РВОП) є  актуальною та вимагає  проведення
досліджень в сфері нелінійних явищ в оптичному волокні.

Метою даної роботи є аналіз способу збільшення довжини підсилювальної ділянки
ВОСП за рахунок застосування раманівського вимушеного комбінаційного розсіювання.

Нелінійні ефекти в ОМОВ виникають при введенні в нього порівняно потужного

оптичного  випромінювання  накачування  на  такій  довжині  хвилі  нак
 ,  при  якій

74-а Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, 
науковців, аспірантів та студентів

103



Секція 2. Телекомунікаційні системи та мережі

створюється когерентна стоксова хвиля, що перекачує за рахунок вимушеного розсіяння
Рамана свою енергію в підсилюваний інформаційний сигнал. В [1] показано, що саме це
дозволяє збільшити довжину підсилювальної дільниці від значення L1, що забезпечується
ербієвим  ВОП,  на  значення  L2,  що  обумовлене  використанням  РВОП.  На  рис. 1
представлена схема раманівського накачування ОМОВ на ділянці L2. 

В  роботі  показано,  що  значення  довжини  дільниці  L2 залежить  від  коефіцієнту

передачі  G ОВ,  раманівського  коефіцієнту  Rg ,  потужності   накачування  Рн та

ефективної площі поперечного перерізу серцевини волокна ефА . Зв'язок між зазначеними
параметрами показує вираз [1, 2]:

2exp R н

еф

g P L
G

А

 
 , (1)

де Rg  – раманівський коефіцієнт,  Рн -  потужність накачування,  Вт,  ефА  -  ефективна

площа поперечного перерізу ОВ, км2, L2 - довжина накачуваного ОМОВ, км.

Рисунок 1 – Схема раманівського накачування ОВ на ділянці L2: ОМ – оптичний
мультиплексор, БВОП – бустерний ВОП; ОМR – оптичний мультиплексор для введення

раманівського накачування; ПВОП – попередній ВОП; ОД –  оптичний демультиплексор,
РЛН – раманівський лазер накачування

Потужність  накачування  Pн на  довжині  волокна  L визначається  загасанням,
внесеним  цією  довжиною  OМОВ  з  коефіцієнтом  загасання  α  на  довжині  хвилі
накачування.  Це співвідношення дозволяє визначити величину потужності  накачування
Pн,  достатню  для  компенсації  втрат  потужності  в  ОВ  на  довжині  L від  приймальної
сторони [1].

Використовуючи вираз (1) були проведені розрахунки значення довжини дільниці
L2, на яку збільшується довжина підсилювальної ділянки. Розрахунки показали, що при
застосуванні стандартного ОМОВ та передаваного оптичного сигналу на довжині хвилі
1550 нм, значеннях gR = 6,5∙10-14 км/Вт [1], Аеф=75 мкм2 та потужності накачування ОМОВ
Pн= 0,5 Вт значення довжини  L2 становить 29 км, для значення Pн= 1 Вт  L2  =39 км, для
Pн= 1,5 Вт  L2  =46 км. Встановлена залежність потужності накачування  Pн   від довжини
збільшення підсилювальної ділянки L2  наведена на рис.2.
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Рис. 2 – Залежність потужності накачування Pн  від довжини дільниці L2

Висновки.
1. В роботі проведено аналіз способу збільшення довжини підсилювальної ділянки

ВОСП за рахунок застосування раманівського вимушеного комбінаційного розсіювання.
2.  Встановлено  залежність потужності  випромінювання,  введеного  в  оптичне

волокно, від довжини лінії, на яку можна збільшити підсилювальну ділянку.
3. Проведений в даній роботі аналіз застосування раманівських ВОП у лінійному

тракті ВОСП може бути використаний при мінімізації використання лінійного обладнання
та збільшення довжини підсилювальної ділянки.
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СЕКЦІЯ 4. КІБЕРБЕЗПЕКА

Аль-Ахмад М. К.,
ОНАЗ ім. О.С. Попова

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ ВИЯВЛЕННЯ ВТОРГНЕНЬ В
КОРПОРАТИВНІ МЕРЕЖІ КОМПАНІЇ

Анотація.  У роботі показано систему обробки інцидентів  безпеки у первинній
мережі телекомунікаційній мережі, представлено імовірнісну модель несанкціонованих
дій  в  напрямку  інформаційного  комплексу.  Проведено  дослідження  засобів  захисту
корпоративних  мереж  від  кібератак.  Представлено  методи  виявлення  та  протидії
інформаційним атакам. 

Захист інформації – це лише одна складова забезпечення інформаційної безпеки.
Інша її частина – це забезпечення безперебійної роботи устаткування. Вихід з ладу того
або  іншого  вузла  в  результаті  хакерської  атаки  приводить  як  до  витрат  на  його
відновлення,  коли  потрібно  обновити  або  замінити  програмне  забезпечення,  так  і  до
втрати частини клієнтури. Можна представити, у скільки обійдеться один день простою
сайту  великого  Інтернет-магазину.  Тому  при  включенні  комп'ютера  в  мережу,  при
інтеграції  корпоративної  інформаційної  системи  в  мережу  необхідно  в  першу  чергу
продумати питання забезпечення захисту цієї системи [1].

У  табл.1  представлені  способи  впливу  на  перераховані  об'єкти,  що  реалізують
основні загрози безпеки інформації.

Таблиця 1 – Шляхи реалізації загроз безпеки системи
Способи нанесення

збитку
Об'єкти впливів

Устаткування Програми Дані Персонал
Розкриття

(витік)
інформації

Розкрадання
носіїв

інформації,
підключення до

лінії зв'язку,
несанкціоноване

використання ресурсів

Несанкціоноване
копіювання,

перехоплення

Розкрадання,
копіювання,

перехоплення

Передача
відомостей про

захисту,
розголошення,

недбалість

Втрата
цілісності
інформації

Підключення,
модифікація,

спец. Вкладення, зміна
режимів роботи,
несанкціоноване

використання ресурсів

Впровадження
«троянських

коней» і «жучків»

Викривлення,
модифікація

Вербування
персоналу,
«маскарад»

Порушення
працездатності

автоматизованої
системи

Зміна
режимів

функціонування, вивід з
ладу, розкрадання,

руйнування

Викривлення,
видалення,

підміна

Викривлення,
видалення,

нав'язування
неправильних

даних

Відхід,
фізичне

усунення

Незаконне
тиражування

(відтворення) інформації

Виготовлення
аналогів без

ліцензій

Використання
незаконних

копій

Публікація
без відома

авторів
_

Системи виявлення атак створюються, щоб забезпечити додатковий рівень захисту
обчислювальної  мережі,  доповнюючи  традиційні  засоби  захисту:  міжмережні  екрани,
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криптомаршрутизатори,  сервери автентифікації  і  т.д.  Дуже часто супротивник у першу
чергу  атакує  й  намагається  вивести  з  ладу,  наявні  захисні  засоби,  що  забезпечують
безпеку обраної їм цілі [2].

Виявляти, блокувати й запобігати порушенням політики безпеки можна декількома
шляхами. Перший і найпоширеніший спосіб – це розпізнавання вже реалізованих атак. Це
спосіб застосовується в класичних системах виявлення атак. Однак недолік засобів даного
класу в тому, що атаки можуть бути реалізовані повторно. Тому було б вірніше запобігати
атакам ще до їхнього здійснення. У цьому й полягає суть другого способу. Реалізується
він шляхом пошуку вразливостей, які можуть бути використані для здійснення атаки. І,
нарешті, третій шлях – виявлення вже зроблених атак і запобігання їх повторення надалі.

Таким чином, системи виявлення порушень політики безпеки можна класифікувати
в такий спосіб (рис.1).

Системи виявлення атак

Системи аналізу захищеності 
Системи виявлення атак в процесі 

реалізації 
Системи виявлення

Обманні

Автоматичні
Під управлінням 

людини

Системи аналізу 
журналів 
реєстрації

Системи 
контролю 
цілісності 

Рисунок 1 – Класифікація систем виявлення атак по етапах здійснення атаки

В умовах інформаційного протиборства, коли ціна інформації досить висока, стає
очевидним, що для забезпечення успішної протидії атаці необхідно, щоб порушник діяв в
умовах апріорної невизначеності.

Цього домагаються введенням у контур захисту обманної системи (ОБС), метою
якої є залучення порушника у свого роду «гру», тим самим збільшується час, необхідний
на обхід системи захисту інформації (СЗІ).

Робота обманних систем полягає  в тому,  що вони емулюють ті  або інші  відомі
вразливості,  яких  у  реальності  не  існує.  Виходячи  з  назви,  обмані  системи
використовують як захисний механізм методу обману. 

Необхідно  відзначити,  що  обман,  із  зазначеної  вище  причини,  дуже  рідко
використовується  в  якості  захисного  механізму.  Існує  безліч  різних  варіантів
використання обману в благих цілях. Перелічимо деякі механізми обману: приховування,
камуфляж,  дезінформація.  До  цього  доцільно  додати  методи  провокацій
(підштовхування).

В області інформаційної безпеки найбільше поширення одержав перший метод -
приховання.  Яскравим  прикладом  використання  цього  методу  з  метою  забезпечення
інформаційної  безпеки  можна  назвати  приховування  мережної  топології  за  допомогою
міжмережного екрана. 

Обманна система може бути реалізовано двома способами. Перший варіант являє
собою емуляцію деяких сервісів або уразливостей тільки на тому комп'ютері, на якому
запущена обманна система (The Deception Toolkit; DTK). У цьому випадку ніяких проблем
з розміщенням обманної системи не виникає, тому що вона встановлюється на вузол, що
захищається.
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Набір інструментальних обманних засобів DTK є першим засобом, призначеним
для  реалізації  механізму  обману  зловмисників,  що  намагаються  проникнути  в
обчислювальну  мережу.  Даний  засіб  розроблений  з  тою  метою,  щоб  увести  в  оману
автоматизовані  засоби аналізу  захищеності  шляхом вразливостей,  що дозволить вчасно
виявити спроби несанкціонованого  доступу  (НСД) і  протиставити  їм ефективні  засоби
захисту й, можливо, виявити атакуючого.

А от із другим класом систем іноді може виникнути деяке непорозуміння через те,
що вони емулюють не окремі сервіси, а відразу цілі комп'ютери й навіть сегменти, що
містять віртуальні вузли (Cybercop Sting, Mantrap).

Cybercop Sting «створює» віртуальну мережу на виділеному вузлі, що працює під
керуванням Windows NT. Кожний з віртуальних вузлів має одну або декілька IP-адрес, на
які можна посилати мережний трафік і одержувати цілком «реальну» відповідь. У більш
складних  випадках  віртуально  створених  вузол  може  виступати  в  ролі  ретранслятора
пакетів  на  невидимий,  але  реальний  комп'ютер,  який  і  відповідає  на  всі  запити
зловмисника.

Головна перевага системи Cybercop Sting у тому, що для моделювання «принади»
для  порушника  не  потрібно  великої  кількості  комп'ютерів  і  маршрутизаторів,  усе
реалізується на єдиному комп'ютері (рис. 2).

Рисунок 2 – Застосування системи Cybercop Sting для створення віртуального сегмента
мережі
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ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ В АСПЕКТІ СУЧАСНИХ

СТАНДАРТІВ

Анотація.  Розглядається  проблематика  інформаційної  безпеки  АСУ  ТП.
Аналізуються механізми забезпечення безпеки АСУ ТП з позиції міжнародних стандартів
та  документів  –  IEEE,  ISO,  IEC,  NIST тощо.  Детально  розглянуто  організацію
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функціональної безпеки на основі стандарту IEC 61508. Кібербезпека АСУ ТП об’єктів
критичної інфраструктури забезпечується на базі стандарту ISO/IEC 27032.

Автоматизована система управління технологічним процесом (АСУ ТП) – група
технічних і програмних засобів, призначених для автоматизації управління технологічним
обладнанням  на  промислових  підприємствах. Складовими частинами  АСУ ТП можуть
бути  окремі  системи  автоматичного  управління  (САУ)  і  автоматизовані  пристрої,  які
пов'язані  в  єдиний  комплекс.  До  таких  можна  віднести  системи  диспетчерського
управління  та  збору  даних  (SCADA),  розподілені  системи  управління  (DCS),  системи
протиаварійного захисту (ESD) та інші дрібніші системи.

АСУ ТП  -  це  система,  яка  складається  з  персоналу  і  сукупності  обладнання  з
програмним  забезпеченням,  що  використовуються  для  автоматизації  функцій  цього
самого  персоналу  з  управління  промисловими  об'єктами:  електростанціями  і  АЕС,
котельними,  насосними  станціями,  водоочисними  спорудами,  харчовими,  хімічними,
металургійними заводами, нафтогазовими об'єктами, об'єктами критичної інфраструктури.

АСУ ТП будуються за ієрархічним принципом та мають багаторівневу структуру.
В  АСУ ТП  виділяють  чотири  рівні  ієрархії:  рівень  датчиків  і  виконавчих  механізмів,
рівень промислових контролерів, рівень промислового сервера і мережевого обладнання
та  оперативний рівень;  або рівень  операторських  і  диспетчерських  станцій.  Діяльність
АСУ ТП базується на безперервній та безпечній роботі сукупності підсистем. 

АСУ ТП вже давно перестала бути якоюсь окремою специфічною інформаційною
системою, яка живе в ізоляції і за своїми законами. Зараз вона використовує в основному
стандартні  загальнодоступні  технології  та  програмне  забезпечення.  Побудована  вона  в
основному за класичною ієрархією. Всі її елементи сильно взаємопов'язані, а сама вона
взаємодіє  з  іншими  інформаційними  системами.  Така  комплексність  і  глибокий
взаємозв'язок елементів інформаційної системи тягне за собою проблеми з інформаційною
безпекою наступного характеру: злам одного з елементів системи веде до компрометації
всієї системи.

АСУ  ТП  складається  з  наступних  елементів:  технологічні  елементи,  мережеве
обладнання,  ОС  хостів  і  серверів  і  їх  мережеві  взаємозв'язки,  додатки.  Адекватну
інформаційну  безпеку  АСУ ТП можна організувати,  тільки  зробив безпечним кожен з
рівнів ієрархії. На рис. 1 представлено основні аспекти інформаційної безпеки АСУ ТП.

Розглянемо питання щодо забезпечення безпеки АСУ ТП з позиції  міжнародних
стандартів  та  документів.  Класифікація  нормативних  документів  нараховує  7  груп  та
більш ніж 40 міжнародних і галузевих стандартів, до яких відносяться:

 Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE);
 International Organization for Standardization (ISO);
 International Electrotechnical Commission (IEC);
 National Institute of Standards and Technology (NIST);
 Industrial Automation and Control Systems Security (ISA) ISA SP-99;
 American Gas Association (AGA);
 North American Electric Reliability Corporation (NERC).

Рисунок 1 - Основні аспекти інформаційної безпеки АСУ ТП
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У  галузі  стандартизації  існує  таке  поняття,  як  «Umbrella  Standard»,  основний
«вертикальний»  стандарт  верхнього  рівня.  Для  функціональної  безпеки  таким  є  
МЕК 61508 «Функціональна  безпека  систем електричних,  електронних,  програмованих
електронних,  пов'язаних  з  безпекою»  (IEC  61508  «Functional  safety  of  electrical/
electronic/programmable electronic safety-related systems»). МЕК 61508 являє собою верхній
рівень  цілого  сімейства  галузевих  стандартів,  які  деталізують  вимоги  до  ФБ  для
потенційно небезпечних областей. Серія стандартів МЕК 61508 включає сім частин, які в
сумі містять близько 600 сторінок тексту. Детально компоненти стандарту представлені на
рис. 2.

У багатьох країнах сертифікація згідно МЕК 61508 є обов'язковою для систем в
таких галузях, як: атомна енергетика, нафтогазова і хімічна промисловість. Особливістю
стандарту  є  ризико-орієнтований  підхід.  Залежно від  ризику,  який  техногенний  об'єкт
створює для навколишнього середовища, життя і здоров'я людей, встановлюються ризики
для відмов систем управління.

Варто зазначити, що забезпечення ФБ направлено на захист від випадкових відмов
апаратних засобів,  які  викликано фізичним старінням елементів,  а також на захист від
систематичних  відмов  (наслідок  недосконалих  процесів  проектування).  При  цьому
більшість  методів  є  комплексними,  коли  один  і  той  же  метод  в  тій  чи  іншій  мірі
спрямований на захист від випадкових та систематичних відмов.

На сьогодні АСУ ТП є важливою складовою об’єктів критичної інфраструктури.
Враховуючи той факт,  що більшість  об’єктів  критичної  інфраструктури підключені  до
глобальної  мережі  Internet,  на  кожен  з  підключених  об'єктів  потенційно  направлені
загрози  кіберпростору.  Основні  методи  захисту  та  настанови  щодо  кібербезпеки  для
обраних прикладів наведено в стандарті ДСТУ ISO/IEC 27032. Стандарт містить технічні
рекомендації для подолання ризиків кіберпростору, а саме:

атаки соціальної інженерії;
злам (хакінг);
поширення шкідливого програмного забезпечення;
шпигунські програми;
інші потенційно небажані програми;
При  цьому  загрози  в  кіберпросторі  розглядають  у  поєднанні  з  відповідними

активами кіберпростору.  До засобів  управління  кібербезпекою АСУ ТП ОКІ з  позиції
стандарту  ISO/IEC  27032  відносяться:  засоби  управління  програмного  рівня,  засоби
управління кінцевого користувача та захист серверів. 

