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Секція 5. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Chychura I.I., Turianytsia I.I., Kozusenok O.V.
State University "Uzhgorod National University"

TEMPERATURE SENSORS BASED ON THE THIN FILMS OF AS-SE SYSTEM

Despite the large number of methods and instruments of measuring temperature at the present stage,
fiber-optic measuring systems are promising. This is due to a number of benefits of these methods. One of
the benefits is the remoteness that extends the application area.

As temperature sensors, both crystalline and amorphous semiconductor materials are used. The use
of thin-films as sensors reduces inertial sensor parameters.  But in this case, it is possible to display the
interference effects that must be taken into account when choosing the working  wavelengths. choosing of
optimal thickness, working wavelength was the purpose of this work.

As a sensor  we were using amorphous films of  As-Se glasses.  As a source and receiver of the
emission in order to simplify the construction of the primary measuring transducer, we selected an LED
(Hitachi HL6738MG) and a photodiode (FDS02) that are intended for use in fiber-optic communication lines
[1,2].

Spectral dependence of the current of the photodiode is shown in Fig.1. As can be seen from this
dependence,  the  optimal  working  length  is,  in  the  range  of  690-695  nm,  which  corresponds  to  the
interference maximum at the absorption edge.

Calculated temperature dependences of current of the photodiode are shown in Fig 1. As we can seen
from these dependences, the operating wavelength is in the range 690-695 nm, which corresponds to the
interference peak at the edge of the absorption.

Figure 1. Temperature dependence of photodiode current 
of fiber-optic thermometer with a temperature sensor based on As2Se3 films (thickness 1.5 microns)

References

1. http://www.thorlabs.de/thorProduct.cfm?partNumber=HL6738MG.

2. http://www.thorlabs.de/thorProduct.cfm?partNumber=FDS02  .
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Секція 5. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Xu Jianqiao, Stopakevych A.O.
O.S. Popov Odessa National Academy of Telecommunications

SIMPLIFIED DYNAMICS MODEL OF THE GAS TURBINE POWER GENERATION 
UNIT FOR MODEL-BASED DESIGN OF CONTROL SYSTEMS

Abstract. Simplified dynamics  model  of  the  gas turbine power generator  unit  was developed to
represent its main variables change in time. It’s shown that the developed model can be used for control
system design and simulation purposes in close to process normal conditions state. 

In order to design a gas turbine control system, we need a dynamics model of the gas turbine. The
development  of  a  gas  turbine  dynamics  model  requires  the  use  of  some  existing  works  [1,  2].  Most
commonly used mathematical models for simulating dynamics of gas turbine use model structure and main
equations that were proposed by W.I. Rowen. Such models take in account load frequency, temperature
control and the thermodynamic dynamic for  gas turbine.

 Structure of a gas turbine and process of Brayton cycle are as follows:

         
Figure 1. Schematic view of a gas turbine                                          Figure 2. Brayton cycle 

Figure 2 shows a typical standard Brayton cycle in temperature-entropy frame. Air is drawn from 
point 1 in ambient condition and is compressed by the compressor in an irreversible process to point 2. Input 
heat in the combustor will increase the temperature to point 3 where the combustion product and compressor 
discharge air will enter the turbine and expand to point 4. [5]

Under some reasonable assumptions, the following formula can be obtained.

 (1)

 (2)

Figure 3 shows the developed gas turbine model structure.

Figure 3. Model of GTU for dynamic studies.

In the isentropic process of 1-2s,[3, 4]
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(3)

 
(4)

    among    
 

(5)

             among    
 

(6)

 The temperature after the compressor is calculated as follows.

 (7)

 (8)

The process of constant pressure in the combustion chamber will result in the following 
expression.

 (9)

The heat generated by extracting energy from the fuel is shown.
 (10)

It is rised by the temperature in the chamber of combustion.

 (11)

Assuming the speed is a linear model, then.
 (12)

 
(13)

 
(14)

 
(15)

Temperature of exhaust is as follows:
 (16)

 

(17)

The open loop response of the gas turbine relative to the speed is as follows/

 (18)

Through calculation, they are obtained by the parameters of model in table 1.

Table 1 – Parameters of GTU model
Symbol Parameter Unit Value

W Speed governor gain 16.7
X Speed Governor Lead Constant s 0.6
Y Speed Governor Lag Constant 1
Z Speed Governor Mode 1

Wmin No Load Fuel Consumption 0.23
TF Fuel System Time Constant s 0.4
KF Fuel System External Feedback Loop Gain 0
T0 Initial Output Power 1

Sbase Rated Generator Power MW 56.70

Figure 4 is shown the model of simulation in Matlab. The model consists of four modules: module of
speed control, module of fuel supply, module of turbine and module of temperature control.
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Figure 4. The model of simulink for gas turbine

Figure 5. The result of dynamic simulation

The developed model is adequate for simulating PID control systems with small disturbances in
close to normal operating conditions process state. However the precision and accuracy of the model can be
increased to  meet  the  requirement  for  modern control  systems of  gas  turbine plants.  In  the  future,  the
research will continue on development of explicit dynamic models (taking into account the nonlinearity of
GTU)  and  energy-efficient  control  systems  that  meet  the  goals  of  GTU  control  systems.  The  control
accuracy in future can be increased by using robust, fuzzy control and neural network control systems for
distributed control of the power system.
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Авдієвський І.Ю.
ОНАЗ ім. О.С. Попова

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ»
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ВІДДІЛЕНЬ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

Анотація.  Проведено  аналіз  перспектив  застосування  технології  «Інтернет  речей»  для
автоматизації відділень поштового зв’язку. 

Відомо,  що  вдала  автоматизація  робочих  процесів  призводить  до  покращення  якості
надаваємих  послуг,  що,  в  свою чергу,  сприяє  підтримці  довіри  клієнта  підприємству  поштового
зв’язку. Технологія «Інтернет речей» є сучасною технологією, яка дозволяє організувати автоматичну
роботу  технічних  приладів,  підключених  до  глобальної  комп’ютерної  мережі  Інтернет,  зокрема
впровадити автоматичне управління приладами без використання складних промислових протоколів
зв’язку. Оскільки всі відділення поштового зв’язку, за замовчанням, підключені до глобальної мережі
Інтеренет, аналыз застосування технології «Інтернет речей» для автоматизації відділень поштового
зв’язку є актуальною науковою проблемою.

Використання  технології  «Інтернет  речей»  слід  розглядати,  як  інноваційне  рішення  з
вдосконалення  технологічного  процесу  надання  поштових  послуг.  З  технічної  сторони
передбачається,  що прилади які  підключені  між собою через  певний набір протоколів передають
основні  дані  в  «хмару»,  звідки  інші  прилади  можуть  використовувати  ці  дані  для  спрощення
комплексних  завдань.  Таким  чином,  цю  технологію  можна  використовувати  на  всіх  практично
технологічних етапах надання послуги поштового зв’язку. Проаналізуємо перспективи автоматизації
відділення поштового зв’язку на прикладі надання «універсальних послуг». 

Найбільш  вдалим  використанням  технології  «Інтернет  речей» може  бути  формування
поштових відправлень, адже це дозволить зменшити навантаження на оператора відділення зв’язку, а
може і зовсім витіснить його з робочого місця, що надасть змогу підприємству поштового зв’язку
приймати поштові відправлення без втручання оператора. 

Зі  сказаного випливає,  що перспективним є використання технології  «Інтернет речей» для
розробки  принципово  нових  поштових  терміналів  самообслуговування.  Такі  термінали  нададуть
змогу клієнту власноруч, без втручання оператора, оформляти своє поштове відправлення зі всіма
накладними та чеками за пересилку. 

До сфери майбутніх досліджень слід віднести: вибір за економічними критеріями та вдалими
технічними характеристиками електричних приладів та периферійних пристроїв, що підключені до
персонального комп’ютера за протоколом TCP/IP та на фізичному рівні; побудову тимчасової моделі
інтерфейсу терміналу самообслуговування;  організаційні  заходи з впровадження Інтернет  речей в
робочий процес відділення поштового зв’язку та результуючі економічні показники впровадження
даної технології, зокрема рентабельність. 

Акопян О.А.
ОНАЗ ім. О.С. Попова

ДОСЛІДЖЕННЯ   ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА»

Анотація.  Розкрити проблеми транспортних засобів Публічного акціонерного товариства
«Укрпошта» та їх вантажопідйомності.

Для розвитку  економіки України є  важливим підвищення  ролі  транспорту,  що забезпечує
життєдіяльність  населення,  збереження  обороноздатності  та  можливість  досягнення  високих
зовнішньоекономічних  відносин  країни.  Транспортна  мережа  відіграє  важливу  роль  і  у  сфері
поштового  зв’язку.  Яскравим  представником  якої,  являється  Публічне  акціонерне  товариство
«Укрпошта»( далі ПАТ «Укрпошта»). Автомобілі є не від’ємною частиною діяльності підприємства,
адже забезпечують перевезення поштових відправлень на всій території країни. Від якості роботи
автомобільного транспорту залежать і показники якості надання послуг поштового зв’язку, а саме:
доступність, надійність, швидкість, схоронність. 
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На балансі  підприємства  налічується  близько  4  тисяч  автомобілів,  у  тому числі  вантажні
автомобілі становлять 78 % відомчого автопарку (понад 3 тис. одиниць), легкові – 19 % (понад 600
одиниць), автобуси – 3 % (близько 100 одиниць) [1]. Серед переваг використання автотранспорту є
можливість  вибору  авто  за  різною  вантажопідйомністю,  габаритами,  класифікацією,  а  також
застосування супутникової системи спостереження Benish GPS Ukraine для відстеження його руху.
Разом з тим, на сьогодні існує велика кількість проблем, що стосується використання транспортних
засобів, які потребують негайного та першочергового вирішення. Насамперед, це ціна палива, яка
постійно зростає, вартість купівлі запчастин та обладнання для ремонту. Вагомий вплив на роботу
автотранспорту здійснює  високий відсоток його зношеності, середній вік якого становить більше 16
р.  Не  менш  важливими  недоліками  виступають  затримка  на  маршрутах,  які  виникаю  внаслідок
наступних факторів: метеоумови (сніг, ожеледиця, туман); технесправність, при якій автомобільний
транспорт  нездатний  виконувати  хоч  би  одну  із  заданих  функцій;  затримки  при  відправленні;
перекрито шлях та ДТП; затори на дорогах; незадовільний стан доріг; не вкладання в розклад руху[1].
Графічне зображення факторів,  які  впливають на затримки транспортних засобів,  представлені на
рисунку 1.  

56%27%

5%
4% 4%2%2%

Фактори

Метеоумови

Технесправнісь

Перекрито шлях та ДТП

Рисунок 1. Графічне зображення факторів впливу на затримки транспортних засобів

Внаслідок  зменшення  потоків  ПАТ  «Укрпошта»,  перевезення  поштових  відправлень
здійснюється  1  раз  на  добу.  В  данному  випадку   проблема  визначення  оптимальної
вантажопідйомності транспортних засобів для перевезення поштових відправлень є актуальною. Для
вирішення даної задачі пропонується:

–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;
–впровадження  алгоритму  програмного  забезпечення  яке  б  забезпечило  оптимальне

завантаження транспортних засобів відносно їх вантажопідйомності.
Представлені заходи можуть використовуватись, як окремо, так і в комплексі, що стабілізує

роботу ПАТ «Укрпошта», зменшить її витрати та покращать економічне становище. 
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Аль-Аммори Али, Аль-Аммори Х.А., Аль-Ахмад Ахмад
Национальный транспортный университет

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУР
 ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ

Аннотация. В работе рассмотрено решение проблемы повышения качества информационно-
управляющих  систем путём оптимизации  их  структуры.  В  работе  показано,  что  для  сложных
систем наиболее  приемлемым является метод  вложенных  модулей.  При  этом решается  вопрос
выбора оптимального соотношения между числом первичных датчиков и числом последовательных
запрашивании информационного модуля.

Основным техническим требованием  к  информационным системам  контроля  и  измерений
является  требование  высокой  достоверности  информации.  Такое  требование  количественно
оценивается допустимо малыми вероятностями ошибок I и II рода, а именно вероятностью ложной

тревоги  )( p лт  и  необнаружения контролируемого явления  )( pно .  Это основное  требование

высокой достоверности определяется двумя условиями: 
1.  Высокие  функциональные  возможности  контролируемого  датчика  информации  (КДИ),

которые как раз определяют высокую достоверность информации, определяемую двумя основными

характеристиками (требуемая малая )  и ( pp нолт .

2.  Высокая  техническая  надежность  КДИ  которая  также  влияет  на  основные  показатели

качества )  и ( pp нолт .

Как показывает практика конструирования всех видов КДИ указанные технические условия
являются диалектически противоречивыми. Как правило, устройство с высокими функциональными
возможностями  имеет  сложную  техническую  конструкцию  и,  как  следствие  этого,  низкую
техническую надёжность при высокой его стоимости изготовления и эксплуатации.

Решение такой сложной проблемы может быть достигнуто методом создания параллельных
структур информационного резервирования,  которые могут состоять  из  простых по конструкции,
технически надёжных КДИ, но имеющих низкие функциональные характеристики, то есть немалые

)( p лт  и )( pно .  Как  показывают  расчёты,  получаются  достаточно  эффективные

функциональные  возможности  таких  систем  параллельного  информационного  резервирования  с
мажоритарным  принципом     "  из  " nm принятия  решения,  в  которых  решение  о  наличии
контролируемого явления  принимается  тогда,  когда     "  из  " nm КДИ заявляют о  его наличии.  При

этом  системные  вероятности  )  и ( pp нолт  получаются  достаточно  низкие  и  удовлетворяют

поставленным требованиям, хотя эти же характеристики для каждого отдельного КДИ могут быть  не
удовлетворительными.

Таким  образом,  появляется  принципиальная  возможность  создания  высокоэффективных
технически  надёжных  систем  параллельного  информационного  резервирования  с  мажоритарным
принципом принятия решения и состоящих из  n  КДИ с высокой технической надёжностью, но с

низкими показателями качества )  и ( pp нолт .

Механическим  аналогом  эффективности  таких  информационных  систем  является  трос,
который, как известно, обладает значительно более высокой прочностью, чем цельнометаллический
прут  такого  же  диаметра,  хотя  сам  трос  состоит  из  отдельных  тонких  проводков  с  низкой
прочностью.

Однако при создании сложных систем параллельного резервирования появляется проблема
обеспечения высокой технической надёжности соединений большого числа отдельных элементов в
единую  монолитную  высокоэффективную  информационную  систему  с  высокой  технической
надёжностью.

Такая проблема может быть решена с помощью объединения отдельных информационных
элементов системы КДИ методом вложенных модулей.
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Анализ полученных результатов исследования позволяет сделать следующие выводы:
1.  Параллельное  информационное  резервирование,  реализуемое  способом  вложенных

модулей  экономически  существенно  более  эффективно,  чем  альтернативный  вариант  такого  же
резервирования, но без принципа вложенных модулей.

2. Принцип вложенных модулей существенно повышает техническую надежность устройств
параллельного подключения большого числа первичных источников информации.

3.  Как  показывают  численные  результаты  исследования,  наиболее  эффективными

информационными  модулями  является  модуль  M 4,3 ,  вложенный  модуль N 12,9 ,  наименее

эффективным является модуль M 4,2 , вложенный модуль N 24,12 .

4.  Эффективность  модульного  резервирования  существенно  повышается  при  низких
вероятностных характеристиках первичных источников информации.

5.  Эффективность  применения  принципа  вложенных  модулей  понижается  с  увеличением
числа иерархических структур вложенных модулей.

6.  Эффективность  последовательного  информационного  резервирования,  определяемая
минимальным  числом  последовательных  запрашиваний  информационного  модуля,  существенно
зависит  от  априорных  данных,  зависимых  в  свою  очередь  от  эффективности  самого
информационного модуля.

7. Предоставляет существенный теоретический и практический интерес выбор оптимального
соотношения между числом последовательных запрашиваний информационного модуля и числом
первичных источников информации, объединяемых в информационный модуль. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ВІДДІЛЕНЬ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

Анотація. Розглядається існуюча система безпеки відділень поштового зв’язку ПАТ «Укрпошта»,
проблеми безпеки та шляхи підвищення безпеки відділень поштового зв’язку ПАТ «Укрпошта».

Останнім часом питaння забезпечення безпеки на підприємствaх і  в побуті  стає все більш
актуальним як в Україні так і в усьому світі. Це пов’язано з погіршенням кримінальної обстановки,
проявами  перевищення  влади,  корупції  тощо.  Все  це  призводить  до  необхідності   керівникам
підприємств зaмислюватись над вдосконалення систем безпеки.

Для  будь  якого  підприємства  існує  два  основних види  безпеки  –  це  зовнішня безпека  та
внутрішня.

Зовнішня  безпека  підприємства  —  це  система  заходів,  яке  спрямоване  на  виявлення  та
усунення загроз, які пов’язані з діяльністю підприємства з іншими суб’єктами (фізичними особами,
організаціями)  та  органами  виконавчої  влади,  а  також  захист  від  інших  зовнішніх  негативних
факторів. 

Внутрішня  безпека  підприємства  —  це  система  заходів,  яке  спрямоване  на  виявлення  та
усунення загроз пов’язаних з внутрішніми процесами підприємства. 

Одним  із  підприємств  яке  повинно  бути  захищено,  як  від  внутрішніх  факторів  так  і  від
зовнішніх це об’єкти Публічного акціонерного товариства «Укрпошта» ( далі ПАТ «Укрпошта»).

Проблема безпеки поштових відправлень у проміжок, коли вони проходять етапи оброблення
в об’єктах поштового зв’язку, постала сьогодні перед поштовими адміністраціями більшості країн
світу,  також  і  України  та  являється  найскладнішою проблемою.  Забезпечення  безпеки  поштових
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відправлень є складовою боротьби з усіма видами правопорушень, кількість яких останніми роками
зростає.

Системи безпеки, яке повинно використовуватися для захисту будь яких об’єктів поштового
зв’язку у ПАТ «Укрпошта»:

- Захист дверних і віконних прорізів, горищних перекриттів, інших елементів будівель і
приміщень (жалюзі, ставні);

- Металеві шафи, сейфи, спеціальні сховища;
- Решітки, ставні; 
- Ролети; 
- Сейфи та сховища цінностей; 
- Протизламні і кулестійкі вікна, двері, люки (плівки, замки); 
- Капітальні (щодо охорони) зовнішні стіни, перекриття, перегородки; 
- Капітальні (щодо охорони) внутрішні стіни (перегородки). 
Нажаль,  на  сьогоднішній день,  основною проблемою системи безпеки об’єктів  поштового

зв’язку, а саме відділень поштового зв’язку (ВПЗ) ПАТ «Укрпошта», це майже її відсутність, а саме:
- Діюча система безпеки ПАТ «Укрпошта» не зовсім відповідає стандартам;
- Застаріле обладнання (особливо у сільських ВПЗ);
- Охоронна та пожежна сигналізація майже не працює, тому що датчики та сенсори висять

під стелею з перебитими проводами;
- Відсутні відеореєстратори;
- Захисні огорожі;
- Інженерні споруди (захист вікон, ролети ,броньовані двері, механічний замок).
Відсутність  якісного  захисту  піддає  ризику  життю  як  самих  працівників  ВПЗ  ПАТ

«Укрпошта» та поштових відправлень так і користувачів послуг поштового зв’язку, а це в свою чергу
впливає на  конкурентоспроможність підприємства. 

Отже, створення ефективної системи поштової безпеки є безумовно однією з найголовніших
задач любого підприємства, особливо для ПАТ «Укрпошта». Тому для вдосконалення безпеки ВПЗ,
необхідно  оновити  та  модернізувати  існуюче  обладнання  для  захисту  поштових  відділень,  яке  б
відповідало діючим стандартам на території України.
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ОНАЗ ім. О.С. Попова

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСОБІВ ТА МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗВ’ЯЗКУ

Анотація. На сучасному етапі розвитку енергозбереження займає одну з ключових позицій у
розвитку  та  економіці  ринків  споживчих  послуг  та  послуг  у  галузі  зв’яжу.  Як  відомо,  основне
завдання  енергозбереження  на  підприємствах  зв’язку,  це  зниження  вартості  частини  енергії  у
вартості  послуг  зв'язку.  Системи  виробничого  освітлення,  вентиляції,  опалення  та
електроживлення  на  підприємствах  зв’язку  є  найбільшими  споживачами   енергії.  Тому
вдосконалювання цих систем має першочергове значення для підвищення енергоефективності.

Сьогодні  перед  Україною  гостро  постала  необхідність  вжиття  заходів  з  підвищення
енергоефективності у всіх сферах народного господарства, в тому числі й у галузі зв’язку.

Закон України "Про енергозбереження" свідчить про необхідність упровадження в усі галузі
економіки, у тому числі зв'язок, енергозберігаючих технологій для всіх підприємств, розташованих
на території України [1]. 
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Основне завдання енергозбереження на підприємствах зв’язку – зниження вартості частини
енергії у вартості послуг зв'язку, та як наслідок – підвищення конкурентоспроможності підприємства
за рахунок зниження вартості частини енергії у вартості послуг зв'язку. 

З аналізу літератури [1-7] випливає що, енергозбереженню на підприємствах зв’язку сприяє
зниження  споживання  енергії  технологічним  устаткуванням  та  системами  вентиляції,
кондиціонування, робочого й аварійного освітлення. 

Тому  актуальним  є  дослідження  питання  впровадження  енергозберігаючих  технологій  у
системах електроживлення, освітлення та вентиляції на підприємствах зв’язку.

Аналіз  різних  джерел  інформації  показав  [2-8],  що  підвищенню  ефектності  підприємства
сприяє реконструкція системи вентиляції, реконструкція системи опалення, реконструкція системи
енергопостачання,  провадження  альтернативних  джерел,  впровадження  сонячних  колекторів  для
систем опалення.

Аналіз  також  показав  що,  впровадженням  на  підприємствах  зв’язку  сучасних
енергозберігаючих  технологій  передбачає  впровадження  високочастотних  перетворювачів
електроенергії з високим ККД та
близьким до одиниці коефіцієнтом потужності.

Наведемо задачі, які необхідно було вирішити в роботі:
- виконати теоретичні дослідження і проаналізувати основні види систем вентиляції побудо-

ваних з використанням сучасних енергозберігаючих технологій з метою виявлення перспективних
напрямків забезпечення їх енергоефективності  при експлуатації на підприємствах зв’язку;

- виконати  аналіз  існуючих  джерел  електроосвітлення  та  зробити  рекомендації  по  їх
використанню з метою підвищення енергоефективності сучасних систем виробничого освітлення на
підприємствах зв’язку;

- виконати  відповідно  до  завдання  розрахунок  кратності  повітрообміну  в  виробничому
приміщенні та оцінити вплив сучасних енергозберігаючих джерел освітлення на її величину;

- дослідити за допомогою розрахунків можливість підвищення енергоефективності системи
виробничого освітлення при використанні сучасних енергозберігаючих технологій;

- дослідити за  допомогою розрахунків ефективність впровадження джерел безперебійного
живлення  та  комп’ютерного  обладнання  та  офісного  устаткування  з  високим  значення  ККД  та
коефіцієнта потужності

- зробити висновки та пропозиції по результатам виконаної роботи.
В  роботі  виконано  техніко-соціальне  обґрунтування  та  проведено  дослідження  проблеми

енергозбереження в системах та пристроях електроживлення,  опалення,  виробничого освітлення і
вентиляції на підприємствах зв'язку.

Розділі  розглянуті заходи щодо підвищення енергетичної ефективності  вказаних систем на
підприємствах зв’язку.

Обґрунтовані  і  вибрані  відповідні  методики  розрахунку,  проведені  дослідження,  а  також
виконаний аналіз результатів дослідження впровадження енергозберігаючих технологій у системах
електроживлення, освітлення та вентиляції на підприємствах зв’язку. 

За  результатами  роботи  зроблені  висновки,  що  свідчать  про  те,  що  впровадження
енергозберігаючих технологій у системах освітлення та вентиляції на підприємствах галузі зв’язку
дозволить  знизити  частину  енергії  у  вартості  послуг  зв'язку  і  підвищити  конкурентноздатність
підприємства зв’язку в цілому.

Аналіз  показав  що  впровадженням  на  підприємствах  зв’язку  сучасних  енергозберігаючих
технологій  передбачає  впровадження  високочастотних  перетворювачів  напруги  з  високим
коефіцієнтом потужності, використання  комп'ютерних блоків живлення з коректорами коефіцієнту
потужності,  впровадження  нових  сучасних  джерел  безперебійного  живлення  з  високим значення
коефіцієнта потужності.

Необхідність впровадження сучасних світлодіодніх джерел світла.
Відповідність ламп накалювання, світлодіодних і люмінесцентних ламп за світловим потоком

та споживаною потужністю, в результаті аналізу літератури [2-5], систематизовано та зведено до табл. 1. 

Таблиця 1 – Відповідність співвідношення світлового потоку (Лм) з потужністю  (Вт)
для світлодіодних, люмінесцентних ламп, та ламп розжарювання

Лампи
розжарювання,

Лампи люмінесцентні,
потужність в Вт

Лампи світлодіодні,
потужність в Вт

Світловий потік, лм
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потужність в Вт
20 Вт 5-7 Вт 2-3 Вт близько 250 Лм
40 Вт 10-13 Вт 4-5 Вт близько 400 Лм
60 Вт 15-16 Вт 8-10 Вт близько 700 Лм
75 Вт 18-20 Вт 10-12 Вт близько 900 Лм
100 Вт 25-30 Вт 12-15 Вт близько 1200 Лм
150 Вт 40-50 Вт 18-20 Вт близько 1800 Лм
200 Вт 60-80 Вт 25-30 Вт близько 2500 Лм

З  табл.  1  слід:  віддаючи такий  же  світловий  потік,  люмінесцентні  лампи  споживають
електроенергії значно  менше ламп розжарювання, але світлодіодні ще менше. 

Дослідження та розрахунки кратності повітрообміну і аналіз щодо вибору енергозберігаючого
обладнання систем промислової  вентиляції  показав необхідність  побудова системи вентиляції  на
підприємстві зв'язку з використанням рекуператорів  з теплообмінником (рис. 1).

У теплообміннику, який має перегородки та гофровані пластини (рис. 1), застосовується тонка
плівка  з  малим  термічним  опором  зі  спеціального  полімерного  матеріалу.  Він  є  проникним  для
водяних парів і не пропускає повітря та забруднюючі речовини. Застосування такого теплообмінника
дозволяє утилізувати не тільки явну теплоту, а й приховану теплоту водяної пари, що знаходиться у
витяжному  повітрі.  Зберегти  тепло  допоможе  вентиляційна  система  з рекуперацією тепла,  яка  є
найбільш енергозберігаюча в наш час [6-8].

Рисунок 1 –  Конструкція теплообмінника

Запропоновано впровадження сонячних колекторів для систем опалення.
До основних висновків і пропозицій роботи слід віднести:
- рекомендації  щодо вибору та використанню енергозберігаючих технологій  у  централі-

зованих та децентралізованих системах вентиляції на підприємствах зв’язку;
- рекомендації щодо вибору та впровадження енергозберігаючих технологій в систему ви-

робничого освітлення на підприємствах зв'язку України;
- рекомендації щодо вибору та впровадження сонячних колекторів для систем опалення та

підігріву води.
- рекомендації щодо вибору та впровадження сучасних високоефективних джерел електро-

живлення.
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ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ У ОБ 'ЄКТАХ ПОШТОВОГО ЗВ 'ЯЗКУ

Анотація.  Розглядається система та заходи безпеки поштових відділень ПАТ “Укрпошта”
та приклади удосконалення їх у майбутньому.

Забезпечення  високого  рівня  безпеки  послуг  поштового  зв’язку  та  логістичних  послуг  та
розробка  відповідних  заходів  в  об’єктах  поштового  зв’язку  є  актуальною  проблемою.  Рівень
захищеності послуг є важливим маркетинговим фактором, що визначає якість наданої послуги, імідж
поштового  та  логістичного  оператора  в  очах  клієнтів,  а  тому  конкурентоспроможність  даного
оператору на ринку надання відповідних послуг. Для користувачів захищеність послуг поштового
зв'язку, цілісність поштових і кур’єрських відправлень, а також переведених грошей є невід'ємною
складовою  якості  сервісу.  З  іншого  боку,  високий  рівень  безпеки:  захищеність  діяльності
підприємства,  запобігання  пожежам,  аваріям,  пограбуванням,  травмам  дозволяє  підприємству
поштового зв’язку запобігти значних видатків. Метою роботи є аналіз основних заходів безпеки в
об’єктах поштового зв’язку.

Очевидно,  що  розробка  надійних  систем  безпеки  підприємства,  організація  безпечного  і
захищеного функціонування підприємства неможливе ефективних наукових методів теорії безпеки.
Виходячи  з  теоретичних  основ,  метою  системи  безпеки  є  своєчасне  виявлення  і  запобігання  як
зовнішніх, так і внутрішніх небезпек і загроз, забезпечення захищеності діяльності підприємства.

Система  безпеки  поштового  та  логістичного  оператора  призначена  для:  прогнозування,
виявлення, попередження, ослаблення, а при можливості  усунення небезпек і загроз, забезпечення
захищеності  діяльності  підприємства  і  його  персоналу,  збереження  майна,  ліквідація  наслідків,
завданих збитків та ін. 

Важливим  об’єктом  поштового  зв’язку,  який  потребує  ретельного  захисту  є  поштове
відділення. Забезпечення  збереження  прийнятих  поштових  відправлень  і  грошових  коштів  у
відділенні  поштового  зв'язку  під  час  надання  поштової  послуги  є  обов’язком  поштового
підприємства.

Приміщення,  в  яких  здійснюється  обробка  поштових  відправлень  і  зберігання  грошових
коштів, повинні бути оснащені необхідним обладнанням і засобами, що відноситься до підсистем:

– охорони периметру та сигналізації; 
– контролю доступу; 
– відеоспостереження; 
– пожежної безпеки.  
Для ефективної роботи цих підсистем необхідно розробити як організаційні, так і  технічні

заходи. Організаційні заходи повинні визначати обов’язки та послідовність дій персоналу. Технічні
заходи  потребують  проектні  роботи:  зробити  огляд  необхідного  обладнання  і  принципів  їх  дії,
аргументувати вибір якогось типу обладнання, зробити огляд існуючих моделей певних пристроїв,
аргументувати  їх  вибір  моделей,  визначити  розміщення  обраних  пристроїв  та  позначити  їх  на
кресленнях: на картографічних схемам, фасадних й поверхових планах, спроектувати їх зв'язок та
електроживлення,  визначити  розташування  командних  та  контрольно-пропускних пункті,  панелей
управління і т.д.

Для  забезпечення  цих  заходів  служба  безпеки  може  включати  відділи,  групи,  підрозділи:
охорони, режиму, по роботі з кадрами, інженерно-технічного захисту.

Надійність  і  ефективність  системи  безпеки  підприємства  оцінюється  на  основі  ступеня
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відсутності або наявності завданої матеріальної та моральної шкоди. 
Під час спостереження за відділеннями поштового зв'язку ПАТ “Укрпошта”, було виявлено 

ряднедоліків: відсутність охорони, зовнішніх камер спостереження, недостатня кількість камер внут-
рішнього спостереження, застарілі системи та технології протипожежні та охоронної сигналізації.

Практика  роботи  підрозділів  поштової  безпеки  ПАТ  “Укрпошта”  свідчить,  що  останніми
роками число втрат  і  розкрадань  поштових  відправлень  постійно  скорочується,  що  безперечно  є
результатом  висококваліфікованої  діяльності  підрозділів  поштової  безпеки. Однак,  за  рахунок
удосконалення  протипожежної  системи та  охоронної  сигналізації,  впровадження  зовнішніх  камер
спостереження, огорожі та надійної охорони у відділеннях,  підприємство стане більш надійним та
стабільним. 
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ОЦІНКА ТОЧНОСТІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
ЗА СЕРЕДНЬОКВАДРАТИЧНОЮ ПОМИЛКОЮ

Анотація.  Розглядаються можливі  критерії  аналізу систем автоматичного управління,  їх
переваги та недоліки, доцільність використання в тім чи іншим випадку. 

У багатьох випадках аналіз автоматичної системи управління можна здійснити за допомогою
типових впливів,  які  є  відомими функціями часу.  Такими типовими впливами є:  синусоїдальний
сигнал,  ступеневе  діяння,  лінійно  -  зростаючий  сигнал  та  інші.  Однак  не  завжди  за  допомогою
типових впливів вдається досить повно врахувати характер реальних впливів і правильно підійти до
вирішення  завдання  аналізу  (оцінки  точності)  САУ  і  їх  синтезу.  Часто  збурюючи  впливи  є
випадковими, безперервно змінюються у часі,  їх апроксимація  типовими функціями або неможлива,
або призводить до суттєвих погрішностей.

Такі задаючи  впливи, які безперервно змінюються є випадковими функціями часу, не можуть
бути  замінені  типовими впливами,  тому  показники  якості  при  типових  впливах  не  можуть  бути
використані для оцінки поведінки системи.

Найбільш  правильним  підходом  до  дослідження  САУ,  що  знаходяться  під  впливом
випадкових впливів, є підхід з точки зору теорії ймовірності, так як тільки ймовірнісні статистичні
методи дають можливість врахувати випадковий характер впливів.

Поява і розвиток статистичних методів аналізу і синтезу САУ при наявності впливів у вигляді
випадкових функцій часу не применшують значення методів аналізу і синтезу при наявності впливів
у вигляді заданих функцій часу, а лише розширюють можливості щодо більш повного врахування
реальних умов роботи системи.

Cтруктурна  схема  САУ  зображена  на  рис.  1,  де  Wp(p)  еквівалентний  оператор  системи  в
розімкнутому стані, p = d/dt. 

Рисунок 1. Структурна схема системи автоматичного управління

Якщо  задаючий   вплив  α(t),  що  прикладено  до  лінійної  системі,   випадкова  стаціонарна
функція  часу,  то  керована  величина  β(t) і  помилка  відтворення  θ(t)  системи,  тобто  різниця  
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θ(t) = a(t) – β(t), є також випадковими стаціонарними функціями часу. Очевидно, в цих умовах про
точність системи можна судити не по миттєвим, а лише по деяким середнім значенням помилки.

При  статичному  методі  аналізу  і  синтезу  динамічна  точність  визначається
середньоквадратичним  значенням  ɛ помилки,  тобто  квадратним  коренем  із  середнього  квадрата
помилки.

   де     =

Зв'язок між θ(t), θ2(t), 2 показано на рис. 2.

Рисунок 2. Зв'язок між складовими помилки
     
Якщо  відома  кореляційна  функція  Bθ(τ)  або  спектральна  щільність  Gθ(ω)  помилки,  то

дисперсія помилки САУ може бути обчислена за формулою

Оптимальним оператором системи при використанні критерію середньоквадратичної помилки
(СКП)  є такий, що забезпечує мінімум СКП.

При виборі СКП  в якості критерія точності аналіз і синтез системи автоматичного управління
порівняно  простий.  За  допомогою  СКП  можливо  оцінити  зверху  ймовірність  появи  будь-якої
помилки  P{|ɛ(t)|   ɛ0}, де  ɛ0 –  деяке задане значення. Так при, нормальному  законі розподілу
помилок ймовірність того, що помилка (відхилення від середнього значення) перевищить  3ɛ, дуже
мала (менше 0,003). Відповідно до критерію СКП, небажаність помилки зростає з її величиною. 

Є великий клас систем, для яких критерій СКП ефективний. Однак він, як і інший критерій, не
є універсальним. Він забезпечує мінімальне значення лише середньої, а не миттєвої помилки . Тому в
тих системах,  де неприпустимі великі,  хоча і  короткочасні  помилки,  бажано застосування іншого
критерію.  Цей  недолік  критерію СКП особливо  проявляється  при  розрахунку  САУ  зі  зворотним
зв'язком.  Вирази  для  кореляційної  функції,  спектральна  щільність  СКП  справедливі  тільки  для
великих проміжків часу.  У зв'язку з цим помилки системи, пов'язані  з порівняно короткочасними
перехідними процесами в ній, практично не впливають на значення СКП, тобто помилки, усередненої
за нескінченно великий проміжок часу. На практиці ж часто зустрічаються системи, що працюють на
невеликому проміжку часу, коли не можна знехтувати помилками, пов'язані з перехідні процесом. Як
правило, якщо параметри системи обрані з умови отримання мінімуму СКП на великому проміжку
часу, то замкнута система має слабо загасаючий перехідний процес. Тому на практиці завдання про
раціональний вибір оператора системи вирішують не на основі чистого принципу мінімуму СКП, а з
урахуванням помилок в режимі перехідних процесів.

Список літератури
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Останнім часом в  усьому світі  більш актуальним стає  питання  проблеми,  з  використання
енергоресурсів.  Прогресуюче  зникнення  традиційних  видів  палива,  яке  спостерігається  повсюду,
змушує  людей  шукати  альтернативні  джерела.  На  даному  етапі  впровадження  технологій,  що
використовують  альтернативні  джерела  енергії,  є  пріоритетною  задачею  розвитку  енергетики  в
багатьох країнах світу.

Дослідження  у  сфері  альтернативної  енергетики  сьогодні  проводяться  зазвичай  в
економічному  та  технічному  аспектах  такими  науковцями,  як  Т.  Желізний,  Г.  Гелетуха,  
П. Капустенко, Л. Товажнянській та інші. 

Дана  робота  є  коротким  але  обширним  оглядом  стану  та  перспектив  енергоресурсів  для
людства. В статті розкривається питання використання альтернативних джерел енергії  не тільки в
Україні,  а  й  в  світі.  Висвітлюються  найбільш  розповсюджені  види  системи  електропостачання
альтернативних джерел енергії в Україні, доцільність їх використання.

«Енергія»,  як  поняття  у  своєму  розвитку  пройшло  не  одну  стадію.  На  першій  стадії
створювалася загальнотеоретична база уявлень про місце енергії в системі об’єктів навколишнього
світу, її вплив на Всесвіт. На другій стадії енергія розглядається природничими науками (фізикою,
математикою,  природознавством)  як  об’єкт  навколишнього  світу,  досліджується  як  фізичний
феномен, виявляються її особливості та характеристики. Третьою стадією розвитку поняття «енергія»
виступає уявлення про неї з економічної та правової точок зору як самостійного об’єкта відносин.
Необхідність  купівлі-продажу  енергії,  поставили  питання  щодо  права  власності  на  енергію  та
необхідності визнання її річчю, товаром (об’єктом).

Кваліфікація  енергії  як  об’єкта,  з  точки  зору  закону  припускає  застосування  прийому
юридичної фікції, що передбачає визнання відомого неіснуючого факту таким, що юридично існує.
Отже, на енергію поширюється штучний правовий режим речей, що дозволяє застосувати до обороту
енергії засоби, характерні для обороту товарів речової форми [1].

Національною  енергетичною  стратегією  України  до  2030  року  передбачено  значне
збільшення  частки  нетрадиційних  та  відновлювальних  джерел  енергії  в  енергетичному  балансі
країни.  Основними  напрямками  подальшого  розвитку  відновлюваної  енергетики  є  використання
енергії  вітру,  сонця,  малих  річок,  геотермальної  енергії,  енергії  довкілля  (застосування  теплових
трансформаторів) та біомаси.

Слід зазначити, що вже достатньо зроблено в даному напрямку: розроблені різні конструкції
установок,  що працюють на  сонячній,  вітровій,  геотермальній  енергіях,  енергії  біомаси та  інших
численних  відновлювальних  джерелах,  не  дивлячись  на  все  це,  інтенсивно  ведуться  наукові
дослідження.  Одним  із  найпопулярніших  способів  вироблення  електроенергії,  це  за  допомогою
електростанцій  на  сонячних  елементах,  які  застосовується  сьогодні  практично  у  всьому  світі.
Сьогодні  вони можуть  використовуватися,  як  додаткові  джерела  електроживлення,  що працюють
спільно  з  іншими  або  повністю  автономними  джерелами.  Існують  АСЕ  зі  стабілізованою  та
нестабілізованою вихідним напругами [2].

Функціональні схеми автономних сонячних електростанцій складаються з сонячних батарей,
необхідної  потужності  -  для  перетворення  сонячного  світла  в  електроенергію;  імпульсних
перетворювачів  постійної  напруги  -  для  приведення  плаваючого  напруги  сонячних  модулів  і
акумуляторних батарей до стабільного напруги і зарядки акумуляторних батарей, які можуть бути
об'єднані  в  контролер  заряду-розряду  акумуляторних  батарей;  акумуляторних  батарей  -  для
акумулювання  і  зберігання  електроенергії;  автономного  інвертора  напруги  -  для  перетворення
постійного струму в змінний 220 В і живлення побутових електроприладів.
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Рисунок 1. Схема автономної сонячної електростанції

Для  зручності  подання  розрахунку  потужності  автономних  сонячних  електростанцій,
розділимо на сім основних етапів. 