Рисунок 2 – Фундаментальні частини стандарту МЕК 61508
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Для підвищення  рівня  безпеки  АСУ ТП  потрібно  вдосконалювати  нормативно-
правову базу в аспекті нових загроз та ризиків, застосовувати комплексні, а не локальні
рішення щодо безпеки та приділити увагу кадровому питанню.  
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ОСНОВНІ ЕТАПИ “ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ” СИСТЕМ ФІЗИЧНОГО
ЗАХИСТУ

Анотація.  Розглядається  методологія  побудови  ефективної  системи  фізичного
захисту.  Детально  представлений  розділ  визначення  цілей  СФЗ:  визначення
характеристик  об'єкта,  визначення  загроз  і  ризиків,  визначення  цілей  нападу.  Розділ
проектування базується на 3-х компонентах: виявленні, затримці і реагуванні. Виявлення
на базовому рівні засноване на застосуванні зовнішніх і внутрішніх датчиків охоронної
сигналізації.  Аналіз  і  оцінку  проекту  пропонується  проводити  на  підставі  якісного  /
кількісного аналізу, а також аналізу ризиків.

Сучасний соціум наповнений безліччю загроз і ризиків, яким повинен ефективно
протидіяти.  В  цілому,  всі  дії  з  побудови  систем  захисту  спрямовані  на  забезпечення
безпеки 3-х основних компонентів: людини, інформації, матеріальних цінностей (майна).
При  цьому  побудова  ефективної  системи  фізичного  захисту  (СФЗ)  -  це  не  локальне
застосування  активних  і  пасивних  елементів  в  системі  безпеки  об'єкта,  а  послідовна
робота від визначення цілей системи до оцінки результатів, отриманих при проектуванні
СФЗ. Розглянемо докладніше основні етапи, що ведуть до побудови ефективної СФЗ.

Система фізичного захисту (СФЗ) об'єднує людей, процедури та обладнання для
захисту  майна  або  об'єктів  від  розкрадань,  диверсій  або  інших  неправомірних  дій.
Проектування,  як  початковий  крок  в  життєвому  циклі  СФЗ,  вимагає  методологічного
підходу, при якому розробник зможе знайти баланс між цілями СФЗ і ресурсами, які є в
розпорядженні.

Графічне представлення методології СФЗ, а саме – процеси проектування та оцінки
систем фізичного захисту, представлено на рис. 1. Як видно, перший крок - це визначення
характеристик  об'єкта,  що захищається.  Це важливий етап,  на  якому визначається,  що
саме  потрібно  захищати  і  в  яких  умовах,  збирається  інформація,  яка  ляже  в  основу
технічного завдання на проектування (ТЗ).
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Визначення цілей СФЗ Проектування СФЗ Аналіз проекту СФЗ

Остаточний 
проект СФЗ

Переробка проекту

Виявлення цілей нападу

Визначення характеристик 
об'єкту

Визначення загроз Виявлення Затримка Реагування

Зовнішні датчики

Внутрішні датчики

Оцінка сигналу тривоги

Збір даних про 
тривогу і їх відображення
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пропускному пункті
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Сили реагування

Засоби зв'язку сил 
реагування

Елементи СФЗ Аналіз/оцінка

Модель EASI

Діаграми послідовності дій 
порушника

Комп’ютерні моделі

Оцінка ризиків

Рисунок 1 - Процес проектування та оцінки ефективності систем фізичного захисту

До  базової  інформації,  на  яку  варто  звернути  увагу  на  етапі  визначення
характеристик об'єкта, відносяться:

 фізичні умови;
 робочі процеси на об'єкті;
 правила і регламенти;
 вимоги органів державного регулювання;
 питання аварійної безпеки;
 юридичні питання;
 корпоративні цілі і завдання.
Виявлення фізичних загроз об'єкту має бути частиною процесу визначення завдань

СФЗ. Це призводить до докладного опису фізичних загроз системі з боку зловмисних осіб.
Цей  опис  включає  інформацію  про  потенційні  дії,  мотивацію  та  фізичні  можливості
потенційних порушників.

Методика визначення загроз складається з 3-х етапів:
1. Складання  списку  елементів  інформації  (відомостей),  необхідних  для

визначення загроз.
2. Збір відомостей щодо потенційних загроз.
3. Організація  отриманих  даних  таким  чином,  щоб  ними  було  зручно

користуватися.
Кожен з перерахованих етапів  важливий для отримання вичерпної  інформації  з

питань загроз для конкретного об'єкта.
Перш ніж збирати відомості, важливо вирішити, які види інформації необхідні для

повного  визначення  загроз  об'єкту.  Список  необхідних  відомостей  про  порушників
включає:  мотивацію;  потенційні  цілі  порушника,  пов'язані  з  об'єктом нападу;  тактику;
чисельність і можливості.

Визначення загроз повинно містити опис типів порушників. Виділимо три великі
групи порушників: сторонні особи, співробітники, а також сторонні особи, що діють в
змові з працівниками.

На рис. 2 показані підходи до захисту для всього спектру загроз: сторонні особи,
що  діють  поодинці,  стримуються  або  зупиняються  за  допомогою  засобів  фізичного
захисту  (фізична  безпека),  а  неправомірні  дії  співробітників  перериваються  головним
чином шляхом прийняття додаткових організаційних заходів, пов'язаних з урахуванням
або  відстеженням  важливого  майна  (веденням  описів,  вибірковими  перевірками  або
оглядами).
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Cторонні 
особи

Змова Співробітники

Фізичний захист

Облік

Контроль за матеріалами

Рисунок 2 - Підходи до захисту для всього спектру загроз

Виявлення цілей нападу становить основу проектування СФЗ. Воно показує, що
слід  захищати,  а  проект  СФЗ відповідає  на  питання,  як  це  зробити.  Виявлення  цілей
нападу  -  це  оцінка  того,  що  слід  захищати  без  урахування  загроз  або  складності
забезпечення  фізичного  захисту.  Іншими  словами,  виявлення  цілей  нападу  дозволяє
визначити зони, майно або процеси, які потребують захисту. Загрози цим елементам, а
також простота або складність забезпечення захисту від конкретних загроз розглядаються
після того, як зазначені елементи будуть виявлені.

Після  завершення  етапу  "визначення  цілей  СФЗ"  проектувальник  повинен
визначити  оптимальні  умови інтеграції  перешкод,  бар'єрів,  датчиків,  процедур,  засобів
зв'язку і сил реагування на інцидент.

При  проектуванні  СФЗ  слід  дотримуватися  певних  принципів.  Система  працює
краще,  якщо  виявлення  відбувається  на  якомога  більшій  відстані  від  мети  нападу,  а
елементи  затримки  наближені  до  неї.  Крім  того,  є  тісний  зв'язок  між  виявленням  (з
використанням зовнішніх і внутрішніх датчиків) і оцінкою. Те, що виявлення без оцінки -
це не виявлення, - базовий принцип проектування СФЗ, так як без оцінки оператор не буде
знати причину сигналу тривоги.

Виявлення стороннього втручання на об'єкт базується на застосуванні зовнішніх і
внутрішніх датчиків охоронної сигналізації. Класифікація зовнішніх і внутрішніх датчиків
може включати наступні критерії:

 активні / пасивні;
 приховані / видимі;
 діючі в межах / поза межами прямої видимості;
 просторові / лінійні;
 за способом встановлення (застосування).
Варто відзначити, що ефективність датчиків охоронної сигналізації описується 3-

ма показниками: ймовірністю виявлення, частотою помилкових тривог і вразливістю по
відношенню до подолання.

В цілому, аналіз проекту СФЗ визначає ефективність системи по відношенню до
коштовного майна і загроз нападу і дозволяє прийняти рішення що до його економічної
доцільності.  Незалежно  від  методу  аналізу  -  кількісного  чи  якісного  -  правильне
використання  принципів  і  понять,  описаних  на  попередніх  етапах,  забезпечить
ефективний захист цінностей підприємства.
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АНАЛІЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАГРОЗ ВЕБ-ДОДАТКІВ

Відомо, що більша частина атак BlackHat-хакерів спрямована на компрометацію
серверних даних web-додатків і сервісів. При цьому клієнтську частину сьогодні атакують
не  менше.  Згідно  визначення,  будь-яка  атака  —  це  комплекс  заходів  з  боку  хакера,
спрямованих на мережу і передачу даних, на дані і їх підміну, інфраструктуру і технічні
особливості реалізації web-додатку. Тому міжнародні компанії вимагають від інженерів-
розробників більш відповідального і ретельного підходу до безпеки клієнтських додатків.

Серед  основних  загроз  перше  місце  займають  ін'єкції,  виклик  помилок,  обхід
аутентифікації  і  незахищеність  конфіденційних  даних.  Як  і  раніше  актуальна  загроза
використання компонентів з відомими вразливостями. Також з'явилися нові загрози: злам
механізму контролю доступу, небезпечна десеріалізація і серіалізація даних, недостатньо
докладне логування і моніторинг.

Щоб  зрозуміти,  які  загрози  небезпечні  для  проекту,  треба  його  ретельно
протестувати.  Для  цього  в  мережі  є  додатки,  фреймворки  і  онлайн-сервіси,  які
автоматично визначають ті чи інші вразливості. Для локального тестування рекомендую
використовувати додатки і фреймворки, а для тестування проектів  в експлуатації  дуже
корисно додати ще й онлайн-сервіси.

Якщо  інструменти  тестування  не  розповіли  в  звітах  про  істотні  уразливості,
потрібно приділити увагу зберіганню конфіденційних даних в системі контролю версій,
механізму  аутентифікації,  алгоритму  хешування  паролів,  функції  кодування
конфіденційних даних, а також системам логування та моніторингу всього web-додатку.
У цій справі краще перестрахуватися і не довіряти сліпо автоматиці.

Дуже важливо слідкувати за конфіденційними даними в Git. В ідеальному випадку
для зберігання конфіденційних даних виділяється окреме сховище секретів. З нього, при
введенні  в  експлуатацію,  підтягуються  конфіденційні  дані  і  вшиваються  в  додаток.
Сьогодні популярні сховища секретів Hashicorp Vault, Keywhiz, Docker secrets, Azure Key
Vault і ряд інших.

Ще  один  спосіб  усунення  загроз  -  правильно  конфігурувати  webpack.  Щоб
захиститися від XSS, XEE і подібних атак, треба продумати дотримання політик CORS
(Cross-origin resource sharing) і  CSP (Content Security  Policy).  В обох випадках важливо
дотримуватися  заголовків,  щоб  перевіряти  достовірність  тих  чи  інших  скриптів,  які
використовуються в  проекті.  У браузерах є механізми перевірки достовірності  того чи
іншого джерела, наприклад, Safari буде на кожному кроці видавати попередження, якщо
CORS і CSP налаштовані некоректно.

Треба  перевіряти  свій  додаток  у  всіх  браузерах,  необхідно  щоби  вони  скрізь
працювали  як  треба.  Реалізувати  аутентифікацію  в  сучасних  додатках  можна  за
допомогою пакетів Passport.js і express-session, а також SDK Auth0.

Якщо немає можливості розробити сервіс аутентифікації через OpenID Connect або
будь-який інший протокол,  то необхідно використовувати проксірующій шар, такий як
Auth0  і  йому  подібні,  щоб  аутентифікація  відбувалася  через  сторонню  компанію,  яка
спеціалізується на забезпеченні безпечного доступу користувачів до інтернет-ресурсів.
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Коли розробляється на Node.js якийсь додаток, то рекомендується використовувати
на сервері  пакети  Passport.js,  express-session і  т.п.  Для забезпечення  безпеки  на клієнті
необхідно самостійно піднімати компонент для аутентифікації. У формі аутентифікації не
забувати вказувати атрибут autocomplete off, щоб виключити автозаповнення полів форми.

Людина  —  найголовніша  вразливість  будь-якої  системи.  Тому  обов'язково
необхідно перевіряти  проект до початку  збірки додатку,  адже навіть у вихідному коді
може міститися щось шкідливе.

Волковський Р.Л.
ОНАЗ ім. О.С. Попова

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ
ОБРОБКИ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ

Для широкого  впровадження  інформаційних  технологій  необхідна  стійка  система
технічного захисту інформації (ТЗІ) автоматизованих систем (АС), бо втрата інформації
може дорого обійтися будь-якому підприємству.

Інформаційна  безпека  (ІБ)  дозволяє  забезпечувати  конфіденційність,  цілісність  і
доступність інформації – основу всієї системи безпеки автоматизованих систем. 

Система захисту інформації (СЗІ) є сукупністю методів і засобів, об'єднаних єдиним
цільовим призначенням,  що забезпечують необхідну ефективність захисту інформації  в
АС.  Ефективність СЗІ досягається охопленням всіх можливих загроз і узгодженням між
собою різнорідних методів і засобів, що забезпечують захист всіх елементів АС.

Основними  вимогами  до  СЗІ  є  наступні:  система  захисту  інформації  повинна
забезпечувати  виконання  АС  своїх  основних  функцій  без  істотного  погіршення
характеристик  останньої;  вона  повинна  бути  економічно  доцільною,  оскільки  вартість
системи захисту інформації включається в вартість АС; захист інформації в АС повинний
забезпечуватися на всіх етапах.

Обробка конфіденційної інформації  в АС повинна здійснюватися з використанням
захищеної  технології–  це  є  основною  вимогою  ефективного  забезпечення  захисту
інформації (ЗІ) в АС.

Аналіз  слабких  місць  у  захисті  об'єкта  оцінки  дозволяє  знайти  всі  можливості
відключення, пошкодження, обману засобів захисту, а також можливість оцінки здатності
всіх критично важливих технологій ЗІ протистояти прямим атакам, що є найважливішою
частиною перевірки ефективності ТЗІ.

Рівні захищеності (РЗ) визначають ефективність і здатність всіх критично важливих
технологій ЗІ протистояти прямим атакам. Встановлені наступні РЗ: базовий, середній і
високий.

Якщо  технології  ЗІ  здатні протистояти  окремим  випадковим  атакам,  такий  РЗ
вважають базовим.

Якщо  технології  ЗІ  здатні протистояти  зловмисникам  з  обмеженими  ресурсами  і
можливостями, такий РЗ вважають середнім.

Якщо  технології  ЗІ можуть  бути  подолані  тільки  зловмисником  з  високою
кваліфікацією, набір можливостей і ресурсів якого виходить за межі практичності, такий
РЗ вважають високим.

Важливою характеристикою ефективності є простота використання технологій ЗІ та
можливість інформування  персоналу  про  перехід  об'єкта  в  небезпечне  становище,  яке
повинно бути виключено.

Засоби безпеки  вважаються найбільш  ефективними при виконанні ними наступних
завдань: додержання відповідності набору функцій безпеки завданим цілям та придатності
їх для протидії загрозам; можливість безпечного конфігурування або використання АС за
умови, що адміністратори та користувачі мають підставу вважати ситуацію безпечною. 
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Найважливішою частиною перевірки  ефективності  є:  взаємна узгодженість  різних
функцій АС і технологій ЗІ; наявність переліку конфіденційної інформації,  яка підлягає
автоматизованій обробці, а в разі необхідності можлива її класифікація за категорійністю
по  цільовим  призначенням;  здійснення  однозначної  ідентифікації  та  автентифікації
кожного зареєстрованого користувача; обмеження доступу окремої категорії користувачів
за  виробничими  класифікаційними  ознаками,  що  забезпечує  можливості  контролю
доступу зареєстрованих користувачів АС до конфіденційної інформації. 

Драч С.Ю.
ОНАЗ ім. О.С. Попова

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕРЕЖЕВИХ АТАК, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА МЕТОДИ ЗАХИСТУ

Атакуючи, зловмисник використовує  вразливості інформаційної системи. Іншими
словами,  якщо  немає  вразливості,  немає  нападу,  який  використовує  її.  Тому  одним  з
найважливіших  механізмів  захисту  є  процес  знаходження  та  усунення  вразливостей
інформаційної системи. 

Деякі вразливості закладаються ще на етапі проектування. Прикладом є TELNET
служби, в яких ім'я користувача та пароль розподіляються в Інтернеті. Це чіткий недолік
на етапі проектування. Деякі вразливості такого роду важко визначити як недоліки, а не як
особливості конструкції.

Інша частина  вразливостей  виникає  під  час  фази реалізації  (програмування).  Ці
дефекти включають, наприклад, помилки програмування стека TCP/IP, що призводять до
відмови  в  обслуговуванні.  Також  можна  виділити  помилки  у  написанні  програм,  які
призводять до переповнення буфера. 

Нарешті, вразливості можуть бути результатом помилок, зроблених під час роботи
інформаційної  системи.  Це  включає  в  себе  неправильну  конфігурацію  операційних
систем, протоколів і служб, нестабільних паролів користувачів і т. д.

Атакуючи, зловмисник переслідує певні цілі. В цілому, це може бути: порушення
нормального  функціонування  цілі  нападу,  отримання  контролю  над  об'єктом  нападу,
отримання конфіденційної і критичної інформації, модифікація і фальсифікація даних

Найбільш важливий спосіб зрозуміти, що відбувається, є варіант класифікації атак
за допомогою механізмів їх реалізації:

1. Пасивне прослуховування, прикладом цієї атаки буде перехоплення трафіку
мережі.

2. Підозріла  активність  виражається  в  скануванні  портів  або  служб  об’єкта
атаки, спроби підібрати пароль. 

3. Даремне використання обчислювальних ресурсів використовується для  ви-
черпання  ресурсів  атакуючого  вузла  або  групи  вузлів,  що  призводить  до  зниження
продуктивності (переповненій черзі запитів на з'єднання та і т. д.).

4. Порушення  навігації  реалізується  за  допомогою  створення  помилкових
об'єктів і маршрутів. Наприклад зміна маршруту мережевих пакетів, так що вони прохо-
дять через хости і маршрутизатори зловмисника, змінюючи таблиці відповідності умов-
них Internet імен та IP-адреси (атаки на DNS).

5. Виведення з ладу робочої системи  реалізують за допомогою відправки па-
кетів певного типу на вузол, що призводить до відмови працездатності вузла або служби,
що працює на ньому.

6. Запуск  програм  на  об’єкті  нападу  може  реалізуватися  завдяки  передачі
контролю ворожій програмі через переповнення буфера, виконання шкідливого мобіль-
ного коду на Java або ActiveX і т. д.

Розглянемо принципи реалізації найпоширеніших атак.
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Для  прослуховування  чужого  трафіку  використовують  так  звані  «Сніфери».  У
самому загальному розумінні,  слово сніфер відноситься до пристрою, підключеного до
комп'ютерної мережі, який записує весь її трафік, Однак найбільш часто так  називають
програму,  запущену  на  підключеному  до  мережі  пристрої,  яка  переглядає  весь  трафік
мережевого сегмента.  У роботі сніфера використовується основний принцип технології
Ethernet-узагальне  трансферне  середовище.  Це  означає,  що  будь-який  пристрій,
підключений до мережевого сегменту, може чути і отримувати всі повідомлення, в тому
числі ті,  які не призначені для нього. Мережеві адаптери Ethernet можуть працювати в
двох режимах: селективному і неселективному. У першому випадку приймаються тільки
повідомлення,  призначені  для цього вузла.  Фільтрація  базується  на основі  MAC-адресі
фрейму. У другому випадку, фільтрація не виконується, і вузол приймає усі фрейми, які
передаються у цьому сегменті.

Також  зараз  дуже  розповсюджена  атака SynFlood.  Затоплення  SYN-  пакетами
базується на переповненій черзі сервера, після чого сервер перестає відповідати на запити
користувачів. Через деякий час (час очікування залежить від реалізації), система видаляє
запити з черги. Тим не менш, немає нічого, щоб запобігти зловмисникові відправити нову
партію запитів. Випадкові (фальшиві) зворотні IP-адреси зазвичай використовуються при
формуванні пакунків, що ускладнює виявлення зловмисника.

Для  захисту  від  атак  потрібно  використовувати  набір  засобів  захисту,  які
реалізують  базові  оборонні  механізми  і  складаються  з  наступних  складових:  мережеві
екрани, які є першою лінією оборони і впроваджують комплекс оборонних механізмів,
засоби  аналізу  безпеки  для  оцінки  ефективності  засобів  захисту  та  виявлення
вразливостей у вузлах, протоколах і службах; засоби виявлення атак, які контролюють в
режимі реального часу.

Ізобілін Д.М.
ОНАЗ ім. О.С. Попова

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАГРОЗ ТА РИЗИКІВ ОБ’ЄКТІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ З
ВИБОРОМ ЕФЕКТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАХИСТУ

Анотація. Проведено системний аналіз загроз інформаційної безпеки оператора
ринку  телекомунікацій  та  запропоновано  в  рамках  формування  методології  захисту
основні  підсистеми захисту інформації.  Отримані результати дозволяють підвищити
ефективність систем захисту телекомунікаційних компаній, виявити ризики, створити
методологію (концепцію) захисту інформаційних ресурсів телекомунікаційних компаній.

Як відзначається в [1], телекомунікаційна мережа – це системотворча сукупність
засобів  телекомунікацій,  що  надає  територіально  рознесеним  об'єктам  можливість
інформаційної  взаємодії  шляхом  обміну  сигналами.  Працездатність  усіх  елементів
телекомунікаційної  мережі  й  зв'язків  між  ними  –  основа  бізнес-моделі  оператора
зв'язку/провайдера, його репутація й конкурентоспроможність.

 Незважаючи на велику кількість об'єктів телекомунікаційної компанії, глобально
їх можна розподілити на такі групи:

1. Інформаційна мережа телекомунікаційної компанії.
2. Будівлі та споруди телекомунікаційної компанії (приміщення інфраструктури).
3. Інфраструктура телекомунікаційної компанії.
4. Офісні будівлі.
5. Персонал.
Розглянемо більш докладно  загрози,  які  можуть  бути  спрямовані  на  ті  чи  інші

компоненти  телекомунікаційної  компанії.  Отже,  потенційні  загрози  щодо  безпеки
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телекомунікаційних мереж можуть включати: відмову в обслуговуванні, аналіз трафіку,
крадіжку  послуг,  непривілейований  доступ,  а  також,  з  більш  масштабного  погляду,
загальне  порушення  цілісності  та  конфіденційності  інформації.  Перелік  загроз
неодноразово  наводився  у  численних  публікаціях,  але  він  продовжує  постійно
змінюватись  та  уточнюватись.  Загальний  перелік  загроз  телекомунікацій  наведено  в
міжнародній рекомендації ITU-Т E.408 [2].

Загрози можуть буди направлені на елементи інфраструктури телекомунікаційної
мережі,  а  саме  –  на  приміщення  та  будівлі.  За  класом приміщення  можуть  бути  як  з
персоналом,  так  без  нього.  До  основних  класів  приміщень  інфраструктури
телекомунікаційних компаній можна віднести:

Центри моніторингу та реагування на інциденти;
Приміщення ЦАТС та ЦОД;
Приміщення електричних підстанцій та генераторних;
Територіальні пости охорони;
Інші технічні приміщення в будівлях та спорудах

 Інженерна інфраструктура, інженерні мережі, системи або комунікації - комплекс
систем і комунікацій, що забезпечують нормальну життєдіяльність споживачів. До складу
інженерної інфраструктури можуть включатися:

–зовнішні системи електропостачання (лінії електропередачі, трансформаторні і тя-
гові підстанції і т. д.);

–внутрішні системи електропостачання (будинкові мережі з напругою до 380 В);
–системи вентиляції та кондиціонування повітря (житлових та громадських буді-

вель і споруд та об'єктів інженерного забезпечення);
–технічні системи охорони.
Деструктивні  дії  зловмисника можуть бути направлені  на зовнішні та внутрішні

інженерні мережі з метою виведення з ладу останніх. Гірше, коли завданням порушника
стає  не  фізична  лінія  зв’язку,  а  інформація,  яка  нею  передається.  В  такому  разі
потенційний порушник має можливість отримувати інформацію фактично без створення
самого  інциденту  (наприклад,  в  системах  інженерного  забезпечення  та  ТЗО).   Велику
шкоду компанії може нанести внутрішній порушник, або ”інсайдер”, а саме, особа, що має
в силу свого службового становища доступ до конфіденційної інформації. Детальний опис
загроз наведений в табл.1.

Таблиця 1 – Основні загрози телекомунікаційної мережі
№ Загроза

1 Загроза, направлена на середовище ЦАТС або ЦОД

2
Загроза, направлена на блокування або перехват управління телекомунікаційною
мережею

3
Загрози, направлені на пошкодження обладнання кросу. Несанкціонована перекомутація ліній 
зв’язку

4
Атаки, направлені на обладнання транспортних мереж телекомунікаційної компанії 
(мультиплексор)

5 Несанкціонований доступ до волоконно-оптичних ліній зв’язку
6 Порушення цілісності ліній та обладнання при організації DSL-доступу
7 Загроза, направлена на порушення синхронізації базової станції мережі
8 Деструктивні дії, направлені на дестабілізацію енергоживлення мережі та її компонентів
9 Загрози НСД в крапках демаркації мереж

Формування загальної концепції безпеки телекомунікаційної мережі містить у собі
різні підсистеми захисту, до яких відносяться: організаційна складова, ТЗІ й криптографія,
кибербезпека і технічні засоби охорони (ТЗО) і т.д.
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Як  відзначається в [3],  під  технічними  засобами охорони розуміється  система
раннього виявлення  погроз фірмі від стихійних лих, несанкціонованого проникнення
порушників  і  помилкових  або  неправомірних  дій  обслуговуючого  персоналу  або
клієнтів. Інші джерела визначають ТЗО як сукупність апаратних і програмних засобів,
що забезпечують контроль, схоронність і протипожежну безпеку території, приміщень,
сховища й ін. об'єктів і суб'єктів контролю. У базовому составі ТЗО містять у собі:

 системи охоронно-тривожної сигналізації;
 системи пожежної сигналізації й оповіщення про пожежу;
 системи пожежогасіння;
 системи охоронного телебачення (відеоспостереження);
 системи контролю й керування доступом;
 системи охорони периметра.
 Враховуючи той  факт,  що  для  ефективного  виявлення  порушника  необхідно

враховувати  фактор  раннього  виявлення,  першочергове  завдання  по  виявленню
порушника покладається на системи охорони периметра (СОП), як на перший рубіж.
Такі системи дозволяють контролювати периметри територій, вилучені об'єкти мережі
(НРП, базові станції, місця установки антенно-фідерних пристроїв) і т.д. Класифікація
СОП велика й базується на різних технологіях і методах роботи. 

Також  для  захисту  устаткування  базових  станцій  на  практиці  застосовуються
системи охоронно-тривожної сигналізації,  пожежної сигналізації й пожежогасіння. Малі
габарити  приміщення  сайту  БС  не  вимагають  великої  кількості  датчиків  і  модулів
пожежогасіння.  Варто  відзначити,  що  системи  пожежної  сигналізації  й  пожежогасіння
повинні  бути  обов'язково  сертифіковані,  а  весь  напрямок  АСПС  і  АСПТ,  у  цілому,
перебуває  під  контролем чинного  законодавства  України.  Такі  документи,  як  ДСТУ-Н
CEN/TS 54-14:2009, ДБН В.2.5-56:2014 та ін. регламентують напрямок протипожежного
захисту на всій довжині “життєвого циклу”, від проектування до підключення до ПЦН. 

Крім  базових  станцій,  високий  рівень вимог  до  безпеки  пред'являється  до
приміщень ЦАТС і ЦОД, де розташоване основне устаткування керування мережею. 

Також  варто  відзначити  серйозну  проблематику  захисту  кабельних  ліній  від
вторгнення  й  злодійства.  Розв'язком  проблеми  може  стати  застосування  систем
сигналізації на люках кабельної каналізації, використання сейсмічних систем охорони ( як
окремо, так і в умовах інтеграції зі сторонніми системами безпеки), а також застосування
волоконно-оптичних систем захисту й контролю (СЗК). 

При  проведенні  оцінки  усіх  ризиків  на  мережі  телекомунікаційної  компанії
необхідно  провести  чималий  обсяг  роботи,  а  саме:  уважно  вивчити  схему  організації
зв'язку,  виявити  всі  слабкі  місця,  опрацювати  документальну  базу,  провести  роботу  з
персоналом.  Одним  словом,  для  виявлення  всіх  ризиків  і  загроз  необхідно,  провести
аналіз  ризиків  інформаційної  безпеки.  Зрозуміло,  що  СЗІ,  яка  буде  створюватися  на
підприємстві, повинна буди економічно доцільною. Тому при проведенні аналізу ризиків
необхідно  пройти  ланку  етапів  від  інвентаризації  інформаційних  ресурсів  компанії  до
визначення прийнятних рівнів ризику та побудови системи управління ризиками. 

Отже,  наведемо  основні  підсистеми  захисту  інформації,  які  направлені  на
блокування  чи  попереджання  інформаційних  загроз  телекомунікаційних  компаній.
Приведені  підсистеми  можуть  стати  основою  методології  захисту  телекомунікаційних
компаній та забезпечити прийнятні рівні ризиків на всі свої компоненти.

Таблиця 2 – Основні підсистеми ЗІ телекомунікаційної компанії 

№
Підсистема

захисту
Можливий елементи підсистеми захисту

1 Організаційна –Захист комерційної та конфіденційної інформації підприємства;
–Захист від шахрайства;
–Супровід персоналу з моменту влаштування на роботу до звільнення;
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–Оптимізація роботи служби безпеки підприємства;
–Формування моделі загроз;
–Організація повного циклу документообігу;
–Застосування методові та засобів конкурентної розвідки
–Розробка інструкцій, рекомендацій, проведення навчання

2
Технічного

захисту інформації

–Перевірка приміщень на наявність закладних пристроїв;
–Захист від комерційного шпигунства;
–Захист переговорів;
–Захист телефонних мереж;
–Побудова "захищеної переговорної кімнати".

3

Технічних засобів
охорони та систем

комплексного
моніторингу

–Автоматична  система  пожежної  сигналізації,  система  автоматичного
пожежогасіння та сповіщення про пожежу;
–Система відеоспостереження;
–Система охоронно-тривожної сигналізації;
–Система контролю і управління доступом;
–Система охорони периметру.
–Система комплексного моніторингу показників

4
Захисту

корпоративних
мереж

–Розмежування доступу до ресурсів системи;
–Захист автоматизованих робочих місць;
–Налаштування і конфігурація серверу;
–Впровадження VPN, RDP, технологію "тонких клієнтів";
–Застосування DLP-систем;
–Розробка правил та норм корпоративної комп'ютерної етики;
–Впровадження систем резервування інформації
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЛЕКСІВ ЗАХИСТУ
ІНФОРМАЦІЇ

Здатність системи захисту інформації протистояти впливу загроз, що визначають
захищеність  інформації  з  обмеженим доступом,  обумовлюють необхідність  проведення
досліджень ефективності різних комплексів захисту.

Оцінка  очікуваної  ефективності  застосування  засобів  забезпечення  технічного
захисту  інформації  (ТЗІ)  в  процесі  організації  керування  системою захисту  інформації
дозволяє оперативно вирішувати задачі ТЗІ.

Програмні  засоби  захисту  інформації,  що  забезпечують  захист  інформації  в
мережах, є важливими методами і засобами захисту інформації та основою інформаційної
безпеки.

Для вирішення проблеми захисту інформації  та реалізації  універсальної  системи
программно-апаратного  захисту  інформації,  придатної  для  більшості  інформаційних
систем, слід урахувати велику кількість різновидів шкідливого програмного забезпечення
(ПЗ),  але постійне поповнення їх рядів не дає можливості надовго вирішити проблеми
захисту інформації.  Вирішити низку проблем захисту інформації в мережах може лише
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правильно розроблений комплексний захист інформації з вибором найбільш ефективних
програмних компонентів.

Якщо  программно-апаратний  захист  інформації  пропустив  можливу  загрозу
небезпечного  втручання  віруса,  то  отримавши  доступ  до  управління  інформаційною
системою,  вірус  може  автономно  виконувати  власні  обчислення  і  операції  над
конфіденційною інформацією, що зберігається в системі. 

Програмні  комплекси  захисту,  що  використовують  від  втручання  вірусних  атак
антивірусне  ПЗ  і  мережеві  екрани,  дозволяють  ефективно  забезпечити  безпеку
інформаційних систем.

Впровадження  на  захищаємому  об’єкті  систем  захисту  виробничої  інформації  з
використанням  програмних  рішень  на  основі  антивірусного  ПЗ  надовго  не  вирішує
проблем інформаційної безпеки.

Забезпечення  безпеки  інформаційних  систем  та  підвищення  рівня  надійності
системи  можливо  при  використанні  низки  додаткових  засобів  інформаційної  безпеки:
програмно-апаратного захисту інформації, організаційного захисту інформації, апаратного
захисту інформації та ін.

Побудовані  на  принципах  використання  досконалої  системи  інформаційної
безпеки,  засоби  ефективного  захисту  інформації  вимагають  системного  підходу,  що
передбачає  оптимальне  співвідношення  у  впровадженні  програмних,  організаційних,
правових та фізичних властивостей інформаційної безпеки.  

Забезпечення  інформаційної  безпеки  не  може  бути  разовим  актом,  тому  слід
ураховувати, що створена на теперішній час технологія захисту інформації має постійно
вдосконалюватися слідом за зростанням рівня порушників. Оскільки безпека інформації
постійно піддається все новим і новим з кожним разом ще більш витонченим атакам, то
для  будь-якої  концепції  інформаційної  безпеки  має  бути  основоположним  принцип
безперервного розвитку. 

Ефективні програмні комплекси повинні забезпечувати високу надійність системи
захисту  інформації  та  інформаційної  безпеки,  яка  передбачає  неможливість  зниження
рівня  надійності  системи  при  шкідливому шпигунському  ПЗ,  вірусному вторгненні  та
псуванні інформації в базах даних, під час збоїв і можливих помилок. 

Ненко А.В.
Мартинюк А.І.

ОНАЗ ім. О.С. Попова

АНАЛІЗ ЗАГРОЗ І РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВА ВІД ВИТОКІВ ПО ТЕХНІЧНИМ
КАНАЛАМИ З ВИБОРОМ ПРОФІЛІВ ЗАХИСТУ

Анотація.  В  роботі  проведено  аналіз  моделей  керування  ризиками сучасних
підприємств. Розглянуто особливості сучасних технічних каналів витоку інформації та
несанкціонованого  доступу  до  інформації.  Наведені  рекомендації  з  підвищення
захищеності інформації на об’єкті інформаційної діяльності.

Керування сучасним підприємством безпосереднім образом пов'язане з розв'язком
двох  завдань:  побудови  інтегрованого  інформаційного  середовища,  яке  містило  б
актуальні  знання  й  здійснювало  інформаційну  підтримку  всіх  етапів  проектування  й
виробництва,  і  забезпечення  безпеки  функціонування  підприємства  в  змісті  зниження
ризиків втрати, псування або розголошення інформації, що підлягає захисту [1].

Оцінити  припустимі  ризики  в  стратегії  розвитку  підприємства  неможливо  без
детального та різностороннього вивчення всіх можливих загроз.  На основі проведеного
аналізу  повинні  бути  вироблені  заходи  щодо  зниження  ймовірності  ризиків  і  ступені
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можливого збитку.  Ці заходи можуть бути об'єднані  в набір стратегій для оперативної
підтримки прийняття рішень. На практиці найбільше поширення одержали два підходи до
обґрунтування проекту підсистеми забезпечення безпеки.