Етап  1.  Розрахунок  вихідної  потужності  АСЕ.  При  проектуванні  автономної  сонячної
електростанції спочатку складається список всіх споживачів електроенергії, попередньо з’ясувавши
їхню  споживану  потужність  і  напругу.  Всі  споживачі  у  процесі  проектування  підключаються
«безпосередньо»  до  основної  шини  або  до  додаткової  шини  харчування  (тобто  до  окремої
акумуляторної батареї АСЕ). За основну шину харчування, приймається шина, до якої в нічний час
доби підключається акумуляторна батарея АСЕ або безпосередньо, або через підвищувальний ІППН.
У  разі  присутності  споживачів,  з  різними  типами  навантажень  і  значеннями  напруг  харчування
необхідно перерахувати їх потужності на основну шину харчування АСЕ. Тоді потужності окремих
навантажень на основну шину розраховуються за формулою:

,                                                                          (1)

де Pн, i - потужність i-го споживача; Pос, i - потужність i-го споживача, перерахування на
основну шину АСЕ; ni - ККД i-го автономного інвертора напруги або i-го імпульсного перетворювача
постійної напруги для споживачів, відповідно, змінного і постійного струмів.

Етап  2.  Розрахунок  ємності  акумуляторної  батареї  АСЕ.  Енергія  (енергоємність)
акумуляторної батареї визначається як добуток її ємності на номінальну напругу. Ємність показує
потенціал акумуляторної батареї, тобто скільки часу вона зможе живити навантаження, якщо буде
повністю заряджений. Ємність вимірюється в ампер-годинах. У міру розряду напруга і енергоємність
акумуляторної батареї знижуються. Витрата ємності ∆С акумуляторної батареї АСЕ за час живлення
навантаження ∆tнв визначається як:

,                                                      (2)

де Pн – номінальна потужність навантаження; Uн – номінальна напруга навантаження; ∆tнв -
інтервал нічного часу доби (в літній час ∆tнв = 10 год, взимку - ∆tнв = 16 год); ∆tдв - інтервал денного
часу доби.

Етап  3.  Розрахунок  потужності  зарядного  пристрою  АСЕ.  Зарядка  акумулятора  -  процес
зворотний  розрядці  акумулятора  -  під  час  зарядки,  акумулятор  запасає  енергію,  харчуючись  від
зовнішнього джерела струму або сонячної батареї. Після повної зарядки акумулятор накопичує заряд,
що дорівнює ємності  акумулятора.  Для  заряду акумулятора  необхідно мати максимальний струм
заряду Imax, зар = 0,2С/1ч і максимальне вихідна напруга зарядного пристрою Umax, зар = 16,5 В. У
загальному  випадку  акумуляторна  батарея  автономної  сонячної  електростанції  складається  з  n
послідовно  включених  одиночних  акумуляторних  батарей.  В  цьому  випадку  вихідна  потужність
зарядного пристрою дорівнює:
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.                                              (3)

Етап  4.  Розрахунок  потужності  основною шини  АСЕ.  Для  правильного  вибору  перетину
основної  шини  та  визначення  потужності  сонячних  батарей  АСЕ  необхідно  знати  пропускну
потужність  основної  шини.  Пропускна  потужність  основної  шини  АСЕ  визначається,  як  сума
потужностей навантаження і заряду акумуляторної батареї:

,                                                                      (4)

де Pн - потужність навантаження АСЕ; Pзу - потужність зарядного пристрою АСЕ; n2 -ККД
зарядного пристрою АСЕ.

Етап  5.  Розрахунок  потужності  сонячних  батарей  АСЕ.  Розрахунок  потужності  сонячних
батарей необхідний для правильного їх вибору і забезпечення необхідним кількість електроенергії
автономної сонячної електростанції. Необхідна потужність вираховується співвідношенням:

,                                               (5)

де n1 - ККД імпульсного перетворювача постійної напруги понижувального типу.
Для  підрахунку  номінальної  потужності  фотоелектричного  модуля,  необхідно  дізнатися

значення сонячної  радіації,  за  певний період і  розділивши його на 1000,  одержимо умовний час,
протягом якого сонце світить, як би з інтенсивністю 1000 Вт / м2

,                                                                       (6)

де Е - значення інсоляції за обраний період; k - коефіцієнт, що дорівнює 0,5 і 0,7 в літній та
зимовий періоди, відповідно.

Етап  6.  Розрахунок  ККД  АСЕ.  Оцінка  ефективності  роботи  автономної  сонячної
електростанції визначається коефіцієнтом корисної дії. ККД АСЕ визначається співвідношення:

 .                                                              (7)

Етап  7.  Вибір  автономних  інверторів  напруги  АСЕ.  При  виборі  правильного  інвертора
необхідно порахувати все сумарне навантаження приладів, що підключаються до нього, і збільшити,
як мінімум, на 30% отриману потужність. Вибраний на цю потужність інвертор, дозволить запускати
додаткові електроприлади.

На сьогодні  джерела енергії  та  їх  розвиток в Україні,  аналіз  існуючих та  розробка  нових
систем електропостачання з  нетрадиційними та відновлювальними джерелами енергії  -  є  одним з
основновних шляхів розвитку, який  представляє інтерес для науки, оскільки, може бути реальною
конкурентною перевагою тих країн, що можуть ефективно їм скористатися.
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Анотація.  Проведен  аналіз  використання  відновлювальних  джерел  енергії  у  галузі
відновлювальної  енергетики.  Наведено  переваги  і  недоліки  використання  традиційних  і
нетрадиційних відновлюваних джерел енергії.

Успішний  розвиток  промисловості,  сільського  господарства,  прогрес  і  підвищення  рівня
комфортності в суспільстві не може бути реалізоване без збільшення рівня споживання енергії.

В даний час основним видом палива в енергетиці залишається нафта,  вугілля і  газ (дрова
використовуються  тільки  для  опалення).  Викопні  палива  є  більш  дешевими,  їх  видобуток  і
транспортування  більше піддається  індустріалізації,  ніж деревина.  Обсяги споживання  викопного
палива зростає в геометричній прогресії. За даними М. А. Столєтова за першу половину ХХ століття
споживання  енергії  на  Землі  на  душу населення  подвоїлося.  Протягом наступних двадцяти п'яти
років відбулося збільшення населення Землі в 2,3 рази і збільшення споживання енергії в два рази
(абсолютна витрата енергії в дев'ять разів).

При цьому вже практично витрачені найбільш близько розташовані запаси викопного палива.
Тому  нафту,  вугілля,  газ  доводиться  видобувати  у  важкодоступних  місцях  з  великими

матеріальними витратами.
Отримання енергії лише за рахунок традиційних видів палива – нафти, вугілля і природного

газу призводить до скорочення їх запасів і забруднення навколишнього середовища.
Cпалювання все зростаючих обсягів вуглеводневої палива, скорочення загальної площі лісів

на  Землі  призводить  до  збільшення  поглинання  атмосферою  теплового  випромінювання  і  як
результат – до збільшення середньої температури поверхні Землі, танення великої маси полярних
льодів, до затоплення прибережних територій. 

При цьому спалювання викопного палива призводить і  до забруднення атмосфери, грунту,
водойм, до парникового ефекту і, як результат, до зниження теплового випромінювання з поверхні
Землі.

За  прогнозами  експертів  світові  запаси  вуглеводневого  палива  достатні  лише  на  кілька
десятків років.

Із зазначених причин актуальним і пріоритетним напрямкам розвитку енергетики є широке
освоєння екологічно чистих поновлюваних джерел енергії.

Широке  використання  відновлюваних  джерел  енергії  не  чинить  негативного  впливу  на
навколишнє середовище, є екологічно чистим і, як правило, повсюдно доступним видом енергії (із-за
більш рівномірним розподілом по території  Землі  на відміну від викопних вуглеводневих палив),
сприяє  підвищенню  енергетичної  безпеки  багатьох  країн,  зниження  залежності  від  імпорту
енергетичних ресурсів.

Енергетичні  ресурси  Землі  діляться  на  поновлювані  (рис.1)  і  непоновлювані  (вуглеводно
паливо, що добувається - вугілля, нафта, газ, горючі сланці; ядерне паливо – уран та інше, ядерний
синтез). 
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Рис. 1. Поновлювані енергетичні ресурси планети Земля

Геотермальна  енергія  досить  в  сьогоднішній  час  не  представляє  технічно  можливим  її
значний вклад в загальне вироблення енергії в глобальних масштабах.

У випадках, коли висота приливів і відливів досягає декількох метрів, гравітаційна енергія
(приливів і відливів) в обмеженій кількості ефективно може бути використана .

Перше серед поновлюваних енергоресурсів займає енергія сонячного випромінювання(рис.2).
Сонячна енергія доступна повсюдно. Ефективне її практичне використання ускладнено із-за відносно
невеликої щільності випромінювання з розрахунку на одиницю площі приймача.

Рослини при фотосинтезі поглинають невелику частину сонячного випромінювання.
Вугілля,  нафта,  газ  утворюються  в  перебігу  мільярдів  років  з  перегнилих  рослин.  Оцінка

запасів органічного і ядерного палива , що існують в даний час, не досить визначена.
Встановлена потужність електрогенеруючих установок на ВІЕ за інформацією [1] в 2007 р.

досягла 240 ГВт (5% сумарній потужності всіх електрогенеруючих установок в світі. 
Енергія  повітряних  мас  –  вітрових  повітряних  потоків  є  результатом  сонячного

випромінювання [1] (близько 3600 ТВт – рис 2). Потенційно енергія вітрових потоків може повністю
задовольнити енергетичні потреби челове5чества, складові близько 7 ТВт [1].

Енергія вітру – екологічно чисте і практично невичерпне джерело енергії. Вітроелектростанції
не виробляють шкідливих відходів, забруднень ("парникових", чадних газів, оксидів азоту і сірки),
знижують залежність від традиційно промислової електромережі.

При  цьому  мають  місце  і  недоліки:  вітер  є  нестійким  джерело  енергії;  критичність  до
сильного вітру, грози, урагану; вітроелектростанції шумні, створюють перешкоди (радіо, повітряне
ослаблення), вимагають великих площ.

Біологічні  речовини  накопичують  енергію  шляхом  фотосинтезу  (рис.  1)  вилучення  її  з
сонячного випромінювання.

Біомаса є відновлюваним джерелом енергії. Електростанції на біопаливі можуть працювати
безперервно (на відміну від сонячних і вітряних) з виділенням незначної кількості  забруднюючих
атмосферу оксидів сірки, істоту менше, ніж при використанні традиційного палива - вугілля, нафти і
газу.

Гідроелектростанції  практично  не  забруднюють  навколишнє  середовище,  використовують
водний потік як джерело енергії.
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Рисунок 2- Енергетичний баланс планети Земля

В якості недоліків гідроелектростанції можна виділити вимоги значних мас води, перепади
висот, будівництва платини, штучного водосховища, значних витрат на спорудження.
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АНАЛІЗ СТАНУ ТА НАПРЯМКІВ РОБОТИ ПАТ "УКРПОШТА" 
НА ПЛОЩИНІ СОЦІАЛЬНОЇ КОМЕРЦІЇ

В  рамках  концепції  популярності  електронних  ресурсів  та  платформ  спілкування  між
користувачами із використанням методів моніторингу та наукового експерименту були досліджені
матеріали  нових  можливостей  соціальних  мереж  як  інструменту  просування  компаній.  Ціллю
магістерської  роботи було виявити  вплив  соціальних комерції  на  поширення  бренду,  збільшення
продаж та авторитетності логістичних операторів «Укрпошти» та «Нової Пошти». 

Найпереконливішим доказом на користь соціальної комерції спостерігається постійний ріст
користувачів, збільшення проведення часу в інтернеті та об’єми онлайн покупок з кожним наступним
роком.  Кількість  користувачів  соціальних  мереж  в  світі  перевищило  три  мільярди  користувачів.
Аудиторія  соцмереж росте зі  швидкістю один мільйон користувачів в  день.  Доступ до Інтернету
мають 3,819 мільярда чоловік, що становить понад 51 відсотки населення планети. Так приведено
приріст попита користування за 2017 рік український e-commerce виріс на 30% і досяг 50 млрд грн.
Його  мала  частка  в  3,5%  від  загального  роздрібного  товарообігу  України  не  заважає  сегменту
динамічно  зростати.  Показники  онлайн-магазинів  поліпшуються  з  року  в  рік:  e-commerce
перебудовується відповідно до очікувань і запитів споживачів, експериментує з форматами, копіює
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міжнародні моделі бізнесу, тісно переплітається з роздрібними форматами і мультиканальністю. Під
час 2018 року спостерігається його зростання до 65 мільярдів. 

Вдалося  з'ясувати,  що  юзери  соціальних  мереж,  незалежно  від  гендерних,  соціальних  і
вікових  відмінностей  використовують  інтернет  платформи  не  тільки  для  спілкування,  а  й  як
незамінний інструмент громадського взаємодії і стали формувати образ життя. В місяць «Укрпошта»
обробляє від 6 тис. до 9 тис. звернень у соціальних мережах. На даний момент це найефективніший і
оперативний канал зв'язку з компанією. Середній час реагування на запит клієнта в робочі години —
7  хв.  Для  фізичних  осіб  створено  мобільний  додаток  і  чат-ботів  в  Viber,  Telegram  і  Facebook
Messenger.  Для  малого та  середнього бізнесу -  особистий кабінет  на  сайті.  Для  представників  e-
commerce - API-інтеграція.

Наразі соціальні мережі перетворюються на сервісну платформу. Інтернет однаково гарний
для будь-якого виду торгівлі, головне питання полягає тільки у використанні потрібних інструментів
продажу і каналів залучення потенційних покупців. Самі по собі розкручені акаунти в соціальних
мережах — це вже цілком ефективні і дієві інструменти продажів. Соціальні мережі стали не тільки
каналом комунікації, а й першим рівнем воронки продажів. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ
 ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ПАТ «УКРПОШТА»

Анотація.  Розглядається  доцільність  впровадження  сучасних  методів  підвищення
кваліфікації працівників ПАТ «Укрпошта».

Будь-яка компанія, щоб бути успішною, має турбуватися про власний персонал. Звичайно,
важливих складових багато, повинно враховуватися все: маркетинг, логістика, але співробітник —
понад усе. На сьогоднішній день багато компаній вирощують професіоналів власноруч, підвищуючи
їх  кваліфікацію  шляхом  навчання.  Саме  тому  використання  сучасних  та  ефективних  методів
навчання є вкрай важливим критерієм для функціонування будь якого підприємства.  

Працівники в сучасних умовах повинні бути високоосвіченими, володіти високою загальною
культурою,  стратегічним мисленням,  ерудицією,  критичним мисленням та  емоційним інтелектом.
Організація професійного розвитку стала однією з основних функцій управління персоналом. 

Згідно з результатами досліджень вчених з Гарвардського університету, які свідчать про те,
що навички успішного працівника складаються на 80% - комунікативні навички, 20% - професійні
навички. Враховуючи тенденції  на ринку України та закордоном, нова команда керівництва ПАТ
«Укрпошта» визначила пріоритетним напрямом впровадження єдиної системи навчання персоналу.
Освіта і навчання персоналу повинні бути безперервними і забезпечувати необхідний професійний
розвиток.

Тому постає питання які сучасні методи та форми навчання потрібно впроваджувати задля
забезпечення  безперервного  підвищення  кваліфікації  працівників.  Навчання  персоналу  дозволяє
вирішувати основні завдання як в інтересах товариства— підвищення ефективності і якості праці, так
і  в  інтересах  людини  підвищується  рівень  життя,  створюється  можливість  для  реалізації  своїх
здібностей. Працівник стає конкурентоспроможним на ринку праці, а рівень освіти є одним із трьох
показників,  що  формують  індекс  розвитку  людини,  куди  входять  показники  тривалості  життя  та
доход на душу населення.
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Професійним  розвитком  можна  назвати  системний  процес,  який  включає:  підвищення
кваліфікації,  розвиток  кар’єри,  професійне  навчання.  Реалізація  концепції  розвитку  працівників
передбачає  створення  гнучкої  системи  професійного  навчання,  направленої  на  вирішення
стратегічних завдань товариства. Навчання та освіта виконують об'єднуючу роль в досягненні цілей.
Невипадково управління професійним розвитком посідає значне місце в роботі лінійних керівників,
оскільки вони добре знають рівень знань, здібностей, умінь своїх підлеглих [1].

Основні  принципи  і  напрями  формування  та  розвитку  системи  корпоративного  навчання.
Навчання в ПАТ «Укрпошта» повинно бути:

– продуктивним
– високоякісним
– повністю відповідати внутрішнім запитам
Система підготовки персоналу базується на принципах,  які  повинні забезпечувати надійну

роботу ПАТ «Укрпошта», а саме:
– визначення потреби при підготовці персоналу і встановлення пріоритетів;
– мотивація персоналу;
– робота на клієнта, як основна мотивація навчання для персоналу;
– забезпечення якості підготовки персоналу;
– відбір ефективних методів підготовки персоналу;
– використання системного підходу при підготовці персоналу;
– безперервності навчання;
– гнучкість процесу навчання;
– наближення навчання до робочих місць/задач/потреб;
– доступність;
– інформатизація процесу.
Навчання  дорослих  людей  та  навчання  дітей  суттєво  відрізняються.  Для  навчання  дітей

використовується наука педагогіка, а для навчання дорослих – андрагогіка.
Дослідження, проведені Новелсом (Knowles), показали, що педагогічні методи не ефективні в

навчанні категорії  учнів від 12 років.  У зв'язку з цим, говорячи про навчання дорослих, сьогодні
нерідко можна почути нове поняття - «андрагогіка».

Андрагогіка  (в  перекладі  з  грецької  андрос  -  доросла  людина,  чоловік;  агогейн  -  вести,
«ведення дорослої  людини») -  це наука,  яка розкриває теоретичні  та  практичні  аспекти навчання
дорослої  людини протягом усього життя.  Вперше цей термін був вжитий в 1833 році  німецьким
вченим, істориком А. Капп. 

Андрагогіка  в  широкому  розумінні  цього  поняття  -  це  наука  про  способи  самореалізації
особистості протягом усього життя. Не секрет, що деякі люди «знаходять себе» і розкриваються в
молодому віці, а багатьом необхідно накопичити досвід, знання та практичні навички для того, щоб
проявити себе повною мірою. Саме андрагогіка приходить на допомогу, допомагаючи особистісному
зростанню людини і розкриваючи його прихований потенціал. «Non scholae sed vitae discimus» - «Не
для школи, а для життя ми вчимося» - говорив Сенека. Сучасна людина не може собі дозволити один
раз отримати освіту, а потім 30 - 40 років працювати згідно з готовою формулою [2].

Згідно  з  принципами  андрагогіки,  дорослій  людині  належить  провідна  роль  в  процесі
навчання.  Будучи особистістю,  людина ставить перед собою конкретні  цілі  навчання і  прагне до
самостійності, самореалізації та самоврядування.

Основні положення андрагогіки:
1.  Доросла людина має професійний і життєвий досвід, знання, вміння, навички, які повинні

бути використані в процесі навчання.
2. Доросла  людина  шукає  якнайшвидшого  застосування  отриманих  при  навчанні  знань  і

вмінь.
3. Процес  навчання  в  значній  мірі  визначається  тимчасовими,  просторовими,  побутовими,

професійними, соціальними факторами, які або обмежують, або сприяють.
4. Процес навчання організований у вигляді спільної діяльності того, хто навчається і навчає

на всіх його етапах
Отже, можна припустити, що саме за андрагогіки майбутнє освітнього процесу в цілому. Вже

сьогодні  в ПАТ «Укрпошта» створено управління навчання та професійної підготовки персоналу, в
завдання якого входить навчання і  підвищення кваліфікації  співробітників.  І  всі  заходи навчання
розробляються відповідно до андрагогіки.
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Перелік видів навчання в ПАТ «Укрпошта» наведений нижче.

Вид навчання / діяльності Результат
ОБОВ'ЯЗКОВЕ НАВЧАННЯ
– Охорона праці
– Пожежна безпека
– Фінансовий моніторинг , тощо.

Допуск до роботи
Підтвердження кваліфікації

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ
1. Підготовка персоналу
– перше робоче місце (після ВНЗ)
– введення в посаду (зміна професії)

Підготовлений виробничий персонал, який може
якісно  надавати  послуги,  знає  продукти  /
послуги /процеси

2. Перепідготовка персоналу
– переведення на іншу посаду
– зміна професії у межах Укрпошти

Витрачається  менше  часу  на  підготовку
персоналу,  закриття  вакансій  внутрішніми
кандидатами, кар’єрне зростання

3. Підвищення кваліфікації
– підвищення класності (робітничі професії)
– підвищення  кваліфікації  керівників,
професіоналів, фахівців 

Філія  Укрпошти  має  висококваліфікований
конкурентоспроможний персонал

ЗАПРОВАДЖЕННЯ  НОВИХ  ПОСЛУГ  ТА
ПРОЦЕСІВ/ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗМІН
– вивчення  нових  продуктів,  процесів,
технології  надання  послуг,  автоматизованих
систем
– ознайомлення  зі  змінами  у  продуктах,
процесах,  технології  надання  послуг,
автоматизованих системах

Персонал філії  Укрпошти своєчасно готовий до
змін, знає нові продукти, процеси.
Персонал ознайомлений зі змінами та застосовує
їх у своїй роботі

РОЗВИТОК НАВИЧОК
– формування  вмінь  та  навичок  з
обслуговування  клієнтів,  продажу  продуктів,
роботи у конфліктних ситуаціях тощо
– формування  вмінь  та  навичок  управління
сервісом, персоналом, процесами

Персонал  філії  має  сформовані/відпрацьовані
вміння  та  навички  з  обслуговування  клієнтів
відповідно до корпоративних стандартів

ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗНАНЬ
– контроль  знань,  зріз  знань  (проміжне  та
контрольне тестування)
– кваліфікаційна комісія 
– діагностика  якості  знань,  вмінь,  навичок,
оцінка компетенцій 

Керівники мають систематичну інформацію про
рівень  знань  своїх  підлеглих,  формування
кадрового резерву виробничого штату

АТЕСТАЦІЯ
– атестаційна комісія

Підтвердження  кваліфікації,  відповідність
займаній посаді, переведення на іншу посаду

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ
– співпраця з вищими навчальними закладами
– організація виробничої практики студентів

Формування зовнішнього кадрового резерву

Кількість  працівників  в  ПАТ  «Укрпошта»  станом  на  2018  рік  становить  73 000  чол.  Всі
працівники мають проходити постійне навчання, саме тому в 2017 році було прийняте рішення про
впровадження відділу навчання та  розвитку персоналу у філіях ПАТ «Укрпошта».  Склад відділу:
начальник,  провідний інженер,  інструктор з  виробничого навчання.  Саме ці  відділи забезпечують
навчання  та  розвиток  працівників  у  кожній  філії  відповідно  до  розпоряджень,  які  надходять  з
управління навчання та професійної підготовки.

Працівники  відділів  навчання  та  розвитку  персоналу  обов’язково  мають  пройти  навчання
«Тренінг тренерів» в Головному навчальному Центрі ПАТ «Укрпошта» Зелена Буча. Проходження
тренінгу тренерів надає можливість підвищити навички та вміння проведення тренінгових заходів. 

Однією із стратегічних цілей ПАТ «Укрпошта» є створення самонавчальної компанії, тобто
компанії,  яка  ефективно  та  мобільно  відповідає  на  зміни  бізнес-середовища  шляхом  швидкого
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оволодіння новими знаннями і  вміннями, передачі  та обміном кращими практиками, прискорення
запуску важливих для компанії продуктів та послуг, тощо.

Необхідною умовою функціонування такої організації є добре налагоджений процес передачі
знань всередині компанії. Саме таку місію має виконати проект «Внутрішнє тренерство». В рамках
проекту здійснюватиметься підготовка тренерів з числа співробітників компанії, які в подальшому
будуть проводити навчання для своїх колег.

Проект  «Внутрішнє  тренерство»  вирішує  одразу  декілька  актуальних  для  ПАТ
«Укрпошта» задач:

– Оптимізація витрат на навчання у філіях .
– Створення організації, що самонавчається.
– Формування резерву «агентів змін» у кожній філії.
– Залучення співробітників філій у навчання та передачу досвіду.
– Прискорення запуску важливих для Товариства продуктів та послуг.
– Передача та обмін кращими практиками.
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ОНАЗ ім. О.С. Попова

АВТОНОМНІ І МЕРЕЖЕВІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 
З СОНЯЧНИМИ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИМИ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯМИ

Анотація. Наведено принципи, структури побудови систем електропостачання з сонячними
фотоелектричними електростанціями (автономними і мереженим).

На поверхню Землі щорік потрапляє 1,05∙1018 кВт сонячній енергії. Навіть при використанні
0,125 % цієї енергії можна було б повністю забезпечити сьогоднішні потреби в енергії нашої планети
Земля.Доля  сонячної  енергії  в  загальносвітове  вироблення  електроенергії  в  даний  час  складає
порядка 0,1 %, а серед поновлюваних джерел енергії (ПДЕ) їй належить всього лише близько 1 %.

Проте за останній час темпи приросту потужності на сонячних електростанціях (СЕС) істотно
збільшуються.  Потужність  фотоелектричних  електростанцій  ФЕС  за  період  1996  по  2010  рік
збільшилася з 0,7 до 40 ГВт (в 57 раз – рис.1), а с конца 2010 по 2012 год с 40 до 70 ГВт.

Розрізняють автономні і комбіновані сонячні електростанції СЕС. Автономні СЕС знаходять
використання  в  районах,  де  відсутня  централізована  система  електропостачання  загального
призначення або дуже дорогі джерела загального електропостачання . Окрім цього вони знаходять
використання для електроживлення таких споживачів, як школи, ліцеї, адміністративні будівлі, дачі,
котеджі, офіси, стільникові станції, системи охорони і пожежної сигналізації, освітлення вуличного і
рекламних стендів і т.д.

Вказані споживачі можуть споживати електричну енергію як постійного (24, 48, 110, 220 В)
так і змінного (110, 220 В) роду струму.

Оскільки  сонячне  випромінювання  залежить  від  погодних  умов,  добовою  і  сезонною
циклічністю  і  низькою  щільністю потоку  енергії,  тому  автономні  СЕС  використовують  резервні
джерела  електричної  енергії  (наприклад,  акумуляторні  батареї,  дізельгенератори,  вітряні
генератори…).

На рис. 1 приведені схеми простою автономною потужністю СЕС від 0,01 кВт до 100 кВт, яка
може бути використана для електропостачання пересувних об'єктів або об'єктів, віддалених від ЛЕП.

У  денний  час  споживачі  і  акумуляторні  батареї  АБ  отримують  електричну  енергію  від
перетворювача (сонячною батарей СБ), а в нічний час споживачі отримують електроенергію від АБ,
яка робить електроенергію доступної у будь-який час.
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Рисунок 1. Автономна система електропостачання

В результаті в схемі рис. 1. забезпечується здатність виробляти, нагромаджувати, зберігати
електричну енергію і перетворювати рід струму у будь-який час, незалежно від погодних умов і часу

На  рис.  2  приведена  схема  СЕС,  з'єднання  із  зовнішньою  промисловою  електромережею
(може бути як централізованою –  лінією електропередач,  так  і  локальною,  освіченою дизельною
електростанцією).

Рисунок 2. Системи електропостачання з сонячними електростанціями без використання
акумуляторних батарей (а) і з використанням акумуляторної батареї (б)

СБ перетворює енергію сонячного випромінювання в електричну енергію постійного струму. 
Перетворювач постійної напруги в постійне (ППН) виконує (поєднує) ряд функцій:
 – перетворює постійну  напругу  в  постійну  напругу,  що дорівнює напрузі  акумуляторної

батареї АБ;
 – забезпечує необхідний струм заряду АБ в режимі максимальної потужності СБ;
 – відключає АБ від навантаження в разі розряду АБ до допустимої мінімальної напруги.
Инвертор І забезпечує перетворення постійної напруги в змінне.
Сонячні  панелі  перетворять  частину  сонячного  випромінювання  в  постійний  електричний

струм.
Сонячні  батареї  складаються  із  сполучених  між  собою  модулів  (панелей).  Модулі

складаються з напівпровідникових фотоелектричних перетворювачів ФЕП.
Сонячні панелі складаються з напівпровідникових фотоелектричних перетворювачів ФЕП –

фотоелементів,  які  здійснюють одноступінчате пряме перетворення сонячної енергії  в  електричну
енергію. Фотоелементи з'єднуються в модулі (панелі), а модулі з'єднуються один з одним.

Фотоелементи  (фотоелектричні  елементи)  –  вигляду  напівпровідникових  діодів,  здатні
перетворювати видиме світло, ультрафіолетове і інфрачервоне випромінювання в електрику.

Для  виготовлення  фотоелементів  використовують  напівпровідниковий  кремній,  легований
миш'яком і бором. Останнім часом з'явився перспективний конкурент для кремнію – арсенід галію.

Найбільш поширені типи сонячних батарей, фотоелементи яких (кременеві, фотогальванічні
елементи) виробляються з особливим чином обробленого кремнію.

Кременевий фотогальванічний елемент виготовляється  з кремнію двох типів: кремнію р-тіпів
(дірковий) і n-типу (електронний).
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Поверхня дотику двох типів матеріалу є електронно-дірковою і називається  р-п переходом
(електронно-дірковим переходом).

Для забезпечення попадання світла безпосередньо на кремній р-типу верх елементу прозорий
(за рахунок використання захисної поверхні із скла).

Електроди виконані: позитивний у вигляді металевих ребер жорсткості, сполучених тонкими
дротами, негативний електрод у вигляді металевої підкладки, поверхня якої знаходиться у контакті з
поверхнею кремнію п-типу.

При попаданні променевої енергії на  р-п перехід, між матеріалами  р-типу і  п-типу виникає
різниця потенціалів електричної напруги. Якщо до елементу підключити навантаження, то величина
струму змінюватиметься пропорційно яскравості світла, падаючого на р-п перехід.

Величина  струму  в  елементі  (і  в  навантаженні)  при  збільшенні  інтенсивності  освітлення
досягає максимуму, званого струмом Інас. насичення, і залишається на цьому значень при подальшому
збільшенні  інтенсивності.  При  холостому  ході  (при  відключеному  навантаженні)  напруга
фотогальвонічного елементу складає приблизно 0,5 В.Сонячні батареї на його основі мають к.к.д. до
30% з малою залежністю від температури.

Найбільш  широке  використання  знаходять  три  види  сонячних  панелей:  монокристалічні;
тонкоплівкові; полікристалічні.

Монокристалічні панелі виготовляються з чистого кремнію у вигляді монокристалів, їх к.к.д.
складає 17.18%, термін служби 25 років, потужність окремої сонячної панелі може досягати 10.260
Вт, діапазон робочих температур для здобуття оптимальної потужності складає 15…25˚С.

За наявності хмарності їх потужність знижується і при великій хмарності (до 90%) і при малій
хмарності (до 70%).

Полікристалічні  сонячні  панелі  мають  термін  служби  не  менше  20  років,  к.п.д.  складає
10.20%, їх виробництво виготовлення  менш енергоємно і економічно, вони менш критичні до кута
падіння сонячних променів.

Тонкоплівкові  панелі  найбільш дешеві в порівнянні з відомими видами сонячних панелей,
собівартість їх виробництва мінімальна. Вона не критичні до сонячного випромінювання – успішно
працюють  і  при  розсіяному  випромінюванні,  не  вимагають  прямих  сонячних  променів,  вони
рентабельніші,  їх  сумарна  потужність,  що  виробляється  за  рік,  на  10.15%  перевищує  показники
традиційних кристалічних сонячних панелей. При цьому слід зазначити і їх недолік – для установки
тонкоплівкових панелей потрібний в 2,5 разу більше площі, чим для панелей з монокристалічними
панелями.

Тонкоплівкові  панелі  переважно  використовуються  в  системах  електропостачання,  що
генерують електричну енергію безпосередньо в мережу (рис. 3). 

Тонкоплівкові  панелі  із-за  меншого  к.к.д  найефективніше  використовуються  в  системах
електропостачання потужністю вище 10 кВт 

Сонячні панелі з'єднуються або послідовно (для здобуття необхідної напруги), або паралельно
(для  здобуття  необхідної  потужності  і  струму).  При  цьому  із-за  втрат  на  розузгодження,
технологічного розкиду параметрів фотоелементів, сумарна потужність сонячної батареї виявляється
меншою, ніж сума потужностей окремих панелей.

Наприклад, якщо послідовно з'єднати 10 панелей з технологічним розкидом 10%, втрати на
розузгодження складуть близько 6%, а при розкиді 5% вони зменшуються до 2%.

Затемнення однієї панелі (або її частини) в СБ при послідовному з'єднанні панелей виникає “
ефект  гарячої  плями”  –  затінена  панель  (або  її  частина)  починає  розсіювати  потужність,  що
виробляється освітленими панелями (або її частинами), швидко нагрівається і виходить з ладу. 

Для усунення цього ефекту паралельно з кожною панеллю (або її частинами) підключають
шунтуючий діод.
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ПОНОВЛЮВАНІ ТА НЕВІДНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ

Анотація.   Наведено аналіз  енергетичного балансу Землі,  поновлюваних і  невідновлюваних
енергетичних ресурсів планети Земля.

Відповідно до закону збереження енергії енергія не може бути повністю використана. Вона
може бути лише перетворена з одного виду в іншу. Енергія у всіх енергетичних процесах не зникає,
вона  перетвориться.  Енергія,  яку  ми  споживаємо,  як  правило  перетворюється  на  тепло,  яке
розсіюється в довкілля.

Температура Землі відносно стабільна. Це свідчить про деякий баланс енергії, яка потрапляє
(≈ 178000∙1012 Вт [1]) до неї з космосу і зникає від неї в космічний простір. На Землю потрапляє (≈
3∙1012 Вт [1]) енергія приливів із-за гравітаційного впливу (переважно Місяця).Радіоактивний розпад
деяких хімічних елементів усередині земного ядра забезпечує Землю тепловою енергією (≈ 32∙10 12 Вт
[1]).  Приблизно  30%  (≈  52000∙1012 Вт)  сонячного  випромінювання,  що  поступає,  відбивається
атмосферою і поверхнею Землі назад в космос. 

Джерело променевої енергії сонця. Земля знаходиться від Сонця на відстані 149 млн. км. До
Землі потрапляє потік сонячної променевої енергії потужністю біля 21017 Вт зі спектром в діапазоні
від гама випромінювання до метрових радіохвиль. В видимій області сонячний спектр має максимум
в області 430-500 нм. 

Поняття  “світло”  –  випромінювання  в  діапазоні  довжин  хвиль  від  400  до  700  нм.
довгохвильове інфрачервоне випромінювання і  короткохвильове  ультрафіолетове випромінювання
примикають  до  видимого  діапазону  і  переносять  велику  енергію,  незважаючи  на  те  що  вони  є
невидимими.

Сонячне випромінювання при проходженні через атмосферу послаблюється масою атмосфери
(парами  води  –  хмарами  (інфрачервоне  випромінювання),  озонами  (ультрафіолетове  випроміню-
вання),  частинками  пилу,  попелу,  диму,  аерозолів,  молекулами  газів).Всі  поглинання  сонячного
випромінювання в атмосфері Землі утворюють поняття – оптична щільність атмосфери. В космач-
ному просторі на верхній межі атмосфери інтенсивність випромінювання становить 1360 Вт/м2.

Сонячне випромінювання в діапазоні оптичних частот має квантовий характер і подвійність
природи світла – хвильова і корпускулярна.

Фотон-квант  електромагнітного  випромінювання  є  часткою  з  нульовою  масою  спокою  і
швидкістю, що дорівнює швидкості світла, що не має ні електричного заряду, ні магнітного моменту.

Фотони створюють процеси випромінювання, поглинання, пружного розсіювання енергії при
електромагнітній взаємодії з усіма елементарними частинками.

В  атмосфері  Землі  надходить  близько  2∙1017 Вт  інтегрального  потоку  сонячного
випромінювання. При цьому тільки 3∙1013 сумарної встановленої потужності реалізовано в світі.

Сонячне випромінювання,  проходячи через  атмосферу прямими променями,  проте  досягає
земної  поверхні  у  вигляді  прямого  і  розсіяного  випромінювання.  Розсіяне  випромінювання,  на
відміну від прямого випромінювання, не піддається концентрації і управлінню [Тарнижевский Б.В.
Определение показателей работы солнечных установок в зависимости от характера рационального
режима].

Відносно  мала  щільність  енергетичних  потоків  сонячного  випромінювання  біля  поверхні
Землі (не перевищує 1000 Вт/м2) знижує ефективність використання сонячної енергії, збільшує площу
і вартість сонячних генераторів.

На рис. 1. показані основні процеси [1], що характеризують енергобаланс планети.
Тенденція  збільшення  загального  рівня  вуглекислого  газу  в  атмосфері  (із-за  спалювання

зростаючих об'ємів вуглеводневого палива, що добувається, і із-за скорочення загальної площі лісів
на Землі) призводить до збільшення поглинання атмосферою теплового випромінювання, що веде до
збільшення середньої температури поверхні Землі. Це призводить до збільшення танення величезної
маси полярного льоду, до затоплення прибережних територій.
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Рисунок 1. Енергетичний баланс планети Земля

Слід зазначити, що до ХІХ ст темпи зростання використання енергії складає порядка 1% в рік.
Після  початку  промислової  революції  темпи  зростання  енергоспоживання  істотно  збільшилися  –
дістали величезне прискорення. Як основні чинники можна виділити відносно низьку ціну нафти,
бурхливий розвиток економік країн, що розвиваються, зростання народонаселення планети (близько
1,4%  в  рік).  Наприклад,  сьогодні  використовується  для  сільськогосподарських  потреб  10%  всіх
земель  на  планеті  (орні  землі).  Для  збільшення  продуктивності  сільськогосподарських  грунтів
використовують  добрива.  Збільшення  їх  об'ємів  приводить  до  необхідності  розвитку  достатнього
енергоємного виробництва добрива приводить до відповідного зростання енергоспоживання.

Енергетичні ресурси Землі діляться на поновлювані і не поновлювані  (рис. 2).
Геотермальна енергія досить давно використовується (Ісландія, Нова Зеландія, США, Росія).

Проте в сьогоднішній час не представляє технічно можливим її значний вклад в загальне вироблення
енергії в глобальних масштабах.

Гравітаційна енергія  (приливів і  відливів)  ефективно може бути використана  в  обмеженій
кількості – у випадках, коли висота приливів і відливів досягає декількох метрів. Енергія сонячного
випромінювання  займає  перше  серед  поновлюваних  енергоресурсів.  Сонячна  енергія  доступна
повсюдно.  Ефективне  її  практичне  використання  ускладненоіз-за  відносно  невеликої  щільності
випромінювання з розрахунку на одиницю площі приймача.

Невелику частину сонячного випромінювання поглинають рослини при фотосинтезі.
Вугілля, нафта, газ утворюються в перебігу мільярдів років з перегнилих рослин. Що існують

в даний час оцінка запасів органічного і ядерного палива не досить визначена.
За інформацією [1] в 2007 р. встановлена потужність електрогенеруючих установок на ВІЕ

досягла 240 ГВт (5% сумарній потужності всіх електрогенеруючих установок в світі. 
Вартість  технологічного  устаткування  для  всіх  джерел  енергії  пропорційна  встановленій

потужності.  Виручка  від  продажу  енергії  пропорційна  кількості  виробленої  енергії.  Відношення
виробленої за певний період часу енергії  до енергії,  яка могла б бути отримана при безперервній
роботі  за  такий  же  період  роботи  при  номінальному  режимі  є  коефіцієнтом  використання
встановленої потужності (КВУП) пристрою [1].

Найвищий  КВУП  мають  атомні  станції,  найнижчий  –  ветроелектростанциі  (із-за
нестабільності швидкості вітру). Сонячні установки також мають невисокий КВУП (причина: нічний
час, погодні умови). Близько 85% всіх енергоустановок працюють на викопному органічному паливі.

В  даний  час  майже  вичерпані  найбільш  доступні  родовища  дешевих  і  тих,  що  легко
добуваються із земних надр нафти і природного газу. Це приводить до збільшення і економічних
витрат і до екологічної проблеми – до величезних викидів шкідливих речовин в атмосферу, зростає
вміст  вуглекислого  газу  в  атмосфері,  що  веде  до  глобального  потепління,  підвищенню середній
температури Землі, парниковому ефекту.
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а)

б)

Рисунок 2. Енергетичні ресурси планети Земля: поновлювані (а) і непоновлювані (б)
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РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПЕРІОДИЧНИХ ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ 
ЗА ПЕРЕДПЛАТОЮ ПАТ «УКРПОШТА»

Анотація. Розглядається  існуюча  організація  розповсюдження  періодичних  друкованих
видань  та  варіанти  покращення  діючих  маршрутів  доставки  періодичних  друкованих  видань  за
передплатою для підвищення якості надання послуг поштового зв’язку.