Перший  з  них  заснований  на  перевірці  відповідності  рівня  захищеності
інформаційної системи (ІС) вимогам одного зі стандартів в області інформаційної безпеки.

Другий  підхід  до  побудови  системи  забезпечення  ІБ  пов'язаний  з  оцінкою  й
керуванням ризиками. У цьому випадку, розглядаючи ІС у її вихідному стані, оцінюється
розмір  очікуваних  втрат  від  інцидентів,  пов'язаних  з  інформаційною  безпекою.  Після
цього,  робиться  оцінка  того,  як  пропоновані  засоби  й  заході  забезпечення  безпеки
впливають на зниження ризиків, і скільки вони коштують [2]. 

До основних  компонентів  безпеки,  залучених  у  процес  управління  безпекою та
ризиками підприємства, відносяться (рис.1):

Основні компоненти безпеки

Активи 
підприємства

Загрози і 
уразливості

Негативний вплив на 
безпеку підприємства

Ризик Захисні заходи

Обмеження на 
підприємстві

Рисунок 1 – Основні компоненти безпеки

По  мірі  того,  як  витрати  на  захист  ростуть,  розмір  очікуваних  втрат  падає.  У
такому випадку, ризик може бути ідентифікований наступним набором параметрів:

– загроза, можливою реалізацією якої викликаний даний ризик;
– ресурс, у відношенні для кого може бути реалізована дана загроза (ресурс може

бути інформаційний, апаратний, програмний і т.д.);
– вразливість,  через  яку  може  бути  реалізована  дана  загроза  відносно  даного

ресурсу.
Виходячи зі сказаного вище, у процесі оцінки ризику треба оцінити вартість збитку

й частоту виникнення небажаних подій і ймовірність того, що подібна подія нанесе втрату
ресурсу.

Розглянемо  витоки  технічними  каналами  як   одну  з  загроз  функціонування
підприємства. Канал витоку інформації - це сукупність об'єкта розвідки, технічного засобу
розвідки,  за  допомогою  якого  добувається  інформація  про  цей  об'єкт,  і  фізичного
середовища, у якому поширюється інформаційний сигнал.

На наведеному нижче рис.2  зображено основні можливі канали витоку інформації
та шляхи проникнення для підключення засобів зняття інформації.
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Рисунок 2 – Можливі канали витоку інформації

Сигнали  є  матеріальними  носіями  інформації.  За  своєю  фізичною  природою
сигнали  можуть  бути  електричними,  електромагнітними,  акустичними  і  т.д.  Тобто
сигналами, як правило, є електричні,  електромагнітні,  механічні та інші види коливань
(хвиль),  причому  інформація  містяться  в  їхніх  параметрах.  В  залежності  від  природи
сигнали поширюються у визначених фізичних середовищах. 

Для формування захисних заходів підприємства від витоку технічними каналами
необхідно сформувати профілі захисту. Профіль захисту визначається як «незалежна від
реалізації  сукупність  вимог  безпеки  для  деякої  категорії  об'єкта  оцінки  (ОО),  що
відповідає  специфічним  запитам  споживача».  Під  об'єктом  оцінки  розуміється
«підлягаючі  оцінці  продукт інформаційних  технологій  (ІТ)  або система  з  керівниками;
адміністраторам й користувачами». До таких об'єктів відносяться, наприклад, операційні
системи,  прикладні  програми,  ІС і  т.д.  Профіль складається  з  компонентів  або пакетів
функціональних  вимог  і  одного  з  рівнів  гарантованості.  Структура  профілю  захисту
представлена на рис.3.

Профіль захисту

Введення ПЗ

Опис ОО

Середовище безпеки ОО

Мета безпеки

Вимоги безпеки ІТ

Обгрунтування

Вимоги безпеки для ОО

Ідентифікація ПЗ

Анотація ПЗ

Пропозиція безпеки

Загрози 

Політика безпеки організації

Цілі безпеки для ОО

Цілі безпеки для середовища

Зауваження щодо використання
Вимоги безпеки для середовища ІТ

Функціональні вимоги безпеки ОО

Вимоги довіри до безпеки ОО

Логічне обгрунтування цілей безпеки

Логічне обгрунтування вимог безпеки

Рисунок 3 –  Структура профілю захисту
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Профіль  визначає  «модель»  системи  безпеки  або  окремого  її  модуля.  Кількість
профілів потенційно не обмежена, вони розробляються для різних областей застосування.

Профіль  захисту  є  основою  для  створення  завдання  по  безпеці,  яке  можна
розглядати як технічний проект для розробки ОО.  За результатами проведених оцінок,
створюються  каталоги  сертифікованих  профілів  захисту  й  продуктів,  які  потім
використовуються при оцінці інших об'єктів.
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ IT-ІНФРАСТРУКТУРИ
ПІДПРИЄМСТВА

Анотація.  В роботі показано актуальність використання IT-інфраструктури в
роботі підприємств.  Проведено аналіз  IT-інфраструктури з позиції  життєвого циклу.
Детально розглянуто основні загрози ти ризики інформаційної інфраструктури, в рамках
чого  представлено класифікацію  загроз  IT-інфраструктури  з  позиції  реалізації.
Запропоновано базові методи захисту інформаційної інфраструктури.

 IT-інфраструктура – це  досить  складна і  неоднорідна система,  яка об'єднує всі
інформаційні технології та ресурси, що використовуються конкретною організацією або
компанією.  IT-інфраструктура  включає  в  себе  сукупність  інформаційних  центрів,
підсистем, банків даних і знань, систем зв'язку, центрів управління, апаратно-програмних
засобів  і  технологій  забезпечення  збору,  зберігання,  обробки  і  передачі  інформації,  а
також забезпечує доступ споживачів до інформаційних ресурсів.

Одним  з  елементів  ІТ-інфраструктури  підприємства  є  Дата-Центр  або  центр
зберігання  й обробки  даних (ЦОД/ЦЗОД).  Це  спеціалізований  будинок  для
розміщення серверного  й  мережного  устаткування й  підключення  абонентів  до  каналів
мережі Інтернет.

На IT-інфраструктуру підприємства може бути направлено ряд загроз і ризиків як
антропогенного,  так  і  технологічного  характеру.  Варто  відзначити,  що  роль
антропогенного чинника в інформаційній безпеці  досить  висока.  Основними загрозами
інфраструктур підприємств,  в залежності  від роду господарської  діяльності,  масштабів,
тощо  можуть  виступати:  уряди  недружніх  держав,  терористи,  промислові  шпигуни  та
організовані злочинні угруповання, а також активісти та хакери.  На рис. 1 представлена
загальна  класифікація  загроз,  спрямованих  на  інформаційну  інфраструктуру
підприємства. 

Як  зазначається  в  [1],  «втрата  або  знищення  важливої  інформації  часто  стає
критичною  проблемою,  приводячи  до  фінансово  -  репутаційних  втрат  або  повного
знищення бізнесу». Експоненціальне зростання обсягів інформації та формування нових
вимог  до  бізнесу,  виявлення  загроз  і  ризиків  робить  формування  системи  захисту  IT-
інфраструктури  основним завданням керівництва компаній.
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Аналіз методів і  засобів захисту  IT-інфраструктури базується на твердженні,  що
фундаментально існують 3 складових безпеки IT, які включають в себе:

 засоби  фізичного  захисту  (засоби  захисту  кабельної  системи,  систем
електроживлення, засоби архівації, дискові масиви, ТЗО тощо);

 програмні  засоби  захисту  (антивірусні  програми,  системи  розмежування
повноважень, програмні засоби контролю доступу;

 адміністративні  (організаційні)  заходи  захисту,  що  включають(  контроль
доступу  в  приміщення,  розробку  стратегії  безпеки  фірми,  плани  дій  в  надзвичайних
ситуаціях, елементи безперервності бізнес-процесів, навчання персоналу тощо).

Як  відзначають  автори  в  [2],  тільки  за  рахунок  впровадження  організаційно-
технічних методів  контролю кількість  потенційних порушників  суттєво зменшується (з
85% до 12%). 

При  управлінні  інформаційною  безпекою,  поряд  з  процесами  оцінки  ризиків
інформаційної безпеки, організації й експлуатації захисних заходів, навчання персоналу
інформаційній  безпеці  та  іншими,  визначальними  є  процеси  контролю  та  перевірки
інформаційної безпеки. 

Класифікація загроз IT-інфраструктури з позиції 
реалізації

З використанням 
технічних засобів

З використанням 
програмних засобів

З використанням 
технічних каналів 

Виведення із ладу

Несанкціонована зміна 
конфігурацій активного 
мережевого обладнання

Пошкодження обладнання

Нестабільне 
електроживлення

Встановлення 
неперевірених технічних 

засобів

Розкрадання технічних 
засобів

Впровадження вірусів

«Маскарад»

Аналіз та модифікація ПЗ

Наявність недекларованих 
мождивостей ПЗ 

Спостереження за 
роботою системи

Блокування роботи 
користувачів

Використання 
вразливостей ПЗ

Розкрадання паролів

Читання залишкової 
інформації

Помилки введення 
управляючої інформації

Завантаження та 
встановлення 

неліцензійного ПЗ

Перехоплення інформації 
на рівні комунікацій

Зміна даних користувачів 
в інформаційному потоці

Перехоплення інформації

Статистичний аналіз 
мережевого трафіку

Помилки коду та 
конфігурації ПЗ

Рисунок 1 – Класифікація загроз IT-інфраструктури з позиції реалізації 

Серед  процесів  контролю  та  перевірки  інформаційної  безпеки  особливе  місце
займає  аудит  інформаційної  безпеки  об’єкту  інформаційної  діяльності.  Аудит  є
незалежною експертизою окремих областей функціонування організації.  Його основним
призначенням є формування, як правило, незалежної оцінки інформаційної безпеки. 

Вихідними  документами  аудиту  є  оціночні  звіти  з  конкретними  й  твердими
рекомендаціями  щодо  приведення  внутрішніх  процесів,  регламентів,  інструкцій  до
відповідності чинним стандартам та нормативно-правовим документам.  

Аудит проводиться  на  об’єкті  інформаційної  діяльності  (ОІД),  який є  складною
системою, що включає технічну й інфокомунікаційну інфраструктуру з її документацією
та персонал,  який використовує цю інфраструктуру для досягнення цілей ОІД.  Оцінка
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роботи персоналу, а також систем з електронними обчислювальними машинами (ЕОМ),
з’єднаними у системи та мережі, можлива лише методами аудиту. 

Функції  аудита є недостатніми для забезпечення надійного захисту тому, що не
здійснює  функцію  боротьби  з  несанкціонованою  подією -  інцидентом.  Для  вирішення
даного  завдання  передбачається  ввести  додаткову  функцію  -  реакцію  на  інцидент,  в
алгоритм безперервного  аудита.  Що спричинить  розширення  обов'язків  адміністратора
тривожних повідомлень або створення нового підрозділу по адмініструванню і реагування
на інциденти (ПАРІ).

При появі інциденту приступає до відповідної реакції  підрозділ ПАРІ. Підрозділ
реагування  є  віртуальною  групою,  що  формується  під  час  інциденту  безпеки.  Хазяїн
інциденту повідомляє про інцидент безпеки у ПАРІ, у якому буде виконуватися правильна
оцінка  і  ініціюватися  контакт  із  відповідальними підрозділами.  Хазяїн  інциденту  –  це
особа,  відповідальна  за  порушене  відділення,  або  власник  порушеної  системи.  Хазяїн
інциденту є особою, що повинна взяти на себе відповідальність за втрати і витрати.

Хазяїн інциденту в консультації з ПАРІ ініціює і створює віртуальну і тимчасову
групу реагування на інцидент. Вибирається також керівник по інциденту. Це може бути
будь-яка особа з порушених підрозділів підтримки, групи спостереження або ПАРІ. Група
реагування  на  інцидент   формується  з  урахуванням  відповідних  осіб  і  їхніх  умінь  і
навичок. Алгоритм адміністрування і реакції на інциденти представлено на рис.2.

Рисунок 2  – Алгоритм адміністрування і реагування на інциденти

Одержана  модель  дозволяє  не  тільки  виявляти  небезпечні  події,  а  і  проводити
відновлення інформації та аналіз ефективності методів захисту.
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У  висновку відзначимо,  що  одержаний  результат  може  бути  використаний  в
системах  інформаційної  безпеки  та  дозволяє  підвищити  надійність  функціонування
підприємств.
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ДОСЛІДЖЕННЯ КАНАЛІВ ПРОНИКНЕННЯ І ЗАГРОЗ ВИТОКУ
ІНФОРМАЦІЇ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ПО ЇЇ ЗАХИСТУ.

Ефективна система інформаційної безпеки повинна в першу чергу визначити реальні
і потенційні загрози, канали витоку інформації. Однією з основних вимог інтегрального
захисту  є  системний  підхід,  який  при  виявленні  технічних  каналів  витоку  інформації
аналізує  всю сукупність елементів  захисту,  що включає основне обладнання технічних
засобів  обробки інформації,  кінцеві  пристрої,  сполучні  лінії,  розподільні  і  комутаційні
пристрої, системи електроживлення, системи заземлення, а також допоміжні засоби, що
виходять  за  межі  контрольованої  зони,  сторонні  дроти  і  кабелі,  що  проходять  через
приміщення, де встановлені основні і допоміжні технічні засоби.

Найбільш  динамічно  розвиваються  методи  знімання  комп'ютерної  інформації  в
автоматизованих  системах  (АС).  Незважаючи  на  те,  що  в  цьому  напрямку  також
використовуються  різні  апаратні  закладки,  основні  можливості  несанкціонованого
доступу забезпечуються  спеціальним математичним забезпеченням,  що включає  в себе
низку  складових:  комп'ютерні  віруси,  логічні  "бомби",  "троянські  коні",  програмні
закладки та ін. Сучасні комп'ютерні віруси мають широкі можливості ворожого впливу та
забезпечують суттєві ушкодження комп'ютерів АС. 

Однією  з  найбільш  небезпечних  загроз  є  витік  конфіденційної  інформації,  що
зберігається і оброблюється всередині АС. Це змушує розглянути можливі канали витоку
конфіденційної  інформації  та  передбачити  низку  технічних  рішень,  які  дозволяють
запобігти витоку конфіденційних даних.

Можливі  канали  витоку  конфіденційної  інформації:  несанкціоноване  копіювання
конфіденційної інформації на зовнішні носії і винесення її за межі контрольованої зони;
несанкціонована  передача  конфіденційної  інформації  з  мережі  на  зовнішні  сервери,
розташовані  поза  межами  контрольованої  зони;  розкрадання  носіїв,  які  містять
конфіденційну інформацію, жорстких дисків, CD або DVD дисків. 

Основою будь-якої  системи  захисту  від  атак  є  організаційні  заходи  забезпечення
безпеки,  а  також  технічні  рішення,  що  дозволяють  блокувати  можливі  канали  витоку
конфіденційної інформації. 

Для  виявлення  несанкціонованих  дій  користувачів,  пов'язаних  з  можливою
передачею  конфіденційної  інформації  за  межі  контрольованої  зони  пропонуються
спеціалізовані  програмні комплекси,  що забезпечують:  збір інформації  про події  у АС;
аналіз  зібраних  даних  з  метою  виявлення  дій  користувачів,  пов'язаних  з  витоком
конфіденційної інформації; заходи зберігання результатів роботи системи захисту.

Ефективним способом захисту від витоку конфіденційної інформації є забезпечення
доступу  до  конфіденційної  інформації  АС  через  проміжні  термінальні  сервери  і  за
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рахунок  того,  що  вся  конфіденційна  інформація  АС  зберігається  на  термінальному
сервері. Термінальний сервер забезпечує захист від передачі конфіденційної інформації з
мережі на зовнішні сервери в процесі фільтрації пакетів даних, спрямованих поза сегмент
термінального доступу.

Ефективним  виявленням  можливого  витоку  конфіденційної  інформації  є
використання  засобів  контентного  аналізу,  які  забезпечують  можливість  оброблення
мережевого  трафіку  в  процесі  розбивки  вихідних  повідомлень  на  службові  поля  та
оброблення їх за заданими адміністратором безпеки критеріями. Це дозволяє блокувати
пакети  даних,  що  містять  ключові  слова  конфіденційної  інформації  і  накладати
обмеження, як на вхідний, так і на вихідний потік трафіку.

Ефективні і спеціальні програми, що найбільш часто застосовуються для створення
механізмів  комплексної  інформаційної  безпеки  та  забезпечують  системний  захист
інформації:  DLP-системи  і  SIEM-системи.  DLP  системи  запобігають  витоку  даних  і
забезпечують  повний  захист  від  втрати  конфіденційної  інформації.  SIEM-системи
керують інформаційними потоками і подіями в мережі, які можуть вплинути на мережу та
її безпеку.

Федченко Ю.С,
ОНАЗ ім. О.С. Попова

ДОСЛІДЖЕННЯ КАДРОВИХ РИЗИКІВ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація.  Розглядається  поняття  кадрових  ризиків  в  господарській  діяльності
сучасного  підприємства.  Представлено  дефініцію  терміну  внутрішнього  порушника.
Показано, які дії внутрішніх зловмисників можуть кваліфікуватися як  кримінальні або
адміністративні правопорушення. В декількох аспектах показано класифікацію кадрових
ризиків. Для описування ризиків ІБ запропоновано до використання факторну модель.

У  своїй  господарській  діяльності  підприємство  стикається  з  безліччю  загроз  і
ризиків.  Існує  чимало  класифікацій,  які  поділяють  загрози  за  ступенем  виникнення,
характером, періодичності, природі тощо.

Розподіл  загроз  на  зовнішні  і  внутрішні  в  більшості  компаній  України  показує
аксіоматичну  стабільність  і  відповідність  "критерію  Паретто"  -  на  зовнішні  загрози
припадає 20%, на внутрішні - 80%.

З  огляду  на  той  факт,  що  в  основі  внутрішнього  ризику  підприємства  стоїть
конкретна  людина  (співробітник)  -  розуміння  природи  кадрового  ризику,  складання
моделі загроз і розробка на її основі ефективних механізмів захисту - важливе завдання в
забезпеченні інформаційної безпеки підприємства.

Кадрові ризики - потенційні втрати або загрози фінансово-господарській діяльності
організації,  пов'язані  з  діяльністю  власного  персоналу.  Ризики  такого  типу  лежать  в
людській  природі  кожної  особистості,  але  проявляються  через  поведінку  колективу
працівників, об'єднаних в процесі виробництва.

Кадрова безпека є частиною загальної системи безпеки підприємницької структури.
Кадрова безпека є комплексною системою, що складається з: методів, способів, прийомів і
заходів, які спрямовані на зниження ризиків, пов'язаних з персоналом. Саме вона повинна
займати  домінуюче  становище  по  відношенню  до  інших  елементів  системи  безпеки
компанії.

В сучасних джерелах не існує сталій термінології в області погроз від персоналу
Активно  застосовуються  терміни:  внутрішній  порушник,  внутрішній  зловмисник,
інсайдер, корпоративне шахрайство, зловживання повноваженнями та ін. При цьому зміст
самих термінів часто неоднозначний навіть у одного учасника: 
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 будь-яка людина всередині організації;
 особа,  яка  володіє  внутрішньою  інформацією  організації,  недоступною

стороннім;
 особа,  що  порушує  вимоги  безпеки  організації  (наприклад,  «будь-який

авторизований користувач, яка вчиняє недозволені дії»);
 особа, яка має право прийняття рішень в організації (наприклад, «фізичні особи,

здатні впливати на прийняття рішення про видачу кредиту банком»);
 будь-яка  особа,  якій  дозволено  або  було  дозволено  доступ  до  інформаційної

системи;
 зловмисний співробітник організації, внутрішній зловмисник; 
 співробітник  організації,  що  користується  службовими  повноваженнями  в

особистих цілях.
Використання  інсайдерами  службових  повноважень  і  знань  ІТ-середовища

організації  в  інтересах,  що  суперечать  інтересам  організації,  є  однією  з  найбільш
небезпечних щодо можливих негативних наслідків загроз ІБ організації.

Негативні  наслідки  дій  внутрішнього  зловмисника  можуть  бути не  очевидні  для
менеджменту  організації,  оскільки  можуть  проявитися  через  тривалий  час,  полягати  в
неможливості  реалізації  довгострокових  цілей  організації,  в  зниженні  ефективності
основних і допоміжних видів діяльності, в фінансових втратах третіх осіб і т.д.

З точки зору чинного законодавства дії внутрішніх зловмисників, спрямовані проти
законних  інтересів  організації,  в  залежності  від  їх  конкретного  змісту  можуть
кваліфікуватися як різні кримінальні та адміністративні правопорушення:

 крадіжка;
 шахрайство;
 привласнення або розтрата;
 заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою;
 незаконне  одержання  і  розголошення  відомостей,  що  становлять  комерційну,

податкову або банківську таємницю
 зловживання повноваженнями;
 комерційний підкуп;
 неправомірний доступ до комп'ютерної інформації;
 створення, використання і поширення шкідливих програм для ЕОМ;
 порушення правил експлуатації ЕОМ, системи ЕОМ або їх мережі;
 розголошення інформації з обмеженим доступом.
На сьогодні  існує декілька  класифікацій кадрових ризиків.  Так,  можна поєднати

кадрові ризики в п’ять груп:
1. Ризики, пов'язані з наймом персоналу;
2. Ризики, пов'язані з поведінкою персоналу;
4. Ризики, пов'язані з діяльністю персоналу;
5. Ризики, пов'язані з кваліфікацією персоналу;
6. Ризики, що виникають при звільненні персоналу.

З  урахуванням  того,  де  локалізовані  кадрові  ризики,  їх  можна  поділити  на  дві
великі  групи:  зовнішні  і  внутрішні.  Зовнішні  кадрові  ризики  -  це  негативні  впливи
зовнішнього середовища, які впливають як на процеси всередині компанії в цілому, так і
на  її  кадрову  безпеку.  До  внутрішніх  відносяться  кадрові  ризики,  джерела  яких
знаходяться  всередині організації.  Внутрішні кадрові ризики,  в свою чергу,  за  різними
джерелами  ризику,  поділяються  на  особистісні  ризики  і  ризики  системи  управління
персоналом. 

Ризики  системи  управління  персоналом  складають  окрему  групу  ризиків  ІБ
організації,  однак спектр причин і  умов їх реалізації  дуже широкий.  В такому випадку
можна описувати ризики управління персоналом у вигляді  факторної  моделі  -  системи
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причин  і  умов,  що  сприяють  реалізації  таких  ризиків.  Загальна  структура  факторної
моделі ризиків управління персоналом представлена на рис. 1.

Ризики ІБ від 
персоналу

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3

Фактор А Фактор В Фактор Д

Фактор Б Фактор Г

Фактори
 першого

рівня

Фактори
 другого 

рівня

Рисунок 1 - Загальна структура факторної моделі ризиків управління персоналом

Фактори  ризику  пов'язані  в  єдину  мережу  причинно-наслідковими  зв'язками.
Кінцевим (і найбільш значущим для організації) вузлом причинно-наслідкового мережі є
вузол «Ризики ІБ від персоналу».

У факторної моделі фактори ризику розділені на два рівні:
фактори  ризику  другого  рівня  -  порівняно  дрібні  явища,  які  можуть

відпрацьовуватися (оцінюватися, управлятися) організацією окремо, між факторами цієї
групи  існують  численні  зв'язки,  можливі  цикли  як  позитивного,  так  і  негативного
зворотного зв'язку;

фактори ризику першого рівня безпосередньо впливають на реалізацію ризиків,
вони  консолідують  вплив  всієї  безлічі  факторів  ризику  другого  рівня  і  дозволяють
спростити роботу з моделлю.

Фактори ризику другого рівня необхідні  в моделі через численність і  мережеву
структуру  факторів  першого  рівня.  Зв'язки  всередині  групи  чинників  другого  рівня
відсутні.

При формуванні системи безпеки можна виділити наступні завдання ефективного
управління кадровими ризиками підприємства:

виявлення та систематичний аналіз кадрових ризиків;
облік найбільш значущих кадрових ризиків при прийнятті управлінських рішень;
розподіл відповідальності за управління кадровими ризиками;
розробка процедур і методів управління кадровими ризиками;
моніторинг і контроль кадрових ризиків, оцінка ефективності управління ними;
накопичення знань в області інтегрованого управління кадровими ризиками.
В  цілому,  реалізація  заходів  щодо  зниження  кадрових  ризиків  сприятиме:

залученню в компанію кваліфікованих фахівців, зниженню плинності кадрів, зміцненню
корпоративного духу і служить основою успішної виробничої діяльності підприємства. 
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АВТОМАТИЗОВАНІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
ОБ’ ЄКТІВ ПОШТОВОГО ЗВ’ ЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ

ЕНЕРГЕТИКИ

Анотація. На сучасному етапі розвитку на виробництві широко впроваджуються
автоматизовані  інтелектуальні  системи  електропостачання.  У  роботі  виконується
аналіз  автоматизованих інтелектуальних систем електропостачання та дослідження
доцільності  використання  альтернативних  джерел  енергії  та  гібридних
автоматизованих  інтелектуальних  систем  електропостачання   об’єктів  поштового
зв’язку.

Альтернативна  енергетика  покликана  сприяти  вирішенню,  передусім,  двох
важливих  проблем  –  енергоефективності,  екологічної  безпеки та  конкурентоздатності
галузі  поштового  зв’язку  України  за  допомогою  впровадження  автоматизованих
інтелектуальних систем.

Тому  є  актуальним  дослідження  можливості  впровадження  автоматизованих
інтелектуальних систем електропостачання об’ єктів поштового зв’ язку з використанням
альтернативної енергетики.

Впровадження  та  використання  автономних  джерел енергії  дозволить  зменшити
енергетичну складову в собівартості  продукції  – послуг зв’язку.  Крім того,  це веде до
децентралізації  виробництва  електричної  енергії,  рівномірного  розподілу  енергетичних
ресурсів  та до зменшення впливу на навколишнє середовище.  Тому, все актуальнішим
стає  збільшення  обсягів  отримання  енергії  за  рахунок  використання  поновлювальних
джерел, у тому числі енергії вітру.

З аналізу різних джерел інформації випливає, що ефективність використання тих,
чи інших альтернативних  джерел енергії  безпосередньо  залежить  від  регіону,  в  якому
необхідна  установка.  Наприклад,  експлуатація  вітроустановок  (вітрогенераторів)  для
отримання  електрики  доцільна  в  районах  України  з  високим  значенням  середньої
швидкості вітру або в періоди низької сонячної активності. 

На  сьогодні  в  усьому  світі   та  в  Україні  приділяється  пильна  увага  питанням
створення мереж нового покоління, новітнього підходу до генерації, коли споживач зможе
як споживати, так і продавати електричну енергію –  побудови інтелектуальних мереж за
технологією «Smart Grid» [1]. Тому розгляд цієї технології  у роботі є цілком доцільним.
Зроблені рекомендації щодо доцільності впровадження інтелектуальних (розумних) мереж
«Smart Grid», які дозволяють підвищити ефективність та надійність електропостачання.

В роботі була обґрунтовано обрана та рекомендована для використання на об’єктах
поштового  зв’язку  комбінована  автоматизована  інтелектуальна  система
електропостачання, у якій енергія вітру й сонця можуть відмінно доповнювати одна одну.
Ці  системи  електропостачання  особливо  ефективні  для  цілодобового  автономного
електропостачання. Ці системи являють собою станції на базі вітрогенераторів і сонячних
фотоелектричних модулів, приєднаних до єдиної енергосистеми (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Схема комбінованої сонячно-вітряної станції альтернативних джерел енергії

Вітрогенератор з накопиченням електроенергії в акумуляторах може працювати й
паралельно з мережею. Паралельна робота системи (рис. 1) здійснюється за допомогою
гібридного інвертору з функцією АВР (пристрою автоматичного введення резерву) [2, 3].

Продуктивність фотоелектричної батареї досить висока влітку й відносно низька
взимку.   У  свою чергу,  забезпечення  електроенергією,  виробленою за  рахунок  енергії
вітру,  в  літній  час  є  проблематичним  через  часті  тихі  дні.  Тому  переваги  гібридної
системи «вітер–сонце» стає очевидним (рис. 2) [2, 3, 4].

В  умовах  надлишку  електроенергії,  що  виробляється,  мережевий  інвертор  дає
можливість  віддавати  її  в  мережу,  а  в  разі  відсутності  вітру  використовувати  енергію
електромережі.  Перемикання режимів здійснюється в автоматичному режимі.  Контроль
вироблення й споживання враховується спеціальними вузлами обліку. За такою схемою
працюють найбільш стрімко зростаючі станції, які дозволяють продавати електроенергію
в мережу за так званим «зеленим тарифом».        

В роботі була обґрунтовано обрана та рекомендована для використання на об’єктах
поштового зв’язку гібридна автоматизована інтелектуальна система електропостачання на
базі відновлювальних джерел енергії (рис. 2).

Гібридні  автоматизовані  інтелектуальні  системи  електропостачання  найчастіше
об'єднують  кілька  поновлюваних  енергетичних  джерел:  сонячні  батареї,  вітрові
електростанції (ВЕС) та інші пристрої для акумулювання енергії [2, 3, 4].

Рисунок 2 –  Гібридна автоматизована інтелектуальна система електропостачання  на базі
відновлювальних джерел енергії
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У  гібридних  системах  змінного  струму  основні  джерела  напруги  можуть  бути
пов'язані безпосередньо з лінією змінного струму або ж через додаткові конвертори для
забезпечення  необхідних  характеристик  змінного  струму за  умови з'єднання  системи з
централізованою електромережею. Подавання  енергії  для  зарядки  акумуляторів
контролює  гібридний  інвертор  в  двох  напрямках,  а  також  від  акумуляторів  на
навантаження змінного струму [2, 3, 4].

В  обраних  у  роботі  гібридних  системах,  що  перемикаються,  змінна  напруга
споживачам може подаватися через інвертор від акумуляторів, поновлюваних джерел або
від  генератора  змінного  струму.  Зарядка  акумуляторів  здійснюється  від  поновлюваних
джерел або від дизель-генератора через випрямляч [4].

В цілому, можна зробити висновок, про доцільність впровадження автоматизовані
інтелектуальні системи електропостачання об’ єктів поштового зв’ язку з використанням
альтернативної  енергетики  та  рекомендувати  використання  гібридних  автоматизованих
інтелектуальних систем електропостачання на підприємствах поштового зв’язку.
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ОСОБЛИВОСТІ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. Розглянуто  основні  технологічні  процеси,  які  мають  місце  у
торгівельному  підприємстві.  На  підставі  чого  визначені  особливості  автоматизації
торгівельних підприємств та сформульовані вимоги до АСУП.

Автоматизація  в  сфері  торгівлі  давно  перестала  бути  просто  трендом,  до  якого
необхідно  прагнути:  зараз  ефективні  бізнес-процеси  —  це  норма,  відсутність  якої
негативно позначається на результатах діяльності підприємства.

В  цілому, під  автоматизацією  роздрібної  торгівлі  найчастіше  мають  на  увазі
підвищення швидкості процесів, що відбуваються в магазині. Причому всіх без винятку:
починаючи  з  приймання,  закінчуючи  безпосередньо  продажем  того  чи  іншого  товару
кінцевому споживачеві.

По-перше, це створення бази даних номенклатури, яку продає магазин. Це є досить
трудомістким завданням. Часто в процес втручається так званий «людський фактор», який
призводить  до  виникнення  помилок,  описок,  неправильних  обчислень,  пересортиці  і
подібних проблем. Сьогодні ці процедури можуть бути повністю автоматизовані. Це не
тільки підвищує швидкість,  але і  позитивно позначається  на точності,  безпомилковості
інформації  в  базі.  Для  автоматичного  заповнення  баз  даних  про  товари  застосовують
спеціалізовані облікові програми, а також сканери штрих-кодів, зчитувачі RFID-міток, які
збирають і в агрегованому вигляді транспортують інформацію в програмне забезпечення
(ПЗ).
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По-друге,  це приймання товару.  Коли буде створено остаточний номенклатурний
довідник для поставки, її необхідно оформити в якості тієї, яка надійшла в магазин. Тут
можливо піти по одному з двох шляхів:

1.  Використання  терміналу  збирання  даних.  Спочатку  в  пристрій  необхідно
завантажити  номенклатуру,  після  цього  співробітник  повинен  зчитувати  штрих-коди з
товару за  допомогою розглянутого  портативного  пристрою.  Після  кожного зчитування
відомості  про  товар  будуть  відображатися  на  екрані  терміналу  збирання  даних.
Співробітникові  необхідно  упевнитися,  що  все  правильно,  і  ввести  дані  про  загальну
кількість  товарів,  що надійшли в даній  продуктовій  категорії.  Коли таким чином буде
відпрацьована  вся  поставка,  потрібно  лише  вивантажити  дані  з  терміналу  в  облікову
торгівельну програму.

2. Використання сканера штрих-коду. Цей метод оформлення поставок є найбільш
привабливим.  В  першу  чергу,  це  обумовлено  більш  низькою  вартістю  сканерів  в
порівнянні  з  терміналами.  В  цьому  випадку  співробітникові  необхідно  вибрати
конкретний товар, завести в ПЗ прибуткову накладну, а потім відсканувати всі аналогічні
товари і транспортувати ці дані в програму.

По-третє, це  облікові  процеси.  Одним  з  найбільш  значущих  процесів  при
проведенні автоматизації роздрібної торгівлі є облік товарних позицій. Товарознавцю тут
не можна помилитися:  необхідно врахувати всі  операції,  які  відображаються в  товаро-
обліковій  програмі,  починаючи  з  установки  цінників,  закінчуючи  продажем,
переміщенням або поверненням. Звичайно, ці процеси також дуже трудомісткі і  мають
ризики,  пов'язані  з  увагою.  А  тут  помилятися  ні  в  якому  разі  не  можна,  тому  краще
автоматизувати процедури і уникнути ризиків.

Для  цих  цілей  можливо  використовувати  спеціалізовані  POS-термінали,  що
підтримують процеси формування звітів про продажі будь-яких товарів. Важливо й те, що
вони  мають  розвинений  аналітичний  функціонал.  Наприклад,  використовуючи  POS-
термінал,  можна  швидко  знаходити   найпопулярніші  і,  навпаки,  товари  з  низьким
попитом. В умовах нинішньої економічної ситуації це особливо актуально для продавців,
адже саме від такої інформації залежить успіх бізнесу в цілому. За допомогою терміналу
можна легко і  швидко вивантажити  абсолютно  будь-яку  аналітику:  продаж,  прибуток,
обороти,  знижки  та  ін. Крім  того,  вони дозволяють  оцінювати  дані  про  розрахунки  з
контрагентами.

В  четвертих  це  виробничі  процеси. Даний  аспект  актуальний  тільки  для  тих
підприємців, які самостійно виробляють товари. Продукція під власною маркою в останні
роки  є  одним  з  найбільш  дієвих  механізмів  збільшення  рентабельності  торгівельних
точок.  Найчастіше  такі  підприємці  починають  освоювати  виробництво  кондитерських
виробів, товарів для будинку і т.п.

Деякі  товаро-облікові  програми  мають  функціонал,  який  додатково  покриває
виробничі процеси.