Традиційною формою отримання інформації для українського читача вже багато десятиліть є
передплата  періодичних  друкованих  видань.  Тому  розповсюджувачу   періодики,  Публічним
акціонерним  товариством  «Укрпошта»  (ПАТ  «Укрпошта»),  основним  завданням  є  своєчасна
доставка  передплатнику.  Для  задоволення  потреб  юридичних  та  фізичних  осіб  Державне
підприємство по розповсюдженню періодичних видань «Преса» (ДП «Преса») видає каталоги,  які
поєднують в собі близько 4 500 видань України і більше 2 000 тисяч зарубіжних видань 29 країн
світу.
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Існуючa мережa об’єктів поштового зв’язку нaціонaльного поштового оперaторa нaдзвичaйно
зaтрaтнa і знaчно перевищує попит нaселення нa послуги поштового зв’язку. Нa сьогоднішній день,
Укрпоштa, відзнaчaє зменшення поштових потоків і впровaджує реформи в сфері оргaнізaції нaдaння
послуг, оптимізaції мережі, підвищення ефективності персонaлу тa поліпшення якості його роботи.
Тому,  основною  зaдaчею  Укрпошти  є  оптимізaція  мережі  поштового  зв’язку,  вдосконaлення
поштових мaршрутів, переходів нa всіх ділянкaх технологічного процесу ( від прийому до вручення
періодичних друкованих видань), до комплексної aвтомaтизaції тa мехaнізaції виробничих процесів,
зменшення термінів достaвки періодичних друкованих видань за передплатою. Також, для утримaння
поштової мережі мaє здійснювaтися поступове зниження зaтрaт.

Перспективи розвитку періодичних друкованих видань залежать в першу чергу від покупців.
В наш час є розвиток інформаційних технологій та Інтернету. Різноманітні гаджети з кожним роком
стають все більш доступними, а зацікавленість до періодичних друкованих видань зменшується, але
Укрпошта теж не стоїть на місці і удосконалює процес розповсюдження періодичних видань.

Тільки для однієї доставки передплаченої преси постійним читачам, Укрпошта використовує
4  тис.  автомобілів,  які  проїжджають  понад 300  тис.  км  магістральними та  внутрішньообласними
маршрутами

Але досить залишається проблемне питання, що собівартість виробництва зростає не по днях,
а  по годинах,  а  прибутки зменшуються в  зв'язку  з  падінням тиражів видань.  Основна причина –
економічно не вигідно працювати в селах, так як із падіння тиражів періодики приводить до того, що
в середньому, кожне відділення зв’язку в місяць зазнає збитків майже на три тисячі гривень. Та й
доставка  газет  та  журналів  до  своїх передплатників приходить із  затримкою в декілька  днів,  що
викликає бурю незадоволення споживачів даної послуги.

Існуючі в Україні тенденції падіння тиражів періодичних друкованих видань та доставки до
передплатників  з  запізненням  варто  шукати  шляхи  підвищення  ефективності  розповсюдження
періодичних видань в Україні. 

Одним  із  напрямків  оптимізації  загальних  витрат  на  розповсюдження  періодичних
друкованих видань це запровадити децентралізацію друку газет та журналів, при цьому, визначити
пункти друкування газет та журналів та оптимізувати маршрути перевезення друкованих видань до
центрів  поштового зв’язку,  відділень поштового зв’язку,  які  здійснюють доставку цих видань до
передплатника. Також необхідно розробити графіки для доставки періодичних видань та поштових
відправлень  по  селах,  які  узгоджені  з  графіком  виходу  насамперед  місцевих  газет,  що  наддасть
можливість більш вчасно отримувати передплачені видання абонентам сільської місцевості. 

При децентралізованому методі друкування газети прискорюється проходження відправлень
від  пункту  друкування  до  пункту  призначення,  так  як  загальний  пробіг  автотранспорту  значно
зменшується.
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ВПРОВАДЖЕННЯ МАРШРУТУ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ДОСТАВКИ ВІДПРАВЛЕНЬ
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ

Анотація.  Розглядається  скорочення  термінів  доставки  відправлень  ,а  саме  доставка
1класом  за допомогою впровадження залізничного маршруту в ДПСЗ. 

Ринок кур'єрських послуг в Україні набирає оберти, з кожним роком з'являються все більше
нових компаній які займаються кур'єрською доставкою. Раніше в спектр послуг кур'єрських компаній
входила  доставка  документів,  поштових  відправлень  і  кореспонденції.  Сьогодні  відбувається
розширення  видів  послуг  такого  роду  компаній,  що  викликало  бурхливий  розвиток  маленьких
приватних фірм, що працюють у даному напрямку.

На  сьогоднішній  день  послуги  даної  організації  надаються  великій  кількості  підприємств,
організаціям,  комерційним  структурам  а  також  населенню.  Такі  послуги  необхідні,  адже  ні
факсимільна, ні електронна, ні ксерокопія не заміняють оригінал документу.

73-я Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, 
науковців, аспірантів та студентів

38



Секція 5. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Ціни на послуги встановлені в залежності від класу послуги і застосовуються на вибір клієнта.
Критерієм визначення послуги є час її виконання (також доставка на другий або третій робочі дні, не
більше семи робочих днів). Існує можливість доставки відправлень спеціального зв’язку з регіонів
України з оплатою по місцю укладання договору.

Державне підприємство спеціального зв’язку має не мало важливо власну мережу перевезень
із доставкою відправлень до усіх обласних та районних центрів і виділених міст які знаходяться на
території  України.  Високо  кваліфіковані  працівники  які  додатково  навчаються  своїй  справі  для
покращення  своїх  знань  в  даній  галузі.  А  головне  єдиний  технологічний  процес  дає  змогу
організувати  надання  послуг  широкому  колу  споживачів  з  дотриманням  термінів  доставки  і
гарантованої якості. 

Станом  на  сьогоднішній  день  мережа  Державного  підприємства  спеціального  зв’язку
налічує:2  магістральні  міжобласні  залізничні  маршрути;4  магістральні  міжобласні  автомобільні
маршрути;11 міжобласних автомобільних маршрутів.

Для покращення конкуренто спроможності пропонується удосконалення маршрутів ДПСЗ, їх
раціональне використання дасть змогу скоротити строки доставки відправлень. У даному випадку
пропонується розширити діапазон приймання відправлень 1-м класом для вузлів спеціального зв’язку
,які не мали раніше такої можливості ,а саме впровадження додаткового маршруту який дасть змогу
збільшити  кількість  вузлів  та  зменшити  строки  доставки,  вони  матимуть  змогу  приймати
відправлення за 1-м класом  та задовольнити потреби клієнтів в швидкості доставки відправлень , а
підприємству принести додатковий дохід так як вартість відправлень 1-го класу значно відрізняється
від вартості відправлень 2-го класу. Розширення діапазону доставки відправлень 1-м класом також
дасть змогу зацікавити не мало нових клієнтів які будуть приносити додатковий дохід підприємству.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ АВТОМАТИЗАЦИИ
ЭФФЕКТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОГЕНЕРАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ

Аннотация.  Осмотрены два  варианта  схем регенерации  когенерационной  энергетической
установки на основе газотурбинного двигателя. Критерием выбора схемы является максимум КПД
и минимум отношения затрат топлива на единицу полученной энергии. Показано, что выбранная
схема нуждается в разработке системы автоматизации, которая учитывает её особенности.

Когенерация – это одновременная выработка тепло- и электроэнергии при сжигании газа в
тепловом  двигателе.  Когенерационные  энергетические  установки  (КЭУ)  способны  утилизировать
энергию, которая не может быть преобразована в электрическую энергию в двигателе внутреннего
сгорания и в обычных тепловых электростанциях (ТЕС) рассеивается. Таким образом, КЭУ способны
производить одновременно электрическую энергию и полезное тепло. КПД КЭУ выше типовых для
ТЕС 50-55%, однако, во многом КПД зависит от выбранной схемы регенерации теплоты уходящих
газов  в  ТЭУ,  типа  топлива,  требуемого  температурного  режима,  требуемого  соотношения
выдаваемой тепловой и электрической энергии и т.д. 

В последнее десятилетие в Украине наблюдается тенденция роста количества электроэнергии,
которая  генерируется  на  КЭУ.  На  2015  г.  в  Украине  на  КЭУ  производилось  не  менее  8%
электроэнергии.  Проблема выбора  эффективной типовой схемы КЭУ и типового решения  для  её
автоматизации  является  актуальной.  Большое  значение  в  выборе  схемы  имеет  тип  двигателя
внутреннего сгорания в КЭУ. 

Рассмотрим  задачу  выбора  оптимальной  схемы  КЭУ  на  базе  газотурбинного  двигателя  с
электрической мощностью в 4000 кВт и тепловой нагрузкой котла-утилизатора в 3500 кВт (подогрев
воды происходит с 70 до 110 °С). Для такой задачи можно выделить две основные схемы.
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Критериями эффективности, которые были использованы при расчете, являются показатель
потребления теплоты (КПД установки) и степень затрат топлива на единицу выработки тепловой
(тепловой КПД ( _ТЕ)) и электрической (электрический КПД ( _ЭЛ)) энергии [5].ƞ ƞ

Значения данных показателей вычисляются по формулам:

,                                        (1)

где   –  расход топлива,  кг/с;  ,   – тепловая мощность котла-утилизатора и газо-

воздушного подогревателя, кВт;  – тепловая мощность когенерационной установки, кВт, ( ) -

коэффициент  использования  теплоты  топлива,  квалифицирующий  эффективность  работы  всей
установки:

.                                                             (2)

Первая  тепловая  схема  когенерационной  установки  рассматривается  на  рис.  1,а.  
В камеру сгорания (V) доставляется воздух, нагнетаемый компрессором (IV). В газовую турбину (III)
движутся газы, выходящие из камеры сгорания, и, делая работу, вертят электрогенератор (II). Доля
газов, которые выходят из турбины (III) перерабатывается в котле-утилизаторе (I), а остальная доля
выбрасывается  в  окружающую  среду  через  байпас.  Данным  манером,  происходит  синхронное
создание  электрической и тепловой энергии.

Тепловая  мощность  КУ  составляет  =3500  кВт,  растраты  топлива   =  0,256  кг/с,

электрический КПД ( =0,3528) и тепловой КПД ( =0,3051), а суммарный КПД ( ) равен  

.

При  температуре  атмосферы  в  зимнее  время   были  проведены тепловой  и

конструктивный  расчеты  котла-утилизатора.  Доля  уходящих  газов  перепускается  через  байпас  в
котел-утилизатор в случае,  когда  температура атмосферы становится ниже расчетной,  тем самым

увеличивая его тепловую мощность. Мощность КУ при полностью закрытом байпасе составляет 

= 5284 кВт. 

С помощью байпаса при низких температурах атмосферы зимнего периода есть возможность
предоставить поднятие тепловой мощности котла-утилизатора. Хотя данная способность управления
выпуска тепла гораздо уменьшает возможный КПД установки, т.к. излишнее тепло в теплую пору
года бесполезно теряется.

Вторая  рассматриваемая  технологическая  схема  КЭУ  представлена  на  рис.  1,б.  Она
предоставляет возможность улучшить экономичность установки за счет использования тепла газов,
которые идут через байпас, обходя I, для нагревания воздуха после компрессора в газо-воздушном
подогревателе.  Благодаря  повышению  температуры,  которая  поступает  в  камеру  сгорания,
увеличивается суммарное КПД установки, и как следствие, уменьшение затрат топлива до отметки 

=0,242 кг/с.

Тепловая мощность I, как и в предыдущей схеме, равна =3500 кВт, а тепловая мощность

II- =602  кВт.  Это  означает,  что  КПД  тепловой  части  установки  составляет  =0,3785,

электрический КПД - =0,3728 и суммарное КПД составляет 0,7513.            

Значение  суммарного  КПД  тепловой  схемы  будет  возрастать  с  понижением  температуры
газов, которые выходят из II, вот только параллельно будет повышаться и поверхность теплообмена
подогревателя,  следствием  чего  будет  удорожание  теплообменного  оборудования  и  установки  в
целом.

Основные экономические  показатели разглядываемых схем регенерации были получены в
результате  проведения  тепловых  и  экономических  расчетов  схем  регенерации  когенерационной
энергетической установки. Полученные данные показаны в табл. 1.
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Результаты расчетов показывают важность применения газо-воздушного подогревателя для
улучшения  значения  температуры воздуха,  который  выходит  из   компрессора,  что  впоследствии
уменьшает расход топлива.

  
а)  б)

Рисунок 1. а) схема когенерационной установки с байпасом котла-утилизатора;
б) схема когенерационной установки с частичным подогревом воздуха после компрессора

Таблица 1 – Экономические результаты схем регенерации когенерационной установки

Вариант схемы
регенерации

Тепловая
мощность

КУ

, кВт

Тепловая
мощность

ГВП

, кВт

Расход
топлива
qт, кг/с

КПД
тепловой

части КЭУ

КПД
электрической

части 
КЭУ

Общий
КПД
КЭУ

Схема 1 3500 - 0,256 0,3051 0,3528 0,6579
Схема 2 3500 602 0,242 0,3785 0,3728 0,7513

Исходя  из  проведенного  анализа  рекомендуется  схема  №2.  Для  эффективной  работы
указанной  схемы  необходима  разработка  системы  автоматизации,  которая  должна  включать
современные  средства  автоматизации  и  робастную  систему  автоматического  управления  (САУ).
Основными  возмущениями  для  САУ  являются  изменение  теплотворной  способности  топлива  и
изменение  электрической  нагрузки  на  генератор,  отсутствие  компенсации  которых  приводит  к
значительному снижению КПД и преждевременному износу оборудования. 
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ПОЛЯРИМЕТРИЧНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКУ 
НА ДЖЕРЕЛО ВИПРОМІНЮВАННЯ

Анотація.  В  роботі  розглянуте  питання  підвищення  точності  визначення  напрямку  на
джерело випромінювання шляхом застосування поляриметричного методу вимірювання. Підвищення
точності  визначення  напрямку  на  джерело  випромінювання  дозволить  здійснювати
підналаштування  системи  зв’язку  в  автоматичному  режимі  в  режимі  реального  часу  з  вищою
точністю та значно покращити якість каналів зв’язку.

Одним з важливих напрямків в сфері телекомунікацій є  створення систем, які  б  були здатні
здійснювати  налаштування  та  підналаштування  в  автоматичному  режимі.  Причому,  одночасно  з
визначенням  параметрів  електромагнітного  випромінювання,  дуже  важливим питанням  є  отримання
інформації  про  напрям  на  джерело  випромінювання  з  метою  встановлення  «зв’язку»  між  антеною
випромінювання та антеною – приймача. З цією метою створюються різноманітні пристрої пеленгування,
які дозволяють з високою точністю оцінювати напрям надходження електромагнітних хвиль [1].

Визначення відносного просторового положення між антеною випромінювання та антеною –
приймача  є  актуальною  задачею  в  системах  управління,  системах  зв’язку,  навігації  та  в  інших
областях. Для вирішення цієї задачі застосовуються різноманітні методи та системи. До них можна
віднести інерційні, радіотехнічні, оптичні методи та інші. До систем та засобів, які використовуються
для  вирішення  цієї  задачі  пред’являються  експлуатаційні  та  метрологічні  вимоги.  Під
метрологічними  вимогами  розуміють  вимоги  по  точності  та  чутливості  вимірювання,  а  під
експлуатаційними – вимоги по масі, габаритам, умовам експлуатації та інші вимоги. При цьому з
точки  зору  метрологічних  та  експлуатаційних  вимог  кожен  з  наведених  методів  в  порівнянні  з
іншими має певні переваги та недоліки, які і визначають сферу їх застосування.

Забезпечення високої точності та малих маси та габаритів можливе за рахунок використання
поляриметричних  методів  вимірювання.  Поляриметричні  методи  характеризуються  високою
точністю,  високою  чутливістю  при  компенсаційному  методі  вимірювання  та  простотою,  а
поляриметричні засоби вимірювання нечутливі до градієнтів температури та турбулентності потоків
в  каналі  вимірювання.  При  цьому  майже  головним  недоліком,  що  обмежує  зону  застосування
поляриметричних  засобів  та  систем  є  зміна  поляризаційних  параметрів  випромінювання  при
взаємодії  з  середовищем  розповсюдження  під  час  відбивання,  заломлення  та  поглинання
випромінювання. 

На  сьогоднішній  день  існує  два  напрямки  використання  поляриметричних технологій  для
підвищення точності налаштування каналу зв’язку. Перший напрямок – це точне виставлення антен
приймача чи випромінювача на заздалегідь визначений азимут. Для цього в нерухому частину систе-
ми обертання встановлюється джерело лінійно поляризованого оптичного випромінювання, а в рухо-
му частину – аналізатор з фотодетектором. При цьому відбувається вимірювання азимуту площини
поляризації випромінювання з високою точністю, а сигнал від фотодетектора надходить в систему
автоматичного керування в якості керуючого сигналу. Це дозволяє виставити антену з секундною
точністю.  За  рахунок  мінімізації  середовища  розповсюдження:  встановлення  випромінювача  та
вимірювача на одній оптичні осі  один біля одного, цей метод не має головного недоліку поляри-
метричних методів вимірювання і може мати широке застосування. Другим напрямком є автоматичне
визначення напрямку на джерело випромінювання. При цьому відбувається визначення просторового
кута падіння випромінювання з подальшим визначення плоских кутів падіння. Це можливо забезпе-
чити за  рахунок використання діелектричної плоскопаралельної  ізотропної  пластини в оптичному
каналі вимірювання. Для цього на джерелі випромінювання: антені випромінювання, встановлюється
точкове джерело лінійно-поляризованого оптичного випромінювання (блок випромінювання),  а на
антені приймача – блок вимірювання, до складу якого і входить діелектрична пластина. В най прості-
шому випадку блок випромінювання складається з лазера та розсіювальної лінзи або джерела випро-
мінювання, монохроматора, поляризатора та розсіювальної лінзи. Блок вимірювання в найпростішо-
му  випадку  складається  з  діелектричної  пластини,  фокусуючої  лінзи,  модулятора,  аналізатора,
фотодетектора  та  блоку  обробки  результатів.  Спрощена  блок  схема  пристрою,  що  реалізує
пропонований метод наведена на рис. 1. Як до блоку випромінювання та блоку вимірювання можуть
вводитись додаткові блоки для підвищення техніко-експлуатаційних характеристик пристрою.
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В другому  випадку  на  джерелі  випромінювання  встановлюється  точкове  джерело  оптичного
лінійно-поляризованого випромінювання, а на антені приймача – блок вимірювання. В найпростішому
випадку система може бути реалізована за допомогою Спрощена блок – схема наведена на рис. 1.

1 2 3 4 5 6 7 8

α 

Рисунок 1. Блок-схема поляриметричного методу визначення напрямку на джерело випромінювання
1 - джерело випромінювання, 2 – середовище розповсюдження, 3 – плоскопаралельна діелектрична

пластина, 4 – фокусуюча лінза, 5 – модулятор, 6 – аналізатор, 7 – фотодетектор, 
8 – пристрій обробки результатів вимірювання

Робота методу полягає в наступному. Потік лінійно поляризованих променів з визначеним
азимутом  площини  поляризації  генерується  джерелом  випромінювання  1  з  визначеним  кутом
розсіювання α та розповсюджується через середовище розповсюдження 2 і  падає на діелектричну
пластину 3. Після падіння випромінювання на діелектричну пластину 3 відбувається поворот його
площини поляризації в залежності від кута падіння. Поворот площини поляризації випромінювання
пояснюється різними коефіцієнтами пропускання p- та s- складових променю. Після проходження
через  діелектричну  пластину  3  випромінювання  фокусується  на  модуляторі  5  за  допомогою
фокусуючої  лінзи  4.  Модулятор  5  забезпечує  підвищення  чутливості  вимірювання  за  рахунок
модуляції  поляризованого  випромінювання  в  змінному  магнітному  полі.  Після  проходження
модулятора 5 випромінювання падає на аналізатор 6, де відбувається визначення азимуту площини
поляризації  випромінювання.  Після  аналізатора  6  випромінювання  падає  на  фотодетектор  7,  де
відбувається перетворення інтенсивності випромінювання в електричний сигнал. Електричний сигнал
від  фотодетектора  надходить  в  пристрій  обробки  результатів  вимірювання  8.  Де  відбувається
первинний аналіз та обробка отриманих результатів вимірювання [2].

Залежність азимута площини поляризації променю, що пройшов крізь діелектричну пластин
від кута падіння ґрунтується на формулах Френеля і має наступний вид:

 2cos (i r) tg( )d earctg    (1)

де i – кут падіння випромінювання, r – кут заломлення випромінювання, d  – азимут площини

поляризації променю, що вимірюється, e  – азимут площини поляризації падаючого променю. 
Залежність кута падіння від значень горизонтальної та вертикальної складових кута падіння

має наступний вид:  
BГ

itgitgarctgi 22  ,  де  i  – кут  падіння,  iГ –кут  падіння в  горизонтальній

площині, iВ – кут падіння в вертикальній площині. 
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АВТОМАТИЧНІ ПОШТОВІ СТАНЦІЇ 
ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ПОСЛУГ ПОШТОВОГО ЗВ 'ЯЗКУ

Анотація. Розглядається та аналізується система автоматичних поштових станцій за для
їх майбутнього впровадження в ПАТ “Укрпошта” для підвищення доступності наданих послуг.
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Підвищення доступності послуг надання послуг в об’єктах поштового зв'язку є актуальною
науковою  проблемою.  Слід  зазначити,  що  розвиток  й  функціонування  поштових  й  логістичних
операторів в сучасному світі, плинає в в умовах інтелектуалізації інформаційних технологій, техніки
й  економіки.  Висока  доступність  в  світі  інтелектуальних  послуг  є  не  тільки  показником  якості
наданої послуги, але й етапом персоніфікації послуги в залежності від вимог користувача. В підсумку
це  призводить  до  інтелектуалізації  бізнес-логіки  вцілому.  Застосування  автоматичних  поштових
станцій – поштоматів – є ефективним високотехнологічним способом підвищення доступності послуг
поштового зв’язку. Аналіз цього рішення є метою даної роботи.

Поштомати  –  це  автоматичні  комплекси  для  зберігання  і  видачі  поштових  відправлень.
Метою  впровадження  системи  поштоматів  є  своєчасне  забезпечення  клієнта  послугами
приймання/вручення відправлення в зручний йому час з забезпеченням схоронності та анонімності. 

Використання даної  технології  може бути вигідним відправникам і  зручним одержувачам.
Для користувачів забезпечуються наступні функції:

1) приймання/вручення листів, посилок або документів;
2) отримування замовлення з інтернет-магазинів з можливістю повернення;
3) зберігання речей за рахунок функції оренди комірок поштомату;
4) оплату на місті;
5) анонімність.
Дане рішення сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу – застосування автоматичних

станцій в бізнес-процесі продажів дозволить:
1) знизити витрати на організацію доставки за рахунок зменшення витрат на оренду торгових

площ і витрати на персонал;
2)  збільшити доступність продажів шляхом розширення географії  продажів та  можливості

роботи точок продажів в режимі 24/7;
3) підвищити якість обслуговування клієнтів (виключити людський фактор);
Більш  швидкому  впровадженню  даної  технології  сприятиме  молодше  покоління,  яке  на

високому рівні володіє сучасними інтерфейсами смартфонів та інтернет-послуг.
Підсумовуючи,  відмітимо  що  застосування  автоматичних  поштових  станцій  є

високотехнічним та інноваційним заходом в сфері поштових та кур’єрських послуг, який підвищить
доступність надання поштових послуг, тим самим підвищить конкурентоспроможність підприємства
на ринку поштового зв’язку. 
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ДОСТАВКА ДРУКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ В ПАТ «УКРПОШТА»

Анотація.  Розглядаються  тенденції  розвитку  ринку  друкованої  продукції.  Проаналізовано
роботу послуги з доставки друкованої продукції в ПАТ «Укрпошта», визначено перелік недоліків, які
впливають  на  неякісну  доставку,  що  супроводжується  відмовою  споживачів  від  даної  послуги.
Запропоновано рекомендації щодо покращення якості послуги з доставки друкованої продукції в ПАТ
«Укрпошта».

Аналіз  ринку  друкованої  продукції  показує  негативні  тенденції,  що  супроводжуються
скороченням  попиту  на  друковану  продукцію.  З  роками  паперову  пресу  виштовхує  з  ринку
електронна преса, що має ряд переваг. Це зручність у використанні, безкоштовність та доступність,
незалежно від проживання.

ПАТ«Укрпошта» надає послугу з  доставки періодичних друкованих видань та безадресної
доставки реклами. 
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Основна  проблема,  з  якою  стикається  поштовий  оператор  в  даний  час  -  пізні  терміни
доставки. Гасло «Газета до ранкового чаю» поки недосяжний навіть у великих містах. З одного боку,
для прискорення доставки, потрібно збільшувати кількість газетних вузлів, з іншого боку, виникає
необхідність  виконання  сортування  до  невеликих  посилів.  Останнє,  вимагає  більшого  часу  на
сортування  і  збільшення  витрат  на  доставку:  або необхідно  збільшувати  транспортний парк,  або
збільшувати довжину маршрутів.

Також слід зазначити, що на терміни доставки впливає низка об’єктивних причин, незалежних
від «Укрпошти», такі як, централізоване друкування видань, що унеможливлює доставку видання за
24  години,  порушення  видавництвами  (редакціями)  графіку  виходу  періодичних  видань  та  пізні
терміни  здачі  тиражів  з  друкарень  на  експедирування,  через  що  експедирування  періодики
починається з 18-тої години.

Для  якісної  роботи  послуги  з  доставки  друкованої  продукції  ПАТ«Укрпошта»  повинна
дотримуватись таких критерій:

- Доступна вартість послуги для всіх верств населення.
- Збереження репутації підприємста в якості довіри клієнтів.
- Індивідуальний підхід до кожного клієнта.
- Оперативність та якість доставки кожному клієнту.
- Робота всього технологічного процесу без перебоїв. 
Для покращення послуги з доставки друкованої продукції запропоновано: 
1. Провести  автоматизацію  процесів  обробки  замовлень  за  передплатою  і  доставки

періодичних  друкованих  видань,  що  дасть  можливість  в  повній  мірі  контролювати  весь
технологічний процес даної послуги.

2. Організація  децентралізованого  друкування,  що  дасть  можливість  скоротити  терміни
доставки друкованих видань.  
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Україна / Одеська дирекція ПАТ «Укрпошта», відділ передплати, 2017. – 11 с.
3. Офіційна сторінка газети «Факти» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://fakty.ua.

Котик Ю.В.
ОНАЗ ім. О.С. Попова

 ІДЕНТИФІКАЦІЯ  ХАРАКТЕРИСТИК  ЕЛЕМЕНТІВ 
СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація.  Розглянуто  відмінності   ідентифікації   характеристик  і  параметрів  каналів
зв’язку  систем  автоматичного  управління  від  ідентифікації  характеристик  і  параметрів  інших
елементів систем. 

Визначення  характристик  та  параметрів,  як  окремих  елементів  системи  автоматичного
управління(САУ), так і всієї системи в цілому необхідно  для без аварійної експоуатації систем. В
розподілених  САУ одним з важливих елементів є канали зв’язку, по яким передаються  сигнали
управління і отримується інформація про стан об’єкту управління.                  

Відома велика кількість  методів ідентифікації характеристик і параметрів елементів САУ.
Але ідентифікація характеристик і параметрів каналів зв’язку САУ має свою специфіку в порівняні  з
ідентифікацією  інших  елементів  САУ,  Зокрема  ідентифікація  повинна  проводитись  безперервно,
тому що це дасть змогу отримувати інформацію про стан каналу в процесі роботи САУ. Поняття
ідентифікації  що використовується стосовно до каналів зв'язку   дещо відрізняється від поширеного в
області  автоматичного управління тим, що не припускає,  в  обов'язковому порядку,  налаштування
моделі  об'єкта  в  безпосередній  формі  за  допомогою  алгоритмів  цілеспрямованого  перебору
коефіцієнтів моделі. Безперервна ідентифікація характеристик каналів  дозволяє вирішити завдання
безперервного  контролю  якості  каналів  зв'язку.  Під  безперервної  ідентифікацією  розуміється
одночасність передачі вимірювального та інформаційного сигналів систем зв'язку з перекриттям по
спектру. Ця обставина істотно визначає специфіку ідентифікації, як процесу без перерви зв'язку. Така
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специфіка, будучи  відмінною від специфіки традиційних методів і засобів ідентифікації елементів
САУ  вимагає  використання шумоподібних вимірювальних сигналів малої потужності, кореляційної
обробка даних, реалізацію ідентифікатора на основі обчислювальної техніки.

Основним рівнянням, що описує процес ідентифікації є рівняння

( ) [ ( ) ( )] ( )zy zx zzB t B t B t g t d 


 

    ,

де g(t) – імпульсна характеристика каналу звязку,  z(t)- вимірювальний сигнал.  x(t)- вхідний
керуючий  сигнал,  y(t)  –  вихідний  сумарний   сигнал,  Вzy – взаємно  кореляційна  функція
вимірювального  та  вихідного  сигналів,  Вzx –  взаємно  кореляційна  функція  керуючого  та
вимірювального сигналів,  Вzz – кореляційна функція вимірювального сигналу.

Рішення цього рівняння  щодо g(t) може бути знайдено різними способами. Тому основним
питанням ідентифікації  є  питання про вибір методу розв'язання  рівняння  ідентифікації,  від  якого
залежить і вибір структури ідентифікатора. Найбільш просто рішення рівняння  можна отримати при
використанні  вимірювального шумоподібного сигналу з  автокореляційної  функцією δ(t).  У цьому

випадку відбувається перетворення інтегрального рівняння  в рівність ( ) ( )zyB t g t .

Правильний  вибір  типу  вимірювальних  сигналів  і  їх  основних  параметрів  визначає  успіх
розробки всієї системи ідентифікації. Вимоги до вимірювальних сигналів, зумовлювані специфікою
ідентифікації характеристик каналів зв'язку в режимі передачі інформації полягають в наступному:
можливість  регенерації  на  приймальній  стороні  пристроїв  ідентифікації,  при  потужності
вимірювального  сигналу,  значно  меншою,  ніж  потужність  інформаційного  сигналу;  мінімальний
вплив  на  передані  по  каналу  повідомлення;  забезпечення  малого  часу  підключення  до
ідентифікуємого  каналу.

Список літератури
1. Сейдж, Э.П. Идентификация систем управления [Текст] : пер. с англ. /  Э.П. Сейдж, Дж.Л.

Мелса. – М.: Наука, 1974. – 246 с.
2. Д. Гроп Методі идентификации систем [Текст] : пер. с англ. /Д.Гроп. – М.: Наука, 1979. – 302 с.

Кудрявцева Ж.О.
ОНАЗ ім. О.С. Попова

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ ПАТ «УКРПОШТА»

Анотація.  Розглядаються  слабкі  сторони  ПАТ  «Укрпошта»  для  покращення  стану  в
конкурентному середовищі та зацікавленості нових користувачів. 

Сьогодні в ПАТ «Укрпошта», як національного оператора, який охоплює всі регіони України і
є найбільшим поштовим оператором на території країни, з'являється значна кількість конкурентів, які
послаблюють позиції підприємства на ринку поштових послуг.

В умовах ринкових відносин, для збереження і  зміцнення своїх позицій,  поштовий зв'язок
повинен використовувати нову клієнтоорієнтовану політику, завдання якої надати користувачам на
всій території країни широкий спектр сучасних і затребуваних послуг, одночасно забезпечивши їх
доступність та високу якість.   

Перш  за  все,  успішність  діяльності  підприємства  і  його  конкурентоспроможність
визначається, не стільки ціновими факторами, як якісними характеристиками, однією з яких є якість
обслуговування,яке регламентується стандартами. 

Головною метою стандартів є високоякісне задоволення потреб користувачів та створення для
підприємства унікальної конкурентної переваги. Стандарт обслуговування являє собою звід вимог та
норм,  який  повинен  дотримуватися  співробітник  в  ході  особистої  або  дистанційної  взаємодії  з
користувачами. 

Якісне обслуговування, в першу чергу, це мудра та прибуткова стратегія, оскільки дозволяє
не тільки залучати все більше нових користувачів, а й ефективніше працювати з існуючими. Адже
сьогодні користувач готовий платити більше за  послугу,  якщо якість обслуговування вище ніж у
конкурентів.  Під  організацією  обслуговування  розуміється  система  заходів,  спрямованих  на
скорочення  втрат  часу  і  створення  максимальних  зручностей  для  користувачів  при  одночасному
забезпеченні високої якості обслуговування та послуг, що надаються.
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Після  дослідження  статистичних  даних  проведеного  аналізу  щодо  якості  обслуговування
користувачів ПАТ «Укрпошта» різними методами, таких як: таємний клієнт, соціальне опитування,
аналіз  звернень,можна  зробити  висновок,  про  необхідність  встановлення  пріоритету  вирішення
завдань,  за  якими  відзначений  низький  рівень  задоволеності  користувачів.  Під  час  аналізу  було
виявлено  наступні  недоліки,  а  саме:  якість  надання  послуг  та  обслуговування  користувачів,
компетентність персоналу, комфортність перебування у відділеннях та інше.         

На рис. 1 представлено графік задоволеності користувачів ПАТ «Укрпошта» щодо надання
послуг.

Рисунок 1. Діаграма задоволеності користувачів ПАТ «Укрпошта» щодо надання послуг

Рисунок 2. Статистичні дані щодо часу обслуговування у ВПЗ

Основною ланкою в забезпеченні обслуговування є персонал, до проблем якого відноситься:
висока  плинність  кадрів,  висока  конфліктність,  неякісна  праця,  недбале  відношення  до  праці,
відсутність умов для самореалізації потенціалів співробітників, слабка перспектива кар'єрного росту,
безініціативність співробітників, недостатнє оснащення робочих місць, недостатня увага до навчання
і  стажування резерву.  Дані  проблеми з персоналом виникають внаслідок недосконалої  процедури
відбору кадрів, та внутрішнього аудиту. 

Вирішення  кадрових  питань  повинно  бути  направлено   на  зміну  механізму  управління
персоналом, перегляду системи стимулювання, підвищення кваліфікації, тощо.

Для  забезпечення  відтворення  кадрового  потенціалу  та  поповнення  підприємства
кваліфікованими фахівцями потрібна підготовка відповідних фахівців. Цільова підготовка кадрів і
впровадження  актуальних  освітніх  програм  дозволить  забезпечити  регулярне  підвищення
кваліфікації діючих співробітників. 

Також, потрібно йти в ногу з часом, тобто вносити якісь корективи в уже наявні стандарти і
завдяки цьому вдосконалювати роботу підприємства. Під інноваціями в даному випадку розуміються
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всі  нововведення  в  обслуговуванні  -  як  нові  послуги,  так  і  покращення  існуючих  процесів
обслуговування. 

Отже,  якість  обслуговування  в  ПАТ  «Укрпошта»  вимагає  безперервного  вдосконалення
внутрішніх процесів на підприємстві і обов'язкового підвищення якості обслуговування та послуг, що
надаються.

Список літератури
1. Офіційний  сайт  Публічного  акціонерного  товариства  «Укрпошта»  [електронний  ресурс]

Режим доступу: http:/ukrposhta. 2. Закон України «Про поштовий зв’язок» 

Куємжи А.П.
ОНАЗ ім. О.С. Попова

АНАЛІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ 
ПЕРЕСУВНОГО ВІДДІЛЕННЯ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

В  умовах  входження  країни  до  міжнародної  економічної  спільноти,  центр  господарської
діяльності все більше зміщується до галузей інфраструктури, від яких залежить економічне зростання
країни.  Соціальна орієнтація  економіки на сучасному етапі  ставить на одне з  пріоритетних місць
розвиток галузей, які забезпечують різноманітні потреби й інтереси людини. На сьогоднішній час
електронні  технології  стають  серйозним  конкурентом  традиційній  пошті.  Спостерігається  хитке
положення деяких послуг, які можу бути витиснена з ринку зв’язку взагалі. Але традиційний вигляд
зв’язку як пошта, не дивлячись, що сучасні засоби комунікації набули широкого поширення у всьому
світі, продовжує своє існування у всіх державах світу та займає досить серйозну нішу ринку зв’язку. 

На сьогодні здебільшого стаціонарні відділення поштового зв’язку у сільській місцевості, є
нерентабельними, та їхнє утримання є недоцільним. У зв’язку з цим, створюються укрупнені доставні
дільницi,  та  відбувається  закриття  відділень  у  сільській  місцевості.  Альтернативою стаціонарних
відділень  поштового  зв’язку  стали  пересувні  відділення,  які  створюються  на  базі  спеціально
обладнаного транспортного засобу, який відповідно до затвердженого маршруту буде здійснювати
надання послуг в населених пунктах, де відсутні стаціонарні відділення.

Пересувне  відділення  поштового  зв'язку представляє  собою  відділення  поштового  зв'язку,
організоване на спеціально обладнаному автомобілі для обслуговування користувачів, а також для
перевезення та моторизованої доставки поштових відправлень, поштових переказів, повідомлень про
надходження реєстрованих поштових відправлень та поштових переказів.

Суть проекту полягає в оновленні моделі роботи поштових відділень у селах, де мешкає менш
як 2 тис. осіб. Замість стаціонарних ВПЗ там працюватимуть пересувні відділення поштового зв’язку.

Завдання пересувного відділення поштового зв’язку (ПВПЗ) є забезпечення обслуговування
користувачів до встановленого розкладу руху автотранспорту по маршруту відповідного рівня якості
та виконання планових завдань.

Перевагою  впровадження  пересувного  відділення  поштового  зв’язку  є  збереження
доступності  до  послуг  поштового  зв’язку  та  фінансових  послуг,  забезпечення  досягнутого  рівня
обслуговування  споживачів,  виконання  встановлених термінів  доставки пошти та  обслуговування
споживачів  навіть  у  найвіддаленіших  населених  пунктах,  в  яких  відсутні  стаціонарні  відділення
зв’язку  або  їхнє  утриманні  не  рентабельне.  Забезпечення  повною  зайнятістю  та  відповідною
заробітною платнею працівників.

Також,  підвищення  ефективність  виробництва,  прибутку,  зменшення  річних витрати після
впровадження  пересувного  відділення  поштового  зв’язку  в  порівнянні  з  витратами  стаціонарних
відділень поштового зв’язку.

Складається  кільцевий  маршрут,  в  який  включається  декілька  населених  пунктів,  які
обслуговувались закритим стаціонарним відділенням або які обслуговувались закритим стаціонарним
відділенням,  шляхом  тимчасового  перебування  у  населеному  пункті,  де  розміщувалось  закрите
відділення поштового зв’язку. 

Необхiдно  розробити  порядок  роботи,  скласти  графік,  час  стоянки  в  населених  пунктах.
Розрахувати необхідну кількість працівників для підтримки належної роботи пересувного відділення
та  економічну  доцільність  впровадження,  в  порівнянні  зі  стаціонарним  відділенням  поштового
зв’язку, пересувного відділення пошитого зв’язку.
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Організація пересувних відділень поштового зв’язку є складовою оптимізації мережі об’єктів
поштового зв’язку,  систематизації  структури виробничих підрозділів  підприємства та  одночасним
забезпеченням доступності користувачів до послуг та збереження належного рівня їх надання.

Клієнти отримають повний спектр сучасних поштових послуг на дому , а токож можливість
якісного обслуговування в обладнаній точці присутності.

Все  це  дасть  змогу  підвищити  конкурентоспроможність  підприємства  та  збільшити  його
привабливість для споживачів послуг поштового зв’язку.

Макаренко В.О., Стопакевич А.А.
ОНАС им. О.С.Попова

АНАЛИЗ НЕОБХОДИМЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЕ ПОДДЕРЖКИ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОПЕРАТОРА РЕКТИФИКАЦИОННОЙ 

КОЛОННЫ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ

Аннотация. Был проведен анализ рисков и причин снижения эффективности производства
первичной переработки нефти. Исходя из него был сформирован список требований необходимых
для разработки экспертной системы поддержки принятия решений для оператора-технолога.

Технологический  процесс  (ТП)  переработки  нефти  является  ответственным  т.к.  он
экономически затратный, взрывоопасный, сложный для проведения и коррекции. 

Основные проблемы,  с  которыми может сталкиваться  оператор-технолог  ТП:  полный или
частичный отказ оборудования, снижение качества работы системы регулирования, несоответствие
готового  продукта  требованиям  технологического  регламента,  снижение  энергоэффективности
производства и его производительности.  

Основными  задачами  оператора  являются:  достижение  стабильного  качества  продукта  на
выходе,  обеспечения  безаварийной  работы  технологического  процесса  и  обеспечения
энергоэффективности процесса. 

Экспертная  система  не  должна  быть  системой  чисто  диагностической,  поскольку  отказ
датчиков и регулирующих органов с исполнительными механизмами как правило не влияет на ход
ТП  (за  исключением  возгораний,  на  которые  оператор  повлиять  не  может),  т.к.  в  системах
автоматизации  нефтеперерабатывающих  производств  используют  системы  автоматического
резервирования и голосования (ПАЗ). 

В первую очередь экспертная система должна помогать решать задачи, которые достаточно
сложны  для  человека.  Оператор-технолог  нуждается  в  экспертной  системе,  которая  должна
сформулировать  определенные  рекомендации  исходя  из  условий  технологической  ситуации  в
доступной для человека форме. Такие рекомендации система сможет дать только если она сможет
корректно оценить причины появления технологической ситуации и риски ее возможного развития и
различных подходов к коррекции хода технологического процесса. 