Все  це  буде  здійснюватися  в  автоматичному  режимі  через  ПЗ.  Крім  того,  є
можливість  оперативного  отримання  будь-якої  аналітики,  що  стосується  виробництва:
випуск, витрата, списання.

В  п’ятих, це  маркування.  Жоден  товар  не  може  продаватися  без  етикетки.
Найчастіше  для  цього  користуються  штрих-кодами.  Вони  є  майже  на  всіх  товарах  за
винятком тих, коли це виключено через фізичні властивості. Наприклад, ні етикеток, ні
штрих-кодів  не  буває  на  булці  хліба,  пирозі,  м'ясі.  Просто,  якщо  вони  продаються  в
упаковці, то вищевказані розпізнавальні знаки обов'язково будуть міститися на ній. Щоб
підвищити  швидкість  етикетування  продукції  (а  іноді  кількість  номенклатур
обчислюється десятками і навіть сотнями тисяч штук), необхідно використовувати товаро-
облікову  програму  і  принтер  етикеток.  У  останнього  габарити  наклейок  можуть  бути
різними.
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В шостих,  це  касові  операції.  Сучасні  технології,  призначені  для  автоматизації
роздрібної  торгівлі,  дозволили  максимально  спростити  і  прискорити  процес
взаєморозрахунків між касиром і покупцем.

Автоматизоване робоче місце касира включає в себе наступні пристрої:
–POS-термінал  – іноді його називають POS-системою. Під терміналом мається на

увазі ПК, оснащений спеціалізованим програмним забезпеченням. Наприклад, це ПЗ може
за  співробітника  виконувати  такі  складні,  але  важливі  в  процесі  реалізації  товарів
процеси,  як  обчислення  величини  знижки  на  ті  чи  інші  товари,  повернення,  прийом
грошей за покупки та інше;

–сканери  – вони використовуються  для того,  щоб перемістити товари,  придбані
клієнтом, в програму і далі в чек;

–екрани (дисплеї) для покупців – на них зазвичай відображається найважливіше –
сума  покупки  і  її  динаміка  відповідно  до  пробитих  товарів,  а  також  назва  і  кількість
товарних  одиниць.  Використання  дисплею  покупця  дозволяє  підвищити  довіру  з  боку
споживачів і рівень контролю;

–контрольно-касова  техніка (касові  апарати,  фіскальні  реєстрації).  Основною
відмінною рисою від звичайних кас є взаємодія з обліковою програмою і власне ПЗ, яке
управляє такими процесами, як друк чеків, підрахунок суми покупки, повернення та інше.

Вище було розглянуто основний перелік бізнес-процесів, які сьогодні найчастіше
підлягають  автоматизації.  Перш  за  все,  це  процедури,  пов'язані  з  фінансовим
менеджментом,  управлінням  продажами,  співробітниками,  складом,  клієнтами.  Таким
чином, особливості автоматизації торгового підприємства полягають в наступному:

1. необхідність створення бази даних;
2. забезпечення приймання товарів;
3. забезпечення обліку товару;
4. наявність різних допоміжних виробничих процесів;
5. необхідність маркування товару;
5. наявність касових операцій. 
Виходячи  з  цих  особливостей  можливо   сформулювати   вимоги  до  АСУП

торгівельного підприємства:
1. надійність;
2. захищеність від зовнішніх впливів;
3. збереження і подовження ресурсу технологічного обладнання.

Кошелюк І.М.
 ОНАЗ ім. О.С. Попова

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ IoT-ПЛАТФОРМ

Анотація. Проведено порівняльний аналіз IоT-платформ, які існують на сьогодні.
Визначено  їх  переваги  та  недоліки.  На  підставі  проведеного  аналізу  зроблено  вибір
платформи для реалізації проекту розумний будинок. 

Платформа  IоT є  ключовою  ланкою  IоT,  виконує  функцію  посередника,  де
пристрої  і  компоненти  можуть  передавати  дані  в  широкому  діапазоні  форматів,
використовуючи різні  протоколи зв'язку. Платформа IoT представляє собою сукупність
взаємодіючих  між  собою  хмарних  сервісів,  що  забезпечує  безпосереднє,  без  участі
людини  і  проміжних  автоматичних  систем  управління,  керування  об'єктами,  що
підключені.  Ця  платформа  володіє  всім  необхідним  функціоналом,  як  низових  систем
управління, так і систем управління рівня підприємства. Тобто IoT-платформа одночасно
виконує  функції  універсального  засобу  інтеграції  та  реалізує  складні  і  різноманітні
функції. 
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Розглянемо спочатку платформи, які є лідерами на ринку IoT. Таких платформ три.
Microsoft Azure IoT. IoT-рішення  від  Microsoft -  це  набір  хмарних  сервісів,  які

інтегровані  з  середовищем  Azure і  організовують  двонаправлений  обмін  даними  між
пристроями і хмарою. Сервіс дозволяє підключити до хмари практично будь-які мережеві
пристрої,  ідентифікувати їх та керувати ними. Microsoft Azure підтримує всі популярні
протоколи,  надає  локальне  сховище  і  виділену  чергу  повідомлень  для  кожного
підключеного  пристрою,  забезпечує  безпеку  шляхом  шифрування  і  підписування
переданих даних.

Google Cloud. IoT Google пропонує сервіс хмарних обчислень через Google Cloud,
що  є  дуже  популярним  в  області  хмарних  обчислень,  платформою  як  сервіс,
масштабованою системою баз даних NoSQL, двигуном машинного навчання TensorFlow
та документо-  орієнтованою базою даних.  З  точки зору вартості  ця платформа є дещо
дорожчою  за  Microsoft  Azure,  але  дешевшою  за  Amazon  Web  Services.  Google  Cloud
Platform володіє 12 відсотками на ринку хмарної реклами, що на 10 відсотків більше, ніж
у  попередньому  році,  та  на  20  відсотків  ніж  два  роки  до  цього,  і  є  другою
найпопулярнішою на сьогодні платформою ІР. 

Amazon Web Services IoT. Платформа AWS IoT Core дозволяє підключати пристрої
до всіх сервісів AWS і інших пристроїв, та, таким чином, допомагає збирати, зберігати і
аналізувати  дані  навіть  при  відсутності  мережі  інтернет.  AWS  IoT  дає  можливість
працювати  з  безліччю  компонентів:  від  периферійних  пристроїв  до  хмарних  систем,
розширюючи можливості для створення IoT-рішень.

Периферійне  програмне  забезпечення  дає  змогу  безпечно  підключати  пристрої,
збирати  дані  і  діяти  на  підставі  отриманої  інформації  локально.  Хмарні  сервіси
дозволяють швидко реєструвати  і  підключати  великі  групи пристроїв,  підтримувати їх
працездатність,  забезпечувати  масштабованість  і  безпеку,  а  також  реагувати  на  події
датчиків і додатків IoT.

Розглянемо ще одну ІоТ платформу. Це платформа  Blynk. Хочь вона не є лідером
ринку,  але  для  дослідження  можливостей  реалізайії  концепції  ІоТ   вона  є  найбільш
привабливою. Оскiльки це хмарний сервіс для створення графічних пультів управління,
який підходить для широкого кола мікрокомп'ютерів і мікроконтролерів. Там, де раніше
для  збору  даних  з  датчиків  потрiбно  було  створювати  повноцінний  інтерфейс  або
купувати додаткові модулі, тепер можна обійтися максимально простою роботою з Blynk.
Для створення власного проекту з управлінням через Blynk потрібно встановити додаток,
що підтримується iOS і Android, або скористатися веб-формою. Варто окремо зазначити,
що користувач має зареєструватися зі своїм емейлом і паролем, оскільки  Blynk  - хмарне
рішення і надійний пароль необхідний для належного захисту даних.

Blynk підійде як новачкам,  так і  більш досвідченим користувачам,  які  не хочуть
витрачати час на написання додатків для управління проектами: від зчитування даних з
метеостанції і управління розумним будинком до управління роботами.  Окрім простоти,
перевагою цієї платформи є те, що це open-source-проект, а значить, кожен може взяти
участь у створенні нових функцій.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ
АВТОМАТИЗАЦІЇ ВІДСТЕЖЕННЯ КЛІЄНТАМИ РЕЄСТРОВАНИХ ПОШТОВИХ

ВІДПРАВЛЕНЬ

Анотація. Виконано аналіз та розглянуто можливість модернізації програмного
додатку  АТ  «Укрпошта»,  який  дозволяє  користувачу  автоматично  відстежувати
реєстровані поштові відправлення. 

На сьогоднішній день серед послуг більшості поштових та логістичних операторів
доступна  послуга  автоматичного  відстеження  користувачем  свого  поштового
відправлення.  Дана  послуга  називається  трекінг  поштових  відправлень  і  дозволяє
автоматично:  відстежити  одне  або  одразу  кілька  поштових  відправлень,  зберегти  їх
номери-ідентифікатори  (трек-номери  або  трек-коди),  отримати  дані  щодо
місцезнаходження відправлення із вказівкою транзитних пунктів і дат їх проходження. 

АТ  «Укрпошта»  одна  з  найбільших  логістичних  операторів  України.  За
статистичними  даними  соціального  опитування  постійними  клієнтами  Укрпошти  є
онлайн-  магазини,  та  компанії,  які  займаються  продажем.  Метою  роботи  є  аналіз
програмного додатку АТ «Укрпошта» для трекінгу реєстрованих поштових відправлень та
визначення можливостей модернізації даного програмного засобу.

На  веб-сайті  АТ  «Укрпошта»  щоб  дізнатися  місцезнаходження  реєстрованого
відправлення необхідно ввести трек-код. Трек-код кожного відправлення є унікальним і
являє  собою  набір з  13  символів.  Наприклад,  12XXXX7836011  (для  відправлень  по
Україні), RB36XXXX568SG (для міжнародних  відправлень).  Він  реєструється  в  єдиній
обліковій  системі  та  дозволяє  проконтролювати  шлях  поштових  відправлень  за
допомогою  мережі  Інтернет.  Веб-сайт  АТ «Укрпошта»,  як  програмний  засіб  дозволяє
користувачу:  зареєструвати  себе  в  системі,  здійснювати  пошук  поштових  відправлень,
редагувати поштові відправлення, оновлювати статус поштових відправлень, редагувати
особисті дані.

Програмний засіб являє собою клієнт-серверний додаток.  У програмному засобі
реалізовані  наступні  можливості:  розмежування  прав  доступу  до  частин  програмного
засобу,  робота  з  користувачами (передбачено  додавання нових користувачів),  робота  з
акаунтами  (передбачена  активація,  блокування  та  видалення  акаунтів),  робота  з
відправленнями  (передбачено  додавання  нових  відправлень,  оновлення,  редагування  і
видалення),  відправлення  повідомлень  на  електронну  адресу  користувача,  редагування
анкетних даних користувача.

Кількість відправлень в день від клієнта може сягати до 100 поштових відправлень.
Веб-сайт  АТ  «Укрпошта»  на  сьогоднішній  день  зручний  лише  для  клієнтів,  які
відстежують лише кілька поштових відправлень.

Впровадження модернізованого програмного засобу дозволило б автоматизувати
процес відстеження одночасно до 100  поштових відправлень користувача,  можливість
додати  до  трек  –  номеру  призвіще  одержувача  для  зручності  відправника  при
відстежуванні  одночасно декількох відправлень,   синхронізувати дії поштових служб з
усього  світу,  а  також  здійснити  отримання  інформації  про  історію  проходження
відправлень в реальному часі.

Подальший  розвиток  програмного  засобу  може  бути  пов'язаний  з  розширенням
його  функціональних  можливостей:  додавання  модуля  з  відстеженням  статистики  з
доставки посилок і їх видачі, додавання модуля відстеження поштового відправлення на
карті.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ПОШТОВОГО
ЗВ’ЯЗКУ

Анотація. Розглянуто проблему енергозбереження в освітлювальних установках
об'єктів  поштового  зв'язку.  Запропоновано  структуру  інтелектуального  управління
освітленням у відділеннях поштового зв'язку.

Створення  необхідного  світлового  клімату  для  ефективного  сприйняття  зорової
інформації - це основне завдання освітлення, в тому числі і штучного, електричного.

Виконавши за допомогою відкритих джерел інформації  теоретичні  дослідження,
можна  сказати  що  освітлення,  як  внутрішнє,  так  і  зовнішнє,  є  істотним  споживачем
електроенергії.  Енергозбереження  в  освітлювальних  установках  істотно  впливає  на
витрати електроенергії, а раціональні методи її експлуатації є надзвичайно актуальними. 

Детально розглядаючи освітлення на підприємствах зв’язку, слід зауважити, що,
окрім енергозбереження, постає питання щодо якості світлових установок та їх впливу на
здоров’я та працездатність штату працівників.

Можна здобути істотних результатів в питаннях, що стосуються економії витрат
електроенергії  та  підвищенні  працездатності  на  підприємстві,  шляхом  впровадження
інтелектуальної  системи  керування  освітленням.  Такі  системи  дозволяють  зробити
освітлення максимально економним та ефективним. 

Інтелектуальні  системи  освітлення  являють  собою  комплекс  пристроїв,  що
дозволяють  освітлювальним  приладам  працювати  автономно  або  з  дистанційним
управлінням.  При  автономній  роботі  систему  освітлення  контролюють  за  допомогою
різних  керуючих  датчиків,  а  для  дистанційного  керування  можна  скористуватися
смартфоном зі встановленим на ньому відповідним програмним забезпеченням. [1]

Системи  освітлення  також  можуть  компонуватись  різними  датчиками  й
детекторами, наприклад, охоронних систем, коли освітлення вмикається «по тривозі» при
розбиванні і т.д. [2] Залежно від проектних рішень і масштабів системи, вони можуть бути
наступними:

вимикачі  з можливістю автоматичного реагування;  димери; лампи, прожектори,
світлодіодні стрічки; комплекти датчиків (світла, руху, відкриття, присутності); системи
управління з використанням спеціального програмного забезпечення і т.д.

Розглядаючи  в  роботі  можливість  запровадження  інтелектуальних  систем
управління  освітленням,  було  розроблено  структуру  автоматичної  системи  управління
освітленням   (АСУ)  для  будівлі  одеського  поштового  відділення  (рисунок  1).  Вона
складається  з  пунктів  включення  (ПВ).  Система  управління  зовнішнім  освітленням
побудована за  ієрархічним принципом і  являє собою дворівневу структуру,  де  нижній
рівень  системи складається  з  шаф управління  пунктів  включення  (ШУ ПВ),  а  верхній
рівень  -  центральний  диспетчерський  пункт.  Роль  керуючого  пристрою  в  системі
освітлення виконують контролери, функціональні можливості яких визначають надійність
і глибину автоматизації системи в цілому. [4]

До  складу  ПВ  входять:  комплект  силового  обладнання  для  безпосереднього
управління  зовнішнім  освітленням,  трифазний  електролічильник  і  контролер,  що
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забезпечує  збір  і  первинну  обробку  вхідних  інформаційних  сигналів  для  передачі  на
верхній рівень, а також видачу керуючих впливів силового обладнання ПВ. [4]

Рисунок 1 – Структура АСУ освітленням на підприєстві

Запропонована  програмно  вбудована  «інтелектуальність»  системи  функціонує
згідно  з  визначеним користувачем набором правил поведінки.  Оскільки  в  інтегрованій
системі світильники використовують загальну мережу зв'язку, то вони мають можливість
«спілкуватися» з центральним контролером, надаючи інформацію. Крім того, вони окремо
або групою можуть приймати модифіковані команди. Для максимізації функціональності
при  мінімальному  енергоспоживанні  «розумні»  освітлювальні  системи  взаємодіють  з
рядом повністю інтегрованих компонентів. 

В  число  найнеобхідніших  входять:  джерела  світла  з  регульованою  яскравістю;
система оцінки параметрів  навколишнього середовища; мережа.  «Розумні» світильники
мають потребу в засобах зв'язку один з одним або з центральною системою ( найбільш
широко застосовуються  і  надають широкі  можливості  бездротові  мережеві  платформи,
хоча  і  технології  передачі  даних  по  електропроводці  зараз  отримали  більш  широкий
розвиток).

Отже,  можна  сказати  про  доцільність  впровадження  інтелектуальних  систем  на
підприємствах поштового зв’язку, для сприяння ефективній роботі штату робітників та
задля раціоналізації витрат бюджету на освітлення адміністративних приміщень.

Висновки. Впровадження інтелектуальних систем освітлення на об'єктах поштового
зв'язку сприяє підвищенню ефективності роботи співробітників і раціоналізації витрат 
бюджету на освітлення адміністративних приміщень.

Список літератури:
1. Проектирование,  разработка  систем  управления  освещением.  Систпмы

управления  уличным,  наружным  освещением.  Система  автоматического  управления
освещением.  [Електронний  ресурс]:  ООО  «Intertech» – Режим  доступу:  http://ooo-
intertech.com/sistema-upravleniya-osveshheniem.html

2. «Умные»  системы  освещения  –  основа  повышения  энергоэффективности
[Електронний  ресурс]:  Solid-state  lightning  –  Режим  доступу:
https://www.led-e.ru/articles/led-application/2011_1_54.php

3. Интеллектуальная  автоматизированная  система  управления  наружным
освещением  города  [Електронний  ресурс]:  «ЭнергоКруг»  –  Режим  доступу:
https://www.energokrug.ru/resheniya/asu-no/intellektualnaya-avtomatizirovannaya-sistema-
upravleniya-naruzhnym-osveshcheniem-goroda.html
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ОНАЗ ім. О.С. Попова

КАДРОВА ПОЛІТИКА ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ АТ «УКРПОШТА»
 

Анотація. Розкриті проблеми  кадрової  політики  Акціонерного  товариства
«Укрпошта» 

Головним пріоритетом діяльності Укрпошти є її економічне зростання, спрямоване
на  виконання  державних  завдань  за  рахунок  збереження  позитивних  тенденцій  у
нарощуванні обсягів надання послуг, поліпшення їх якості та впровадження нових послуг,
технологій,  розбудови  мережі  поштового  зв'язку,  створення  нових  робочих  місць,
забезпечення гідного рівня заробітної плати. Головний потенціал підприємства — кадри.
Навіть  маючи  прекрасні  ідеї,  новітні  технології,  найсприятливіші  умови,  без  добре
підготовленого персоналу високої ефективності домогтися неможливо.  На сьогоднішній
день  одним  з  вирішальних  чинників  ефективності  і  конкурентоспроможності
підприємства  є  забезпечення  високої  якості  кадрового  потенціалу.  Суттю  ж  кадрової
політики є робота з персоналом. Основними завданнями кадрової політики є: формування
кадрового потенціалу,  принципи та методи добору;   навчання та розташування кадрів;
профорієнтація  та  перепідготовка  кадрів,  проведення  атестації  та  оцінки  рівня
кваліфікації;   підвищення  кваліфікації  персоналу;   підвищення  освітнього  рівня
персоналу; аналіз плинності кадрів.

На  даний  момент  найбільшою  проблемою  якості  Акціонерного  товариства
«Укрпошта» (АТ «Укрпошта»)  є обслуговування.  Як показує проведене соцопитування
незадоволення користувачів у якості роботи відділень поштового зв’язку  АТ “Укрпошта”
розподіляється наступним чином: робота персоналу – 70%, асортимент – 5%, час роботи
відділень  поштового  зв’язку  –  5%,  інше  –  20  %.  До  проблем  якості  обслуговування
належить:  грубість та низька культура обслуговування; висока плинність кадрів; низький
рівень  виконавської  дисципліни,  неякісна  праця;  слабкий  зв'язок  результатів  праці
виконавців і заохочення; відсутність умов для самореалізації потенціалів співробітників;
перспектива кар'єрного росту;  незадоволення  роботою співробітників;  безініціативність
співробітників;  незадовільний  морально  психологічний  клімат;  недостатня  увага  до
навчання і стажування.

Клієнт поштових послуг, коли приходить до відділення, реагує на будь-який збій у
роботі  працівників,  адже  він  завжди  сподівається  на  бездоганну  роботу  оператора,
листоноші. Зауваження користувача спонукає працівників усунути певну невідповідність
у  тій  чи  іншій  технологічній  ланці.  Це  сприяє  встановленню  приязних  стосунків
поштовиків  із  клієнтами,  формує  в  клієнтів позитивне  враження  про  пошту,  спонукає
окремих  працівників докорінно змінити своє ставлення до обраної професії.  В данному
випадку   проблема  вивчення  кадрової  політики  АТ  «Укрпошта»  є  актуальною.  Для
вирішення даних проблем пропонується:

- удосконалити корпоративну культуру АТ «Укрпошта»;
-  переглянути стандарти корпоративного кодексу АТ “Укрпошта” .
- покращити корпоративні правила  ділового спілкування;
-  впровадити корпоративних традиції.
Отож, усім приємно приходити за допомогою чи порадою до людей, які уважно

ставляться  до  твоїх  прохань,  уникають  конфліктних  ситуацій.  На  пошту  люди
навідуються  не  тільки  за  листівками  чи  посилками,  ай  заради  спілкування.  Тож
професійне мислення, компетентність, культура спілкування – ось ті якості, якими мають
володіти  поштовики,  щоб користувачам було приємно приходити  до відділень  знову і
знову.
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Список літератури
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Шевченко Е. С.
ОНАЗ ім. О.С. Попова

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ КОРЕКЦІЇ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО
УПРАВЛІННЯ

Анотація. Здійснено порівняльний аналіз методів корекції систем автоматичного
управління.  Розглянуто  їх  переваги  та  недоліки,  а  також  умови  при  яких  доцільно
використовувати той чи інший метод.

Найбільш дієвим засобом придання системі автоматичного управління необхідних
динамічних властивостей є введення в неї додаткових коректуючих елементів.

Необхідна  зміна  динамічних  властивостей  САУ  може  здійснюватись  як
включенням послідовних пристроїв, так і з охопленням деяких ланок системи місцевим
зворотним зв'язком за допомогою паралельних коректуючих пристроїв. 

У  багатьох  випадках  послідовні  коректуючі  пристрої  можуть  здійснюватись  у
вигляді простих пасивних RC-контурів,  реалізованих на операційних підсилювачах або
цифрових  елементах.  У  простоті  послідовних  коригувальних  пристроїв  і  полягає  їх
позитивна якість.

Недоліком  послідовної  корекції  є  те,  що  ефект  корекції  зменшується  в  процесі
експлуатації  при  зміні  параметрів  послідовно  з'єднаних  елементів  системи.  Тому  при
послідовній  корекції  до  стабільності  елементів  пред'являються  звичайно  підвищені
вимоги.

Корекція за допомогою зворотних зв'язків має такі позитивні якості:
-  зменшується  залежність  показників  якості  системи  від  зміни  параметрів  її

елементів, оскільки в істотному діапазоні частот передавальна функція ділянки системи,
охопленої зворотним зв'язком, визначається зворотною величиною передавальної функціїї
паралельного коректуючого пристрою. Тому вимоги до елементів системи можуть бути
менш жорсткими, ніж при послідовні корекції; 

-  нелінійні  характеристики  елементів,  охоплених  зворотним  зв'язком,
лінеаризуються,  тому  що  передавальні  властивості  охопленої  ділянки  системи
визначаються параметрами контуру у ланцюгу зворотного зв'язку;

- живлення паралельного коректуючого пристрою не спричиняє затруднення, тому
що зворотний зв'язок звичайно розпочинається від кінцевих ланок системи з потужним
виходом;

- паралельний коректуючий пристрій працює при меншому рівні перешкод,  чим
послідовний, тому що сигнал, який надходить до нього, проходить через всю систему, яка
є  якісним  фільтром  низьких частот.  Завдяки  цьому  ефективність  дії  паралельного
коректуючого  пристрою  при  накладенні  перешкод  на  сигнал  похибки  знижується  у
меншій мірі, ніж послідовного.

Корекції  за  допомогою  зворотного  зв'язку  властиві  і  недоліки:  паралельні
коректуючі  пристрої  часто  являють  собою  дорогі  або  громіздкі  елементи  (наприклад,
тахогенератори, диференціюючі трансформатори); контур, утворений місцевим зворотним
зв'язком, може виявитися нестійким.

Послідовна  корекція  в  основному застосовується  в  малопотужних  системах.  Це
пояснюється, з одного боку, простотою послідовних коректующих пристроїв, а з другого,
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недоцільністю  застосування  у  цих  системах  громіздких,  спільномірних  з  розмірами
виконавчого  двигуна,  паралельних  коректуючих  пристроїв.  Корекцію  більш  потужних
систем частіше за все здійснюють паралельними коректуючими пристроями. Інколи для
досягнення необхідних показників якості системи поєднується корекція яз за допомогою
послідовних, так і паралельних пристроїв. 
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СЕКЦІЯ 6. ЕКОНОМІКА Й УПРАВЛІННЯ

Гнатюк М.С.
ОНАЗ ім. О.С. Попова

ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ В КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЯХ МОБІЛЬНИХ
ОПЕРАТОРІВ УКРАЇНИ

Анотація. В  доповіді  розглядаються  питання  формування  конкурентних
стратегій мобільних операторів України на ринку інтернет речей. Надано результати
розрахунку ефекту ПрАТ «Київстар» від впровадження нового тарифного плану щодо
надання послуг інтернету речей та переходу абонентів на нього. 

За останні роки ринок інтернет речей поступово стає невід'ємною складовою життя
сучасного соціуму, що дуже позитивно впливає на різноманітні аспекти життя людини та
організації. 

Сучасні українські оператори мобільного зв’язку, які здійснюють свою діяльність в
умовах стабільного попиту на послуги та високого рівня конкуренції, потребують вибору
актуальної  стратегії,  що  ґрунтуватиметься  на  результатах  аналізу  зовнішнього  та
внутрішнього середовища підприємства. 

Стратегія  підприємства   –  це  узагальнена  програма  діяльності  (модель  дій  та
комплекс допоміжних інструментів), спрямована на досягнення підприємством бажаного
результату,  мети  (статусу  на  ринку,  соціально-економічних  показників,  рівня  якості
продукції  або  послуги)  завдяки  ефективному  розподілу,  координації  та  використанню
трудових та матеріальних ресурсів [3].

Сучасні  стратегії  ґрунтуються  на  активному обліку сьогочасних  умов,  в  рамках
яких  працює  підприємство,  усвідомленні  завдань,  що  стоять  перед  ним,  сприяючи
виникненню найрізноманітніших проектів розвитку, які, у свою чергу, зумовлюють вибір
такого варіанту стратегії, який забезпечить стабільність підприємства та високі економічні
результати. 

Сьогодні  ринок  послуг  Інтернету  речей  (IoT)  є  перспективним  сегментом  для
формування  конкурентних  стратегій  телекомунікаційного  підприємства.  Поряд  зі
штучним інтелектом і машинним навчанням Інтернет речей - це технології,  які стрімко
розвиваються. 

IoT з  технологічної  точки  зору –  це,  по суті,  мережа мереж,  що складаються  з
унікально  ідентифікованих  об'єктів  (за  фактом  «речей»),  які  можуть  взаємодіяти  між
собою через IP-підключення без втручання людини [3].

Переваги IoT для бізнесу залежать від конкретної реалізації та напрямку діяльності,
але суть в тому, що підприємства можуть отримувати доступ до більшої кількості даних
про свою продукцію, власних внутрішніх систем і статусу їх роботи [3].

На  сьогодні  в  Україні  налічується  близько  2  млн.  абонентів  цього  ринку.  За
загальнодоступними даними послуги IoT надає тільки дві компанії  ПрАТ «Київстар», що
обслуговує близько 1,5 млн. абонентів, та  ТОВ «Лайфселл» (близько 500 тис. абонентів)
[1].

В  умовах  функціонування,  що  склалися,  для   мобільних  операторів  України,
важливим інструментом формування конкурентних стратегій є тарифний план. 

В  доповіді  надано  підсумки  досліджень  щодо  оцінки  економічного  ефекту  від
впровадження  ПрАТ  «Київстар»  нового  тарифного  плану  для  послуг  інтернет  за
показниками:  дохід,  маржинальний  прибуток  від  підключення,  витрати  від  міграції  та
відтоку  абонентів  та  економічний  ефект  від  впровадження  при  здійснені  переходу
абонентів  з  тарифного  плану  «М2М»  на «М2М  максимум».  Результати  розрахунку
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економічного ефекту мобільного оператора від  впровадження нового тарифного плану
для послуг інтернет  речей надано в табл. 1.

Отримані результати дозволяють визначити, що при переході з  тарифного плану
«М2М»  (абонентська  плата  7  грн.)  на  «М2М  максимум»  (абонентська  плата  50  грн.)
підприємство  отримує  ефект  за  такими  показниками,  а  саме:  збільшення  доходу,
маржинального  прибутку,  зростає  середня  маржа  на  одного  абонента,  збільшуються
доходи  від  додаткових  послуг,  загальний  економічний  ефект  складає  5 798  тис.  грн.
Витрати від міграції та від відтоку абонентів теж зростають. 

Таблиця 1 – Економічний ефект від впровадження нового тарифного плану для послуг
інтернет речей ПрАТ «Київстар»

Показники
Тарифний план

«М2М» максимум
Абонентська плата 1 абонента, грн. 50
Кількість абонентів 100000
Дохід, грн. 5000000
Дохід від надання додаткових  послуг на 1 абонента, грн. 12,5
Прямі  витрати  на  обслуговування  1  абонента  в  межах
одного абонента, грн.

3,48

Середня маржа на 1 абонента, грн. 9,02
Маржинальний прибуток від підключення, грн. 901600
Витрати від міграції, грн. -9060
Витрати від відтоку абонентів, грн. -4687,5
Економічний ефект від впровадження, грн. 5798190

Виходячи з  отриманих  результатів,  для компанії  найбільш доцільним є обрання
конкурентних стратегій утримання лідируючої позиції на ринку та оборонна стратегії.  В
межах оборонної стратегії конкретні оборонні дії можуть передбачати [4]:

-  спроби підняти конкурентний бар'єр для претендентів  на лідерство в новачків
через збільшення витрат на рекламу, більші витрати на дослідження й розробки власних
товарних марок на продукцію, на яку претендент на лідерство вже має товарні марки або,
можливо, буде мати та вищий рівень сервісного обслуговування;

- перехід до більш вираженої персоналізації обслуговування й використання інших
доповнень  для  посилення  лояльності  споживачів  та  ускладнення  або  подорожчання
їхнього переходу до продукції конкурентів; 

-  розширення  параметричного  ряду  продукції,  щоб  закрити  для  конкурентів
можливі вільні ніші; 

- збереження розумних цін і привабливої якості; 
-  розширення  потужності,  щоб  випередити  зростання  ринкового  попиту  й

блокувати потенціал зростання дрібних конкурентів; 
- здійснення інвестування, що забезпечує конкурентоспроможність по витратах і

технологічний розвиток; 
- патентування альтернативних технологій.
Згідно оборонної стратегії, в першу чергу компанії необхідно зберігати свої дані.

Це ускладнить визначення стратегічних орієнтирів для конкурентів. 
Стратегія  утримання  лідируючої  позиції  –  це  стратегія  компаній,  бізнес  яких

досягнув зрілості. На цій стадії свого розвитку підприємства намагаються захищати свої
позиції  від конкурентів,  шляхом зниження  ціни та пошуку нових ринків  збуту.  Одже
компанії потрібно знижувати собівартість обслуговування тарифного плану.
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МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ
РЕСУРСІВ

 
Анотація.  Розглянуто існуючі підходи щодо оцінки  ефективності використання

трудових  ресурсів.  Наведено  аналіз  показників  використання  трудових  ресурсів
підприємства поштового зв’язку. 

Все більшого значення останнім часом набуває оцінка ефективного використання
трудових ресурсів, адже робоча сила має вартісну оцінку, економічні й соціальні гарантії
праці, з одного боку, і жорсткі умови трудової діяльності, з іншого. Потребують глибоких
аналітичних досліджень трудових ресурсів  підприємства.  Для збільшення ефективності
функціонування   підприємств  велике  значення  мають:  високий  рівень  продуктивності
праці, достатня забезпеченість потрібними, висококваліфікованими трудовими ресурсами
та їх  раціональне використання.  Все це потребує нового підходу до вивчення проблем
використання  трудових  ресурсів,  оцінки  їх  ефективності  під  впливом  виробничих  та
соціально-економічних  факторів  в  умовах реформування економіки.  До таких  проблем
відносяться:  неефективне  використання  робочого  часу,  низький  рівень  зайнятості  у
виробництві,  спад продуктивності  праці,  плинність  кадрів  на  підприємстві  тощо.  Тому
метою даної роботи є визначення методів аналізу ефективності їх використання.

Трудові  ресурси  є  одним  з  найголовніших  ресурсів  кожного  підприємства,  від
якості й ефективності використання яких багато в чому залежать результати діяльності
підприємства та його конкурентоздатність.  Трудові  ресурси надають руху матеріально-
речовинним елементам виробництва  та  визначаються  як  сукупність  працівників  різних
професійно-кваліфікаційних  рівнів,  зайнятих  на  підприємстві,  які  входять  до  його
облікового складу [1].

В  нашій  країні  зайнята  більша  частина  працездатного  населення  країни,  тому
раціональне використання персоналу відноситься до числа важливих завдань. Проблема
ефективного  використання  трудових  ресурсів  повинна  вирішуватися  за  допомогою
активного  переходу  галузі  на  інтенсивний  шлях  розвитку.  Більший  обсяг  виробничо-
торговельної  діяльності  можна  виконувати  з  меншим  числом  працівників.  Природно,
інтенсифікація  процесів  товарного  обігу  не  повинна  ні  в  якій  мірі  зачіпати  якість
торговельного  обслуговування.  Навпаки,  наукова  організація  праці,  зростання
продуктивності,  прискорення  товарообігу  можна  оцінити  позитивно,  якщо  при  цьому
покращаться і якість обслуговування.

Також необхідно створити оптимальні  співвідношення між такими показниками,
як: чисельність  і  склад  працівників,  продуктивність  праці,  обсяг  виконуваних  робіт,
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використання робочого часу та витрачання заробітної плати -  все це сприяє підвищенню
ефективності праці. Важливе значення для вирішення цих завдань має економічний аналіз
персоналу підприємства.

Оцінка  ефективності  використання  персоналу  проводиться  за  наступними
напрямками:

-  забезпеченість  робочих  місць  персоналом  в  необхідному  професійному  та
кваліфікаційному складі (забезпеченість персоналом);

- оцінка ефективності використання робочого часу; 
- вивчення впливу трудових факторів на роздрібний товарообіг;
- вивчення продуктивності праці;
- визначення і вивчення показників плинності кадрів;
- виявлення резервів персоналу, більш повного і ефективного його використання.
Найпоширенішим показником оцінки ефективного використання трудових ресурсів

є  продуктивність  праці,  але  ми  вважаємо,  що  ефективність  використання  трудових
ресурсів  є  більш широким поняттям ніж її  продуктивність.  Вона розкриває ті  сторони
результативності праці, які не відображені в показниках продуктивності праці, враховує
кількість і корисність виготовленої продукції більшою мірою ніж продуктивність праці.