Таким образом,  перед  разработкой  такой  системы необходимо провести  анализ  основных
рисков и их возможных последствий. Для этого существует ряд методологий: методологии КОР [1],
ПАА, РФА, РММ [2] и FMEA. Одной из наиболее распространенной является FMEA. Каждый риск
может быть описан следующим образом и имеет следующие характеристики: легкость обнаружения,
степень серьезности и опасности и т.п.

Причиной  рисков  может  быть  нарушение  функционирования  аппаратов,  например
ректификационных  колонн  (РК).  Нарушение  работы  РК  достаточно  сложно  диагностировать  до
нарушение хода ТП, однако вернуть процесс в нормальное состояние после нарушения достаточно
сложно, а в ряде случаев и невозможно. В ректификационных колоннах могут возникать следующие
нарушения работы: захлебывание, вспенивание, засасывание, затопление и т.п. [2]. Теплообменные
аппараты  также  подвержены  проблемам  функционирования,  потому  в  них  может  снижаться
коэффициент теплопередачи. Это происходит по следующим причинам: отложение минерального и
органического  происхождения  на  внутренней  поверхности  труб,  возможность  коррозионного
повреждения теплообменных труб, перерасход хладагента и т.п. [3, 4]. 

Причиной  рисков  может  быть  также  нарушение  работы  системы  автоматического
регулирования.  РК  как  объект  управления  характеризуется:  нелинейностью,  нестационарностью,
значительной  инерционностью  и  т.п.  Кроме  того,  в  системе  управления  многокомпонентной  РК
постоянно происходит конкуренция целей управления из-за значительной многосвязности каналов
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управления. Нарушение функционирования системы регулирования может быть по причине низкой
робастности системы управления, отказа ряда каналов управления или невозможности достичь цели
управления в текущей технологической ситуации. 

Снижение  энергоэффективности,  качества,  расходов  ценных  (светлых)  продуктов,  или
производительности  работы  РК  является  следствием  нарушения  работы  аппаратов  и  системы
автоматического регулирования. 

Часто такое нарушение может быть связано в значительной степени с изменением состава
питания. Для коррекции хода ТП оператор должен изменить технологический режим (в основном
задания  на  температуры)  для  того  чтобы  обеспечить  реалистический  в  данной  ситуации  расход
продуктов  заданного  качества.  Эмпирически  это  сложно,  поскольку  РК  сильно  инерционна,
следовательно оценить результат изменения параметров оператор может только через часы ведения
технологического процесса. А вот с использованием программного обеспечения, которое проводит
анализ  на  базе  моделей  статики  и  динамики  аппаратов,  результатов  оценки  систем  онлайн-
идентификации параметров колонн и исходной смеси это становится более реально.

На  современных  нефтеперерабатывающих  производствах  операторы  чаще  принимают
решение  более  или  менее  непрерывно,  не  считая  эффекты  рисков,  которые  могут  привести  к
катастрофическим  авариям.  Для  уменьшения  вероятности  принятия  неправильного  решения  для
оператора  РК  первичной  переработки  нефти  должна  быть  разработана  автоматизированная
экспертная система поддержки принятия решений с элементами искусственного интеллекта, которая
получает информацию с использованием моделей ТП о текущем и возможных будущих состоянии
системы и после ее обработки предлагает оператору требуемую для принятия решений информации и
советы с возможными вариантами коррекции хода технологического процесса. В первую очередь для
разработки  такой  системы  должен  быть  проведен  анализ  рисков,  который  включает  возможные
нарушения работы аппаратов и системы автоматического управления. Затем необходимо рассмотреть
возможные проблемные технологические ситуации и предложить алгоритмы коррекции хода ТП. Это
возможно  сделать  при  использовании  математических  моделей  технологического  процесса  и
элементов искусственного интеллекта. Заложенные алгоритмы коррекции ТП и оценки риска могут
быть реализованы в любом современном языке программирования высокого уровня.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Анотація. Розглядаються проблеми повернення порожніх контейнерів. 

На сьогоднішній день в зв’язку зі збільшенням кількості перевезень поштових відправлень,
які  в  свою чергу  викликані  попитом  на  Інтернет  закази,  виникла  потреба використовувати  таку
зручну форму доставки, як контейнерні перевезення.

Контейнери використовують для перевезення не тільки всіх видів поштових відправлень, а
також для перевезення періодичних друкованих видань, поштової тари та різноманітних товарів.

Контейнерні перевезення мають цілий ряд переваг, такі як:
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прискорення  пересилки;  скорочення  часу  і  термінів  завантаження  та  вивантаження;
скорочення  витрати  коштів  за  рахунок  механізації  операцій;  зменшення  термінів  простою
транспорту; збереження поштових відправлень та товарів  від псування та розкрадання.

У  періоди  підвищеного  потоку  посилок  завантажені  контейнери  можуть  зберігатися  на
відкритих  майданчиках,  що  веде  до  економії  виробничих  площ  та  підвищення  пропускної
спроможності об’єктів поштового зв’язку. Встановлено, що економічно ефективними є магістральні
та  міжвузлові  контейнерні  перевезення  у  містах,  де  мають  місце  великі  потоки  поштових
відправлень, періодичних друкованих видань і т.п.

Контейнерні перевезення мають також ряд недоліків, а саме:
відсутність балансу обсягів прямих і зворотних перевезень, коли в одному напрямку є вантаж,

а в зворотному немає, виникає проблема порожніх пробігів;
контейнерна  система  перевезень  потребує  значних  капітальних  вкладень  на  створення

окремих ліній (спеціалізовані термінали, транспортні засоби, склади, тощо).
На  сьогоднішній  день  є  правила  повернення  поштових  контейнерів,  за  допомогою  яких

забезпечується  не  тільки  їх  повернення  у  початковий  пункт  обміну контейнерів,  а  й  можливість
попутного обміну контейнерів при проходженні як прямих, так і зворотних поштових маршрутів.

Якщо, контейнери займають у кузові контейнеровоза ті ж самі місця, які займали на прямому
і зворотному маршрутах, то набагато спрощується обмін контейнерів у пункті обміну контейнерів,
при  цьому  немає  потреби  передавати  інформацію  диспетчерам  про  вільні  місця  розміщення
контейнерів.
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ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ
 

Анотація.  На  сучасному  етапі  розвитку  на  виробництві  широко  впроваджуються
автоматизовані інтелектуальні системи. У роботі виконується дослідження можливості побудови
автоматизованих систем на базі найпоширеніших мікроконтролерів AVR  та розробляється схемо
технічні  рішення та відповідне програмне забезпечення для  автоматизованих систем управління
підсистем  мікроклімату та елементів системи пожежної сигналізації. Це обґрунтовується тим,
що останнім часом подібні системи стають дуже популярні в світі, широко впроваджуються на
підприємствах та дозволяють значно покращити рівень безпеки, комфорту, знизити травматизм,
підвищити продуктивність праці та суттєво економити енергоносії.

Сьогодні  перед  підприємствами  України  гостро  постала  необхідність  вжиття  заходів  з
підвищення енергоефективності, безпеки та конкурентоздатності за допомогою впровадження систем
автоматизації у всіх сферах народного господарства.

Теперішній період діяльності підприємств (у тому числі зв’язку) характеризується подальшим
розвитком  реформ.  Загальна  політика  розвитку підприємств  на  найближчу перспективу лежить у
поліпшенні якості обслуговування до рівня розвинутих країн.  

Сьогодні  активно  впроваджуються  по  всьому  світу  технології  «розумний  будинок»,
«інтелектуальний будинок», в тому числі і на виробничих підприємствах. Але в Україні такі сучасні
технології автоматизації поки тільки починають вироджуватися.

Застосування  подібних  систем  автоматизації  актуально  для  об'єктів  будь-якого  типу:
комерційного, промислового будівництва і приватного житла. 

Мета – автоматизувати системи освітлення, клімату, системи безпеки та інши. 
Управління всім цим здійснюється автоматично за заданим алгоритмом, з сенсорної панелі,

пульта управління або через Інтернет [1-4].  
Наприклад,  при сигналі  про пожежу в "розумному будинку" віддається кілька команд, які

виконуються  одночасно -  на  аварійній  ділянці  відключається  вентиляція  і  електроживлення,  ліфт
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опускається на перший поверх, відкривається і відключається, включаються аварійне та евакуаційне
освітлення  і  система  пожежогасіння  будівлі  [1-4].   При  цьому  для  аварійної  евакуації  людей
відключається система, що обмежує доступ у відповідну частину будівлі [1-4].  Якби в мережу були
зведені не всі системи і, скажімо, система вентиляції працювала незалежно, в приміщення постійно
надходив би чисте повітря, що сприяло б посиленню пожежі [1-4].  

Ще  одна  безсумнівна  перевага  розумного  будинку  –  економія  електроенергії.  Наприклад,
якщо вночі освітлення вмикається за допомогою сенсорів, що реагують на рух або вимикається при
відсутності  «активності»  в  приміщенні,  важливо також відзначити взаємодію систем опалення  та
кондиціонування, щоб уникнути взаємовиключних дій.

Таким чином, впровадження систем автоматизації виробничих приміщень дозволяє досягти
сучасного рівня  технічного переозброєння,  забезпечити конкурентноздатність,  а  також підвищити
енергоефективність і прибутковість  підприємств. 

А як відомо, основним показником енергоефективності на підприємствах е зниження вартості 
частини енергії у вартості продукції або послуг. 

Для цього на підприємствах (зв’язку) впроваджуються новітні технології – енергозбереження,
автоматизації та інши.

Системи  виробничого  освітлення,  вентиляції,  кондиціювання  повітря  та  опалення  для
суспільних  і  промислових  будівель  (приміщень)  є  значними  споживачами  енергії.  Тому
автоматизація  цих  систем  має  першочергове  значення  для  підвищення  енергоефективності
приміщень (будівель) і зниження витрат енергії на створення в них комфортних параметрів.

Це  визначило  актуальність  даної  роботи,  яка  пояснюється   необхідністю  впровадження
сучасних технологій в усі  галузі  промисловості,  в тому числі  – систем автоматизації  виробничих
приміщень. 

На сьогодні ще існують проблеми, які стримують широке використання систем автоматизації
виробничих приміщень і головна – це висока вартість цих систем. 

Крім того, це пов'язано з деякими особливостями, так як новітні інтелектуальні технології, до 
яких відносяться інтелектуальні системи управління на основі доступних мікроконтролерів 
(наприклад, на базі найпоширеніших мікроконтролерів AVR  – ATmega 2560, ATmega 1280, 
ATmega16U2, ATmega 168 або ATmega 328), ще є малодослідженими і тільки починають широко 
використовуватися на виробничих підприємствах [1-4]. 

Низька  вартість  –  головна  перевага  мікроконтролерів  AVR,  а  Arduino  –  найдешевша
платформа для створення систем автоматизації  з  відкритим вихідним кодом [1-4].  Тому в роботи
виконано аналіз мікроконтролерних плат AVR та обрана для подальшого використання платформа
Arduino.

В  роботі  запропоновані  недорогі  система  автоматизації  (мікроклімати,  охоронні  системи,
протипожежна  сигналізація)  для  виробничих  приміщень  з  використанням  мікроконтролерів  AVR
(платформи Arduino). 

Робота  присвячена  дослідженню та  розробки  недорогих  систем  автоматизації  виробничих
приміщень  з  підвищеними  техніко-економічними  показниками,  створенню  ефективних  засобів
автоматизації систем освітлення, вентиляції, опалення, елементів системи пожежної сигналізації та
інших  для приміщень виробничих підприємств.

Це обґрунтовується тим, що подібні та недорогі системи дозволяють значно покращити рівень
безпеки,  комфорту,  знизити  травматизм,   підвищити  продуктивність  праці  та  суттєво  економити
енергоносії. За даними з різних відкритих джерел інформації, економія енергоресурсів може сягати
до 40 – 50 відсотків.

В роботі були вирішені наступні задачі:
- виконано теоретичні дослідження і проаналізовані основні види систем  автоматизації

систем  життєзабезпечення  та  мікроклімату,  охоронних  систем  побудованих  з  використанням
сучасних енергозберігаючих технологій з метою виявлення перспективних напрямків забезпечення їх
енергоефективності  при експлуатації на підприємствах;

- виконано  за  допомогою  відкритих  джерел  інформації  аналіз  існуючих  систем
життєзабезпечення та мікроклімату на підприємствах з метою підвищення їхньої енергоефективності;

- розроблена відповідно до завдання автоматизована система виробничого освітлення на
базі платформи Ардуино;

- розроблена система пожежної сигналізації на базі платформи Ардуино та розроблено
відповідне програмне забезпечення.
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У  роботі  розглядається  також  реалізація  елементів  концепції  «розумного  будинку»  і
«охоронної  системи"  на  основі  мікроконтролерів  AVR  за  допомогою  розробленого  програмного
забезпечення відповідних підсистем. 

Контролер програмується з інтегрованого середовища програмного забезпечення – IDE, що
працює під Windows, Mac OS і Linux [1-4].  Мікроконтролер можна запрограмувати через роз'єм для
внутрисхемного програматора, не використовуючи завантажувач. 

Програми  для  мікроконтролера  створені  на  звичайному  C++,  доповненому  простими  та
зрозумілими функціями для керування вводом та виводом на контакти плати мікроконтролера [1-4]. 
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АНАЛІЗ РОБОТИ СЕКТОРУ З ГАЗЕТНОГО РОЗДРІБУ
 ОДЕСЬКОЇ ДИРЕКЦІЇ ПАТ «УКРПОШТА»

Анотація. Розглядаються фінансові показники ПАТ «Укрпошта» за 2017 р. та І півріччя 2018
року по розповсюдженню періодичних видань в роздріб. Представлено  фінансові показники ОД ПАТ
«Укрпошта». Проаналізовано роботу сектору з газетного роздрібу та визначено ряд недоліків, які
впливають на погіршення показників по розповсюдженню періодики. Запропоновано шляхи вирішення
даних проблем, за допомогою яких вдасться удосконалити роботу самого сектору.

Щодо поширення газет, журналів та книг в цілому в нашій країні, можна впевнено сказати,
що придбання таких джерел інформації  застаріле.  Показники придбання видань в роздріб в ПАТ
«Укрпошта» значно зменшилися, так як користувачі таких послуг вирішують заощаджувати, та не
витрачати  кошти  на  придбання  видань,  адже  всю можливу  інформацію,   новини та  інше можна
знайти  в  мережі  «інтернет».  Детально  опрацьовуючи  свої  стратегії  і  пропонуючи  нові  послуги
поштові  оператори  розглядають  письмову  кореспонденцію,  як  адаптовану  послугу  до  нових
технологій.

Статистичні  дані  ПАТ  «Укрпошта»  показують,  що  у  2017  році  виконання  планових
показників від розповсюдження видань в роздріб становить лише 82,76%. 

Для  забезпечення  зростання  продажів  періодичних  видань  та  зважаючи  на  необхідність
покращення якості обслуговування в частині задоволення їх попиту на видання в різних тематичних
групах  з  максимально  можливим асортиментом,  ПАТ «Укрпошта»  було  впроваджено  додатковій
сервіс «Пріоритетна викладка періодичних друкованих видань» у складі послуги з розповсюдження
періодичних друкованих видань в роздріб. 

Також,  для  покращення  фінансових  показників,  повинно  бути  забезпечення  відділень
поштового зв’язку асортиментом видань за групами (щоденні, ТВ-програми, чоловічі, жіночі, дитячі,
кулінарія,  сад,  город,  розважальні,  сезонні  тощо)  з  достатнім  переліком  індексів  в  кожній  групі,
враховуючи тип ВПЗ (сільське/міське) та його постійне оновлення за результатами оцінки реалізації.

Падіння  обсягів  продаж  періодичних  видань  в  роздріб  в  мережі  Одеської  дирекції  ПАТ
«Укрпошта» призвело до необхідності переглянути роботу сектору з газетного роздрібу. 

Сектор  з  газетного  роздрібу  згідно  зі  структурою,  затвердженою  директором  Одеської
дирекції ПАТ «Укрпошта» входить до складу Відділу поштових послуг дирекції, який є структурним
підрозділом апарату управління дирекції Публічного акціонерного Товариства «Укрпошта».

Основними завданнями сектору з газетного роздрібу являється 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  відособлених  виробничих  підрозділів,  надання  практичної  допомоги  з  усіх  питань,
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пов'язаних з організацією і розповсюдженням періодичних видань вроздріб, здійснення контролю за
виконанням вимог Правил розповсюдження періодичних друкованих видань, Порядком організації
розповсюдження періодичних друкованих видань вроздріб.

Для  удосконалення  роботи  сектору  з  газетного  роздрібу,  запропоновано  оптимізацію
документообігу звітів та вилучення деяких з них, для заощадження робочого часу працівників та його
направлення  на  процеси,  які  дадуть  змогу  покращити  показники.  Також,  потрібно  переглянути
порядок заключення деяких договорів з видавництвами/редакціями задля покращення умов роботи та
вилучення мало дохідних або збиткових. 
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ІМПУЛЬСНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В СИСТЕМАХ
ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ТРАДИЦІЙНОЇ ТА ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Анотація.  Розглянуті  імпульсні  перетворювачі  електричної  енергії  в  системах
електроживлення  традиційної  та  відновлюваної  енергетики,  приведені  структурні  схеми
перетворювачів  електричної  енергії,  особливості  їхньої  побудови,  діаграми,  що  ілюструють
характер електричних процесів, які в них відбуваються. 

Найголовнішим  джерелом  електричної  енергії  для  телекомунікаційних  підприємств  є
промислова мережа змінного струму загального призначення. Мережа змінного струму загального
призначення забезпечує електричною енергією усіх споживачів телекомунікаційного підприємства, а
також  покладається  на  систему   електроживлення.  Система  електроживлення  на  підприємствах
зв’язку  –  це  комплекс  споруд,  який  знаходиться  на  території  даного  підприємства,  що  включає
систему  електропостачання,  обладнання  перетворення,  розподілу,  регулювання  і  резервування
електричної  енергії,  забезпечує  функціонування  підприємства  зв'язку,  як  в  нормальних,  так  і  в
аварійних режимах роботи.

Джерелом електроенергії  може бути ТЕЦ, ГЕС, АЕС, а також будь-які  інші альтернативні
джерела електичною енергії, такі як сонячні електростанції (СЕС), вітрові електростанції (ВЕС) і ін.
(  рис.  1).  Сонячна  енергетика  займає  на  сьогоднішній  день  одне  з  найпомітніших  місць  серед
альтернативних джерел енергії - є одним із самих швидко зростаючих. 

Сонячна енергія доступна в кожному кутку нашої планети, сонячна енергія – це екологічно
чисте  джерело,  що дозволяє  використовувати його  у  все  зростаючих  масштабах  без  негативного
впливу  на  навколишнє  середовище,  практично  невичерпне  джерело  енергії,  яке  буде  доступне
людству і через мільйони років.

Система електроживлення підприємств зв’язку, як правило, містить: 
1. Електричні мережі загального призначення; 
2. Пристрої вводу, захисту, комутації і розподілу постійного і змінного струмів;
3. Системи електроживлення постійного і змінного струмів.
Розрізняють  гарантоване,  безперебійне  і  резервне  електроживлення.  При  гарантованому

електроживленні  допускаються  короткочасні  перерви  в  поданні  електроенергії.  Якщо  розглядати
безперебійне  електроживлення,  то  перерви  в  електроенергії  не  допускаються.  Для  забезпечення
гарантованого електроживлення, як правило, використовуються дизель-генератори (автоматизовані
дизельні електростанції АДЕС – рис. 1). До споживачів гарантованого електроживлення відносяться
обладнання  підприємств  зв'язку,  що  забезпечує  функціонування  й  експлуатацію  виробничих  і
адміністративних будівель: систем робочого освітлення, кондиціонування і вентиляції, опалювання, а
також  і  внутрішнього  електротранс-порту  (ліфти,  підйомники,  крани  тощо).  У  системах
безперебійного  електроживлення  (СЕЖ)  змінного  струму  СЕП~  і  постійного  струму  СЕП=  як
джерела резервного електроживлення використовуються акумуляторні батареї (рис. 2).
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Рисунок 1. Система електропостачання з використанням сонячної електростанції

Рисунок 2. Структурна схема системи електроживлення підприємства зв’язку

Системи електроживлення підприємств зв’язку, як правило, використовують схеми (рис. 1),
які  поєднують  і  гарантоване,  і  безперебійне  живлення.  При  припиненні  зовнішнього
електропостачання  запускається  автоматизована  дизельна  електростанція  АДЕС.  З  моменту
зникнення напруги до основної мережі до моменту запуску АДЕС, безперебійне електроживлення
здійснюється від акумуляторних батарей систем СЕП~ і  СЕП=.  У результаті,  при аварії  основної
мережі,  системи електроживлення  переходять  в  автономний режим від  акумуляторних  батарей,  і
забезпечується безперебійне електроживлення.

Необхідність  перетворення  електричної  енергії  обумовлена  різноманіттям  споживачів
електричної  енергії,  специфікою  їхньої  роботи,  а  часто  й  джерела  первинного  електроживлення.
Вимоги  споживача  по  забезпеченню  належних  параметрів  якості  електричної  енергії  джерела
електроживлення також призводять до необхідності перетворення електричної енергії. При цьому рід
струму може бути змінено або збережено початковим [96]. 

На  рисунку  3  приведені  структурні  схеми  перетворювачів  електричної  енергії(-1)),  що
ілюструють  особливості  їхньої  побудови,  діаграми  (-2)),  що  ілюструють  характер  електричних
процесів, які в них відбуваються. 

1.  У  першій  структурній  схемі  (рис.  3,  а)   реалізується  перетворення  електричної  енергії
джерела первинного електроживлення (ДПЕ) постійного струму з напругою u1(t), частотою f1 = 0 у
змінний струм з напругою u2(t), частотою f2 0. Ця операція називається інвертуванням, а пристрій,
що реалізує дане перетворення, одержав назву інвертор (І).  

Основу  його  силового  каналу  складає  ланка  підвищеної  частоти.   У  загальному  випадку
напруга u2(t) на виході інвертора може бути різноманітної форми, наприклад, прямокутної (рис. 3, б),
синусоїдальної (рис. 3, в). При зміні значення вхідної напруги u1(t) (сходинкою – у момент години t1

або лінійно – з моменту години t2 (рис. 3 а), пропорційно і синфазно (рис..3 б, в) відбуваються зміни
змінних напруг u2(t)) на виході інвертора І. 
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                           1)                                                                         2)
Рисунок 3. 1) Структурні схеми перетворювачів електричної енергії; 2) діаграми напруг

Висновок:  Приведені  структурні  схеми  перетворювачів  електричної  енергії.  Розглянуті
імпульсні  перетворювачі  електричної  енергії  в  системах  електроживлення  традиційної  та
відновлюваної  енергетики.  Приведені  структурні  схеми  перетворювачів  електричної  енергії.
Розглянуті  особливості   побудови  перетворювачів  електричної  енергії,  діаграми,  що  ілюструють
характер електричних процесів, які в них відбуваються. 
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АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕДПЛАТИ 
НА ПЕРІОДИЧНІ ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ ТА СПОСІБ ЇХ ДОСТАВКИ

В  умовах  сьогодення  важливість  друкованих  періодичних  видань  являється  невід’ємною
частиною серед населення. Стрімким розвитком Інтернет-технологій періодика займає значне місце в
суспільстві,  так  як  це  являється  традицією  довіри  людей  до  паперових  носіїв,  які  несуть  в  собі
довговічну інформацію.

У зв’язку з тим, що з кожним роком періодичні друковані видання втрачають свою цінність, а
саме:  динаміка  обсягів  від  передплати  спадає,  доходи  зменшуються,   в  міській  зоні  втрачається
популярність  користування  передплатою,  питання  автоматизації  є  найважливішою  перешкодою
розвитку  такої  поштової  послуги,  чисельність  населення  зменшується,  відповідно  і  кількість
передплатників,  тому  для  збереження  та  підвищення  показників  передплати  пропонуються  данні
пропозиції в наслідок яких результати передплатної компанії покращаться.

Основними пропозиціями щодо покращення  бізнесу розповсюдження  періодичних видань,
являється:

Державна  підтримка,  що  являє  собою відшкодування  збитків  відповідно  до  положень  ЗУ
«Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» за рахунок
компенсації  коштів  з  Державного  бюджету  та  фокусна  підтримка  друкованих  засобів  масової
інформації шляхом цільового субсидування видань (а не за рахунок збитків ПАТ «Укрпошта»).
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Активізація роботи з юридичним сектором посприяє застосуванню принципів телемаркетингу
серед крупного та середнього бізнесу, роботи з певними сегментами бізнес-середовища, наприклад –
агрохолдінгами,  проведення  спеціальних  акцій  для  бізнесу,  наприклад  «Подаруй  передплату
партнеру», впровадження доставки періодичних видань за передплатою з супровідними документами
без необхідності підписання окремого договору на кур’єрську доставку.

Удосконалення  сайту  товариства  (розробка  сервісу  «онлайн-передплата»  періодичних
друкованих/електронних  видань  з  можливістю  оплати  карткою,  наявність  власних  кабінетів
передплатника та видавця) та дотримання нормативних термінів експедирування та доставки.

Якщо всі,  хто  задіяний  в  передплаті,  буде  працювати  на  її  покращення  та  активізувати і
удосконалювати навчальний процес, то періодичні видання будуть мати кращі показники на ринку і
темпи росту будуть зростати. 

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

ОБЗОР ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ SCADA И ИХ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

Аннотация. Проведен обзор современных тенденций развития SCADA. Обосновано, что при
переходе к новому поколению систем промышленной автоматизации произойдет либо интеграция
SCADA в IoT платформу либо значительное  расширение функционала и требований к системам
разработки SCADA. 

Системы  автоматического  контроля  и  сбора  информации  (SCADA)  получили  широкое
распространение  в  промышленной  автоматизации,  автоматизации  зданий,  автоматизации
коммерческого учета электроэнергии. Ряд авторов считает, что SCADA появились в начале 1960-х
годов с развитием систем аналоговой телеметрии[1]. Однако сам термин SCADA возникает только в
середине  1970-х  с  началом  массового  внедрения  в  развитых странах  свободно программируемой
компьютерной техники с монитором и клавиатурой (СМ ЭВМ, PDP-11 и др.).

Выделение поколений SCADA, как правило, производят либо по критерию использованной
микропроцессорной техники либо по уровню используемых сетевых технологий. Продуктивной для
нашего  исследования  является  классификация,  привязанная  к  поколениям  систем  автоматизации,
выделенных  по  критерию  развития  средств  автоматизации  и  компьютерных  технологий.  Это
целесообразно, поскольку возможности SCADA являются не причиной, а следствием их развития.
Анализ особенностей SCADA для систем автоматизации разных поколений сведем в табл. 1.

Таблица 1 – Анализ возможностей SCADA в промышленных системах автоматизации
разных поколений

Поколение
Особенности средств

автоматизации
Особенности SCADA Проблемы

1. Начальное Все  средства  изготавли-
ваются  специально  для
конкретного  технологичес-
кого агрегата

SCADA  не  исполь-
зуются,  изготавли-
ваются  специальные
системы  управления
на  аналоговых
приборах

-

2. Комплексная 
автоматизация

Используются  средства
автоматизации  серийного
производства

Наряду  со  щитами  и
пультами  могут  ис-
пользоваться  системы
телеметрии,  промыш-
ленного телевидения.

Количество  анали-
зируемых  параметров
невелико.  Системы
дороги в эксплуатации
и малонадежны

3.  Централизован-
ное  управление  c
помощью  мини-
компьютера

Управление  реализуется
частично с помощью мини-
компьютера

SCADA  представляют
штучный
программный  продукт
для  конкретного
производства  или
определенной  техно-

Сложность  модифи-
кации  системы,  моно-
литная  архитектура,
ограниченные возмож-
ности  экрана  и
процессора.
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логгической  линии,
сильно  связанный  с
конкретными  техни-
ческими  средствами
автоматизации

4.  Управле-ние  с
помощью ПЛК

Управление  реализуется
частично с помощью ПЛК,
SCADA  выполняется  на
компьютере  и
рассматривается  как
ненадежный элемент.

SCADA  реализуется  с
помощью  програм-
много  пакета  для
разработки,  который
совместим  с  интер-
фейсом  доступа  ПЛК
одного  призводителя
или с рядом стандарт-
ных  интерфейсов.
Большинство  прог-
раммных  пакетов  для
разработки  SCADA
универсальны и позво-
ляют реализовать  уда-
ленный доступ, как по
сети, так и по интернет

Программная
реализация  SCADA
сильно  привязана  к
способу  получения  и
масштабирования
сигнала,  что
затрудняет
перестройку системы и
модернизацию
технических  средств
автоматизации

5.Компью-терно-
интегрированное
управление

Управление  реализуется  с
помощью  ПЛК,  ПКА,
промышленного  ПК.
SCADA  должна
функциониро-вать
постоянно.

Появление  промыш-
ленных  сетей,  интер-
фейса  OPC  позволяет
реализовать  SCADA,
которые  не  сильно
привязаны  к
особенностям
архитектуры  системы
автоматизации  и  её
технических средств. 
Программные  пакеты
позволяют  создавать
SCADA,  которая
интегрируется  с
другими
информационными
системами  предприя-
тия  уровней  MES  и
ERP

Неготовность  многих
существующих
SCADA  к  хакерским
атакам, отсутствие или
несовершенство
стандартных  средств
интеграции  с  ИС
предприятия,
сложность  создания
универсальных  интер-
фейсов для множества
различных  удаленных
устройств

В  компьютерно-интегрированных  системах  автоматизации  информационные  системы
разделяются  на  три  основных  уровня:  управление  бизнес-процессами  (ERP),  управление
планированием (MES), управление конкретными технологическими процессами (SCADA). Проблема
интеграции во многом решена в стандарте ISA 95. В стандарте ISA112, который планируется принять
в  2021  году,  будут  сформулированы  требования,  связанные  с  кибербезопасностью,  системами
хранения и доступа к данным в SCADA. Проблема разработки человеко-машинных интерфейсов в
SCADA достаточно подробно рассмотрена в стандарте 2015 года ISA 101 [2,3].

Следующий этап развития систем автоматизации связан с переходом к технологиям четвертой
промышленной революции. Основными задачами систем автоматизации нового поколения являются:
переход к автоматическому производству (без постоянного контроля и вмешательства человека) и
обеспечение гибкости перестройки технологических мощностей исходя из изменения потребностей
рынка и текущий заказов.  Следовательно,  меняется концепция человеко-машинного интерфейса в
SCADA:  он  теперь  предназначен  не  для  постоянного  наблюдения,  а  для  диагностики  ошибок  и
изменения параметров процесса. Кроме того, при таком подходе задача разработки интерфейса под
задачу  должна  стать  значительно  более  удобной  для  конечного  пользователя.  Средства
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автоматизации и компьютерные технологии для систем нового поколения развиты уже в достаточной
мере:  появились  интеллектуальные  датчики  с  самодиагностикой  поломки,  роботы  позволяют
проводить  операции  по  ремонту  и  замене  оборудования,  транспортировке  и  контролю  качества
продукции,  облачные  технологии  позволяют  обеспечить  систему  автоматизацию  практически
неограниченным  количеством  вычислительных  и  ресурсов  и  ресурсов  для  хранения  данных,
мобильные  устройства  и  технологии  интернета  вещей  значительно  упрощают  задачу  ввода  и
передачи данных и т.д.

Вполне возможно, что в системах автоматизации нового поколения необходимость в пакетах
для  разработки  SCADA  исчезнет.  На  этапе  компьютерно-интегрированного  управления  SCADA
передают часть функционала, связанного с передачей данных, преимущественно OPC-серверам. А на
следующем  этапе  функционал  SCADA  будет  включен  в  функционал  IoT  платформ.  Такие
платформы,  уже  реально  функционирующие  как  программные  продукты,  оперируют  с
централизованной для всего предприятия базой данных,  предоставляют средства анализа  данных,
инструменты для  программной  реализации  алгоритмов  обработки  и  управления  данными.  Кроме
того, некоторые платформы включают возможность разработки и визуализации человеко-машинных
интерфейсов  с  использованием  преимущественно  web-технологий.  В  случае  отсутствия  такого
функционала, SCADA можно разработать с помощью языков программирования, таких как C# и Java,
которые  имеют  библиотеки  для  разработки  графических  интерфейсов  и  взаимодействия  с  IoT
платформами по стандартным для них протоколам, таким как MQTT. Разработчиками IoT платформ
являются в основном компании, которые не имеют опыта работы в промышленной автоматизации,
такие как Microsoft, Google, IBM, SAP. Следовательно, их решения слишком универсальны и пока
активно не внедряются на реальных производствах. 

Другим  направление  развития  может  стать,  наоборот,  значительное  усиление
функциональных возможностей средств разработки SCADA. При таком развитии SCADA должны
включить  в  себя  функционал  уровня  MES  и  взаимодействовать  с  ERP-системами  через  IoT
платформу или без нее, т.е. включить еще и функционал IoT платформы. Системы программирования
в таких системах должны усложняться и включить в себя возможности таких пакетов как Matlab,
поскольку кибер-производство может быть реализовано в полной мере только, если его программное
обеспечение принимает решение на базе собственной полной математической модели производства. 

Основные  недостатки  с  точки  зрения  безопасности  двух  конкурирующих  направлений
рассмотрены в работе [4]. Для существующих IoT-платформ характерны: низкая безопасность web-
интерфейса, неэффективность систем авторизации, использование небезопасных и нешифрованных
протоколов передачи. Схожие недостатки присутствуют и в современных SCADA. Таким образом,
именно вопрос кибер-безопасности функционирующих систем определит направление развития. 
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Аннотация.  Проведен  анализ  существующих  методов  управления  шаровой  барабанной
мельницей с учетом требуемого режима последующего измельчительного комплекса. Предложена
структура системы управления для оперативного изменения производительности при изменениях
требований  по  выходу  готового  продукта.  Разработана  имитационная модель  мельницы в  виде
системы  с  перекрестными  связями  по  загрузке  сырьем  и  числом  оборотов  барабана  мельницы.
Рассмотрен  вариант  управления  производительностью  при  стабилизации  оптимального  уровня
загрузки сырьем и возможного изменения задания по производительности путем управления числом
оборотов барабана мельницы. Проведенное моделирование в программном пакете MATLAB Simulink
показало работоспособность системы управления для применения ее на производстве.

Производственные процессы изготовления порошковых материалов, широко используемых в
различных  областях  промышленности,  характеризуются  высокой  ресурсоемкостью.  Одним  из
основных этапов в этом производстве является измельчение сырья в шаровых барабанных мельницах
(ШБМ) непрерывного действия (рис. 1) [1, 2].

Уровень  автоматизации  процессов  измельчения  сильно  отличается  на  различных
предприятиях.  При  этом  требования  к  поддержанию требуемого  режима  всего  измельчительного
комплекса  зачастую  достаточно  высоки.  Обеспечить  эти  требования  с  помощью  только
диспетчерского  управления  не  представляется  возможным  в  связи  со  значительным  изменением
диапазона  значений  качественных  характеристик  неизмельчённого  материала  (размер  частиц,
влажность, температура и т.д.) [2]. Кроме того, необходимо учитывать технологические возможности
оборудования  последующих  участков  переработанного  сырья  при  подаче  его  на  дальнейшую
обработку  измельчительным комплексом  (мельница   классификатор,  мельница   гидроциклон)  и
всевозможные аварийные ситуации (выход из строя классификаторов, норий, транспортеров и т.п.).

М

LЕ

Сырье

ЧП

ШБМ

Редуктор

Порошок

ЗУ РУ

SЕ

Рисунок 1. Процесс измельчения в шаровой барабанной мельнице: ШБМ – шаровая барабанная
мельница; ЗУ – загрузочное устройство; РУ – разгрузочное устройство; М – двигатель привода

мельницы; LE – датчик уровня, SЕ – датчик числа оборотов

Это вызывает необходимость оперативного диспетчерского управления производительностью
мельницы по переработанному продукту. Также текущая производительность мельницы меняется в
силу  постоянного  значительного  изменения  диапазона  значений  качественных  характеристик
неизмельчённого материала (размер частиц, влажность, температура и т.д.) и других факторов, что
заставляет оператора менять задание по загрузке сырьем, подстраиваясь под изменяющиеся условия.
Соответственно  меняется  и  объемное  заполнение  мельницы  сырьем,  что  заставляет  оператора
держать  производительность  мельницы ниже  оптимальной  из-за  опасения  аварийной  перегрузки,
связанной с  переполнением мельницы [2,  3,  4].  Таким образом,  поддержание  стабильной подачи
сырья не позволяет максимально обеспечивать требуемую производительность мельницы и в целом
приводит к снижению общей производительности и увеличению энергозатрат.

В работе рассматривается возможность управления технологическим процессом измельчения
в ШБМ при изменении задания по производительности с сохранением качества готового продукта
путем  управления  числом  оборотов  барабана  мельницы  [1,  2,  3].  Известно,  что  оптимальное
заполнение барабана мельницы зависит от расхода подаваемого сырья и числа оборотов барабана
мельницы [1]. Анализируя параметрическую схему мельницы, можно выделить в качестве основных
управляющих  воздействий  расход  подаваемого  сырья  и  число  оборотов  барабана,  которые
определяют  производительность,  как  выходную  переменную  объекта.  Причем  поскольку  оба
параметра влияют друг на друга, то мельница представляет собой объект с перекрестными связями.
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Исходя из этого предлагается структура системы управления, которая имеет следующий вид
(рис. 2). В предлагаемой структуре система стабилизации уровня загрузки выполнена в виде канала
регулирования  с  обратной  связью.  В  состав  этого  канала  вошли:  задатчик  оптимального  уровня
загрузки, ПИ-регулятор, управляющий расходом сырья, мельница с узлами загрузки, датчик уровня
загрузки. Состав канала регулирования по числу оборотов барабана реализован аналогично, т.е. в его
состав вошли ПИ-регулятор, двигатель с частотным преобразователем, датчик числа оборотов. Оба
канала  охвачены отрицательными обратными связями.  Для  обеспечения  возможности управления
производительностью  мельницы  оператором  в  канал  управления  числом  оборотов  введен
преобразователь, выполняющий пересчет требуемого расхода неизмельченного сырья в задание по
требуемому числу оборотов барабана мельницы. Влияние перекрестных связей выполнено в виде
усилителей с коэффициентами, характеризующими взаимовлияние каналов.

ШБМS

ШБМL

К1
К2

РS

РРL

К3
Qзад Qтек

Lзад

+

+

Рисунок 2. Структура системы управления производительностью ШБМ по выходу готового
продукта: Qзад – задаваемая производительность ШБМ по подаваемому сырью, Qтек – текущая
производительность ШБМ по готовому продукту, PS – регулятор числа оборотов барабана, 
РL – регулятор уровня загрузки сырьем, ШБМS – модель ШВМ по числу оборотов барабана, 

ШБМL – модель ШБМ по уровню загрузки сырья, K1, – коэффициент преобразования загрузки в
число оборотов, K2, K3 – коэффициенты учета взаимовлияния каналов

Для  определения  качественных показателей системы регулирования  выполнена разработка
имитационной модели предлагаемой системы управления в программном пакете MATLAB Simulink
(рис.  3).  Для  упрощения  модель  барабанной  мельницы  по  каналу  управления  числом  оборотов
барабана с частотным преобразователем представлена в виде звена первого порядка с запаздыванием.
Стабилизация расхода подачи сырья реализована отдельно. Мельница с устройствами дозирования
представлена  в  виде  звена  первого  порядка.  С  учетом  этих  упрощений  путем  моделирования
определены  параметры  ШБМ,  как  объекта  управления,  а  также  определены  настройки  ПИ
регуляторов по каждому каналу. Определение производительности в виде выхода готового продукта
проведено с использованием блока Fcn. Для преобразования задания по расходу сырья в требуемое
значение  числа  оборотов  мельницы  проведена  интерполяция  результатов  эксперимента  из  [1] в
приложении Curve Fitting Toolbox полиномом третьей степени. Реализован вспомогательный контур
регулирования для определения задания для канала управления по числу оборотов с использованием
полученного  интерполяционного  полинома.  Для  стабилизации  требуемой  производительности
данный контур охвачен отрицательной обратной связью.
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Рисунок 3. Результаты моделирования при изменении задания по производительности показали
принципиальную возможность управления предлагаемой системы.

Для  примера  приведены  результаты  для  производительности  50  кг/с  и  уровня  загрузки
барабана 0,85 м (рис. 4).

 

            
а                                                                                      б

Рисунок 4. Графики переходных процессов: а – частоты вращения барабана
 и уровня сырья в барабане; б – расхода готового продукта

По  результатам  моделирования  можно  сделать  вывод,  что  преимуществом  предлагаемой
структуры системы управления производительностью мельницы является возможность оперативной
ее коррекции при изменениях требований по выходу готового продукта. Для этого, в зависимости от
требований  технологического  режима  производится  регулирование  числа  оборотов  барабана  при
постоянном уровне загрузки мельницы сырьем.