В табл. 1 показано забезпеченість організації працівниками, що вивчається шляхом
зіставлення чисельності працівників за звітний і попередні періоди. [2]

Таблиця 1 - Склад середньооблікової чисельності ПАТ «Укрпошта»

Показник 2016 р. 2017 р. 2018 р.
Відхилення 

від 2016 р. від 2017 р.
Середньооблікова чисельність, тис. чол., у т.ч. 69 73 75 +6 +2
Основна діяльність, тис. чол., з них 59,3 60,8 63,5 +4,2 +2,7
-Керівники 1,8 2,2 2,1 +0,3 -0,1
-Фахівці 15,2 16,0 17,0 +1,8 +1
-Оператори 11,7 11,4 11,4 -0,3 0
-Листоноші 30,6 31,2 33,0 +2,4 +1,8
Неосновної діяльності, тис. чол. 9,7 12,2 11,5 +1,8 -0,7
Обсяг послуг, млн грн. 20,8 26,8 46,3 +25,5 +16,5
Продуктивність праці, грн/чол 301,45 367,12 617,33 +315,88 +250,21

За даними табл. 1 спостерігається збільшення загальної чисельності працівників до
попереднього 2017 році на 2 тис осіб, і також в порівнянні з 2016 чисельність працівників
збільшилась на 6 тис чол. Ми бачимо, виражене збільшення чисельності всіх категорій
працівників не лише у 2016 році (за винятком операторів – в порівнянні з 2016 роком –
зменшення на 300 чол.)  але й також в порівнянні з 2017 роком (окрім операторів – не
змінилась кількість, працівників неосновної діяльності). Також ми бачимо, що зростання
чисельності  персоналу  організації  ПАТ  «Укрпошта»  призвело  до  збільшення  обсягів
продукції: в порівнянні с 2016 роком – на 25,5 млн грн, і 2017 – 16,5 млн грн.

Щодо продуктивності то ми бачимо, що зі зростанням обсягів продукції, зросла і
продуктивність праці, на 315,88 грн/чол в порівнянні 3 2016 роком та на 250,21 грн/чол в
порівнянні з 2017 роком.    

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що термін «трудові ресурси» сучасними
науковцями визначається як планово-економічний показник вимірювання робочої сили.
Сучасні  економісти,  і  ми  з  цим  погоджуємось,  включають  у  це  поняття  і  професійні
навички, і рівень освіти, і фізичні та інтелектуальні здібності.

На мою думку, при оцінці ефективності використання трудових ресурсів необхідно
обирати методику, яка б враховувала всі виробничі та соціально-економічні витрати на
утримання  трудових  ресурсів.  Зокрема,  необхідно  ураховувати  інтенсивність  праці,
мотиваційні аспети, ступінь інформатизації робочих місць тощо.
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ
РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація.  Розглянуто  основні  принципи  управління  трудовими  ресурсами.
Запропоновано  інноваційні  підходи  щодо  управління  трудовими  ресурсами  сучасного
підприємства.

Зміни, що спостерігаються як у зовнішньому середовищі, так і в самій організації,
ведуть  до  появи  нових  вимог  до  працівників  підприємства.  В  практичному  плані  це
передбачає значні інновації в кадровій роботі.

В  економічно  розвинених  країнах  різко  скорочується  число  зайнятих  в  галузях
промислового  виробництва.  У  найближчі  роки,  за  наявними  прогнозами,  лише один з
десяти  зайнятих  буде  працювати  в  промисловості.  Центр  тяжкості  в  сфері  зайнятості
переміщається  з  області  матеріального  виробництва  в  область  фінансів,  відбувається
стрімкий розвиток реклами, торгівлі, соціально-культурного сервісу й туризму. Це означає
необхідність  інноваційних  підходів  в  управлінні  людськими  ресурсами,  які
використовують технології непрямого впливу на трудову поведінку шляхом формування
та  підтримання  певного  типу  організаційної  культури.  Увагу  керівництва  до  питань
формування  та  підтримки  організаційної  культури  здатне  забезпечити  задоволеність
співробітників  організації  роботою,  привести  до  зростання  продуктивності  праці,
зниження  витрат  на  одиницю  продукції  людських  ресурсів  на  одиницю  виробленої
продукції або послуг.

До  основних  принципів  управління  трудовими  ресурсами  можна  віднести  [1]:
відповідність  функцій  управління  з  цілями  підприємства,  оптимальне  співвідношення
управлінських орієнтацій, економічність, прогресивність, перспективність, комплексність,
оперативність, оптимальність, ієрархічність, стійкість та прозорість. 

Орієнтація  на  соціально-технологічні  методи  і  засоби  управління,  розроблені  в
період  функціонування  планової  економіки,  в  даний  час  призводить  до  неефективної
роботи всього підприємства, в значній мірі виконуючи роль гальма розвитку організації.
Тому одним з основних напрямків  підвищення ефективності  роботи є впровадження в
практику управління кадровим потенціалом організацій соціальних інновацій. 

Можна запропонувати такі  інноваційні  підходи до управління працею сучасного
підприємства:

розвиток підприємництва шляхом стимулювання творчої діяльності;
відтворення організаційного і кадрового потенціалу через комплексну організацію

взаємодії виконавців усіх рівнів, від робочого місця, групи до фірми в цілому;
підтримання комфортності псіхоклімата, розвиток формальних та неформальних

комунікацій, використання групових форм організації праці;
розширення  взаємозамінності  і  делегування  повноважень,  участі  працівників  в

прийнятті рішень;
створення гнучкої системи відбору та введення в дію нових ідей;
підтримка  прагнення  працівників  до  загального  і  професійного  навчання

всередині фірми і поза нею;
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забезпечення  новаторів  матеріальними  ресурсами,  забезпечення  їх  діловою
інформацією;

стимулювання прискореної менеджерської та кар'єри працівників, стимулювання
до змін;

перехід  від  адміністративних  форм  управління  до  ситуаційних,  формування
передумов ефективного лідерства.

Наведені підходи можна умовно об'єднати в дві групи:
1. Використання нових методів управління трудовими ресурсами.
2. Мотивація і стимулювання персоналу до більш ефективної трудової діяльності. 
Застосування  цих  підходив  сприятиме  підвищенню  ефективності  управління

трудовими  ресурсами  підприємства  та  загальної  результативності  підприємницької
діяльності.

Список літератури
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СЕКЦІЯ 7. ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

Нікітіна О.
ОНАЗ ім. О.С. Попова

ВИБОРЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ПОЛІТИЧНИХ
МАНІПУЛЯЦІЙ

Анотація. Незважаючи на низький рівень мотивації брати участь в політичних
процесах, різну технічну доступність до електронних засобів залежно від регіону,  все ж
висока  причетність  громадян  України  до  Інтернет,  відображає  їх  зацікавленість  у
політичних  процесах,  динаміку  можна  простежити  за  допомогою  їх  звернень  на
державні сайти для отримання політичної (і не тільки політичної) інформації.

Згідно  сайту  Центральної  виборчої  комісії  [1],  можна  зробити  висновок  що  це
основній канал взаємодії громадян та політичних структур. При цьому з 2011 по 2019 рік
головним  засобом  звернення  до  виборчої  комісії,  з  домінуючого  засобу  звернення
«поштою», населення стало використати «електронну пошту», як більш легкий і швидкий
засіб. Ці показники відображають зміни в українському суспільстві у напрямку активного
користування інформаційними технологіями у вирішенні політичних проблем. Все ж для
українців поки що характерний більш особистий відтінок (вирішення особистих питань за
допомогою  засобів  електронного  уряду).  Але  це  ще  не  показник  повного  небажання
приймати участь у вирішенні колективних питань.

Це означає небайдужість населення до їх майбутнього, доказ виникнення віри у
можливість  впливати  на  політичні  процеси,  а  ще  відображає  зміни  характерні  для
інформаційного суспільства

Рівень  інформаційного  наповнення  веб-сайту  був  оцінений  за  основними
показниками:

- показником наявності інформації , який визначає рівень наявності інформації на
веб-сайті;

-  показником якості  інформаційного наповнення,  який враховує рівень повноти,
актуальності,  навігаційної  доступності  розміщеної  на  веб-сайті  інформації,  а  також
наявність  функції  пошуку  та  доступність  інформації  для  сприйняття  особами  з
порушеннями зору та слуху;

- показником інформаційної прозорості), який характеризує рівень інформаційної
прозорості  суб’єкта  владних  повноважень та  розраховується  як  середнє  значення  двох
попередніх показників;

-  показником динаміки інформаційної  прозорості,  який демонструє,  чи змінився
рівень  інформаційної  прозорості  суб’єкта  владних  повноважень  у  звітному  періоді  в
порівнянні з попереднім періодом та визначається як різниця між значеннями відповідних
показників інформаційної прозорості.

Згідно проведеному нами моніторингу інформаційного наповнення офіційних веб-
сайтів  центральних  та  місцевих  органів  виконавчої  влади  Держкомтелерадіо,  був
складений  рейтинг їхньої інформаційної прозорості.

Рейтинг інформаційної  прозорості  формується шляхом сортування переліку веб-
сайтів  за  зменшенням  значень  показників  інформаційної  прозорості.  За  результатами
моніторингу  Держкомтелерадіо,  найпрозорішими  є  сайти  Держприкордонслужби  і
Рівненської ОДА.

Лідерами рейтингу стали Адміністрація Державної прикордонної служби України з
показником  інформаційної  прозорості  99,9%  та  Рівненська  обласна  державна
адміністрація з показником інформаційної прозорості 99,8%.
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Можна  простежити  значну  динаміку  (порівняно  з  минулими  роками)  зростання
інформаційної  прозорості  серед  центральних  органів  виконавчої  влади  веб-сайтів
Міністерства  екології  та  природних  ресурсів  України  (на  13%),  Державної  служби
України  з  надзвичайних  ситуацій  (на  12,2%),  Міністерства  економічного  розвитку  і
торгівлі  України  (на  12%),  Міністерства  соціальної  політики  України  (на  11%)  та
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (на 11,6%).

Серед  місцевих  органів  виконавчої  влади  збільшили  прозорість  інформаційного
наповнення  сайти  Вінницької  обласної  держадміністрації  (на  13,2%),  що  обумовлено
насамперед  реалізованими заходами для адаптації  власних  веб-сайтів  до  потреб осіб  з
порушеннями зору та слуху.

Загалом середнє  значення  показника  інформаційної  прозорості  офіційних  сайтів
міністерств  та  інших  центральних  органів  виконавчої  влади  становить  79%,  а  сайтів
місцевих органів виконавчої влади - 86% [2]. Проаналізувавши фактори які сприяють і
фактори  які  слугують  бар’єром  для  розвитку  електронної  демократії  в  Україні,
визначивши динаміку звернень українців до електронного уряду, продивившись офіційні
веб-сайти місцевих та  центральних органів  влади можна зробити висновок про те,  що
Україна рухається у напрямку розвитку. Але існуючі бар’єри, такі як цифрова нерівність,
низький рівень мотивації до політичної участі, помітно уповільнюють цей процес. 

На даному етапі, вже можна проаналізувати рівень взаємодії населення та влади, бо
Україна  почала  застосовувати  нові  технології  не  вперше,  а  ще декілька  років  назад.  І
сприяли цьому рішення влади які знайшли своє місце у відповідних законах України щодо
розвитку інформаційно-комунікативних технологій в політиці, та практика використання
електронного уряду у межах електронної демократії. Але порівняно з Європою, Україна
поки що відстає. 

Список літератури
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БУЛІНГ ЯК ОБ'ЄКТ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Тема  булінгу  на  сучасному  етапі  набирає  оберти  практично  в  усіх  галузях
сучасного  суспільствознавства.  Ця  фундаментальна  проблема  має  різні  світоглядні  та
концептуальні  інтерпретації.  Булінг  -  це  досить  складне  явище,  воно  не  має  ні
однозначного пояснення, ні універсальних способів подолання та запобігання. Одні вчені
називають булінг серйозні акти агресії, а інші - будь-які погрози та образи, без яких не
обходиться навіть саме миролюбна людська спільнота. Водночас, слід констатувати, що у
багатьох  наукових  розробках  містяться  термінологічна  неточність  мотиваційних,
причинних та наслідкових чинників булінгу, що впливає на загальну цінність детального
дослідження даного явища та нормативних засад вирішення цієї проблеми.

Перші публікації на тему шкільного цькування з'явилися досить давно, ще в 1905 р
К.  Дьюкс  опублікував  свою  роботу,  але  перші  систематичні  дослідження  проблеми
буллінгу належать скандинавським вченим, серед них: Д. Олвеус, П. П. Хайнеманн, А.
Пікасо,  Е.  Роланд.  Д.  Олвеус  і  сьогодні  залишається  найавторитетнішим  дослідником
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проблеми  буллінгу.  Потім  інтерес виник  і  в  Великобританії.  Серед  британських
дослідників слід відзначити В. Т. Ортона, Д. А. Лейна, Д. П. Таттума, Е. Мунте. У США
особливу  увагу до  буллінгу стали проявляти на початку 1990-х рр. (Каталано, Хоукінс,
Харарчі) [3]. У нашій країні однією з перших публікацій на дану тему з'явилася стаття І.С.
Кона «Що таке буллінг і як з ним боротися?», яка стала віхою для визнання насильства в
школі соціальною проблемою, що вимагає особливої  уваги з боку як педагогів, батьків,
так і наукового співтовариства [5].

Зарубіжними дослідниками «булінг» розглядається як:
цькування  (Д.  Лейн)  і  являє  собою  насильство,  яке  може  носити  як

короткочасний, так і тривалий характер, може бути фізичним або психічним, і виявляється
у ставленні індивіда або групи людей, не здатних захистити себе в ситуації, що склалася
(Е. Роланд);

бійка або сутичка між двома людьми (Д. Олвеус);
тривале насильство, фізичне або психологічне, яке здійснюється однією людиною

або групою людей і направлено проти людини, яка не в змозі захиститися у фактичній
ситуації, з усвідомленим бажанням заподіяти біль, налякати або піддати людині тривалої
напруги (Heald). Найчастіше таке насильство може траплятися багато разів, однак може і
одного разу (Delwyn);

ситуація, коли людині загрожують, його б'ють і штовхають, замикають в кімнаті,
відправляють страхітливі повідомлення, відмовляються з ним розмовляти (P. K. Smith і I.
Whitney);

шкільне  насильство  -  дії  піддаються  спостереженню,  які  мають  місце  в
спілкуванні між молодими людьми в школі і які є причиною появи почуття образи або
стресу (C. Arora);

поведінка,  яке визначається як напад (фізичний або психологічний, соціальний,
вербальний),  може  проявлятися  неодноразово  у  людей,  чия  влада  формально  або
ситуативно вище на тих, хто не може захиститися, з наміром заподіяти страждання для
досягнення власного задоволення (Besag);

провокує  порушення  правил  у  взаємодії,  в  якому  авторитетний  суб'єкт
неодноразово  демонструє  таку  поведінку,  яке  народжує  замішання  менш домінуючого
суб'єкта, може бути скоєно індивідуально або в групах (R. J. Hazler);

особливий  вид  насильства,  коли  людина  нападає  фізично  або  загрожує  іншій
людині,  слабкого  та  недолугого,  для  того  щоб  людина  відчувала  себе  ізольованою,
наляканою, позбавленим свободи дій тривалий час (Tattum).

Згідно  з  даними  ВООЗ,  отриманими  внаслідок  моніторингового  дослідження,  в
Україні регулярного насилля в школах зазнають близько 17 % дівчат і 16 % хлопців 11–
15-річного віку. Самі регулярно ображають інших 16 % українських школярів та 12 %
школярок [7]. Представлені дані підтверджують результати іншого опитування, яке провів
Інтернет-сайт KidsPoll (1200 дітей). Згідно з ним, жертвами булінгу було 48 % опитаних,
із них 15 % дітей неодноразово зазнавали насилля; 42 % респондентів зазначили, що самі
займалися булінгом, 20 % – постійно [2]. 

Отже, представлені статистичні дані засвідчують, що булінг – явище глобальне та
масове. Зазначимо, що школа – заклад, у якому діти перебувають більшу частину дня, тут
вони  отримують  знання,  досвід,  вчаться  спілкуватися,  розвиваються,  тут  проходить
процес  становлення  особистості.  Ураховуючи  зазначене  вище,  важливим  завданням
сучасної загальноосвітньої школи є визнання існування проблеми булінгу та створення
відповідного середовища в освітній установі для профілактики та боротьби з негативними
соціальними наслідками цього явища.

Явище булінгу впливає на всіх учасників  групи чи класу дітей,  де він виникає.
Зокрема Д. Ольвеус описав таку рольову структуру булінгу:  1) учень, який є жертвою
булінгу; 2) учні, які здійснюють насилля, ініціюють і відіграють лідерські ролі в процесі
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булінгу – «булери», або переслідувачі,  агресори; 3) послідовники – учні, які позитивно
ставляться до знущань над іншими й беруть активну участь у цьому, але зазвичай не є
ініціаторами  та  не  відіграють  головної  ролі;  4)  пасивні  «булери»  –  учні,  які  відкрито
підтримують булінг,  наприклад через  сміх чи привертання уваги до ситуації,  проте не
втручаються в неї; 5) потенційні «булери» – учні, яким подобаються знущання, але вони
не виявляють цього ззовні; 6) «спостерігачі» (байдужі свідки) – учні, які не беруть участі в
булінгу, і можуть вважати, що це не їхня справа, тобто виявляють байдуже ставлення до
ситуації; 7) «потенційні захисники» – ці учні негативно ставляться до насилля і вважають,
що  повинні  допомогти  жертві,  проте  нічого  не  роблять;  8)  «захисники»  –  учні,  які
виявляють негативне ставлення до явища,  вони захищають жертву або намагаються  їй
допомогти [8].
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