Список литературы
1.  Сиденко  П.  М.  Измельчение  в  химической  промышленности.  Изд.  2e,  перераб.  –  М.,

«Химия», 1977. – 368 с.
2. Утеуш  Э.В.,  Утеуш  З.В.  Основы  автоматизации  измельчения  материалов  в  шаровых

мельницах. – М.: Главполигафмаш, 1975. – 156 с.
3.  Улитенко К.Я.,  Попов В.П. Автоматическая защита барабанных мельниц от перегрузок.

Обогащение руд. – 2004. – №2.
4. Диагностика работы шаровой барабанной мельницы с помощью системы контроля загрузки

ШБМ (СКЗ ШБМ). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.doka.lviv.ua.doc12/pdf.

Тичинська А.М.
ОНАЗ ім. О.С Попова

ЯКІСТЬ ПОСЛУГИ ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ПАТ«УКРПОШТА»

Анотація.  Визначення  умов  забезпечення  конкурентоспроможності  підприємства.
Ознайомлення  із  поняттям  конкурентоспроможність,  показниками  якості  поштового  зв’язку,
особливостями надання послуг,  якістю роботи співробітників,  групою чинників які  впливають на
конкурентоспроможність,,  шляхами  забезпечення  якості  надання  послуг  та  розроблено
рекомендації  щодо  покращення  показників  якості  роботи  підприємства  поштового  зв’язку  за
допомогою Google Форми та Будинка якості на прикладі послуги «Кур’єрська доставка».

Розглянуто чинники конкурентоспроможності підприємства, особливості надання послуг та
показники якості поштового зв’язку.

Конкурентоспроможність підприємства є комплексною порівняльною характеристикою, яка
повинна відображати ступінь переваг підприємства,  що розглядається,  над підприємствами-конку-
рентами за певною визначеною сукупністю оціночних показників його діяльності.

Саме тому питання якості наданої послуги є актуальним для будь-якого підприємства, що й
зумовило  вибір  теми  дослідження,  сформувало  його  мету  і  завдання.  Основними  цілями  даного

73-я Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, 
науковців, аспірантів та студентів

63

http://www.doka.lviv.ua.doc12/pdf


Секція 5. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

дослідження  є  аналіз  поняття  «конкурентоспроможність»,  а  також  вплив  на  неї  якості  наданої
послуги та її сертифікація і стандартизація.

Система управління якістю є фундаментом для досягнення завдань та цілей, направлених на
задоволення  вимог  споживачів,  збільшення  прибутку  підприємства,  зростання  обсягу  продаж  та
збільшення частки ринку послуг.

Якість поштового зв’язку це відповідність наданих послуг по встановлених критеріях якості і
очікувань клієнтів , яка включає в себе наступні складові:

– якість наданих послуг;

– якість обслуговування клієнтів;

– якість технологічних процесів.
Якість  наданих  послуг  це  комплекс  організаційних,  навчально-виховних  і  оперативних

заходів направлених на виконання критеріїв якості.
Якість обслуговування клієнтів це сукупність умов, які забезпечують споживачам найменші

затрати часу і максимальні зручності в час користування послугами поштового зв’язку.
Якість  технологічних процесів  це комплекс організаційно-технологічних,  адміністративних

заходів  направлених на виконання критеріїв якості.
QFD-методологія використовується для забезпечення кращого розуміння вимог споживачів

при проектуванні, розробці і вдосконаленні продукції, послуг і процесів з застосуванням все більшої
орієнтації на встановлені і передбачувані потреби споживачів.

Головними напрямками у сфері якості визначено: задоволення зростаючих потреб споживачів
та перевищення їх сподівань; впровадження новітніх, в т.ч. інформаційних технологій та сучасних
форм  обслуговування;  дотримання  на  належному  рівні  корпоративної  культури.  Тому  в  роботі
запропоновано  для  більш  детального  аналізу  системи  якості  використовувати  Google  Форми. За
допомогою опитування можна одержати інформацію, яка не завжди відображена в документальних
джерелах чи доступна прямому спостереженню. Суттєва його перевага полягає у відносно низькій
вартості,  простоті  організації,  можливості  одночасно провести опитування на великій території,  в
тому числі  у  важко доступних районах,  і  найголовніше що респондент самостійно може обирати
зручний  для  нього  час  заповнення  опитування.  Було  побудовано  «Будинок  якості»  для  послуги
курєрська доставка. Виявлено, що першорядну важливість для процесу надання послуги «Кур’єрська
доставка»  необхідного  рівня  якості  має  кваліфікація  персоналу  та  наявність  програмного
забезпечення,  а,  отже,  вміння  персоналу  цим  забезпеченням  оперувати,  що  пояснюється
безпосереднім впливом даних параметрів на ступінь реалізації більшості очікувань клієнтів :

– кваліфікація персоналу (16,6%);

– наявність програмного забезпечення (15,7%).
Також було виявлено, що не менш важливими параметрами, які впливають на якість послуги,

є такі параметри, як тип упаковки і спосіб пересилання (наземним або авіатранспортом).
Підхід  із  застосуванням  концепції  «Будинок  якості»  має  велику  кількість  переваг  перед

іншими  методами  для  знаходження  невідповідностей  між  вимогами  клієнтів  і  можливостями
компанії, тому що забезпечує попередження можливих невідповідностей до їх появи

Отже, провівши дослідження, вдалося краще зрозуміти поняття «конкурентоспроможність»,
визначити  фактори,  які  впливають  на  неї.  Одним  із  головних  чинників  підвищення
конкурентоспроможності є забезпечення високого рівня якості послуги. А усі заходи, які пов’язанні
зі  стандартизацією  і  сертифікацією  систем  якості  підприємств,  дають  змогу  створювати
конкурентоспроможне виробництво та ефективно реалізовувати конкурентоспроможну послугу.
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УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ДАЛЬНОМІР НА БАЗІ ARDUINO, 
ЯК ДОПОМІЖНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЗОРУ

Анотація. Розроблено браслет на базі мікроконтролеру ATmega328, який вимірює відстань
до  об’єктів  завдяки  ультразвуковому  датчику  HC-SR04  та  сповіщає  носія  з  обмеженими
можливостями зору про перешкоди при пересуванні, шляхом передавання на браслет вібраційного
сигналу різної інтенсивності, ступінь якої залежить від відстані до перешкоди.

Метою проекту стала розробка приладу, який дозволить максимально підвищити можливість
та безпеку пересування людей з обмеженими можливостями зору. На стадії розробки були прийняті
наступні рішення:

– Спосіб  виявлення  перешкод  –  використання  модулю  дзеркальних  ультразвукових
датчиків  HC-SR04  (рис.1),  який  посилає  ультразвукові  хвилі  та  ловить  відбитий  від  перешкоди
сигнал з певною затримкою, яка буде вказувати на відстань до об’єкта;

– Спосіб сповіщення носія – люди з вадами зору покладаються на слух, тому прийнято
рішення використовувати вібрацію з перемінною інтенсивністю, яка буде залежати від відстані до
об’єкту, щоб залишити слуховий канал вільним;

– Платформа – максимальну компактність та необхідний функціонал забезпечує Arduino
Nano на мікроконтролері ATmega328;

– Кріплення  та  керування  –  підвіска  на  шию повністю звільнює руки,  але  потребує
повного повороту корпусу тіла для зміни кута хвилі  датчика,  тому задля максимальної зручності
керування було обрано формат браслету;

– Живлення та зарядка – використання літієвого іонного акумулятора та плати зарядки з
роз'ємом  Micro  USB,  яким  заряджають  мобільні  телефони  на  базі  операційної  системи  Android,
зарядні пристрої для якої є майже у кожному будинку.

Рисунок 1. Ультразвуковий датчик HC-SR04

Ультразвуковий датчик HC-SR04 - це стабільний і точний сонар, вимірює відстань від 0 до
1500мм, точність досягає 3 мм.
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Принцип роботи приладу: (рис.2) модуль посилає ультразвукові імпульси з частотою 40 кГц і
приймає  їх  назад,  якщо  в  зоні  видимості  є  будь-які  перешкоди,  після  чого  передає  ці  дані  до
мікроконтролеру Arduino.  Якщо сигнал повертається,  плата  встановлює різницю затримки  у  часі
посилання та  прийому ультразвукового імпульсу за  допомогою власно розробленого програмного
коду,  на  основі  цих даних розраховує  відстань до  перешкоди.  Маючи дані  відстані,  плата  подає
живлення на вібраційний моторчик  за наступним алгоритмом: перешкода відсутня – жодної вібрації,
перешкода на відстані 120см – починається легка вібрація, чим менша відстань до перешкоди – тим
сильніша інтенсивність вібрації. 

Рисунок 2. Діючий макет приладу
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОВІТРЯНИХ СОНЯЧНИХ КОЛЕКТОРІВ 
У СИСТЕМАХ  ОБІГРІВУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. Розглянуті повітряні сонячні колектори, запропоновані ефективні та економічні
способи застосування сонячних колекторів в системах обігріву телекомунікаційних підприємств.

З кожним роком все більше виникає потреба в дешевих, ефективних та екологічно чистих
джерелах енергії. Споживання газу та інших традиційних джерел енергії для обігріву приміщень, в
тому числі і телекомунікаційних, стає дорогим не тільки в нашій країні, але і у всьому світі, тому в
результаті виникає потреба використовувати екологічно чисту сонячну енергію.

Одним  із  перспективних  напрямів  споживання  сонячної  енергії  є  застосування  сонячних
колекторів. Нажаль, у нашій країні виникає ряд проблем, щодо впровадження сонячних колекторів,
адже  такі  системи  не  є  простими  у  користуванні  і  орієнтовані  на  системи  водопостачання.
Найголовнішою проблемою сонячних колекторів є те, що взимку у зовнішньому контурі колектора
повинна  знаходитися  незамерзаюча  рідина,  наприклад  на  основі  пропіленгліколя  (C3H8O2),  бо  у
випадку використання води ця частина системи може вночі замерзнути і вийти з ладу. Такі недоліки
системи  призводить  до  ускладнення  роботи  колекторів,  а  також  вимагають  додаткових
теплообмінників  для  передачі  тепла  між  контурамидля  встановлення  яких,  особливо  у  системах
обігріву приміщень, інколи не вистачає місця. Таким чином, можна зробити висновок, що  складність
інтеграції сонячних колекторів в існуючих  системахобігріву та необхідність модернізації контурів
керування є важливими причинами, що значно впливають на їх практичне застосування. Одним із
способів  споживання  сонячного  випромінювання  для  приміщень  є  замість  рідинних  сонячних
колекторів їх повітряні аналогів. Дослідження доводять, що такі пристрої мають гарну ефективність,
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а також високий потенціал їх практичного споживання. Використання у якості теплоносія повітря,
порівняно із водою або антифризом, має ряд значних та суттєвих переваг. 

1. Повітряний  сонячний  колектор  простий  у  споживанні,  не  потребує  великих  коштів,
порівняно  із  рідинними  аналогами.  Така  система  не  потребує  обов’язкової  повної  герметизації
каналів циркуляції теплоносія і може ефективно працювати при порушенні герметичності.

2. Система обігріву призначена для підігріву повітря, тому у якості теплоносія повітря не
потребує окремих ізольованих контурів для циркуляції теплоносія, що значно спрощує інтеграцію
сонячного  колектора  у  існуючу  систему.  У  простішому  випадку,  коли  сонячний  колектор
розташований на стіні будівлі, для його роботи потрібно зробити мінімально лише два отвори ( рис.2)

Рисунок 1. Обігрів приміщення за допомогою повітряного сонячного колектора

3. Система  може  працювати  цілком  автономно,  не  потребуючи  інтеграції  з  існуючими
системами.  У ясний день,  при значному рівні  сонячної  інсоляції,  сонячні  колектори підвищують
температуру  у  певному  приміщенні,  при  цьому  кількість  теплоносія,  що  подається  у  радіатори
централізованого  опалення,  може  бути  зменшена  автоматично,  наприклад,  за  допомогою
індивідуальних регуляторів температури.

4. Розташувати  повітряний  сонячний  колектор  можна  на  стіні  або  даху  будівлі,  завдяки
цьому його теплоізоляція може додатково використовуватися для збільшення теплового опору. Якщо
така  технологія  покаже  свою  ефективність,  то  у  майбутньому  можна  налагодити  виробництво,
наприклад,  спеціалізованих сендвіч-панелей з інтегрованою теплоізоляцією, абсорбером, каналами
для циркуляції повітря та сонячними панелями.

Висновок: Повітряні сонячні колектори, мають великий потенціал і можуть застосовуватись
для обігріву приміщень телекомунікаційних підприємств. Найголовнішим і найпершим кроком, слід
визначити, яку ефективність будуть мати такі системи.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В ЧЕЛОВЕКО-МАШИННЫХ
ИНТЕРФЕЙСАХ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ СЛОЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

Аннотация.  Проведен  анализ  преимуществ  и  недостатков  различных  типов  современных
человеко-машинных  интерфейсов  (ЧМИ).  Анализ  показал,  что  необходимо  разработать  новый
метод  проектирования  ЧМИ  для  управления  сложными  технологически  установками,  который
позволяет учесть недостатки существующих интерфейсов и повысить эффективность работы.
Для повышения ситуационной осведомленности оператора таких установок предложено включить
функцию  прогноза  динамики  хода  технологического  процесса  в  человеко-машинных  интерфейс.
Показана возможность технической реализации интерфейса с такой функциональностью.

Несмотря на то, как стремительно в мире увеличивается уровень автоматизации предприятий,
какой  бы совершенной  ни  была  система  управления,  критически  важные  решения  при  управлении
сложными  технологическими  установками  еще  остаются  за  человеком.  А  значит,  оператор  должен
оперативно и в удобной форме получать информацию о технологическом процессе, и иметь возможность
контролировать и влиять на него. Как раз для этого и служат человеко-машинные интерфейсы.

Функционирующие на производстве в настоящее время ЧМИ в основном несовершенны. Это
связано как с перечисленными выше проблемами, так и с тем, что в основном они не ставят задачу
достижения ситуационной осведомленности оператора. 

Проблема разработки эффективного интерфейса рассмотрена в работах [1,2]. Эффективный
ЧМИ должен разрабатываться исходя из поставленных задач. Это означает, что необходимо провести
анализ  задач,  которые  должен  выполнять  оператор  и  разработать  экранные  формы  так,  чтобы
оператор смог с ними справиться максимально эффективно. Для этого требуется решить проблему
целесообразного  распределения  функции  между  человеком  и  системой  автоматизации,  провести
удобную организацию экранов, учесть особенности человеческой психики, связанные со вниманием,
памятью, реакцией на стресс и т.п. 

Помимо удобного представления информации в эффективном ЧМИ, не малую роль играет и
полнота  информации.  Полнота  информации  позволяет  достичь  ситуационной  осведомленности
оператора, что позволяет предотвращать проблемы еще до их появления. Для этого оператор должен
знать не только о том, каково было состояние процесса, а и то, каким оно будет, то есть прогнозируемое
состояние. 

Как правило, человек прогнозирует ход процесса в первую очередь методом экстраполяции, что
не  соответствует  особенностям  динамики  многих  сложных  технологических  процессов,  в  которых
существуют  конкурирующие  цели  управления.  Прогноз  хода  таких  процессов  требует  глубокого
понимания особенностей динамики ТП и работы его системы управления, что на практике недостижимо. 

Современные математические пакеты для моделирования динамических систем могут быть
использованы не только для моделирования ТП и их систем управления в разных технологических
ситуациях, но и с целью моделирования поведения динамических систем на заданный промежуток
времени исходя из текущей реальной технологической ситуации. 

Интерфейсы с прогнозированием могут быть реализованы во многих современных SCADA-
системах.  Реализованный  в  SCADA  ЧМИ  интегрируется  с  программным  обеспечением,  которое
позволяет  моделировать  развитие   процесса  в  реальном  времени.  Реализация  прогнозирования
позволит заметно увеличить эффективность управления технологическим процессом. Пример такого
интерфейса показан на рис. 1. 
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Рисунок 1. Экранная форма ЧМИ с прогнозированием хода процесса во времени 
Пунктирными линиями на трендах проиллюстрированного интерфейса отображается прогноз

изменения параметров ТП, который рассчитывается на основании модели  системы автоматического
управления ТП.  Параметры модели адаптируются в  реальном времени исходя из  разницы между
прогнозируемым и фактическим изменением динамики технологического процесса.  
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ІДЕНТИФІІКАЦІЯ СТУДЕНТІВ ПРИ ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ
        
Анотація. Розглядаються можливі шляхи вирішення проблеми ідентифікації студентів при

дистанційному навчанні.

Дистанційне навчання є тою формою  навчання, яка отримала суттєвий розвиток у останній
час.  Дистанційне  навчання  незабаром повністю витіснить  заочну форму навчання.  Але  на  шляху
широкого впровадження дистанційного навчання є ще багато проблем. Однією з таких проблем є
ідентифікація студентів, особливо на етапі контроля знань. Бо не завжди можливо встановити , хто
конкретно виконував контрольні завдання. Сам студент або хтось інший.

Рішення цієї проблеми можливо , як при допомозі технічних методів так і інформаційних.
Інформаційні методи ідентифікації це ідентифікація студента по змісту відповіді до завдання.

Для  використання  подібних  методів  потрібно  знати  психологічний  портрет  студента.  Завдання
повинно бути складено так, щоб було можливим  вийняти з нього психологічний портрет студента.
Потім цей портрет треба порівняти з тим, що є в базі даних. Для побудови психологічних портретів
студентів необхідно залучати спеціалістів  психологів.  Психологічний портрет студента включає в
себе  інтелектуальні, емоціональні, мнемічні, вольові характеристики студента. Для побудови психо-
логічного портрету можливо використовувати відомі  методи психологічних досліджень.  До числа
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таких методів відносяться психологічна діагностика ,прогнозування, проектування. В процесі побу-
дови психологічного портрету необхідно виявити психологічну особливість  студента. Завдання по-
винно бути індивідуальними і складено так , щоб  при  його  розв’язані студент проявив свою психо -
логічну  особливість.  Але  практичне  впровадження  інформаційних методів  ідентифікації  потребує
значних грошевих вкладень. В штаті навчального закладу повинні бути спеціалісти психологи.

Технічні методи  це ідентифікація студента по його фізичним характеристикам. Тут можливо
використання  біометричних  методів  ідентифікації.  Біометричні  методи  ідентифікації  зараз  добре
розвинуті.  Біометричні  методи ідентифікації  особи відомі  досить давно.  А разом з  тим найбільш
новими при використанні інформаційних технологій. Кожна людина має унікальні присутні тільки її
біометричні ознаки. Тому рішення використати їх для ідентифікації студентів при контролі знань  є
досить  логічним.   За  період  використання  біометричної  ідентифікації   створилась  досить  чітка
методологія ідентифікації особи за біометричними ознаками. Біометричних ознак за якими можливо
проводити ідентифікацію особи досить багато однак домінуюче положення займає ідентифікація за
відбитками  пальців.  Біометрія  являє  собою  досить  складний  та  ефективний  апарат  ідентифікації
особи,  який  на  основі  біометричних  характеристик  дозволяє  чітко  ідентифікувати  людину.  До
переваг біометричної ідентифікації слід віднести те, що біометричні ідентифікатори на відміну від
інших методів не можливо втратити чи забути. Біометричні ідентифікатори складно підробити, тому
даний  метод є найбільш надійним. Кожна людини володіє унікальними біометричними ознаками,
тому точність біометричної ідентифікації близька до ста відсотків.

До недоліків слід віднести  те, що деякі біометричні ідентифікатори можна підробити. Але і
психологічний портрет студента може змінюватись за час навчання. 

Однак незважаючи на недоліки біометрична ідентифікація є найбільш надійною, крім того її
можливо  використовувати  у  комплексній  ідентифікації  тобто  одночасно  з  іншими  методами
ідентифікації.

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

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

Анотація. Розглядається залежність точності роботи   систем автоматичного управління
з управлінням по відхиленню   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  по  розімкнутої  і  замкнутої  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.
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Рисунок 1. Структурна схема досліджуваної системи

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

         (1)

або

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

помилки,  спричиненої  перешкодою  n1(t); -дисперсия  составляющей  ошибки  ,  вызываемой

помехой 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 минимуму середньоквадратичної помилки треба  знайти
методами оптимізації такі коефіціенти передачі, які забезпечать мінімуму виразу (1).
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РОЗВИТОК ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
НА БАЗІ СУЧАСНИХ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Анотація.  Розглянути  питання  використання  інформаційно-комунікаційних  технологій  в
навчальному процесі. Визначені основні переваги, які дає впровадження інформаційно-комунікаційних
технологій у навчальний процес.

Прискорення  соціально-економічного та науково –технічного прогресу оказує вплив на усі
сторони життя людини. Розвиток суспільства приводить до необхідності розвитку освіти.

Раніше  отримані  знання  зберігали  свою  цінність  на  протязі  усієї  професійної  діяльності
людини. Зараз 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.  Відбувся
відрив освіти від потреб життя, її девальвація. Є протиріччя між безперервно зростаючим об’ємом
необхідних людині знань, навичок  і можливостями їх отримати. Можливості традиційних систем
освіти виявилися практично використаними.

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 і  дистанційна освіта.  Поява та  розвиток якої  відбувся в
значною  мірою  завдяки  появі  та  розвитку  інфокомунікаційних  технологій,  наприклад
відеоконференцзв/язок.

Кожному етапу   розвитку суспільства відповідає певний рівень науково-технічного прогресу,
причому незаперечним  залишається  той  факт,  що  значна  його  частка  завжди  припадала  на  таку
наукоємну галузь, як зв'язок.  Закономірності розвитку зв'язку безпосередньо впливають на форми
організації виробництва та управління, систему виробничих відносин і освіти, спосіб життя людини і
людського  суспільства  в  цілому.  Всі  досягнення  в  області  електроніки,  обчислювальної  техніки,
космічних досліджень,   лазерної  техніки  відразу  ж  застосовувалися  для  створення  нових засобів
зв'язку. 

Це створення і розвиток мережевих структур-мереж зв'язку, як глобальних інфраструктурних
об'єктів виробничої та соціальної сфер. 

Розвинені  телекомунікації,  що  забезпечують  ефективний  транспорт  зростаючих  потоків
інформації, телекомунікаційні послуги по праву розглядаються як досягнення ХХ століття. 

В ХХІ столітті,  де завдяки таким новаціям як інфокомунікаційні технології  забезпечується
можливість формування послуг нового покоління – послуг інформаційного суспільства. 

Інформаційно-комунікаційні  технології  дозволяють  суттєво  підвищити  інформативність  і
наочність усіх видів занять. Вони дозволяють створювати мультимедійні курси лекцій, електронні
підручники,  залучати  до  самостійної  роботи  студентів  елементи  науково-дослідних  робіт.
Застосування  інформаційно-комунікаційних  технологій  дозволяє  підвищити  якість  навчання  за
рахунок  використання  різних  способів  подачі  інформації,  наприклад,  залучення  до  лекційного
матеріалу  аудіо  та  відеофільмів,  графіки  та  анімації.  Усе  це  дозволяє  зробити  лекцію  більш
досконалою, інформаційно насиченою та зручною до сприйняття.

Використання   інформаційно-комунікаційні  технологій  в  навчальному  процесі  дозволяє
реалізувати  такі  функції,  як   наочність,  виховання,  розвиток  та  інформативність,  активізувати
мислення, інтенсифікувати розвиток пам’яті, увагу, спостережливість, дозволяє отримати підвищення
мотивації  навчання,  дає можливість  використовувати сучасні  педагогічні  технології,  стимулювати
саморозвиток студентів. 

Халепов К.О., Макодзеб В.М.
ОНАЗ ім. О.С. Попова
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ОПТИМІЗАЦІЯ ВАГОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ РОЗПОДІЛЬНОГО КОНВЕЄРА

Характерною  особливістю  розподільних  конвеєрів  на  відміну  від  більшості  звичайних
транспортуючих  конвеєрів   є  робота  в  умовах  змінного  навантаження,  значення  якого  носить
статистичний  характер  у  зв’язку  зі  статистичним  характером  значення  кількості  вантажів,  що
знаходяться  у  будь-який  момент  часу  на  конвеєрі  та  значення  маси  як  самих  вантажів  так  і  їх
загальної  маси.  За  таких  умов,  тягове  навантаження  та  потужність  приводу,  що  є  вихідними
параметрами для кінематичного розрахунку розподільного конвеєра УСВП  визначається  шляхом
пошуку деякого оптимального навантаження, відносно прийнятної ймовірності перевантаження, між
значеннями середнього та максимального навантаження [1,2]. 

Мінімальне число mmin вантажів на конвеєрі, що створюють його розрахункове навантаження
Ак визначається прийнятим максимальним значенням вантажу  amax як відношення mmin = Ак/amax,  а
максимальне їх число mmax приймається таким, що дорівнює  n. Для кожного числа  m  вантажів при
mmin  m  mmax сумарна їх маса є випадковою величиною xA. 

Математичне  очікування M(x) = aс,  середньоквадратичне  відхилення  (x) = a та  закон
розподілу  F(x) випадкової   величини  xi визначаються  шляхом статистичних досліджень реального
потоку  поштових  вантажів  і,  в  свою  чергу,  визначають  ті  ж  самі  характеристики  випадкової
величини xA відповідно M(xA) = maс, ( xA) = ma та F(xA).

Ймовірність появи навантаження більшого за Ак визначається у вигляді
P(mx Ак) = 1 – F(mx= Ак),                                   (1)

а  ймовірність  перевантаження  конвеєра  при  m  вантажах  – у  вигляді  добутку  ймовірності
появи m вантажів та ймовірності появи сумарної їх маси більшої за Ак, тобто

P(mx Ак|m) = P(m) P(mx Ак) .               (2)
Основними  етапами  розрахунку  оптимального  значення  тягового  зусилля  та  потужності

приводу  розподільного  конвеєра  є  розрахунок  розподілу  числа  та  маси  вантажів  на  конвеєрі для
визначення  ймовірності  перевантаження  конвеєра  для  ряду  значень  навантаження  в  межах  його
середнього  та  граничного  значень,  побудова  графіка  залежності  ймовірності  перевантаження  від
значень  навантаження,  визначення  із  графіка  відповідного  заданій  ймовірності  перевантаження
пошукового  навантаження  та  розрахунок  відповідного  йому   оптимального  тягового  зусилля  і
потужності приводу [1].

Розподіл числа вантажів – ймовірність наявності  (одночасного знаходження) на конвеєрі  m
при m = 0 … 35 визначається за законом нормального розподілу,  у вигляді

,)2()(
2
1

2 2/)(1
1


MmemnP                        (3)

що  визначає  ймовірність  наявності  на  конвеєрі n – т вантажів  при   їх  математичному
очікуванні 

M = (n – 1)/2                  (4)
та дисперсії

1 = [(n2 – 1)/n]–1/2                                     (5)
( = 3,05) – середньоквадратичне відхилення маси посилки) [2]. 
Для  зручності  практичних  розрахунків  використовується  функція  нормованої  щільності

нормального розподілу [4] за якої вираз (3) набуває вигляду
P (n – m) = (1/1) 0(S1) = (1/1) 0[(m – M)/1]. (4)

Ймовірність появи навантаження від 0 до n – т до вантажів визначається як сума
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knP )(                  (5)

та від  n – т до n вантажів – як сума
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)( .                    (6)

Для зручності  виконання подальших розрахунків результати обчислення значень P (n – m)
зводяться в таблицю розподілу числа вантажів з колонками m, S1, (S1) та P (m) = P (n – m). 

Ймовірність перевантаження конвеєра визначається у відповідності з виразом (2), тобто
P(mx Ак|m) = P(m) P(mx Ак)
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для  значень Ак = 2xAc,  3xAc,  …,  з  урахуванням  одержання  значень P(mx Ак|m)   для  побудови
інформативного  графіка  стосовно  пошукового  значення  навантаження,  що  відповідає  заданій
ймовірності перевантаження конвеєра [2].

Нормована  функція  нормованого  розподілу  [4]  за  якої  ймовірність  появи  навантаження
конвеєра, що перевищує деяке значення Ак, визначається у вигляді [1]

P(mx Ак) = 1 – F0[(S2)  1,03[F0(S2) – F0(– ac)/],                  (7)
де 

S2 = (Ак – mac)/ m.
Для  побудови  графіка  сумарного  значення  перевантаження  за  усіма  попередньо

розрахованими  значеннями  P(m),  відповідні  значення  розрахунку  значень  перевантаження  при
Ак = 2xAc, 3xAc, …, для окремого числа знаходження  m вантажів на конвеєрі заносяться у відповідні
таблиці з наступними колонками; m; P(m); S2; P(mx Ак); P(mx Ак|m) [2].

За  отриманими  по  кожній  із  таких  таблиць  значеннями  сумарного  значення  ймовірності
перевантаження P(mx  Ак|m) будується графік залежності ймовірності перевантаження конвеєра від
коефіцієнта kп перевантаження

                  kп = Ак/xAc = Ак/nac.                     (8)
по  якому  графоаналітичним  способом  визначається   оптимальне  значення  вагового

навантаження розподільного конвеєра.
Методика розрахунку оптимального вагового навантаження розподільного конвеєра включає

наступні основні етапи:
1.  Вибір  початкових  даних,  які   включають:  максимальну  масу  поштового  вантажу,  його

математичне очікування і  дисперсію,  число напрямів сортування поштових вантажів,  вірогідність
перевантаження розподільного конвеєра. 

2. Розрахунок  функції розподілу кількості вантажів на конвеєрі.
Виконується  розрахунок вірогідності  кількості  вантажу на  конвеєрі  для  усіх  значень його

можливої присутності на конвеєрі при m=1,2.3,...,n –1 за формулою
 ,/)()/1()()/1( 101101)(  MmSP mn                          (9)

 де М - математичне очікування кількості вантажів,  що становить

;2/)1(  nM
(10)

1 , — середньоквадратичне відхилення кількості вантажів

  2/12
1 /)1(


 nn  ,                                                      (11)

де     — середньоквадратичне відхилення маси поштового вантажу.
3. За результатами розрахунків  будується розподіл числа вантажів в РК
Розрахунок нормованої функції f0=(S1) рекомендується проводити з використанням таблиці

нормованої функції щільності ймовірності  табл. 2.1 [3]. 
4. За результатами  виконання п. 3  будується графік розподілу числа вантажів в РК. 
5.Розрахунок розподілу вагового навантаження в конвеєрі.
Виконується розрахунок значень функції розподілу маси поштових вантажів за формулою

 ,/)()(03.1)(1)( 02020 ck aFSFSFAmxP                      (12)
для усіх значень m = 1,2,3,..., n – 1, де Ак визначається як середнє вагове навантаження, що

розраховується по  формулі
cpk amA * .                                                                  (13)

У останню колонку таблиці заноситься вірогідність перевантаження, яке розраховується по
формулі

),()()/(
k

AmxPmPmAmxP k                                                 (14)

значення )( 20 SF   визначається по таблиці  нормованої функції нормального розподілу табл. 2.2 [3].
Аналогічно виконуються розрахунки  для  Ак  = 2*m*aср  – подвійного  вагового навантаження

(розрахунок другої точки для лінійного графіку  залежності вірогідності перевантаження від вагового
навантаження– коефициента перевантаження kп=2).

6.  Побудова  графіку  залежності  вірогідності  перевантаження  конвеєра  від  коефіцієнта
навантаження.
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7. Розрахунок графоаналітичним методом оптимального вагового навантаження конвеєра.
8. Розрахунок оптимальної потужності приводу. 
У загальному випадку,  перш ніж розраховувати оптимальну потужність приводу,  доцільно

визначити потужність приводу при максимальному і середньому навантаженні. У разі, якщо різниця
значень цих потужностей істотно не відрізняється, то оптимальну потужність приводу розраховувати
не доцільно,  а  кінематичний розрахунок РК виконується по максимальному    навантаженню,  з
визначенням відповідної потужності приводу.
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Черешнюк М.О., Кадацький А.Ф.
ОНАЗ ім. О.С. Попова

АНАЛІЗ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ   

Анотація. Проведено  аналіз та класифікація сонячних електростанцій за типом. Показно,
що  в  Україні  ресурси  відновлювальних  джерел  енергії  існують  практично  на  всій  території.
Показана  актуальність  використання  сонячних  фотоелектричних  електростанцій  для
електропостачання об'єктів поштового зв'язку

Актуальність
Сонячна енергія є альтернативним джерелом енергії, та екологічно чистим.
Принцип  її  використання  заснований  на  отримані  енергії  в  будь  якому  вигляді  із

безпосереднього сонячного випромінювання. В основному сонячну енергію використовують двома
методами  -  за  допомогою  фотохімічних  реакцій  або  у  вигляді  теплової  енергії  з  безпосереднім
застосуванням різних термосистем. Найефективнішим безпосереднім методом перетворення сонячної
енергії  в електричну є використання фотоелементів. Принцип їх роботи заснований на поглинанні
напівпровідником частинок світла (фотонів) і трансформації їх в електричний струм - фотоелектрика.

Основні причини використовувати сонячну енергію:
- Необмежений запас палива;
- Безшумне, нешкідливе виробництво електроенергії;
- Автономні системи енергопостачання безпечні і високонадійні;
- Матеріали можливо з легкістю переробити і використовувати повторно;
- Нескладне обслуговування обладнання;
- Використання електрики віддалено в сільських районах;
- Модулі можуть бути частиною дизайну будівлі;
- Стрімке зменшення часу енергетичної окупності модулів;
- Збільшує надійність енергопостачання країни.
Сонячна електростанція (далі   СЕ) – це споруда що спроектована для поглинання сонячної

радіації  та  її  перетворення  в  електричну  енергію.  Спосіб  перетворення  різний,  залежить  від
конструкції електростанції.

Всі СЕ діляться на декілька типів:
1) СЕ баштового типу;
2) СЕ тарілчастого типу;
3) СЕ, що використовують фотоелектричні модулі (фотобатареї);
4) СЕ, що використовують параболічні концентратори;
5) Комбіновані СЕ;
6) СЕ аеростатного типу;
7) Сонячно-вакуумні електростанції.
Проаналізуємо
СЕ баштового типу
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Споруда  складається  з  башти  яку  оточують  геліостати  (дзеркала  спеціально  визначеного
розміру,  які  закріплені  на  рухомій  опорі).  Всі  геліостати  з’єднані  комп’ютерною  системою
позиціонування, яка в залежності від місце розташування Сонця  змінює кут нахилу таким чином
віддзеркалення  променів  Сонця  відбувається  максимально  ефективно.  В  башті  розміщується
спеціальний резервуар (пофарбований в чорний колір) для більш ефективного поглинання теплового
випромінювання, також присутня група насосів, які передають вироблений пар на турбогенератори.
Ця  конструкція  розрахована  на  можливе  отримання  температури  до  700С.  Такі  сонячні
електростанції можуть досягати коефіцієнта корисної дії (ККД) в 20%.

СЕ тарілчастого типу
Дані СЕ за принципом роботи схожі з СЕ баштового типу, але відрізняються побудовою самої

конструкції.  Станція  складається  з  окремих  модулів  кожен  з  яких  генерує  електрику.  Модуль
включає в себе відбивач та приймач. На опорі встановлена параболічна збірка дзеркал у формі, що
нагадує «тарілку».  В фокусі  параболоїда встановлений приймач.  Відбивач складається з десятків
дзеркал індивідуально налаштованих. Приймачем же може бути резервуар з водою (як зазвичай), або
можна використовувати двигун Стирлінга,  cуміщений з генератором. ККД такої СЕ досягає 34%.

СЕ, що використовують фотоелектричні модулі (фото батареї)
Зараз  ці  СЕ  найбільш  поширені.  Модулі  на  основі  кремнієвих  елементів  широко

застосовуються  для електропостачання невеликих об’єктів  (майже будь якої  споруди).  З  окремих
частин  складається  станція  достатньої  потужності.  Встановити  можливо  практично  всюди  від
покрівлі чи фасаду будинку, або на спеціально виділеній території. 

Принцип  дії  доволі  простий,  батареї  поглинають  фотони  світла  та  перетворюють  їх  в
електрику, завдяки внутрішньому фотоефекту. Кристалічний кремній дозволяє досягти ККД в 24%;
використовуючи  інші  сполуки  елементів  такі  як: індієво-галлій-арсеніївного  елементу  можливо
отримати 44,4%; а використовуючи фокусні лінзи – 46%.

СЕ, що використовують параболічні концентратори
Дана  СЕ  також  нагріває  теплоносій  віддзеркаленим  випромінюванням.  Дзеркало  в  формі

параболічного циліндра розташовується у напрямку північ-південь, і рухається за сонцем. В фокусі
дзеркала закріплена трубка, в якій рухається рідкий теплоносій. Після того як теплоносій достатньо
розігріється, в теплообміннику тепло передається воді, де пар знову ж таки обертає генератор.

Комбіновані СЕ
На  таких  СЕ  додатково  встановлюються  теплообмінні  апарати  для  отримання  гарячого

водопостачання  та  опалення.  В  цьому  вся  суть  комбінованих  СЕ.  Також  паралельно  можна
встановлювати концентратори та фото батареї.

СЕ аеростатного типу
Вони  поділяються  на  2  типи:  в  першому  сонячні  елементи  розташовуються  на  поверхні

аеростата.  В конструкції  другого в  якості  рефлектора  використовується параболічна металізована
плівка ввігнута під тиском газу, яка служить для концентрації сонячної енергії.

Аеростат  розташовується  на  висоті  20  км.  та  не  відчуває  вітряних  навантажень.  Верхня
частина  виготовлена  з  прозорої  плівки  з  армуванням,  а  в  фокусі  –  термоперетворювач,  що
охолоджується  легким  газом  –  водень,  для  системи  з  розкладанням  води,  або  гелій  у  випадку
присутньої  системи  дистанційної  передачі  енергії.  Орієнтування  кулі  на  Сонце  виконується  за
рахунок баластної рідини (вода для водневого циклу), точне орієнтування – гіроскопом. ККД складає
15% (можливо до 40%). 

Сонячно-вакуумні електростанції
Використовують  енергію  повітряного  потоку  штучно  створюваного  різницею  температур

повітря  в  наземному шарі  повітря,  нагрітого сонячними променями в закритому прозорим склом
ділянці, на деякій висоті. 

Складається із накритого скляним дахом ділянки землі та високої башти. Біля основи якої
розташована  повітряна  турбіна  з  електрогенератором.  Потужність,  що  виробляється  зростає  з
різницею температур,  яка збільшується з висотою башти. Шляхом використання енергії  нагрітого
ґрунту здатна працювати цілодобово. Це являється їх серйозною перевагою.

Для встановлення сонячної батареї необхідні такі компоненти (в залежності від виробника та
форми установки):

- Сонячні панелі;
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- Контролер заряду;
- Акумулятор;
- Декілька інверторів;
- Дроти для з`єднання.  
Щоб досягти максимально ефективного результату при підключенні потрібно дотримуватись

2 умов:
- Кут нахилу від горизонту;
- Орієнтація розташування.
Поверхня має бути направлена на південь, так як чим більше променів потрапить на панель

під кутом в 90о, тим ефективніше працюватиме. Місце розташування потрібно змінювати кожне літо
та зиму. 

У підсумку
Перевагами СЕ є:
- загальнодоступність, та невичерпність джерела;
- екологічно безпечне.
Недоліками ж є:
- залежність від погодних умов та часу дня;
- як наслідок необхідність акумуляції енергії;
- висока  вартість  конструкції,  зв’язана  із  застосуванням  рідкісних  дорогих  елементів

(наприклад: індій, телур і т.д.);
- необхідність періодичного очищення поверхні, що відбивається від пилу;
- Нагрівання атмосфери над електростанцією.
Для об’єкту поштового зв’язку Я порекомендував би СЕ, що використовують фотоелектричні

модулі (фото батареї). Через те що їх можна закріпляти майже на будь-якій поверхні, і вони підходять
для обслуговування невеликих об’єктів.  Кількість батарей варіюється в  залежності  від необхідної
кількості отримуваної енергії. Можна сказати, що вони повність окуплюють свою вартість, яка вже
не така й велика. Для ОПЗ великих розмірів з власною територією, навколо можна встановити СЕ
баштового типу,  що в цьому випадку було б дуже доречно; навіть одночасно встановити сонячні
батареї таким чином отримати комбіновані СЕ. 
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АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

Анотація. Проводиться аналіз існуючого переліку показників якості поштового зв’язку та
запропоновано  новий  перелік  даних  показників,  який  дозволить  у  майбутньому  більш  детально
аналізувати роботу підприємств поштового зв’язку. 

Якість  послуг  поштового  зв’язку  –  це  відповідність  наданих  послуг  очікуваним  або
встановленим стандартам. Стандарти, їхня реальна форма і зміст є критеріями якості, які включають
в себе наступні складові:

1) якість  наданих  послуг  –  комплекс  організаційних,  навчально-виховних  і  оперативних
заходів направлених на виконання таких критеріїв якості як: доступ до послуг поштового зв’язку,
прозорість послуг, комфортне середовище.
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2) якість обслуговування клієнтів – сукупність умов, які забезпечують споживачам найменші
затрати часу і максимальні зручності під час користування послугами поштового зв’язку і направлені
на  виконання  таких  критеріїв  якості  як:  чітка  організація  процесів  обслуговування,  високий
професіоналізм,  компетентність  персоналу,  відповідальність  перед  споживачем,  відповідальність
перед клієнтом.

3) якість технологічних процесів – комплекс організаційно-технологічних, адміністративних
заходів направлених на виконання таких критеріїв якості як: швидкість і надійність послуг; якість
міжнародної поштової служби; безпека послуг; відповідальність підприємства.

Окрім критеріїв, що наведено вище також існує наступний перелік показників якості послуг
поштового зв’язку:

1 група. Показники якості обслуговування:
- рівень організації та розміщення об’єктів поштового зв’язку
- тривалість дії об’єктів поштового зв’язку
- рівень споживання послуг поштового зв’язку.
2 група. Показники якості продукції:
- швидкість пересилання поштових відправлень;
- стійкість та регулярність мережі поштового зв’язку
- дотримання правил надання послуг поштового зв’язку;
- схоронність поштових відправлень
- відсутність скарг на підприємство поштового зв’язку.
Виходячи з  проведеного аналізу,  можна зробити висновок,  що на  даний час  існує  велика

кількість  показників  якості  і  не  має  їх  чітко  визначеного переліку.  Це  значно ускладнює роботу
підприємств поштового зв’язку.  Для того,  щоб змінити дане становище пропонується впровадити
новий та чіткий перелік показників якості послуг поштового зв’язку. 

Пропонується наступний перелік показників якості послуг поштового зв’язку:
1) Доступність;
2) Надійність;
3) Компетентність персоналу.
Охарактеризуємо показники, які пропонуються:
Показник доступність – це комплексний критерій, який складається з трьох взаємопов'язаних

параметрів: територіальної доступності, часової доступності, тарифної доступності.
Територіальна  доступність  –  визначається  середньою  відстанню,  яку  необхідно  пройти

клієнту, щоб отримати послуги поштового зв'язку.
Часова  доступність  –  середній  час,  що  витрачається  клієнтом  на  отримання  послуги

поштового зв'язку, тобто часу, що витрачається на переміщення до об'єкта поштового зв'язку, часу
очікування отримання послуги в об'єкті поштового зв'язку та часу надання цієї послуги.

Тарифна доступність  –  середні  фінансові  витрати,  які  несе  клієнт  при отриманні  послуги
поштового зв'язку. Фінансові витрати складаються з вартості самої послуги, витрат на переміщення
клієнта  до  об'єкта  поштового  зв'язку,  витрат  на  очікування  обслуговування  і  витрат  на  саме
обслуговування в об'єкті поштового зв'язку.

Показник надійності – характеризується наданням послуги поштового зв’язку у відповідний
термін, відповідного рівня якості, в потрібному місці. 

Показник  компетентність  персоналу  характеризується  наявністю  у  персоналу  необхідних
знань та умінь для надання послуг поштового зв’язку; щирим інтересом до споживача та розумінням
його потреб; гнучкістю персоналу щодо особливостей побажань споживачів.

Запропонований перелік показників якості дозволить у майбутньому більш чітко та зрозуміло
проводити оцінку роботи підприємств поштового зв’язку. 
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Секція 6. Економіка й управління

Okulicz-Kozaryn Walery
Педагогический Университет в Кракове

ДВА БАЗОВЫХ УСЛОВИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ
ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Аннотация.  На  примере  Украины и  Польши  выполнен  теоретический  анализ  условий  для
формирования  государственной  кадровой  политики  в  области  местного  самоуправления.  Были
установлены два базовых условия для формирования государственной кадровой политики в области
местного самоуправления.

Введение
Целью исследования был теоретический анализ условий для формирования государственной

кадровой политики в области местного самоуправления.
Актуальность  исследования  обусловлена  историческим  прошлым.  В  предыдущих,

«социалистических»  Конституциях  Украины  и  Польши  были  провозглашены  иные  подходы  к
местному самоуправлению, чем сейчас. С другой стороны, идеологические установки ограничивали
использование теоретических положений теории управления человеческими ресурсами.

Последствия  «социалистического»  режима  в  области  местного  самоуправления  стоят
барьером  на  пути  эффективного  продвижения  в  сторону  демократических  и  рыночных
трансформаций.

Методы исследования
Основными  методами  исследования  являются  изучение  релевантной  информации  и

теоретический анализ.
Результаты
1. Первое условие для формирования государственной кадровой политики в области местного

самоуправления рассмотрим на примере Украины и Польши.
Начнем с того, что, ст. 5 Конституции Украины декларирует, что «единственным источником

власти в Украине является народ».
В Польше ст.  4  Конституции устанавливает,  что «Вeрхoвнaя влaсть в Peспубликe Пoльшa

принaдлeжит Народу». Реализация властных полномочий может быть выражена, в частности, через
право «обращаться с пeтициями, прeдлoжeниями и жaлoбами, преследуя публичный, сoбствeнный
или  другoгo  лицa  с  eгo  сoглaсия  интeрeс,  в  oргaны публичной  влaсти,  a  тaкжe  в  oбщeствeнныe
oргaнизaции  и  учрeждeния  в  связи  с  выпoлняeмыми  ими  зaдaчaми,  порученными  им  в  сфере
публичной администрации» (ст. 63 Конституции РП). 

Ст.  7  Конституции  Украины  констатирует,  что  «в  Украине  признается  и  гарантируется
местное самоуправление». Местное самоуправление является правом территориального общества -
жителей села или добровольного объединения в сельскую общину жителей нескольких сел, поселка и
города  -  самостоятельно  решать  вопрос  местного  значения  в  пределах  Конституции  и  законов
Украины (ст. 140 Конституции Украины).

В Польше, касательно местного самоуправления, в ст. 16 Конституции Польши записано, что
«Территориальное  сaмoупрaвлeниe  принимaeт  учaстиe  в  oсущeствлeнии  публичной  влaсти.
Принaдлeжaщую  eму  в  прeдeлaх  зaкoнoв  сущeствeнную чaсть  публичных  зaдaч  сaмoупрaвлeниe
выпoлняeт  oт  собственного  имeни  и  под  сoбствeнную  oтвeтствeннoсть».  Территориальное
сaмoупрaвлeниe  выпoлняeт  публичные  зaдaчи,  нe  закрепленные  Кoнституциeй  или  зaкoнaми  за
oргaнами иных публичных влaстей (ст. 163 Конституции РП).

Много  лет  назад,  в  Конституции  УССР  тоже  утверждалось,  что  «Вся  власть  в  УССР
принадлежит народу» (ст. 2 Конституции УССР). При этом, «Народ осуществляет государственную
власть через Советы народных депутатов, составляющие политическую основу УССР». Статья 124
Конституции УССР 1978 г. поясняла, что «Органами государственной власти в областях, районах,
городах,  районах  в  городах,  поселках  и  селах  Украинской  ССР  являются  областные,  районные,
городские, районные в городах, поселковые, сельские Советы народных депутатов». В ст. 125 эти
органы были названы «Местными Советами народных депутатов».

В  Польской  Народной  Республике,  как  свидетельствует  Конституция  ПНР,  «власть
принадлежит  трудовому  народу  города  и  деревни»  (ст.  1).   Трудовой  народ  осуществляет
государственную  власть  через  своих  представителей,  избираемых  в  Сейм  Польской  Народной
Республики  и  в  Национальные  советы  (ст.  2).  Местными  органами  государственной  власти  и
основными органами общественного самоуправления трудового народа города и деревни в общинах,
городах, районах больших городов и воеводствах являлись Национальные советы (ст. 43).
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То  есть,  в  прежних  Конституциях  был  провозглашен  и  в  действующих  Конституциях
сохранился  демократический  тезис  о  том,  что  власть  принадлежит  народу.  Органы  местного
самоуправления являются проводником воли народов на территориальных уровнях.

Однако, есть разница между декларациями «старых» и «новых» Конституций. 
Статья  5  Конституции  Украины  утверждает,  что  «Народ  осуществляет  власть

непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления».  То
есть,  здесь  подчеркивается  различие  между  уровнями  власти.  В  Польше  независимость  органов
местного  самоуправления  выражена  сильнее.  «Сaмoстoятeльнoсть  eдиниц  территориального
сaмoупрaвлeния пoдлeжит судeбнoй зaщитe», ст. 165 Конституции РП.

Ранее было утверждено в Конституции УССР, что «Организация и деятельность Советского
государства  строятся  в  соответствии  с  принципом  демократического  централизма:  …
обязательностью решений вышестоящих органов для нижестоящих» (ст. 3). В ПНР в п. 2. Статьи 51.
Было  зафиксировано,  что  «Местный  орган  государственной  администрации  подчиняется  органу
государственной администрации вышестоящей ступени».

Первым условием для формирования государственной кадровой политики в области местного
самоуправления  является  формирование  профессиональной  психологии  сотрудников  органов
местного  самоуправление,  принимающей  юридическую  независимость  органов  местного
самоуправления от иных уровней органов государственного управления.

2. Второе условие для формирования государственной кадровой политики в области местного
самоуправления рассмотрим на примере Украины и Польши.

Следующее условие рассмотрим, опираясь на теорию управления человеческими ресурсами. 
Эффективность управления во многом определяется соответствием индивидуальных качеств

руководителя тем ролям, которые он призван выполнять в организации. По итогам изучения научной
литературы в области управления,  отметим различные подходы к классификации таких ролей.  В
наиболее  общей  форме  четыре  основные  роли  руководителя  приведены  в  трудах  американского
ученого В. Ансоффа. Одной из них является роль Лидера.

Роль Лидера - в данном случае имеется ввиду неформальный лидер, обладающий высоким
авторитетом и способностью влиять на других людей.

Как отмечают Г. Кунц и С. О`Доннел, “если подчиненные руководствуются только правилами
и потребностями, установленными руководством, они могут работать примерно на 60 или 65% своих
возможностей, просто выполнять свои обязанности удовлетворительно, чтобы удержаться на работе.
Чтобы добиться полного использования способностей подчиненных, руководитель должен вызвать у
них соответствующий отклик,  осуществляя  лидерство”.  Это значит,  что,  от  лидерства  на  30-35%
зависит отдача персонала.

Таким образом,  подбирая на должности специалистов в органах местного самоуправления
сильных  лидеров  или  используя  возможности  воспитательной  системы  для  усиления  лидерских
качеств  работающих специалистов,  можно за  короткое  время  повысить интегральные проявления
лидерских качеств сотрудников. И, соответственно, повысить производительность труда персонала.
А также и усилить позитивное влияние органа местного самоуправления на отдельные организации,
работающие на подведомственной территории. Как показано выше, на 30-35%!

Вторым условием для формирования государственной кадровой политики в области местного
самоуправления является  смена приоритетов с подбора специалистов на основе «знаний и умений»
на подбор, ориентированный на лидерские качества специалистов. В совокупности это даст хороший
импульс для роста экономики по всей стране.

Заключение
1. Выполнен правовой и теоретический анализ условий для формирования государственной

кадровой политики в области местного самоуправления.
2.  В  результате  проведенного  исследования,  установлены  два  базовых  условия  для

формирования государственной кадровой политики в области местного самоуправления:
- формирование  профессиональной  психологии  сотрудников  органов  местного

самоуправление,  принимающей юридическую независимость органов местного самоуправления от
иных уровней органов государственного управления;

-  смена  приоритетов  с  подбора  специалистов  на  основе  «знаний  и  умений»  на  подбор,
ориентированный на лидерские качества специалистов. В совокупности это даст хороший импульс
для роста экономики по всей стране.

3.  Задачей  последующего  исследования  является  сравнение  полученных  теоретических
результатов с результатами, полученными эмпирическим путем.

Банкет Н.В.
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ОНАС им. А.С. Попова

ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ОПЕРАТОРОВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ УКРАИНЫ

Аннотация.  Рассмотрены  пути  повышения  конкурентоспособности  операторов  мобильной
связи Украины.

В настоящее время мобильная связь стала очень важным аспектом в жизни человека. Если
отсутствует  свет,  газ,  тепло,  транспорт,  то  люди  испытывают  определенный  дискомфорт.  Тоже
происходит и с отсутствием услуг мобильной связи. В последнее время современный человек привык
пользоваться услугами связи каждый день.  Это и голосовая связь,  интернет,  мобильный банкинг,
мобильная медицина,  транспорт и другие услуги.  Многие операторы предоставляют эти услуги в
большом  объеме.  На данный  момент почти  все  население  Украины  подключено к  быстрому  и
надежному стандарту 3G, который предоставляют своим абонентам ведущие операторы Украины.
Весной  2018  г.  три  наиболее  популярных  оператора  –  компании  «Киевстар»,  «Vodafone»  и
«Лайфсел» -  приобрели лицензии стандарта 4G. С тех пор еще больше возрос интерес к мобильной
связи. И это неудивительно, ведь большее количество операций пользователя,  имеющего  смартфон,
осуществляется  именно  во  всемирной  паутине.  Просмотр  фильмов  и  новостей,  игры,  музыка,
общение  в  соцсетях,  навигация,  оплата  коммунальных  услуг,  вызов  такси –  все  это  становится
возможно только, если есть доступ к сети Интернет. Главные преимущества стандарта 4G: 

– скорость дата-трафика более высокая - до 150 МБит/с, чем у стандарта 3G (63,3 Мбит/с), что
позволяет смотреть фильмы в высоком качестве;

– сокращенное время  скачивания,  позволяющее  быстрее  получить  доступ к  необходимой
информации; 

– возможность с удовольствием использовать беспроводной Интернет там, где есть  большое
скопление людей (на вокзалах, фестивалях, футбольных матчах).

Конкуренция – главный фактор того, как субъекты рынка относятся к техническим новинкам.
Это вынуждает производителей товаров постоянно искать и находить новые виды услуг, которые
нужны потребителям и могут удовлетворить их спрос. Они стараются предлагать  услуги высокого
качества  по  доступным  для  потребителя  ценам  с  целью  их  удержания  на  рынке.  Чтобы  быть
конкурентоспособными, необходимо использование наиболее эффективных способов производства.
Конкурентоспособность  предприятия  включает  в  себя  комплекс  экономических  характеристик,
которые  определяют его  положение  в  сфере  услуг  и  информатизации,  например,  характеристики
услуг,  качественные  показатели,  эстетические,  технические,  а  так  же  факторы,  формирующие
условия производства и сбыт продукции, реклама и пр.  

Основными  факторами  конкурентоспособности  сетей  мобильной  связи  являются:  зона
покрытия сети, роуминг, качество услуг, тарифная политика, исследование рынка, дополнительные
услуги, реклама, стимулирование сбыта, дилерские сети. 

В  последнее  время  рынок  услуг  мобильной  связи  Украины  сильно  изменился  в  связи  с
изменением спроса и предложения, технического прогресса информационных технологий, которые
вынуждают  мобильных  операторов  реагировать  на  новые  формы  конкуренции.  Другой  аспект
заключается  в  необходимости  создания  новых  услуг  для  клиентов,  повышение  их  качества,
изменение ценовой политики [1]. 

В целях сохранения конкурентоспособности основные усилия операторы  мобильной связи
направляют  на  расширение  границ  рынка,  привлечение  новых  потребителей,  исследование
сегментации  рынка  для  эффективной  системы  продвижения  услуг.  Кроме  факторов  маркетинга,
таких  как  гибкая  тарифная  политика,  перечня  дополнительных  услуг,   различных методов
стимулирования  продаж,  создание  дилерских  сетей,  важными  факторами  конкурентоспособности
операторов  должно  быть  наличие  показателей  качества  и  инноваций  (сервис  услуг,  технологии,
имидж оператора).

На сегодняшний день на украинском рынке мобильной связи первые позиции занимают такие
операторы  как  компания  «Киевстар»,  «Vodafone»,  «lifecell».  Внедрение  инноваций  лидирующих
компаний мобильной связи привело к прекращению работы других операторов сотовой связи и резко
усилило  конкуренцию  в  данном  сегменте  телекоммуникаций.  Таким  образом,  в  сложившихся
условиях  рынка  для  того,  чтобы  сотовые  операторы  обладали  достаточной  степенью
конкурентоспособности и  имели возможность  развиваться,  возникает  необходимость  в  выработке
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комплекса мер, которые будут способствовать формированию стратегии конкурентных преимуществ.
Практическая  реализация  данной  стратегии  может  рассматриваться  как  процесс,  связанный  с
изучением конъюнктуры рынка и заканчивая анализом достигнутых результатов. 

После того, как появился новый стандарт компанией «Киевстар» получены такие результаты:
количество абонентов оператора,  пользующихся роумингом в течение летнего периода 2018 г., по
сравнению с  тем  же  периодом 2017  г.  увеличилось  на  36% (они  пользовались  в  2  раза  больше
мобильным  интернетом).  Количество  абонентов  компании  «Киевстар»,  побывавших  в  странах
Евросоюза, за 2018г. выросло в 1,5 раза. Так же замечено увеличение использования голосовых услуг
–  летом  этого  года  абоненты  компании  «Киевстар»  общались  со   своими  родственниками   и
друзьями  из-за  границы  на  29%  больше.  Благодаря  увеличению  использования  дата-трафика   в
роуминге,  компания  «Киевстар»  в  2017  г.  получила   снижение  стоимости  услуг  для  абонентов,
пользующихся роумингом в 34 странах – Латвии, Литве, Эстонии, США, Канаде,  Швеции, Египте. А
в  июне  2018  г.  компания  «Киевстар»  предложила  своим  абонентам  возможность  обмениваться
текстовыми сообщениями в Viber и WhatsApp без тарификации мобильного интернета в 95 странах
мира.  Украинский  оператор  мобильной  связи  lifecell  показал  следующие  показатели:   доход  за
третий квартал 2018 г. увеличился на 9,1%, за год – до 1 млрд. 367,1 млн. грн. (по сравнению с 1 мрд.
253,3 млн. грн. в третьем квартале 2017 г.) [2].

На  основании  всего  сказанного можно  сделать   вывод,  что  влияние  инноваций  на
конкурентоспособность предприятия заключается в том, что они предполагают изменение элементов
системы управления предприятием, формируя ему конкурентные преимущества.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ 
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

Анотація.  Визначено  недоліки,  які  виникають   на  підприємстві  в  процесі  контролю.
Запропоновано удосконалений підхід  до проведення ревізій господарчої  діяльності  підприємства
поштового зв’язку.

На сьогодні поштовий зв'язок України,  як важливий елемент інфраструктури суспільного
виробництва,  переживає  складний  етап  свого  становлення  і  розвитку.  Ключовим  фактором,  що
визначає  зміни  у  його  роботі,  стало  виникнення  конкурентного  середовища  на  ринку  поштових
послуг. Конкуренція на ринку поштових послуг сприяє розвитку поштової служби, спонукуючи її до
пошуку нових шляхів удосконалення та адаптації до ринкових умов.

ПАТ «Укрпошта» – найбільший оператор поштового зв’язку, а також єдина державна мережа
поштового зв’язку, яка охоплює всі регіони України. Виробнича діяльність ПАТ «Укрпошта» полягає
в наданні широкого спектру послуг: логістичні, кур'єрські, фінансові та рекламні послуги, передплата
періодичних  видань,  доставка  замовлених  за  каталогами  товарів  масового  попиту,  карток
попередньої оплати за доступу до Інтернет тощо [1].

Невід’ємною частиною поліпшення економічного зростання ПАТ «Укрпошта» є проведення
ревізій на відділеннях поштового зв’язку. Метою ревізій є встановлення  фактичної наявності у касі
грошових коштів та інших цінностей, порівнюючи їх з даними обліку. На сьогоднішній день є дуже
багато проблемних питань при проведені ревізій в Одеській дирекції ПАТ «Укрпошта», які  згубно
впливають на підприємство в цілому і потребують активних дій у їх вирішенні. 

Основні недоліки можна перелічити у наступній послідовності: 
– недоліки по бланку акта прийом-передача;
– несвоєчасне надання довідок бухгалтерії до початку ревізії;
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– довідка про залишки готівки та інших матеріальних цінностей складена поверхнево без
звірки;

– недостатня підготовка та кваліфікація ревізорів;
– несучасне технічне забезпечення процесу;
– несвоєчасність подання звітів по ревізіям;
– відсутнє проведення аналізу від попередньої перевірки;
– несвоєчасне вивчення актів ревізії службою безпеки ПАТ»Укрпошта»;
– нестача кадрів.
Для  подолання  визначених  недоліків  запропоновано  удосконалений  підхід  до  проведення

ревізій. Цей підхід відображено у вигляді алгоритму, наведеного на рис. 1.

Рисунок 1. Алгоритм проведення перевірок у ВПЗ

Згідно  даного  алгоритму  перед  початком  ревізії  ревізор  повинен  підготуватися,  а  саме
вивчити  попередні  акти  та  розробити  програму  ревізії.  Після  затвердження  програми  ревізії
розробити  завдання  та  робочий  план.  Дані  документи  полегшать  проведення  ревізії,  а  саме
документальне оформлення та підготовка звітності.

Упровадження  цього  підходу  покращить  роботу не  тільки  ревізорів,  а  й  всіх  підрозділів
Одеської  дирекції  ПАТ  «Укрпошта»,  а  також  дасть  змогу  якісно  та  кваліфіковано  проводити
ревізію,своєчасно приймати заходи щодо усунення недоліків та зловживань.
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1. Oфiцiйний  cайт  ПАТ  «Укpпoшта»  [Електpoнний  pеcуpc].  Pежим  дocтупу:
http://ukrposhta.ua/avto#. – Назва з екpану.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 
У ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ ЗВ’ЯЗКУ

Анотація.  Розглянуто роль випробувань, сертифікації та стандартизації нових процесів і
послуг у сфері зв’язку та телекомунікацій як важливих інноваційного розвитку підприємства.

Останнім часом новітні технологічні досягнення привели до формування принципово нових
галузей економіки, корінним чином змінивши економічний та соціальний уклад суспільства. В першу
чергу це стосується сучасної галузі телекомунікацій. Виникнення і формування галузі ТК обумовлено
результатом  активної  науково-дослідної  та  дослідно-конструкторської  діяльності  міжнародних
компаній,  що  представили  на  ринок  абсолютно  нові  послуги  -  мобільний,  супутниковий,
широкополосний зв'язок та Інтернет [1]. Для підтримки конкурентоспроможності телекомунікаційні
компанії проводять активну інноваційну політику та планомірно виводять на ринок нові товари та
послуги.  Це пояснюється високою наукоємністю галузевої  продукції  та значно більш коротким, у
порівнянні з іншими галузями, життєвим циклом товару, а також з обмеженими можливостями щодо
диференціації вже існуючих продуктів у силу їх високої стандартизації.

Компаниії  телекомунікаційної  галузі  характеризуються  високими показниками  за  темпами
зростання та постійним посиленням своїх ринкових позицій. З 2000 року ці компанії зайняли провідні
позиції за темпами зростання прибутку, доходності капіталу та ринкової капіталізації.

Характерно  також,  що  за  останні  кілька  років  змінюється  основний  акцент
конкурентоспроможної боротьби в рамках телекомунікаційної галузі: він перейшов у сферу надання
додаткових послуг та стимулювання збуту для залучення нових сегментів ринку. Одним з найбільш
поширених способів оптимізації інноваційної діяльності в сучасних умовах є конкурентна політика
компаній,  спрямована  на  співробітництво  та  кооперацію  з  конкурентами.  Кооперації  стають
глобальним  фактором  підвищення  результативності  інноваційних  проектів,  що  вимагають  від
компаній, що проводять нововведення в управлінській діяльності та маркетинговій стратегії.

Перехід вітчизняної економіки від експортно-орієнтованої сировинної моделі, до інноваційної
моделі розвитку обумовлений Законом України «Про першочергові напрями інноваційної діяльності
в Україні» і передбачає активізацію вітчизняних підприємств у питаннях розробки та впровадження
нових процесів і продуктів [2]. В процесі інноваційного розвитку вітчизняні підприємства стикаються
не тільки з проблемою генерації ідей створення нових процесів і продуктів, конкурентоспроможних
на ринку, але і з проблемами впровадження інноваційних ідей в процес. При цьому велику роль в
інноваційному розвитку підприємств відіграють етапи пошуку розробки, випробувань, сертифікації
та стандартизації нових процесів і продуктів.

Ці стадії в життєвому циклі інновації грають роль своєрідної межі, подолання якої дозволяє
перейти  інновації  від  стадії  розробки  до  стадії  використання.  Реалізація  стадій  випробувань,
сертифікації  та  стандартизації  нових  процесів  і  послуг  у  галузях  зв'язку  традиційно  пов'язана  з
прийняттям управлінських рішень в результаті виконання складних завдань, спрямованих на пошук
компромісу [3].

По-перше  –  випробування  нових  процесів  і  продуктів  часто  з'єднується  з  використанням
спеціалізованого випробувального та вимірювального обладнання. З одного боку, в цілях збереження
інтелектуальної  власності  та  оперативності  проведення  випробувань  підприємства  прагнуть  мати
власне  випробувальне  та  вимірювальне  обладнання.  З  іншого  боку,  прагнучи  мінімізації  витрат,
пов'язаних  із  придбанням  та  використанням  випробувального  та  вимірювального  устаткування,
підприємствам  вигідно  вдаватися  до  послуг  спеціалізованих  центрів.  Але  в  цьому  випадку
підприємство має менш інформативну базу даних і подовжує випробування.

По-друге – стандартизація  інноваційних процесів,  з  одного боку,  вимагає  оцінки ступеню
адаптації  впроваджених  інновацій  з  позицій  існуючих  стандартів,  що  забезпечують  шляхом
уніфікації  мінімізацію  поточних  витрат.  З  іншого  боку,  впровадження  інноваційних  процесів  і
продуктів нерідко вимагає перегляду діючих стандартів і пов'язано з внесенням змін до нормативної
документації, або з розробкою нових стандартів. 
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По третє – сертифікація інноваційних процесів і продуктів, з одного боку, збільшує величину
витрат  часу  та  фінансів  на  реалізацію  процедур  підтвердження  відповідності  впроваджуваних
інновацій за заданими вимогами, а, з іншого боку, нарощує упевненість виробників і споживачів у
якості створюваних інноваційних проектів і продуктів [4].

Телекомунікаційна  галузь  характеризується  уніфікованими  стандартами  зв'язку,  єдиними
технологічними  вимогами  до  телекомунікаційного  обладнання,  високим  ступенем  залежності  від
держави,  максимізацією  ефекту  економії  на  масштабах.  Всі  ці  фактори  пережбачають  єдність
основних  напрямів  інноваційної  політики  телекомунікаційних  компаній.  При  цьому  визначається
наступне трактування телекомунікаційної галузі, що відображає широке різноманіття залучених до
неї  суб'єктів.  Так  до  телекомунікаційної  галузі  відносяться  компанії,  які  надають  послуги  та
технології  передачі  інформації,  а  також фірми,  що  виробляють  та  обслуговують  обладнання  для
даного процесу [5].

Інноваційна  діяльність  підприємства  розглядається  як  діяльність,  спрямована  на  пошук та
реалізацію інновацій у цілях:

– оновлення  та  розширення  асортименту  послуг,  підвищення  їх  функціональних
можливостей;

– підвищення якості або зниження собівартості послуг;
– вдосконалення  організаційних  структур  для  підвищення  ефективності  господарської

діяльності;
– освоєння нових ринків та залучення нової цільової аудиторії для зміцнення своїх позицій

на ринку.
Розгляд та оцінка стану вітчизняного ринку телекомунікацій представляє практичний інтерес,

оскільки телекомунікаційна галузь володіє значним потенціалом. Стабільно високі темпи зростання,
висока  наукоємність,  професійний менеджмент,  цивілізована  конкуренція,  реальна  інновативність
компаній, висока ємність ринку - всі ці фактори сприяють зростанню інвестиційної привабливості
даної  сфери економіки для  інвесторів,  та  виступають комфортним середовищем для  розробки  та
впровадження новітніх послуг та продуктів. 
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СТРАТЕГІЧНІ АЛЬЯНСИ ЯК СУЧАСНА МОДЕЛЬ 
ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

Анотація. Розглянуто сутність та переваги впровадження стратегічних альянсів як одного
із ефективних шляхів посилення конкурентних позицій в умовах зростаючої інтегрованості світової
економіки.

В  умовах  створення  єдиного  глобального  простору,  коли  посилюються  процеси
взаємозалежності суб’єктів міжнародних економічних відносин, відбувається зміна самої структури
світової  економіки.  З’являються  її  нові  суб’єкти,  та  нові  форми  організації  бізнесу,  серед  яких
високою ефективністю виділяються стратегічні альянси. 
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Стратегічні  альянси  виступають  прогресивним  інструментом  глобального  корпоративного
росту компаній всього світу. Актуальність дослідження даної теми обумовлена тим, що створення
такої  форми  міжфірмової  інтеграції,  має  за  мету  формування  конкурентних  переваг  на
довгостроковий  період,  а  крупні  корпорації  включають  їх  в  глобальні  стратегічні  плани  свого
розвитку.  Міжнародні  стратегічні  альянси у сфері  надання телекомунікаційних послуг є  відносно
новою формою партнерства, яка забезпечує використання ресурсного, фінансового та інноваційного
потенціалу компаній-партнерів для посилення позицій їх учасників на міжнародних ринках. 

Дослідженням мотивів утворення стратегічних альянсів,  розвитку,  перспектив співпраці та
найбільш привабливих сфер формування займалися такі іноземні науковці як Джоуел Блейкі, Карлос
Гон, Ів До, Девід Тіс, Гарретт Б. та інші, що висвітлили свої погляди у книзі «Стратегічні альянси»,
Берхард  Нільсен  у  своїх  працях  «Як  фірми  обирають  партнерів  для  міжнародних  стратегічних
альянсів?  Емпіричне  дослідження  мотивів  формування  міжнародних  стратегічних  альянсів»,
«Синергія  у стратегічних альянсах:  мотивація і  додаткові  синергетичні вигоди у мережах знань»,
Васильєв  О.  Г.  у  науковій  праці  «Проблеми  і  перспективи  розвитку  стратегічних  альянсів
європейських  транснаціональних  корпорацій»  та  вітчизняні  науковці:  Махова  В.Г.  у  статті
«Стратегічні  альянси  підприємств  в  Україні:  передумови  формування  та  перспективи  розвитку»,
Жуков  Ю.Є.  «Розробка  системи  управління  альянсами»,  Македон  В.В.  «Функціонування
стратегічних альянсів корпорацій в системі міжнародного бізнесу», та інші [1].

Мета  статті  полягає  в  аналізі  сутності  стратегічного  альянсу,  та  виявленні  переваг  від
впровадження  такої  форми  організації  міжнародного  бізнесу  в  умовах  зростаючої  інтегрованості
світової економіки.

Поява стратегічних альянсів пов’язана з багатьма факторами, ключовими з яких є:
- об’єктивний процес саморозвитку ринку та поява глобальних ринків; 
- посилення процесів глобалізації та, як наслідок, - загострення конкурентної боротьби;
- визначальна роль інновацій та передових технологій для отримання конкурентних переваг.
Стратегічний альянс – це угода про взаємодію у вигляді кооперування двох або декількох

незалежних  компаній,  з  метою  досягнення  конкурентних  переваг  через  об’єднання  стратегічних
ресурсів цих фірм. В ході такої співпраці компанії надають один одному технології, ресурси, ноу-хау,
та  об’єкти  інтелектуальної  власності,  що  забезпечує  їм  вихід  на  нові  ринки  та  посилення
конкурентоспроможності.  Тобто,  важливою  перевагою  організації  бізнесу  у  формі  створення
стратегічного  альянсу  є  можливість  швидкого  та  ефективного  підвищення  інноваційно-
технологічного рівня, та отримання нових виробничих та комерційних навичок.

Стратегічні  альянси  показали  свою  потрібність  як  для  національного  і  для
багатонаціонального бізнесу, так і для економіки залучених до них держав. Багато фірм, що раніше
рідко  вступали  в  альянси,  тепер  створюють  їх  регулярно.  Наприклад,  американська  Amerіcan
Telephone  and  Telegraph  (ATT)  і  англійська  корпорація  Brіtіsh  Telecom  об'єдналися  і  створили
підприємство телефонного зв'язку.  Територія,  де  діє  нове об’єднання,  охоплює Північну і  значну
частину Південної Америки, Європи, Азії й Океанії (близько 200 країн і територій). Річний оборот
об'єднання  складає  приблизно  10  млрд.  дол.,  а  щорічний  прибуток  перевищує  1  млрд.  дол.
Конкуруючі американські корпорації АТТ, ІBM, Apple Computer і німецька фірма Sіemens створили
альянс, у рамках якого буде вироблятися продукція, "що говорить на одній мові", і розробляються
комп'ютерні стандарти по сумісності техніки, що випускається різними конкуруючими фірмами[2].

Компанії  у  сфері  надання  телекомунікаційних  послуг,  інтегруючись  у  транскордонні
стратегічні альянси, переслідують такі мотиви: 

- економія  коштів  на  масштабах  виробництва  для  галузей  із  коротким  міжнародним
життєвим циклом послуг і високими витратами на НДДКР; 

- використання виробничих потужностей спільними зусиллями; 
- об’єднання зусиль у виробництві компонентів телекомунікаційного обладнання та техніки

чи складання кінцевої продукції.
До  переваг  стратегічних  альянсів  деякі  автори  відносять  такі  характеристики,  як  швидке

генерування  нових  ідей;  колективне  використання  ресурсів  без  втрати  власної  спеціалізації  і
незалежності (це особливо цінно для галузей, де швидко змінюються потреби, продукти і ринки, а
також  для  галузей  з  високим  ступенем  невизначеності);  перенесення  акценту  з  двосторонніх
партнерств  на  створення  мереж  стратегічних  альянсів  з  участю  декількох  компаній;  зміцнення
зв'язків  між  галузями,  що  раніше  активно  не  взаємодіяли  між  собою,  через  застосування  нових
технологій [3].
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Незважаючи  на  суттєві  переваги  від  впровадження  стратегічних  альянсів,  така  форма
міжфірмової кооперації має ряд недоліків:

- неузгодженість та  суперечливість  цілей незалежних компаній  з  причин розбіжностей їх
мотивації;

- присутність  ризиків  втрати  самостійності  у  прийнятті  господарських  рішень  внаслідок
посилення інтеграційних зв’язків у рамках новостворених альянсів. 

Тобто, виникає суперечливість між перевагами від кооперування та об’єднання зусиль для
посилення конкурентних позиційна на ринку с одного боку, та посиленням економічної залежності
від іншої компанії – з іншого. 

Незважаючи на це, емпіричні дані свідчать, що у таких сферах, як телекомунікації та обчис-
лювальна техніка, ще у 80-х роках ХХ ст. кількість альянсів збільшилась у п’ять разів. За наступні роки їх
кількість збільшувалась у геометричній прогресії,  особливо на початку ХХІ  ст.  й  у 2007– 2009 рр.,
зокрема під час світової фінансової кризи [4]. Таке зростання обумовлено посиленням інтегрованості
світової  економіки,  яка  проявляється  у  збільшенні  потоків  міжнародних  інвестицій,  посиленні
коопераційних зв’язків як у сфері виробництва,  так і  в науковій,  і  особливо – у створенні спільних
інноваційних  проектів  та  фінансуванні  НДДКР.  Пошук  найбільш  ефективних  форм  кооперативної
взаємодії,  наприклад, у країнах Європи знайшов своє вираження у створенні стратегічних альянсів в
таких галузях, як телекомунікації, автомобілебудування та аерокосмічна промисловість. 

Загальносвітові тенденції міжфірмого кооперування у формі створення стратегічних альянсів
притаманні  і  Україні.  Нещодавно  компанії  Vodafone  та  «МТС  Україна»  підписали  угоду  про
розширення стратегічного партнерства і  розвиток співробітництва в Україні.  Ця угода передбачає
посилення коопераційних зв’язків та спільну роботу операторів на українському ринку. Стратегічний
альянс з Vodafone, одною з провідних телекомунікаційних компаній у світі , яка обслуговує близько
пiвмiльярда  абонентів  у  80  країнах,  принесе  в  Україну технологічно  нові  сервіси  та  європейські
стандарти якості.

Створення  стратегічних альянсів  в  Україні  має  свої  особливості.  В основному стратегічні
орієнтири при формуванні альянсів в країні значно відрізняються в залежності від сфери поширення
партнерств  між  підприємствами,  мети,  наявних  ресурсів,  та  інше.  Проте,  можна  виділити
перспективи формування стратегічних альянсів українських підприємств. Серед них такі як: 

• збільшення обсягів продажу на певних товарних ринках, в т.ч. іноземних; 
• можливість співпраці з іноземними компанії при збереженні незалежності підприємства; 
• одержання доступу до нових технологій та отримання нових знань та навиків; 
• посилення власних конкурентних позицій; 
• розширення асортиментного ряду;
• розширення джерел фінансування (венчурне фінансування);
• зменшення витрат і поділ ризиків [5].
Мобільністю  та  гнучкістю  незалежних  економічних  суб’єктів,  залучених  до  стратегічних

об’єднань визначається ефективність сучасної економіки. Стратегічні альянси як форма організації
міжнародного  бізнесу,  через  налагоджування  кооперування,  здатні  значно  прискорювати  процеси
інтеграції розвиваючих країн в глобальні виробничі ланцюги, посилюючи при цьому їх економічний
потенціал.  У  найбільш  інноваційній  галузі  –  у  сфері  інформаційно-комунікаційних  технологій  –
стратегічні  альянси розвиваються  так само динамічно,  оскільки мінлива  кон'юнктура вимагає  від
компаній здатності швидко та гнучко реагувати на виклики ринку. Як свідчить міжнародна практика,
стратегічні альянси є однією із найперспективніших форм інтеграції компаній. За оцінками експертів,
у  ХХІ  ст.  вони стануть  новою формою співпраці  в  рамках збереження конкурентного ринкового
середовища, адекватною сучасному етапу становлення інформаційного суспільства.
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Захарченко Л.А., Хазрат М.С., Пасько В.С.
ОНАЗ ім. О.С. Попова

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація. У роботі розглянуто стратегічні напрями щодо розвитку контролінгу в в умовах
становлення  цифрової  економіки.  Визначено  роль  та  значення  контролінгу  як  інформаційної
складової проведення цифровізіції сучасних підприємств.

Розвиток  цифрової  економіки  України полягає  у  створенні  ринкових стимулів,  мотивацій,
попиту та формуванні потреб щодо використання цифрових технологій, продуктів та послуг серед
українських  секторів  промисловості,  сфер  життєдіяльності,  бізнесу  та  суспільства  для  їх
ефективності,  конкурентоздатності  та  національного  розвитку,  зростання  обсягів  виробництва
високотехнологічної продукції та благополуччя населення [1]. 

Цифрова  економіка  базується  здатності  інформаційно-комунікаційних  та  цифрових
технологій позитивно впливати на ефективність,  результативність,  вартість та  якість економічної,
громадської  та  особистої  діяльності.  Основними  цілями  цифрового  розвитку  є:   прискорення
економічного  зростання  та  залучення  інвестицій;  трансформація  секторів  економіки  в
конкурентоспроможні  та  ефективні;  технологічна  та  цифрова  модернізація  промисловості  та
створення  високотехнологічних  виробництв;  доступність  для  громадян  переваг  та  можливостей
цифрового  світу;  реалізація  людського  ресурсу,  розвиток  цифрових  індустрій  та  цифрового
підприємництва.

В  умовах  поширення  інформаційних  технологій  та  автоматизації  бізнес-процесів  на
підприємстві  зростає  роль  та  значення  контролінгу  як  інформаційно-аналітичної  системи,
спрямованої  на  обробку  великої  кількості  даних  на  вироблення  оптимальних  рішень  щодо
ефективного розвитку економічного суб’єкту діяльності. 

Внаслідок  посилення  технічного,  технологічного,  інформаційного  забезпечення,  умов
зовнішнього і  внутрішнього  середовища,  зміщення  акценту менеджменту з  контролю минулого і
сьогодення  на  аналіз  майбутнього  і  потребу  в  обробці  великих  масивів  даних  для  прийняття
управлінських рішень - все це зумовило потребу у виділенні особливої діяльності на підприємстві –
контролінгу, та формуванні нової професії – контролера, основним продуктом якого є «постачання
інформації» для управління.

Стійкий  тренд  еволюції  змісту  контролінгу  пов'язаний  з  ростом  його  інтелектуальної
складової,  інтеграцією  з  менеджментом  знань.  Високий  статус  контролінгу  як  метафункціі
визначається  розглядом  його  як  управління  процесом  розробки  і  прийняття  рішень  або  навіть
управління управлінням.

Контролінг  як  система  -  це  свого  роду  аналітична  знанієва  стркутура,  створювана  для
інтелектуального сервісу техно-структури системи управління і керівництва, основним ядром якої є
економічний  інструментарій  вироблення  пропозицій  керівництву  для  досягнення  бажаного  стану
організації в майбутньому як системи в цілому. На вищих рівнях управління система контролінгу
відповідає  за  інтелектуальний  та  інформаційний  супровід  процесу  стратегічного  управління  і  за
генерацію альтернатив, на нижчих - за супровід операційного менеджменту [2, 3].

Система контролінгу як принципово нова концепція інформації і управління реалізує синтез
елементів  обліку,  аналізу,  контролю,  планування,  що забезпечує як  оперативне,  так  і  стратегічне
управління процесом досягнення цілей і результатів діяльності підприємства. Вона включає наступні
самостійні  елементи:  нормативну  базу,  яка  регламентує  порядок  і  повноваження  використання
контролінгу;  аналітичні  інструменти  контролінгу;   формалізований  опис  механізму  контролінгу;
сховище  даних;  програмно-апаратне  середовище,  в  тому  числі  інформаційно-комунікаційне
забезпечення. 

Передумовою сучасного розвитку контролінгу  є  інтенсивність застосування підприємствами
інформаційних технологій та програмного забезпечення. 

Як показав аналіз використання інформаційних технологій у діяльності підприємств   України
(табл. 1),   у 2016-2017 рр. відбувалось прискорення темпів поширення їх застосування. Загальний
відсоток підприємств,  що використовували  у  своїй роботі   комп'ютери у 2017 р. склав  95,4%,  що
на 0,3 % більше ніж у  2016 р.

Корпоративною  мрежою  Інтранет,  що  призначена  для  задоволення  потреб  спілкування  й
обміну інформацією:  зв'язку з  колегами електронною поштою та проведення конференцій,  збору,
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зберігання та поновлення інформації з мінімальними витратами на управління та високим ступенем
безпеки та може бути ізольована від зовнішніх користувачів або функціонувати як автономна мережа,
що не має доступу іззовні  користувались  66,9%, що на 1,3 % більше, ніж у 2016 р. Корпоративну
мережу  Екстранет,  яка  призначена  для  надання  обмеженої  частини  корпоративної  інформації  та
корпоративних  додатків  діловим  партнерам  компанії  та  використовує  інтернет-технології  для
корпоративних цілей і захищена від несанкціонованого доступу у 2016 та 2017 роках мало кожне
одинадцяте підприємство.

Таблиця 1 – Аналіз використання інформаційних технологій підприємствами

№ Найменування показника
Період

Відхилення
2016 р. 2017 р.

1. Частка  підприємств,  які  використовували   у
своїй роботі   комп'ютери, %

95,1 95,4 + 0,3

2. Підприємства, які користувались мережею  
Інтранет, % 

65,6 66,9 + 1,3

3. Підприємства,  які  користувались  локальною
комп'ютерною  мережею, %

62,5 61,7 - 0,8

4. Підприємства,  які  мали  мережу  Екстранет,
підприємства 

кожне 
11-те

кожне 
11-те

-

5. Підприємства, які користувались мали доступ до
мережі Інтернет, %

98,2 98,2 -

6. Підприємства, які мали власний веб-сайт, % 40,2 41,1 + 0,9
7. Підприємства,  веб-сайт  яких  забезпечував

можливість  обслуговування  клієнтів, %
18,5 18,9 + 0,4

8. Підприємства, у яких є посилання  на    веб-сайт
у соціальних медіа, %

15,9 17,4 +1,5

9. Підприємства,  які  мають   розміщення  на  веб-
сайті оголошення    про    відкриті    вакансії  у
режимі  он-лайн

10,7 11,6 +0,9

10. Підприємства, які купували послуги  хмарних  
обчислень , %

9,4 10,5 +1,1

11. Підприємства,  які  покупали  фінансові  або
бухгалтерські  прикладні програми, %

5,6 6,1 + 0,5

12. Підприємства,  які  покупали  послуги  з
розміщення електронної  пошти, %

4,9 5,5 + 0,6

13. Оренда офісного  програмного  забезпечення, % 4,3 4,9 +0, 6
*за  даними  Держстату України

Локальну  комп'ютерну   мережу застосовували   61,7%,  що  на   0,8% менше  ніж  у  2016р.
Майже всі підприємства (98,2%), які використовували  комп'ютери,  мали доступ до мережі Інтернет.
З  них  41,1%  мали  власний  веб-сайт,  який  забезпечував  для  18,9%  підприємств  можливість
обслуговування   клієнтів;  17,4%   –   посилання   на   їх   веб-сайт  у  соціальних  медіа;   11,6% –
розміщення оголошень    про    відкриті    вакансії  у режимі  он-лайн.

Послуги хмарних обчислень, які поставляються (орендуються) із серверів провайдерів послуг
і  дозволяють  споживачам  із  будь-якого  комп'ютера,  що  має  доступ  до  мережі  Інтернет,
використовувати програмне  забезпечення,  комп'ютерну  потужність,  дисковий  простір  тощо  для
віддаленої  обробки  та зберігання даних,  купували 10,5%  підприємств, що на 1,1 % більше ніж у
2016  р.  Серед   послуг  хмарних  обчислень  найбільшим  попитом  користувались  фінансові   та
бухгалтерські   прикладні  програми,   які  купували  6,1%  підприємств;  послуги  з   розміщення
електронної  пошти  –  5,5%;  оренда офісного  програмного  забезпечення  – 4,9%, що характеризує
зростання за всіма показниками.

Проведений  SWOT-аналіз  впровадження  на  підприємстві  ІТ-систем,  як  інструменту
контролінгу, виявив існуючі  переваги та недоліки, які наведені у табл. 2.
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Таблиця 2 – SWOT-аналіз впровадження ІТ-систем на підприємстві
S (Сильні сторони) W (Слабкі сторони)

Долучення  до  прогресивних,  а  одночасно  й
перспективних  для  подальшого  розвитку
підприємства  рішень.  Сучасним  світовим
трендом розвитку ІТ-систем є зниження витрат
компаній  на  їх  імплементацію,  що є  особливо
актуальним  для  підприємств,  які  мають
обмежений фінансовий потенціал.

Хмарні  технології  недостатньо
використовуються  вітчизняними
підприємствами  через  низку  причин,  а  саме:
відсутність  відповідного  нормативного
забезпечення, нестачу необхідної інформації та
фахівців,  які  володіють  необхідним  рівнем
кваліфікації  для  їх  ефективного  впровадження
тощо.

O (Можливості) T (Загрози)
Провайдери  хмарних  технологій  постійно
різновекторно  вдосконалюють  ці  системи  з
урахуванням їх споживчих властивостей. Одним
з провідних напрямків такого вдосконалення є
досягнення прийнятного рівня безпеки.

Ризики  порушення  безпеки,  ризики  втрати
даних,  ризик  того,  що  вкладені  інвестиції  не
окупяться протягом очікуваного періоду тощо.

Узагальнюючи  вищевикладене  можна  відзначити,  що  контролінг  в  умовах  цифровізації
набуває  статусу  головного  багатофункціонального  корпоративного  інституту  знанієструктури,  що
включає  організаційні  відносини  та  механізми  взаємодії  еклементів  структури  управління,
компетенції  персоналу  (підсистему  знань)  і  підсистему  інженерії  знань.  Стратегічним  завданням
розвитку корнтролінгу є створення ефективних ІТ-систем на підприємстві  з метою реалізації  усїх
функцій та завдань контролінгу, застосування сучасного аналітико-методичного апарату контролінгу
для  підтримки процесів розробки управлінських рішень з  операційного та стратегічного розвитку
підприємства.
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Князєва О.А.
ОНАЗ ім. О.С. Попова

НАСЛІДКИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Анотація.  Обґрунтована необхідність дослідження наслідків розвитку цифрової економіки
та суспільства в Україна.  Виокремлено деякі  найбільш суттєві  позитивні та негативні наслідки
розвинення цифрових сервісів. 

 
Сучасні  тренди розвитку  економіки характеризуються  тісним взаємозв’язком із  розвитком

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та сервісів. В життєдіяльність суспільства та бізнесу
активно  втручається  мережева  економіка,  особисте  життя  переходить  у  площину  спілкування  в
соціальних мережах, виникають нові можливості дистанційного працевлаштування, формуються нові
фінансові  інструменти –  кріптовалюта,  та  нові  загрози  -  кіберзлочини.  З  огляду  на  це  в  Україні
сформовано  та  прийнято  Концепцію  розвитку  цифрової  економіки  та  суспільства  України  на  
2018-2020 роки [1]. 

Втім,  інституціональні  зміни  в  суспільстві  призводять  до  низки  наслідків  позитивного  та
негативного характеру. Спостерігається опір нововведенням з боку населення та бізнес-одиниць, які
звикли  к  традиційним  методам  роботи  та  життєдіяльності.  Визначимо  першорядні  наслідки,  які
виникають в ході імплементації цифрової економіки та суспільства в країні. До позитивних наслідків
можна віднести такі:
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 продовження віку соціальної та трудової активності населення завдяки суплікуванню в
соціальних мережах, дистанційному навчанню в «університетах третього віку», перехід до концепції
«активної старості»;

 зміна змістового наповнення праці в бік її інтелектуалізації, що, в свою чергу, призводить
до необхідності постійного самонавчання та підвищення компетенцій;

 зростання екологічності виробничих процесів завдяки формуванню міжнародної системи
екологічного контролю та моніторингу; 

 створення нових робочих місць, зокрема, дистанційних; 
 скорочення рівня корупції завдяки впровадженню електронного урядування;
 нові можливості освіти, медицини, культури тощо. 
До негативних проявів розвитку цифрової економіки доцільно віднести такі:
 зростання кіберзлочинності на різних рівнях виникнення;
 збільшення психологічних проблем особистості, розвиток социопатії;
 виникнення соціально-небезпечних молодіжні групи у соціальних мережах;
 залежність низки соціально-економічних, виробничих та побутових процесів, які носять

мережевих характер, від сталої роботи енергоносіїв;  
 втручання в особистий простір через систему електронної ідентифікація особи;
 необхідність швидкого реагування на заміни технологій, що може бути проблемою як для

осіб похилого віку, так і сільського населення (з огляду на наявність цифрового розриву). 
Таким чином, цифрова економіка та суспільно як новий етап розвитку людства, привносить у

життя певні зміни, які мають як позитивні, так і негативні наслідки. Вони потребують свого вивчення
задля мінімізації несприятливих наслідків та розвитку позитивних змін. У подальшому планується
дослідження основних проблем, що виникають в процесі цифровізації суспільства.   

Список літератури
1. Концепція  розвитку  цифрової  економіки  та  суспільства  України  на  2018-2020  роки

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80.

Крыжановская Л.О.
ОНАС им. А.С. Попова

ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ  НА РАЗМЕЩЕНИЕ КОНТЕНТА

Аннотация.  Проведен  анализ  проблем  формирования  телевизионного  контента  в  сети
Интернет. Усовершенствован подход к формированию ценовой политики на размещение контента
операторами IPTV.

С каждым  годом  в  Украине  увеличивается  количество  телевизионного  контента,  поэтому
перед  операторами  платного  телевидения  стоит  важная  задача  донести  ценность  продукта  до
аудитории, тем самым развивать лояльность существующих абонентов, получить прибыль и успешно
конкурировать.  Важнейшим  фактором  привлечения  и  удержания  зрителя  является  грамотно
сформированная ценовая политика на размещение контента, а также разнообразие тарифных планов.
Пакетирование  -  это  по  сути  инструмент  продаж,  способ  собрать  платные  каналы  в  такое
предложение,  чтобы оно было, с  одной стороны, привлекательным для абонента,  а с  другой -  не
выходило за рамки его бюджета. Умение создать такую услугу - одна из основ бизнеса кабельного
оператора. 

Основной целью работы есть формирование научной методики оценки ценовой политики на
размещение  платного  телевизионного  контента  кабельных  операторов  Украины.  Актуальность
проблемы,  решению  которой  посвящено  данное  исследование,  обусловлена  формированием  в
условиях  информатизации  общества  новой  услуги  информационного  характера  -  контента,
требующего научного обоснования его сущностных характеристик, классификации и особенностей
функционирования. Кроме того, недостаточно сформированным является подход к оценке качества
услуг  телевизионного  контента,  взаимодействия  участников  рынка  этих  услуг,  учет  мнений
телезрителей при формировании телевизионного контента. 

Бурное  развитие  сети  Интернет  привело  к  формированию  технологий  передачи
телевизионного контента  посредством сети,  вследствие чего  не только кабельные операторы,  а  и
интернет-провайдеры вышли на  рынок  платного  телевизионного  контента.  Интернет  телевидение
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обладает  радом  преимуществ  по  сравнению  с  традиционным  кабельным  телевидением:  гораздо
большее  число  каналов  в  пакете  услуг,  цифровое  качество  и  интерактивный  учет  потребления
телевизионный  услуг.  Для  анализа  популярности  просмотров  телевизионных  каналов  были
использованы  данные  использования  IPTV  телекомпании  «Черное  море»  и  официальные
аналитические  данные  «Воля  Кабель»  [1].  Полученные  данные  популярности  просмотров
телевизионного контента за сентябрь 2018 сведем в таблицу 1.

Таблица 1 – Данные популярности просмотров телевизионного контента 

Оператор Рейтинг наиболее популярных каналов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Воля 1+1 ICTV Укра-
їна

СТБ Нови
й

Інтер ТЕТ 2+2 НТН Cartoon
Networ

k

ЧМ 1+1 ТРК
Укра-
ина

СТБ TV10
00

Actio
n

ICTV Nick
Junior

Інтер Новы
й

канал

TV10
00

NewsO
ne

Данные в табл. 1 свидетельствуют, что 70-80% популярных каналов принадлежат 4 медийным
группам,  которые  являются  основными  правообладателями  контента:  1+1  Медиа,  Медиа  Группа
Украина, Старлайт Медиа, Интер медиа Групп.

Стоит отметить, что ценовая политика вышеупомянутых медийных групп являлась главной
причиной повышения цен кабельными операторами. Так с 1 января 2019 г.  кабельные операторы
должны будут платить 4 медийным группам по 21,6 грн. с абонента [1]. 

В  качестве  основного  методического  подхода  формирования  тарифов  предлагается
разработка  операторами  нескольких  десятков  пакетов  каналов  (сейчас  операторы  в  основном
формируют 3-5  пакетов).  Каждый пакет  будет  нацелен  на  определенную фокус-группу  с  учетом
платежеспособности  и  базовых  потребностей.  Такой  подход  позволит  привлечь  дополнительных
абонентов за счет диверсификации. Так же целесообразно проводить анализ изменение приоритетов
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потребителей,  региональных  особенностей  и  интересов  национальных  групп,  компактно
проживающих на той или иной территории.   

Предлагаемый  подход,  учитывающий  зрительские  предпочтения,  обеспечит  более  полное
взаимодействие производителей и потребителей на рынке услуг телевизионного контента. 
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INSTAGRAM ЯК ДІЄВИЙ ЗАСІБ ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

XXI століття на світовому ринку характеризується не тільки розвитком матеріально-технічної
бази, піднесенням культурних цінностей, звеличенням людського розуму, а й ростом інформаційних
технологій, зокрема, соціальних медіа.

За даними сайту Worldometers, станом на жовтень 2018 року кількість користувачів Інтернет у
світі становить 3,9 мільярда чоловік. У цю цифру входять 96% тих, хто народився в період розвитку
Інтернет-технологій, зареєстровані в соціальних медіа. Варто зауважити, що кількість споживачів, які
користуються «світовою павутиною» з кожним роком збільшується [5].

Одними із найголовніших складових сучасних соціальних медіа є: соціальні мережі, блоги,
мікроблоги,  фото-  та  відеосервіси,  соціальні  вкладки,  соціальні  новини,  підкасти,  веб-форуми,
геосоціальні мережі.

Останнім часом, підприємці використовують нестандартний вплив на свого споживача, такий
як Інтернет-реклама, що означає рекламу, яка розміщується в мережі Інтернет, переважно на добре
зарекомендованих і  популярних веб-сайтах (наприклад,  Google);  це представлення товарів,  послуг
або підприємств в мережі Інтернет, яке адресовано масовому клієнту і має характер переконання [1].

Тож,  Інтернет-просування – це процес використання практичних заходів в мережі Інтернет,
основною метою яких є результативна популяризація певних інформаційних одиниць. Тому, якщо
товар є інформаційною одиницею, то отримаємо визначення терміна «Інтернет-просування товару»
[1].

Важливими  перевагами  інтернет-реклами  є:  відносно  низькі  витрати  на  створення  та
розміщення,  висока  оперативність  передачі  інформації,  висока  візуалізація  та  інтерактивність
рекламних повідомлень. Крім того, сучасні технології мають змогу управляти реакцією користувачів,
змінюючи рекламне повідомлення для досягнення максимального ефекту [1].

В Україні останнім часом відбувається популяризація саме такого впливу на споживача як
Інтернет-реклама та Інтернет-просування.

Однією із  найбільш перспективних платформ, на якій можливий розвиток бізнесу та  його
просування  є  Instagram,  що  являє  собою  ефективний  інструмент  соціального  маркетингу,
безкоштовний сервіс, з допомогою якого можна зберігати, редагувати та публікувати фото, а також
поширювати в інших соціальних мережах.

Здебільшого Instagram використовують такі бренди, які поширюють свої товари та послуги за
допомогою якісного фото- та відеоконтенту. До таких можна віднести Nike, Adidas, Prada, Dolce &
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Gabbana,  Dior,  Michael  Kors,  Black  Star  Inc.  Усі  вони  мають  свої  офіційні  сторінки,  які  і
використовують для популяризації власного продукту. 

Також, використовуючи Instagram як ефективний інструмент соціального маркетингу треба
передбачити такі етапи організації та проведення рекламної кампанії в соціальній мережі.

1.  Підготовка  контент-плану.  На  цьому  етапі  важливо  узгоджувати  контент,  який  буде
використовуватись із маркетинговою стратегією кампанії. Особливу увагу приділяють правильному
підбору інформації, яка буде завантажуватися, та фотографіям, які найвлучніше розкривають зміст
інформації та характер діяльності компанії.

2.  Ознайомлення  із  широким  колом  споживачів.  Означає  правильну  демонстрацію
запропонованих  товарів чи послуг. Варто пам’ятати, що Instagram – це, в першу чергу, соціальна
мережа, у якій користувачі мають захоплюватися вашою рекламою. На цьому етапі обов’язковим є
побудова правильної стратегії з розповсюдження інформації, щоб реклама здавалась не нав’язливою.

3.  Знайомство  із  серцем  процесу  створення  продукту  -  колективом.  Цей  етап  передбачає
додавання  на  профіль  різноманітних  фотоматеріалів,  які  містять  майстрів  у  процесі  створення
продукту або товару. Такий етап дає змогу розповісти про себе та свою команду, що є не тільки
великою  складовою  успіху  Інтернет-просування,  а  ще  й  впливає  на  залучення  різноманітних
кваліфікованих кадрів у свій колектив.

4. Завантаження відеоматеріалів. Усі ми часто спостерігаємо те чи інше фото в стрічці новин,
але  зупиняємося  саме  на  відеофайлах  та  уважно  вивчаємо  усі  деталі,  які  зображені  в  момент
знімання.  Відео на  вашому профілі  Instagram є  відмінним інструментом smm -  маркетингу,  який
використовується для того, щоб в повній мірі розповісти про окрему подію і завоювати думки ще
більшої кількості користувачів.

5. Максимальне використання можливостей платформи Instagram. Це означає використання
не тільки усього вище наведеного, а й застосування хештегів, проведення конкурсів та підключення
акаунта Instagram до хроніки в Facebook та Telegram, що дозволить зацікавити та охопити більшу
цільову аудиторію користувачів [4].

Отож, є надія, що ці етапи проведення рекламної кампанії у процесі їх використання будуть
корисними не тільки підприємцям, а й пересічним українцям, які цікавляться товарами та послугами,
що їм надаються.

Цікавим фактом є те, що за даними статистики Instagram, 80% користувачів підписані хоча б
на один бізнес-профіль, і 60% дізналися про бренд завдяки саме цій соціальній мережі. Особливо,
варто зазначити, що 30% користувачів Instagram придбали продукт, який вони вперше побачили в цій
мережі.

Але,  слід  розміщувати  рекламу  у  вечірній  період  часу,  адже  саме  тоді  активність  у  цій
соціальній мережі складає майже восьму частину від щомісячної аудиторії, а це 90 млн користувачів.
Проте, такі дані варіюються в залежності від вікової категорії та цільової аудиторії [3].

Варто зазначити,  що в  Україні  станом на  жовтень 2018 року  Instagram посідає  9  місце  в
рейтингу найпопулярніших сайтів і 5,5 млн користувачів його відвідують кожного дня [2].

Підсумовуючи, вважаю, що цю тему можна досліджувати досить довго, але і на сьогодні є
достатньо очевидних фактів, які особисто у мене склали враження, що Інтернет-реклама має високі
рейтинги в просуванні  товарів та  послуг на ринку.  З  цього зрозуміло,  що соціальні  медіа  мають
чималий вплив на суспільство та прийняття ним споживчих рішень.

Слід звернути увагу на те, що просування товарів через мережу Instagram має певні переваги:
низька  ціна  контакту;  легкість  досягнення  потрібної  аудиторії;  можливість  статистичного аналізу
реакції  аудиторії;  швидкість  розповсюдження  рекламного  повідомлення  та  миттєвий  зворотний
зв’язок [1].

Отже, Instagram є необхідним інструментом для ведення сучасного бізнесу. Правильне його
застосування  не  тільки  допоможе  підприємству  покращити  продаж своїх  товарів  і  послуг,  але  й
залучить чималий відсоток тих споживачів,  які є саме інтернет – покупцями, і  обирають продукт
дивлячись лише на самі фото- та відеоматеріали. У той же час, неправильне використання мережі
Instagram може  призвести  підприємство  до  негативних  наслідків,  таких  як  зменшення  попиту  та
частки споживачів на окрему продукцію, розділення думок працівників щодо доцільності просування
товарів і послуг через використання даної соціальної мережі, загальний спад підписників на сторінку
підприємтсва або бренду. Тому, перед використанням соціальних медіа, зокрема, мережі Instagram,
потрібно зважити усі «за» та «проти» даної концепції просування продукту, що в разі її успішності
допоможе вивести компанію на новий міжнародний рівень розповсюдження товарів і послуг.
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ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО СЕГМЕНТУ ВІРТУАЛЬНОГО
ПРОСТОРУ  СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Соціокультурні  трансформації  знаходять  своє  відображення  у  віртуальному  просторі
глобальної  комп'ютерної  мережі,  надаючи  зворотний  вплив  за  допомогою  екстраполяції  явищ,
властивих  віртуальному  простору,  у  простір  соціальний.  Таким  чином,  формуються  особливості
віртуального простору українського суспільства,  конструювання якого відбувається відповідно до
соціальних потреб, які властиві соціальним інститутам, групам та окремим індивідам. В результаті у
віртуальному просторі сучасного українського суспільства виникають сегменти, які відображають усі
сфери соціальної життєдіяльності.

Конструювання економічного сегменту віртуального простору характеризується, перш за все,
тенденцією збільшення т.з. «онлайн-фрілансерів», тобто працівників, для яких віртуальний простір є
провідною можливістю професійної реалізації. Ця тенденція в сучасній Україні обумовлена, перш за
все, економічної кризою та девальвацією національної валюти, що спричиняє скорочення персоналу
як у державному секторі, так і у приватному. Можливість найму та виконання робот в режимі он-
лайн  значно  прискорили  зріст  он-лайн  фрілансу  завдяки  функціонуванню  таких  ресурсів,  як,
наприклад,   www.upwork.com,  https://freelancehunt.com,  https://proffstore.com  та  ін.  Більшість
фрілансерів зайняті у сфері ІТ-технологій. 

В Україні цей сегмент знаходиться лише на початковій стадії, тоді як, наприклад, у США доля
он-лайн фрілансу складає 34% від загальної кількості ринку праці. Найбільш затребувані категорії
заказів в Україні стосуються розробки сайтів та мобільних платформ, також серед найпоширеніших
слід  виокремити  такі  напрями,  як  програмування,  веб-дизайн,  цифровий  маркетинг,  анімація,
проектування,  робота  з  аудіо-,  фото-  та  відео  файлами,  маркетингові  дослідження  та  бізнес-
консультування. Слід зазначити, що перспективи професійної реалізації для українців за допомогою
ресурсів  віртуального  простору  стосуються,  перш за  все,  професіоналів,  для  яких це  можливість
виходу на глобальний міжнародний ринок праці, можливість самостійно формувати свій робочий час,
рівень доходу та ін.

Кількість користувачів ресурсів глобальних комп’ютерних мереж в Україні постійно зростає,
що дозволяє окремим соціальним інститутами оптимізувати свою діяльність саме у віртуальному
просторі.  У  якості  прикладу  можна  привести  такий  динамічний  сегмент,  як  інтернет-банкінг.
Найчастіше українці використовують цей сегмент для сплати таких послуг, як комунальні, мобільний
зв'язок та інтернет, керування депозитами та он-лайн платежі [Бабенко, с. 33]. Затребуваність цього
виду ресурсів віртуального простору обумовлено можливістю оптимізувати витрату коштів та часу
на  покупках  та  замовленні  послуг.  Системи,  які  доступні  клієнтам  у  більш  розвинених  у
технологічному  аспекті  країнах,   дозволяють  додавати  рахунки  в  інших  установах,  проводити
операції на фондовому ринку, керувати вкладами в пенсійні та інвестиційні фонди тощо. Також вони
мають змогу використовувати бюджетні планувальники, переводити кошти за кордон та низку інших
операцій,  які  поки  що  недоступні  українських  користувачам.  По  мірі  розвитку  технологічної  та
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правової  бази  української  держави   розвиток  цього  сегменту  віртуального  простору  поступово
наближатиметься до асортименту послуг фінансових установ розвинених країн.

Однією  з  найвагоміших  складових  технологічної  революції  також  є  об'єднання  різних
регіональних, локальних і міжнародних мереж [4, с. 109]. Все це дозволило говорити про становлення
мережевого суспільства, економіка якого «…виступає результатом глобалізації й за своєю суттю є
інформаційною»[5,  с.  62].  Термін  «мережева  економіка»  часто  згадується  в  поєднанні  зі  словом
«глобальна».  Вищезазначений  тип  економіки  визначається  як  «…середовище,  в  якому  будь-яка
компанія або індивід, що знаходяться в будь-якій точці економічної системи, можуть контактувати
легко і з мінімальними витратами з будь-якою іншою компанією чи індивідом з приводу спільної
роботи, для торгівлі, для обміну ідеями та інноваціями» [3, с. 35]. 

Віртуальний простір забезпечує глобалізацію капіталу і децентралізацію виробництва і ринку
праці:  «ринок  стає  мережевим міжнародним інститутом відкриття  інформації  і  очікувань»  [1].  У
процесі  формування  мережевої  економіки  відбувається  процес  переміщення  значної  частини
економічних операцій в мережеві структури: «комп'ютеризація господарської діяльності та побуту,
глобальні  інформаційні  мережі,  і  мережа  Інтернет,  зокрема,  відносяться  до  числа  позитивної
спадщини ... соціально-політичних і економічних досягнень поряд з такими поняттями, як світове
ринкове  господарство,  глобальна  економіка,  постекономічне  господарство,  засноване  на  високих
технологіях та передових досягненнях фундаментальної науки» [3, с.45].
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МЕТОДИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ

Анотація. Проведено аналіз критеріїв якості послуги з погляду споживача. Запропонвоано
удосконалити перелік показників якості із урахуванням вимог споживачів.

Мобільний  зв’язок  -  це новий  рiвень  комфорту  і свободи  спiлкування,  це можливість
організовувати  своє  життя,  пiклуватися  про  близьких  і про те,  що є для  нас  важливим.  Темпи
сучасного життя і тi вимоги, які воно ставить перед нами, роблять мобiльний зв’язок нашим надiйним
і необхiдним партнером, який супроводжує нас протягом усього дня.

Одним  з  видів  інфокомунiкацій  є  мобiльний  зв'язок.  Кількість  підприємств,  що  прагнуть
закрiпитись у галузі мобiльного зв’язку зростає, тому що галузь приваблює високим рiвнем прибутку,
стiйким  попитом  на  послуги.  Однім  з  найпотужніших  операторів  мобільного  зв’язку  є  компанiя
«Київстар»,  яка  забезпечує  покриття  території,  де  проживає  99% населення  України,  охоплюючи
своєю мережею всі  великі  і  малі  міста  і  понад 28  тис.  сільських населених пунктів,  всі  основнi
національні  і  регіональні  траси,  більшiсть  морського  і  рiчкового  побережжя  України  [1].
Пiдприємства,  які  нещодавно прийшли в галузь  пропонують послуги по бiльш  низьким цінам та
низькою якiстю.

У  міжнародних  стандартах  контролю  за  якістю,  які  створює  МСE  (міжнародний  союз
електрозв'язку),  визначені  параметри  якості,  за  допомогою  яких  досліджують  рівень  якості
телекомунікаційних послуг. Існують стандарти контролю за якістю:

ISO 9000 - містить у собі концепцію управління якістю і термінологію;
ISO 9001 - встановлює набір умов до системи управління якістю;
ISO 9004 - включає методичні вказівки до створення систем управління якістю;
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ISO 9011 - визначає основні правила і процедури оцінки якості [2].
До якості обслуговування відносять такі:
1. Відсоток скарг, які розглянуті в контрольні терміни;
2. Середній час розгляду скарг клієнтів;
3. Оцінка якості обслуговування абонентів у балах.
4. Частина абонентів, які задоволені якістю обслуговування.
Показники  якості  обслуговування  покликані  контролювати рівень  обслуговування  з  боку

оператора, але не враховані показники, які визначають рівень обслуговування з боку клієнта. Тобто
наведений  перелік  показників  не  відповідає  вимогам  сучасного  ринку.  Необхідно  визначити
показники обслуговування, які важливі для клієнта, за допомогою яких клієнт може визначити, як
його обслуговує оператор. 

Пропонується вдосконалити існуючий методичний підхід до оцінки якості  обслуговування
шляхом введення нових показників. якості обслуговування. Для вибору нових показників доцільно
вдатися  до  опитування  самих  споживачів.  Одним  з  варіантів  опитування  можна  запропонувати
опитування в терміналах самообслуговування. За день сотні людей роблять операції за допомогою
терміналів, перед завершенням операції, споживачеві буде запропоновано відповістити на запитання,
що пов'язаний  з  обслуговуванням  операторів  зв'язку.  Питання  повинен  бути  простій,  містити  не
більше 4 варіантів відповіді. Це необхідно для того, щоб споживач вибрав підходящий варіант, при
цьому, не витративши багато часу. 

У даній роботі проведене дослідження потреб щодо обслуговування на підставі питання: «Що
необхідно  операторові,  щоб  якісно  обслуговувати  клієнтів».  Думки  респондентів  до  якості
обслуговування узагальнено у такому переліку відповідей:

1. Простота у використанні WEbSite оператора.
2. Наявність online кабінетів.
3. Точність і правильність зняття грошей з рахунку.
4. Швидкість зарахування засобів на рахунок.
5. Швидкість відновлення балансу.
6. Смс попередження про стан балансу.
7. Високий поріг відключення послуг при закінченні балансу.
8. Наявність потрібної кількості терміналів самообслуговування.
9. Захист інформації від третіх осіб.
10. Контакт із центром обслуговування в будь-який час.
11. Вірогідність наданої інформації в центрі обслуговування.
12. Зручне розташування контакт офісів.
13. Швидкість надання інформації.
14. Увічливість і розуміння співробітників оператора зв'язку
У результаті опитування сформовано систему взаємозв’язку вимог споживачів та показників

якості, що використовує оператор (табл. 1). Також запропоновано увести нові групи показників, які є
важливим для споживачів. 

Таблиця 1 – Взаємозв'язок потреб споживачів та показників якості

Думки споживачів
Існуючи

показники
якості

Показники, що
пропонуються

Контакт із центром обслуговування в будь-який час
Увічливість і розуміння співробітників оператора зв'язку
Простота у використанні WEbSite оператора
Наявність online кабінетів

Зручність
інтерфейсу

Захист інформації від третіх осіб
Вірогідність наданої інформації в центрі обслуговування

Точність 

Смс попередження про стан балансу
Точність і правильність зняття грошей з рахунку
Швидкість зарахування засобів на рахунок
Швидкість відновлення балансу

Коректність
розрахунків  та
фінансових
відносин 

Наявність  потрібної  кількості  терміналів
самообслуговування
Зручне розташування контакт офісів 

Доступність

73-я Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, 
науковців, аспірантів та студентів

98



Секція 6. Економіка й управління

Високий поріг відключення послуг при закінченні балансу
Швидкість  надання  інформації,  обслуговування,
виправлення пошкоджень 

Швидкість

Втім, необхідно удосконаленя переліку показників якості шляхом впроваджен показинків, що
видбивають  споживчу  придатність  та  конкурнетоспроможність  послуг,  їх  відповідність  змінним
вимогам споживачів, здатність до швидкого впровадження новітніх сервісів. Це дозволить вивести
якість на новий рівень осмислення, який характерен  для цифрового суспільства, що формується.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: 
ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Сьогодні одним із найбільш важливих стратегічних завдань України, як зазначено у рамках
ініціативи  «Європа  2020»  є  забезпечення  якості  вищої  освіти  з  метою  підвищення  її
конкурентоспроможності на міжнародному та європейському ринках освітніх послуг [1]. При цьому,
однією, із основних цілей перспективного розвитку цієї сфери є мобільність,  як викладацька, так і
студентська.  Відповідно  до  Національного освітнього  глосарію,  «мобільність  (мobility)  –  це
ключовий принцип формування європейських просторів вищої освіти та досліджень, що передбачає
різноманітні  можливості  для  вільного  переміщення  студентів,  викладачів,  дослідників,
адміністраторів  у  цих  просторах  з  метою  академічного  і  загальнокультурного  взаємозбагачення,
слугує забезпеченню цілісності зазначених європейських просторів» [2].

Виконання  зазначеної  цілі  потребує,  передусім,  наявності  та  належним  чином
функціонування готельного бізнесу, як пунктів (місць) індивідуального чи колективного тимчасового
розміщення та проживання учасників освітнього процесу, як студентів, туристів, менеджерів. Серед
яких,  готелі  є  основними  та  найбільш  розповсюдженими,  популярними  типами  житла,  якими
користуються  туристи.  Готельні  підприємства  виконують одну з  головних та  найбільш важливих
функцій  для  обслуговування  туристів  –  забезпечення  їх  житлом  для  перебування  і  побутовими
послугами під час подорожі, для комфортності умов, що є одним з важливих елементів мобільності.

Поняття «готельна справа» застосовувалось спочатку для визначення діяльності готелів. Нині
ж  це  поняття  охоплює  досить  широкий  спектр  діяльність  кемпінгів,  мотелів,  туристичних  баз,
котеджів  та  ін.  видів  готелів.  Але  готель  був  першим  типом  підприємств,  що  надавав  послуги
проживання громадянам, і саме він дав назву всій галузі [3].

В ході реферування наукових та законодавчих джерел за проблематикою дослідження [3 – 7],
нами встановлено, що у сфері готельного бізнесу України, сьогодні простежується ряд проблем.

По-перше, відсутності єдності у визначенні поняття «готель»,  передусім, на законодавчому
рівні.  Відповідно  до  Наказу  Міністерства  культури  та  туризму  «Про  внесення  змін  до  Правил
користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг»: «Готель
це -  підприємство будь-якої  організаційно-правової  форми та форми власності,  що складається із
шести  та  більше  номерів  та  надає  готельні  послуги  з  тимчасового  проживання  з  обов'язковим
обслуговуванням» [4].  У той час, як, за  ДСТУ 4527:2006 «Послуги туристичні. Засоби розміщення.
Терміни  та  визначення»:  «Готель  –  це  засіб  розміщення,  який  має  номерний  фонд,  службу
приймання,  інші  служби,  які  забезпечують  надавання  готельних  послуг»[7].  Законодавець
використовує досить різні поняття при регулюванні відносин щодо надання готельних послуг.

По-друге,  відсутність  чіткого  визначення  понять  «хостел»  та  «мотель»  у  чинному
законодавстві України, які за Законом України «Про туризм» № 2468-VI (2468-17) від 08.07.2010,
трактуються як «аналогічні засоби розміщення» [6], але у ДСТУ 4527:2006 Національний стандарт
України  «Послуги  туристичні.  Засоби  розміщення.  Терміни  та  визначення»  [5]  мають  чіткі
визначення, хоча у світовій практиці чітко застосовні означені визначення, відповідно яких між цими
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місцями тимчасового розміщення існує різниця не тільки у самих поняттях, а у наборі готельних
послуг. Тобто виникає певна плутанина із наданими визначеннями.

Відповідно до ДСТУ 4527:2006 Національний стандарт України «Послуги туристичні. Засоби
розміщення.  Терміни  та  визначення»  -  «мотель  –  готель,  розташований  за  межами міста  вздовж
автошляху, як правило, в одно-двоповерховій будівлі або в частині будівлі з окремим входом, який
має умови для паркування й технічного обслуговування автомобілів»; «хостел (молодіжний готель) –
готель, у якому номери, розташовані зазвичай за коридорною або блочною системою, і має умови для
самостійного  готування  їжі  та  санітарно-технічні  зручності  на  поверсі  або  у  блоці;  може
організовувати харчування у закладі ресторанного господарства» [5].

Проте, відповідно до Закону України «Про туризм» N 2468-VI (2468-17) від 08.07.2010, ці
терміни визначаються,  як «аналогічні  засоби розміщення – підприємства будь-якої  організаційно-
правової форми власності, що складаються з номерів та надають обмежені готельні послуги, включно
з щоденним заправлянням ліжок, прибиранням  кімнат, та санвузлів» [6].

 Надання  послуг  у  сучасному  готельному  господарстві  споживачам  здійснюється,  в
загальному враховуючи такий головний фактор, як стан матеріально-технічної бази підприємства, що
пропонує  послуги  (будівлі,  споруди,  різного  виду  обладнання,  електроприлади,  меблі,  тощо).  За
останні  роки  можна відзначити  процес  оновлення  та  урізноманітнення,  та  розвитку  матеріально-
технічної  бази  підприємств,  підвищення  фахового  рівня  персоналу  готелів,  впровадження
інноваційних технологій, та їх впливу на підвищення конкурентоспроможності та розвитку послуг,
що надає готель[3].

На сьогодні можна спостерігати, що будівлі готелів обладнуються спортивними, медичними,
розважальними та іншими приміщеннями, та певними додатковими обладнаннями, що певним чином
дає змогу краще задовольняти потреби споживачів. Процес обслуговування споживачів,  їх потреб
послуг  стають  більш  різноманітними  та  доповнюється  певними  додатковими  послугами.  Що
дозволяє готелям ставати більш привабливими, та залучати до себе нових споживачів, та привертати
до себе лояльність старих (постійних) клієнтів.

По-третє,  з  однією  з  головних  цілей   підвищення  рівня  якості  послуг  та  культури
обслуговування, а також конкурентоспроможності на світовому та вітчизняному ринку, підприємства
готельного бізнесу повинні пропонувати не лише високий рівень комфорту, але й  як зазначалося,
широкий спектр додаткових послуг – на сьогодні  є  обов’язковою умовою закріплення готелів на
ринку[3].

Проте, слід зазначити, що не в кожному готелі надаються усі додаткові послуги, також це
залежить від самого розвитку готелю, та його матеріально-технічної бази.

З  цього  слідує  розглянути  основну  класифікацію  готелів  в  Україні.  Враховуючи   вид  та
категорії  готелю перелік додаткових та основних послуг значно відрізняється.  Готелі  категорії  «5
зірок» повинні надавати всі додаткові послуги самостійно через широку мережу власних підрозділів
(перукарня,  ресторан,  кафе,  бар,  відділення зв'язку та  банку,  магазини, кіоски,  бюро різних видів
послуг тощо)[3].

Відповідно  до  Національного  стандарту  України  ДСТУ  4268-2003  "Послуги  туристичні.
Засоби розміщування. Загальні вимоги”, класифікація готелів в Україні підрозділяється на 5 зірок [7].

Класифікацію готелів та аналогічних засобів розміщування за категоріями здійснюють згідно
із загальною інформацією, що включає характеристику готелю, яку визначають комплексом вимог
до: матеріально-технічної оснащеності; переліку надаваних послуг; кваліфікації персоналу [7].

До усього зазначеного слідують наступні висновки:
1) В Україні  на  сьогодні  відзначається  проблема  чіткого  підходу  до  поділу  та  розуміння

засобів (пунктів) розміщення людей під час їх подорожей з певною метою, що забезпечує їм вільну
мобільність як між містами в межах країни, так і за кордоном;

2) Друга  проблема  витікає,  як  наслідок  із  першої.  Виходячи  з  основних  понять  у  сфері
готельного  бізнесу,  необхідно  ввести  коригування  та  доповнення  до  визначення  понять  у
нормативно-правових актах України,  зокрема Закону  України «Про туризм»,  доповнивши його  у
відповідності до Правил користування готелем та вимог міжнародної спільноти:

- поняття «готель» слід  доповнити не  лише наданням послуг  та  обслуговування,  а  ще й
наданням  наявного  обладнання.  Таким  чином,  пропонуємо  під  поняттям  «готель»  розуміти  –
підприємство будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, що складається із шести
та  більше  номерів  та  надає  готельні  послуги  з  тимчасового  проживання  з  обов'язковим
обслуговуванням, а також обладнання, що є у наявності.
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- офіційно сформулювати та визначити поняття «хостел» та «мотель», як одних із доволі
розповсюджених засобів колективного розміщення туристів;

3)  Доповнити ознаки поділу готелів за типами не лише за тарифами, умовами розміщення та
проживання,  а  також  переліком  ІТ-послуг,  як  необхідними  викликами  сьогодення  та  розвитку
глобалізації, що охоплює сферу готельного бізнесу.
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АНАЛІЗ РИЗИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ, 
ЩО ВИНИКАЮТЬ НА СТАДІЇ БУДІВНИЦТВА

Анотація.  В  [1]  нами  проаналізовано  загально  методичні  підходи  до  аналізу  ризиків
інвестиційних проектів. Проте, як відомо, інвестиційні проекти, пов'язані з реальними інвестиціями,
припускають  наявність  значного  часу  від  початку  реалізації  проекту  до  його  завершення  і,  як
правило,  включають  передінвестиційну фазу, інвестиційну,  експлуатаційну,  або виробничу і  фазу
завершення  проекту.  При  цьому,  кожній  стадії  притаманні  «свої»  джерела  та  викликані  ними
ризики, що  ускладнює кількісну оцінку окремих ризиків і в більшості випадків практично виключає
можливість на їх основі визначити об'єктивну кількісну оцінку ризику проекту в цілому.

В доповіді розглянуто проблему кількісної оцінки ризику на стадії будівництва, оскільки, як
показує практика, інвестиційна стадія взагалі та її складова – будівництво, зокрема, характеризуються
тим,  що  ризики,  які  виникають  на   цій  стадії,  як  правило,  є  найбільш  вагомими  за  складом  та
наслідками негативного впливу на результати реалізації проекту.

Виконаний  нами  аналіз  існуючих  джерел  ризику  показує,  що  найбільш  впливовими
джерелами ризику, які можуть виникати на стадії будівництва є: спонтанність природних процесів та
явищ та викликані ними стихійні лиха; випадковість, що викликана ймовірнісною сутністю багатьох
соціально-економічних та техніко-технологічних процесів; відносна обмеженість свідомої діяльності
людини,  існуючі  відмінності  в  соціально-психологічних  установках,  ідеалах,  намірах,  оцінках,
стереотипах поведінки.

Ці джерела найбільш виразно проявляються та знаходять відбиток у природно-кліматичних,
техніко-технологічних,  організаційно-управлінських,  кримінально-правових,  ресурсного  та
кредитних  ризиках,  первісним  та  найбільш  відчутним  наслідком  яких  е  виникнення
непередбачуваних витрат, збільшення термінів будівництва та, як наслідок, збільшення його вартості.
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Аналіз  існуючих  методів  кількісної  оцінки  ризику  дозволив  прийти  до  висновку,  що  для
визначення рівня ризику на стадії будівництва доцільно використовувати метод, який визначає цей
рівень як добуток очікуваного збитку (втрат) на ймовірність того, що така шкода станеться.

Тобто, для кількісної оцінки ризику на стадії будівництва слід мати, або отримати дані щодо
ймовірності наступу ризикованої події, а також щодо величини збитків внаслідок її наступу.

У  [1]  нами  показано,  що  використання  методу  PERT-time  дозволяє   визначити  можливі
терміни  затримки  будівництва  і  ймовірність  їх  настання  для  будь-яких  співвідношень  між
планованими термінами завершення робіт і очікуваним.

Оскільки ймовірність настання ризику може бути визначена за будь яких умов, для отримання
кількісної оцінки ризику, який виникає на стадії будівництва, слід визначити також розмір можливих
витрат (збитків), внаслідок наступу цих ризиків. 

 В першу чергу, це втрати, які  прямо пов'язаних із часом будівництва (утримання дирекції
споруджуваного  об'єкта  і  охорони,  амортизація  або  оренда  будівельно-монтажних  машин  і
механізмів та ін.). Ці витрати в економіці отримали назву умовно-постійних. Як відзначається в [2],  в
середньому  умовно  постійні  витрати  можуть  прийматися  у  розмірі  12%  повної  собівартості
будівельно-монтажних робіт.  

Визначення  розміру  цих  витрат  не  має  якихось  методичних  складностей,  оскільки  вони
знаходять  відображення  у  бізнес-плані  інвестиційного  проекту,  що  розробляється  на
передінвестиційній  стадії.  Знання  розміру  цих  витрат,  а  також  термінів  затримки  будівництва,
дозволяє визначити додаткові втрати, викликані збільшенням термінів будівництва. 

Друга  складова  втрат  безпосередньо  обумовлена  збільшенням  термінів  будівництва,
знаходить своє відображення в зменшенні величини дисконтованих чистих надходжень від реалізації
проекту, ммеханізм  визначення яких наведено в [3].

Тут розглянуто лише одне питання з тих, які дозволять отримати об'єктивну кількісну оцінку
ризику інвестиційного проекту в цілому.

 Однією  з  проблем,  яка,  на  нашу  думку,  потребує  вивчення,  є  таке  розповсюджене  для
якісного та кількісного аналізу ризиків інвестиційних проектів явище, як процес каналізації ризиків
(так званого «зворотного синергетичного ефекту»).  Суть цього ефекту полягає в прояві принципу
взаємозалежності ризиків, коли виникнення одного з ризиків, або автоматично, або за допомогою
складних  опосередкованих  зв'язків  призводить  до  виникнення  інших  ризиків,  або  впливає  на  їх
рівень. 

Так, наприклад, синергетичний характер, який носять стихійні лиха  виражається в тому, що
одне природне явище викликає цілу низку інших, часом більш катастрофічних процесі,  а також є
джерелом техніко-технологічних ризиків,  проявом яких є аварії  на виробництві,   пожежі,  вибухи,
викиди,  розливи хімічних речовин тощо.

Їх прояв не обмежується знищенням майна та  обладнання,  а  є  небезпекою для робітників
підприємства та зниженням його виробничого потенціалу. Облік цього явища на практиці вимагає не
тільки  визначення  складу  окремих  ризиків,  які  можуть  загрожувати  підприємницькому  проекту
(рішення), але також визначення по кожному з окремих ризиків їх вплив на можливу появу інших
ризиків (результат «каналізації ризиків). 
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В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТРАДИЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Основними рисами нового інформаційного суспільства є його інформатизація, пошук нових
інтелектуальних  технологій,  прискорення  темпів  розвитку  техніки,  перетворення  інформації  в
найважливіший  глобальний  ресурс  людства.  В  якості  базових  чинників  формування  соціальних
відносин  тепер  поряд  з  власністю  і  владою  з  наростаючою  активністю  виступає  «символічний
капітал»  –  знання,  ціннісні  переваги,  культурно-психологічні  мотиви  взаємодії.  У  цій  ситуації
орієнтир на «високі знання» і безперервна освіта стає домінантною ціннісною перевагою людини.

Все це визначає ключову роль освіти в сучасному соціумі, оскільки вона являє собою, по суті,
глобальний інститут соціалізації індивіда і соціального конструювання. І якісне оновлення освітньої
системи, і перетворення педагогічного процесу як раз і забезпечує органічний зв'язок зі зростаючими
вимогами нового часу, дозволяючи створити ефективні умови для розвитку особистості, її адаптації
до змінюваного середовища, до нових вимог, що пред’являються до професійної підготовки фахівців
різного спрямування.

В  останні  роки  стрімко  з’являються  нові  перспективні  спеціальності,  які  відповідають
постійно змінюваним вимогам сучасного суспільства, відкриваються нові напрямки й можливості для
професійного  зростання,  розширюється  сфера  послуг.  Але  традиційна  система  освіти  все  ще
відзначається  інертністю та  негнучкістю.  Керівні  органи  освіти  не  можуть  вчасно  зреагувати  на
постійні  зміни,  тому  програмно-методичне  забезпечення  спеціальностей  нерідко  відстає  від
нагальних потреб суспільства. Зміни впроваджуються дуже повільно, натикаючись на опір звичних
традиційних  основ.  Викладацький  персонал  не  завжди  в  змозі  гнучко  зреагувати  на  зміни  та
налаштувати свою роботу у нових умовах. Майбутні випускники нерідко скаржаться на застарілий
матеріал та відсутність креативних методів викладання. 

Проблема трансформації освіти, та й взагалі, будь-якої трансформації, – це завжди виклик для
будь-якої  країни.  Зрозуміло,  що  при  високому  економічному  розвитку  певної  країни  такі  зміни
будуть проходити швидше, а інновації запроваджуватись активніше, тому що може бути забезпечена
і гідна технічна база, і система мотивування виконавців. Але чи тільки економічний фактор впливає
на процес трансформації освіти? Спробуємо подивитись на проблему з іншої точки зору, із середини.

З  психологічної  точки  зору  існують  внутрішні,  запрограмовані  історично,  чинники,  які
впливають на процес росту та змін будь-якого суспільства. Одним з таких чинників є особливості
ментальності народу.

Ментальність у загальному розумінні (від лат – розум, мислення, спосіб мислення, душевний
склад)  –  це  сукупність  соціально-психологічних установок,  автоматизмів  і  звичок  свідомості,  що
формують  способи  бачення  світу  і  уявлення  людей,  які  належать  до  тієї  чи  іншої  соціально-
культурної спільності. Це «не загальноприйняті правила і звичаї, не традиції, не мова, не світогляд.
Це те, що відчувається, але не усвідомлюється. Однак включає в себе і загальноприйняті правила, і
звичаї,  і  традиції,  і  мову, і світогляд» [1, С. 8].  Ментальність – це особливе сприйняття світу, яке
формується в глибоких шарах підсвідомості  і  багато в чому визначає розвиток кожного індивіда.
Саме  ментальність  визначає  способи  поведінки  людей,  їх  систему  духовних  цінностей,  життєві
пріоритети.  Ми можемо назвати ментальність народу його душею, яка «усього лише дещо більш
комплексне утворення у порівнянні з душею індивіда» [2, С. 308].

Які ж основні риси української ментальності? Проаналізуємо українців с моменту зародження
і формування етносу.  

Людину  формує  її  оточення  і  ті  сили,  які  вона  використовує  для  того,  щоб  вижити  в
конкретних умовах. З якими природними умовами зіткнулись наші пращури? Родючі землі, велика
кількість природних ресурсів, водні та лісові запаси – все це багатство і стало основою для розвитку
етносу.  Майже необмежені  ресурси призводять до відсутності  конкурентної боротьби за  земельні
наділи, а, значить, не формувалися замкнуті соціальні групи, вороже налаштовані один проти одного.
Але  така  ресурсна  забезпеченість  зробила  українця  надто  ліричним  для  боротьби  і  занадто
самоізольованим для соціуму. Якщо несприятливі природно-географічні умови викликають почуття
самотності,  страху і  безсилля  і  одночасно стимулюють  розгортання  активності,  бажання  єдності,
волю до влади,  то  природно-географічний комфорт розслабляє,  балує  і  призводить до  соціальної
пасивності.

Негативні  наслідки  для  української  ментальності  викликала  і  соціальна  історія.  Українці
постійно відчували на собі напади агресорів (польських, російських, татарських, німецьких), спроби
акультурації, що змушувало постійно мігрувати. Все це стало причиною нестабільності, постійного
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відчуття маргінальності – перебування «на межі» різних культур. А звідси – і формування крайнього
індивідуалізму: «Моя хата з краю – нічого не знаю».

Своєрідність ментальних рис українського народу також визначають архетипи. Архетип – це
первинний  культурний  образ,  уявлення-символи  про  людину,  її  місце  в  світі  і  суспільстві,  які
викарбовуються  у  підсвідомості  і  стають  так  званими  психічними  цеглинами  душі.  Архетипи
визначають основні психологічні типажі поведінки, відношення до культурних явищ, виступають в
якості первинних програм, за якими розвивається кожна окрема особистість.

Основні культурні архетипи нашого етносу – Матір-Земля, Ненька-Україна. Даний архетип
символізує  родючість  землі,  мирність  краю,  гармонійне  життя  людини  та  природи,  шанобливе
ставлення до жінки як до матері, до господині, до виховательки дітей. Цей образ-символ дуже добре
розкритий в фольклорі і літературній творчості.

Тобто первинний психічний образ, який формував українську ментальність, – це щедра Земля,
Матір,  Жінка.  Так,  в  українській  ментальності  домінує  материнсько-жіночий  елемент  над
батьківсько-чоловічим.  Це  сформувало  ще  одну  важливу  рису  української  ментальності  –
екзекутивність.

Екзекутивність  пов’язана  більше  з  репродуктивно-відтворювальним,  імітативним,  а  не
творчим  началом.  Творчість  передбачає  певний  ризик,  інноваційність,  відхилення  від  звичних
стандартів.  Натомість  екзекутивність  спрямована  на  збереження  існуючого  порядку,  відтворення
перевірених програм поведінки, на слідування традиційності.

Якщо  наодинці  з  собою український  чоловічий  психотип  здатний  до  плідної  праці,  то  в
колективних  формах  життєдіяльності  спрацьовує  материнська  модель  «захисту»:  службові,
інституційні,  формально-ділові  відносини  витісняються  неформальними  з  елементом  родинності.
Звідси – «інститут кумівства», поділ на своїх і чужих, бажання допомагати тільки «своїм». Завдяки
екзекутивності в українського чоловіка  нейтралізуються руйнівні,  деструктивні прояви української
психокультури: агресивність,  войовничість,  жорстокість,  ненависть,  але,  у той самий час,  ця риса
перешкоджає вибору чіткої лінії  поведінки і при необхідності приймати рішення чоловік починає
сумніватися і коливатися.

Тобто, такі риси ментальності, як пасивність, маргінальність та екзекутивність дійсно можуть
гальмувати прогрес трансформацій будь-якої сфери життя, і освіти зокрема. 

Запорізька Січ подарувала українцям новий тип ментальності – так званий авантюрно-козачий. Це
психотип козака-воїна,  життєлюбного оптиміста,  активного екстраверта з  жагою подвигів та  пригод.
Можна  сказати,  що  це  протилежність  або  компенсація  попередньо-сформованого  типу.  І  ми
спостерігаємо прояви цих двох типів ментальності  у наш час: українці довго терплять негаразди,  бо
землеробський тип ментальності дуже інертний і інтровертований, але доведений до крайнощів народ
може переключитися на войовничо-революційний козачий тип і здійснити бажані зміни.

Підводячи підсумок, можна сказати, що два типи ментальності існують в українській душі
водночас,  але  проявляються  нерівномірно.  І  більш  глибоке  усвідомлення  проблеми  ментальності
зможе дати ключ до перемін не тільки у сфері освіти, а й в усіх інших сферах.
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ДОПОМІЖНІ ЗАХОДИ ДЛЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ 
В УКРАЇНІ ЗА ДОПОМОГОЮ E-РЕСУРСУ

У  статті  розглядається   можливість  практичного  застосування  аналітичних  даних  для
оптимального старту та розвитку інтернет-проекту. 

Результатом дослідження повинна стати проведений аналіз та дані рекомендації 
Розглянуті варіанті статей витрат наводяться та водночас формується оптимальний алгоритм

та варіант вибору витрат, яки гіпотетично можуть дати кращий результат. 
Проаналізовані варіанти створенні сайтів, та розглянуті їх переваги та недоліки.
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Проаналізовані  характеристики  хостингів  та  зроблені  рекомендації  для  оптимального
варіанту. 

В обов’язковому порядку розглянуті  маркетингові  витрати та рекомендований ефективний
варіант для малого бізнесу.

Аналіз,  оцінка  та  вибір  найкращої  альтернативи  для   ефективного  варіанту  створення
інтернет-проекту, являється складною задачею. Для ефективного результату необхідно враховувати
ряд критеріїв

Неможливо  вибрати  лише.  Інтернет-проекту,  який  одочасно  задовольняє  досягнення
оптимальних результатів.  

Всі процеси, що забезпечують економію коштів і оказують позитивний вплив на швидкодію
процесів, після запуску інтернет-проекту повинні враховуватися

Треба перерахувати джерела доходів від комерційного інтернет-проекту:
- Доходи від продаж;
- Допродажи (additional sales);
- Послуги (страхування, технічне обслуговування, зберігання) 
Нажаль  немає  загальною  методики  для  прорахунку  всіх  нюансів  законодавства,

оподаткування,  та   вартості   інтернет  -бізнеса  .  Методики  і  пропозиції  з  відкритих  джерел  і
спеціальної літератури, розповідають про методи і методики ефективної оцінки інвестицій в інтернет-
бізнес,  без  коригування  на  "ніші"  в  яких працює інтернет-проект.  Що не  є  істинною в  останній
інстанції.  В основі цих пропозицій є математичний вираз відношення  результату до витрат. Тоді
економічних  результат  ,  відповідно  до  вищесказаного  можливо  порахувати.   Але  для  інтернет-
проекту  необхідно  враховувати  затрати  на  розробку  ,  експлуатацію,  технічне  обслуговування,
адміністрування, просування. Таким чином, загальні витрати на інтернет- проект складають:

патоер ВВВВВВ  ,                                                        (1)
де В – сумарні інвестиції у проектування Інтернет-ресурсу, 

рВ  – інвестиції на розробку Інтернет-ресурсу;

тоВ
  
– інвестиції на технічне обслуговування Інтернет-ресурсу;

аВ
  
– інвестиції на адміністрування  Інтернет-ресурсу;

пВ
  
– інвестиції на просування , к тому числі рекламу Інтернет-ресурсу.

Типи витрат можна розділити на одноразові та постійні. До одноразових відносяться вартість
дизайну  та  технічне  оснащення  розробки  для  інтернет  проекту,  вартість  додаткового  обладнання
(якщо є необхіність), вартість доменного імені, настройка семантичного ядра та головний етап SEO-
оптимізації., підключення до інтернету. 

За умов сучасного економічного розвитку впровадження веб-сайтів є економічно доцільним і
за вдалої розробки може приносити підприємствам значні дивіденди.

Існую декілька варіантів створення сайтів:
- сайт може бути створений: «З нуля», самописний я мові програмування,
- на сучасному CMS, 
- на безкоштовному конструкторі (деякі хостингові компанії пропонують таку послугу)
 - на інтернет майданчику (OLX, Prom тощо).
Самим оптимальним варіантом для малого бізнесу є розробка на сучасному CMS
Були  розглянуті  затрати  на  хостінг  для  інтернет-проекту.  Найпопулярнішими  хостінгами

серед відчизняних (по показниками надійності) є ukraine.com.ua та thehost.ua. За основу аналізу було
взято показники хостингових компаній, які підходять для сайту-візитки (місце на диску - до 1000Мб)
Наявність сайта в просторі інтернет забезпечує хостінг. Наведемо приклади видів хостінгу.

В характеристиках зарубіжних хостингів є деякі недоліки. Треба звернути увагу на техничні
работи на хостінгу, в данному випадку, у зв`язку з різницею в часі, вони проходять у робочий час .
таким чином даний показник значно нівелює позитивне ставлення. Вартість зарубіжних хостингів
значно дорожча ніж вітчизняних.  Також є деякі  відмінності  в законодавствах ,  які  додають балів
вітчизняним хостингам

В розданій  роботі  не  будемо  розглядати  послугу  оренди  виділеного  сервера  чи  місця  на
сервері.  Оренда серверів -  це послуга,  в першу чергу призначена для великих інтернет-проектів і
різних мережевих ресурсів з високою відвідуваністю. Для ідеальної функціональності без будь-яких
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збоїв потрібні великі ресурсовитрати і забезпечення необхідного рівня безпеки. Ціна таких послуг
неприйнятна для малого та середнього інтернет-бізнесу.

Слід відмітити, що згодом, після розширення потужностей, э можливість перенести сайт на
більш потужній ресурс. (нова розробка не потрібна).

Таким  чином,  немає  потреби  використовувати  західних  хостінг,  вартість  якого  дорожче.
Також,  слід  враховувати  безпеки  інформації  та  законодавство.  По  цьому  критерію  український
хостінг також є лідером. 

Висновки
Обдуманий  та  проаналізований  вибір  шляху  розвитку  е-бізнесу,  допоможе  зміцнити

економіку країни в цілому
В роботі було розглянуто забезпечення максимально можливого прибутку за умов мінімізації

витрат для Інтернет –ресурсу, сайту. В висновках наведені заощадження 
-  Заощадження від правильно обраного виду хостінгу на рівні печатка е-бізнеса може складає

9189 грн/рік
-  Заощадження від використання CMS WP складають 1200 грн.
- Загальна економія оптимального рішення послуг просування за перший місяць складає 5500

грн, за другий та наступні 3500 грн.
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Асауленко Г.Р.
ОНАЗ ім. О.С. Попова

ВПЛИВ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА ПОЛІТИЧНУ УЧАСТЬ

Анотація.  В цій статті  ми розглянемо взаємозв’язок  політичної  культури з  політичною
участю. 

Людина, так або інакше, бере участь у політичній діяльності країни - своєю активною участю
або її  відсутністю.

Говорячи про участь, ми розуміємо, що це означає бути причетним до якоїсь справи, вносити
свій вклад в цю справу. Участь включає широкий спектр зацікавлених дій особистості. Важливу роль
в  суспільному  розвитку  відіграє  політична  культура.  Вона  існує  як  частина  загальної  культури
суспільства,  "формується  і  виявляється  в  процесі  політичного  життя;  історично  і  соціально
зумовлений продукт політичної  життєдіяльності  людей,  їх  політичної  творчості,  а  також система
історично сформованих політичних традицій, цінностей, ідей  та установок практичної політичної
поведінки, що забезпечує відтворення політичного життя суспільства на   основі  наступності "[4].

Саме  поняття  «політична  культура»  було  введено  в  науковий  обіг  в  середині  XX  ст.
американськими політологами  Германом Файнером при  вивченні  систем  правління  європейських
держав і Габріелем Алмондом, який першим запропонував наукову концепцію політичної культури
[1].

Такі  американські  політологи  як  Габріель  Алмонд,  Сідней  Верба,  Лучіан  Пай,  вивчали
суспільні явища, пов'язані одночасно до сфер культури і політики - це і політична участь, поведінка,
настрій, орієнтація. Наприклад, Г. Алмонд, говорив про те, що кожна політична система включена в
особливий зразок, орієнтований на політичні дії, які він назвав політичною культурою. Він вважав,
що політична культура є сукупність індивідуальних позицій і орієнтацій учасників даної системи;
суб'єктивна сфера, що лежить в основі політичний дій і надає їй значення [1].

Сучасна політологія систематизувала знання про політичну культуру. У науковій літературі
існує  велика  кількість  визначень,  вони  умовно  поділяються  на  два  аспекти.  Першим аспектом  є
вузьке тлумачення, яке зводиться до політичних орієнтацій, настанов і поведінки індивідів; другий
же аспект сприймається як елемент загальної культури суспільства, пов'язаної з політикою.

Політична  культура  являє  собою  загальновизнану  сферу  загальної  культури  людства,
безпосередньо пов'язану з політикою, політичною діяльністю, поведінкою і свідомістю людей.

Говорячи про політичну культуру, можна відзначити, що вона включає в себе накопичений
політичний  досвід,  характер  уявлень  про  владу і  владарювання,  про політику  в  цілому,  а  також
ставлення до системи політичних цінностей і політичних ідей, політичні орієнтації та установки, які
проявляються в стилі політичної поведінки, діяльності та участі людей в політиці.

Політична  культура  нерозривно  пов'язана  з  участю  в  політиці,  так  як  вона  сприяє
формуванню певних типів політичної поведінки, надає йому специфічну спрямованість.

Брати  участь  в  політиці  -  це  значить  впливати  на  формування  складу  політичних  еліт  і
проведену ними політику, підтримувати існуючий режим або ж навпаки, не підтримувати, відкидати.

Фактором політичної участі є політичне знання громадян - це знання людей про політику, про
політичну  систему,  про  різні  політичні   ідеології,  а  також  про  тих  інститутах  і  процедурах,  за
допомогою яких забезпечується участь громадян в політичному процесі.

 Маючи певне уявлення про те, як влаштована політична система, громадянам буде набагато
простіше  розуміти  і  розбиратися,  а  відповідно  і  приймати  рішення,  в  тих  чи  інших  питаннях
політичного характеру.

Важливу  роль  у  розвитку  держави  суспільства  відіграє  питання  формування  політичної
культури  молодого  покоління,  оскільки  молодь  знаходиться  у  вирішальній  стадії  становлення
особистості, вона найбільш схильна до всім впливам, течіям, найбільш сприйнятлива до всього, що
бачить і чує.

 Саме тому, молодь простіше ввести в оману, вселити неправильні уявлення про політичну
систему. Імпульсивність і бажання досягти швидкого результату призводить до того, що молоді люди
діляться на тих, хто просто не довіряють представникам влади, тому що не бачать сенсу брати участь
в тому, де результат вже визначений,  і тих, ким можна маніпулювати для досягнення своїх цілей.

Рівень  розвитку  політичної  культури  і  політичної  зрілості  молодого  покоління,  в  цілому,
залежить від рівня інформованості про процеси в політичному житті країни, від наявності інтересу до
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політики  і,  безумовно,  наявність  досвіду  в  політичній  сфері,  який  можливий  завдяки  політичній
участі.

На  підставі  вищевикладеного,  можна  відзначити,  що  одне  із  завдань  демократичного
суспільства - пошук шляхів підвищення компетенції громадян, особливо для молодого покоління,
політичної культури, їх інтересу до політичного життя.
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ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ ЩОДО СПРОЩЕННЯ ДОСУДОВОГО

РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ»

Анотація.  Описано  запропоновані  в  науці  способи  втілення  запровадження  кримінальних
проступків.  Виявлено  спосіб,  яким  скористався  законодавець  у  2018  р.  для  прийняття  Закону
України  «Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  спрощення  досудового
розслідування  окремих  категорій  кримінальних  правопорушень».  Робиться  прогноз  щодо
застосування на практиці новел законодавства.

Питання про впровадження у національне законодавство категорії кримінальні проступки не
сходить з вуст науковців вже на протязі тривалого часу. 

Концепція реформування кримінальної юстиції 2008 р. фактично поставила перед науковцями
задачу обговорення можливість створення категорії кримінальних проступків.

Полеміка  починалась  із  двох  позицій:   «за»  впровадження  кримінальних  проступків  в
національне законодавство України; «проти» впровадження кримінальних проступків в національне
законодавство України.

Пізніше  питання  стояло  не  про  сам  факт  необхідності  впровадження.  Вмотивовуючи
необхідність, головним чином, досвідом зaрубіжних крaїн.

Загалом, щoдo дoсвіду зaрубіжних крaїн – ситуація не настільки одностайна. 
Широкого  застосування  в  законодавстві  стосовно  практичного  втілення  інституту

кримінального  проступку  досягнуто  здебільшого  в  країнах  ромaно-гермaнської  прaвової  сім’ї  та
правовій сім’ї країн зaгaльного прaвa. Для практики країн правових сімей країн Далекого Сходу та
правових сімей країн  мусульманського прaва  поняття  кримінaльного прoступку  є  невідомим,  а  в
доктрині  слабо  розвиненим.  Отже,  зaрубіжний  дoсвід  прaвoвoгo  регулювaння  інституту
кримінaльного  прoступку  розглядається  на  прикладі  крaїн  рoмaно-гермaнської  прaвової  сім’ї  та
прaвовій сім’ї крaїн зaгaльного прaвa.

Говорилось, що справа вирішена з впровадженням – нам лише слід подумати про способи
таких дій. 

Фактично, запропоновані способи ділились на три:
– створення  Закону  (в  інших  редакціях  –  Кодексу)  прo  кримінaльні  прoступки,  де  всі

положення щодо кримінальних проступків було б зібрано в окремому нормативно-правовому акті;
– створення  окремого структурного підрозділу (книги)  в  діючому Кримінальному кодексі

України для відтворення положень щодо кримінальних проступків;
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– вкраплення  положень  про  кримінальні  проступки  в  структуру  діючого  кримінального
законодавства  (тут  лунали  пропозиції  про  додатковий  «п.а»  до  майже  кожної  статті  Особливої
частини;  про відповідну частину статті  Особливої  частини тощо.  Відповідно мінялась  і  Загальна
частина в уявах науковців, термін злочин змінювався на кримінальні правопорушення, тощо. 

Законопроекти щодо впровадження кримінальних проступків час від часу подавались (Проект
Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження кримінальних
проступків  №  2897  від  19.05.2015  р.  [1]),  але  не  знаходили  одностайної  підтримки  в  депутатів.
Початок  цього  року  також  почався  з  розгляду  законопроектів.  Так,  «парламент  відправив  на
доопрацювання  законопроекти  про  кримінальні  проступки:  18  січня  Парламент  відмовився
підтримувати у першому читанні законопроекти № 7279, 7279-1, якими запропоновано запровадити
кримінальні  проступки.  Необхідність  їх  введення  передбачена  Кримінальним  процесуальним
кодексом  ще  з  2012  р.  Основний  законопроект  №  7279  фактично  розробили  в  Генеральній
прокуратурі  та МВС, а альтернативний підготували фахівці  Центру політико-правових реформ за
результатами багаторічних досліджень у цій сфері» [2].

Відповідно, було видано постанову Верховної Ради України від 18 січня 2018 р. №2271-VIII
«Про  направлення  на  повторне  перше  читання  проектів  законів  України  щодо  внесення  змін  до
деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій
кримінальних правопорушень» [3].

6  липня  2018  р.  Верховною  Радою  України  було  видано  постанову  №2458-VIII  «Про
прийняття  за  основу  проекту  Закону  України  про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів
України  щодо  спрощення  досудового  розслідування  окремих  категорій  кримінальних
правопорушень» [4].

Сьогодні ж Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих  актів  України  щодо  спрощення  досудового  розслідування  окремих  категорій
кримінальних правопорушень» [5], за який проголосували 239 народних депутатів. 

Фактично,  представники  народу  обрали  третій  шлях  запропонований  науковцями,  але,
зрозуміло, не з усіма позиціями. 

З поміж іншого, відмінностями з положеннями, що існували до прийняття Закону України
«Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  спрощення  досудового
розслідування  окремих  категорій  кримінальних  проступків»  є  закріплення  кримінального
правопорушення як суспільно небезпечного винного діяння (дії чи бездіяльності), вчинене суб’єктом
кримінального правопорушення. 

Своє  ставлення  до  терміну  «кримінальні  проступки»  я  висловлювала  раніше:   «Щодо
проблеми кримінальних проступків,  то слід зазначити,  що протягом тривалого часу піднімаються
питання  криміналізації  кримінальних  проступків.  ...  висловлювали  власну  позицію  щодо  спроби
віднайти термін для так званих кримінальних проступків, який би: 1) відповідав вимогам Концепції
реформування кримінальної юстиції; 2) відповідав своїй сутності; 3) не був новим для українського
законодавства» [6-10, 11, с. 8].

Кримінальні правопорушення поділені на злочини і кримінальні проступки. 
Кримінальним  проступком за  Законом є  діяння  (дія  чи  бездіяльність),  за  вчинення  якого

передбачається основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподаткованих
мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов’язане з позбавленням волі. 

Змінена класифікація. Вона передбачає поділ кримінальних правопорушень на кримінальні
проступки і злочини нетяжкі, тяжкі та особливо тяжкі.

Раніше в  науці  цьому питанню приділялась  увага.  Так,  наприклад,  О.І.  Соболь  виділення
категорії  кримінальних  проступків  дозволить  спростити  конструкцію  багатьох  інститутів
кримінального права та уточнити підстави їх застосування (наприклад, коли йдеться про інститути
звільнення  від  кримінальної  відповідальності  та  звільнення  від  покарання),  більш  точно
сформулювати ряд кримінально-процесуальних норм [12, с.13].

У Законі стоїть дата вступу в дію – 1 січня 2020 р., але чомусь на сайті дата вступу позначена
знаками питання.

Впровадження  цілої  категорії  в  національне  законодавство поставить  низку  завдань перед
правозастосувачем.  Всі  задіяні  в  провадженні  особи  мають  перелаштуватись  під  новий  лад.
Практичне застосування нових положень виявить проблемні моменти, дасть нову хвилю наукових
пошуків.
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НАРАТИВ І РЕКЛАМА: ПРОБЛЕМА ТЕОРІЇ

Анотація. Наявні варіанти теорії реклами не відповідають ідеалам теорії, не забезпечують
цілісності рекламного знання і не можуть зіграти інтегруючу роль. Подібний потенціал має теорія
наративу,  яка  здатна  стати  основою  теорії  реклами,  оскільки  будь-яку  рекламу  можна
представити  як  текст  з  наративним  втіленням,  пояснювальними  інтенціями  і  можливістю
взаємного  перетворення  метанаративів  і  мінінаративів,  а  різноманіття  видів  наративу  може
забезпечити нескінченну різноманітність рекламних реалізацій.

Ключові слова: реклама, теорія, текст, наратив.

Існуючі  теорії  реклами  зводяться  в  основному  до  узагальнень  наявного  досвіду  описової
реклами,  що  відображено  навіть  в  поширених  визначеннях  реклами.  Наприклад,  реклама  -  це
«непряма  форма  переконання,  що  базується  на  інформаційному  чи  емоційному  описі  переваг
продукту» (5, с.15). Описи і їх теоретичні узагальнення, природно, важливі, скажімо, для первинної
підготовки  фахівця.  Але  для  наукової  теорії  цього  занадто  мало.  Потрібні  вихідні  теоретичні
положення,  здатні  не  тільки  об'єднати готівковий  емпіричний досвід  і  різнопланові  підходи,  а  й
давати надійні передбачення і екстраполюватися на нові області [1, с.90-92]. Це часто досягається
шляхом застосування принципів або методів з іншої наукової області, де вони ефективно працюють.
Прикладом може служити математизація фізики, лінгвістики, соціології. Інтуїтивно такий спосіб вже
давно застосовується в сфері реклами. Використовуються елементи теорії  ймовірності,  економіко-
математичної  статистики,  соціології,  психології,  маркетингу,  теорії  комунікації.  Але  вони
застосовуються  лише  до  окремих  випадків,  і  жоден  з  них  не  є  загальним вихідним  принципом,
здатним об'єднати рекламне знання в деяку цілісність.

На подібну роль іноді претендує психологія. Вільям Скотт ще в 1903 році вперше застосував
до реклами психологічні знання. Психологічна модель послідовної поведінки при впливі на споживчу
аудиторію [5,  с.96-106]  в  даний  час  активно  працює  в  сфері  реклами.  Але  все  рекламне  знання
психологічні  принципи  не  можуть  осягнути.  У  таких  випадках  виходить  не  теорія  реклами,  а
прикладна психологія [4].

Відомий  ефект  має  маркетинговий  підхід  до  реклами.  Але  тоді,  по-перше,  реклама  стає
частиною маркетингу [3]. По-друге, подібний підхід є спірним, оскільки в цьому випадку реклама
характеризується  переважно  в  економічному  плані,  наприклад,  без  урахування  світоглядних
цінностей і особистих інтересів людей [4, с.11]. Якщо теорію реклами формувати на психологічних
засадах,  то  вийде  гуманітарна  дисципліна,  якщо  як  частина  маркетингу,  -  то  економічна.  Це
передбачає  різне  теоретичне  і  методологічне  забезпечення,  про  сумісність  якого  в  рамках  однієї
теорії говорити важко. Тим часом, вихідний принцип повинен бути один і об'єднати все різноманітне
багатодисциплінарне знання [2, с. 8-14].\

Основний теоретичний принцип можна відшукати в філології і лінгвістиці. Реклама не може
не використовувати тексти. У вигляді тексту можна уявити будь-який об'єкт, як вербальний, так і
візуальний. Головною особливістю тексту є його наративна структура.

Сутнісними ознаками наративу є дійові  особи (герої)  і  сюжет,  який розвивається в  часі,  і
фінал якого постає метою розповіді, в світлі якої всі події оповідання отримують пояснення. Тому,
між  іншим,  наратив  має  пояснювальну  функцію.  Наративне  пояснення,  хоча  і  відрізняється  від
наукового, є невід'ємною характеристикою будь-якого тексту. Тим часом, майже очевидно: якщо в
рекламі присутні пояснення, вона краще описової реклами.

Завдяки наративній меті відбираються і впорядковуються всі згадувані в оповіданні події. Так
виходить пов'язана, осмислена, часто навіть цікава розповідь. Завдяки названим наративним ознакам
надається сенс тій чи іншій послідовності подій, і наратив виглядає як стабільний, прогресивний або
регресивний. Наприклад, в стабільному наративі дійова особа, яка виступає прекрасним героєм на
початку,  не  може  стати  негідником  в  кінці.  У  прогресивних  і  регресивних  наративах  можливі
радикальні зміни оцінок, але тоді спеціально вказуються причини подібної трансформації. Переважна
частина політичної реклами може служити ілюстрацією даних видів наративу.
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Оповідальна форма настільки звична, що люди не фіксують на цьому уваги, вона здається
природною.  Якщо така природність надається рекламі,  вона не викликає відторгнення.  Наратолог
виявить приховані наративні риси в будь-яких рекламних текстах, навіть в слоганах, оголошеннях,
описах тощо, але в явному вигляді наративні рекламні тексти стали з'являтися пізніше описових і
успішно  витісняють  їх.  У  цьому  плані  не  виключено,  що  теорію реклами  можна  побудувати  як
прикладну  наратологію.  Що  ж  стосується  практичного  сенсу  ефективної  реклами,  то  вже  зараз
здається  очевидним,  що  сторітеллінг,  як  явний  наратив,  є  найкращим за  всі  інші  види  реклами.
Сторітеллінговою  іноді  називають  розповідну  або  наративну  рекламу.  Поява  двох  термінів
(«наратив» і  «сторітеллінг»),  що означають в перекладі  одне і  те  ж -  розповідання історій,  може
викликати здивування і плутанину у недосвідченого читача. Насправді все досить просто. «Наратив»
-  це  термін  з  добре  розробленої  і  дуже  розгалуженої  теорії  наративу.  «Сторітеллінг»  означає
застосування тих чи інших положень наративної теорії або просто наративів (іноді, на жаль, своїх
доморощених  або  інтуїтивних  уявлень)  в  тому  чи  іншому  ключі,  з  тією  чи  іншою  метою.
Сторітеллінг - це перш за все вміння (можливо, мистецтво) підбору або створення наративів, бажано
при опорі на відповідну теорію, хоча б для того, щоб не витрачати сили і час на винахід велосипеда.

У рекламі наратив представлений, як правило, у вигляді міні-тексту, часом навіть оповідь не
розгортається,  а  передбачається.  Але  за  міні-наративом  завжди  стоїть  гранд-наратив,  а  то  і
метанаратив. Рекламна апеляція до метанаративу, навіть якщо вона тільки мається на увазі, особливо
якщо  він  історико-патріотичний,  ідеологічний,  міфо-  і  легендо-подібний,  має  пояснювально-
переконуючу силу не тільки в політичній [6, с.86-93] або соціальній рекламі, але і в будь-яких інших
видах реклами.

Той факт, що наративна реклама стає популярною, зрозуміло, подія знакова. Але важливіше
те, що наративна теорія має той потенціал, який здатний стати основою теорії реклами.
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ВИБІР ПРОФЕСІЇ ЗА ПОРАДОЮ БАТЬКІВ: 
СОЦІАЛЬНИЙ ІНФАНТИЛІЗМ МОЛОДІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА?

Анотація. Соціологічні опитування першокурсників підкреслюють вирішальну роль батьків
або  друзів  у  професійному  виборі.  Інформаційне  суспільство  вимагає  відповідальних  рішень  та
реальних  компетентностей  молоді.  Автор  наголошує  на  необхідності  запобігання
патерналістського ставлення громадськості до молоді.

Професійний  вибір  молоді  достатньо  розроблена  тема  сучасного  соціально-гуманітарного
знання.  Традиційно  акцентуються  мотивації  самореалізації,  соціальної  відповідальності  та
психологічної зрілості особистості, які обумовлюють рішення про майбутнє. 

Професійне самовизначення розглядається як процес,  що охоплює весь період професійної
діяльності  особистості:  від виникнення професійних намірів до виходу з трудової діяльності.  Він
пронизує весь життєвий шлях людини. Піком цього процесу, переломним моментом в житті є акт
вибору професії, сфери труда усього життя.

В  історії  саме  трудова  діяльність  людини  відігравала  визначальну  роль.  За  способом
виробництва  та  характеру  праці  людство  умовно  пройшло  аграрний,  індустріальний  і
постіндустріальний етапи розвитку. 
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Постіндустріальне суспільство є інформаційним, заснованим на знаннях. Людська діяльність
виявляється пов'язаної з нематеріальним продуктом - з інформацією, знаннями, кодифікованими за
допомогою технологій і комп'ютерних програм. 

Відбувається  «інтелектуалізація»  життєдіяльності  соціуму:  ускладнюються  системи
інформації.  Вони транслюються  за  допомогою спеціальних інформаційних та телекомунікаційних
технологій. Це породжує прагнення до саморозвитку, креативу, орієнтує на постійно розширюється
споживання інформаційних благ. Комунікативні здібності та вміння користуватися інформаційними
ресурсами слід вважати визначальним фактором соціалізації молоді. 

Для  інформаційного суспільства  характерні  висока  ступінь  стандартизації  життя,  тотальна
вища  освіта,  віртуалізація  комунікації,  творчості,  залежність  від  інформаційних  потоків,  які
формують  свідомість.  Романтичність  образу  успішного  юриста  або  фінансиста,  яку  відтворюють
засоби масової комунікації, сприяє рейтингам саме цих спеціальностей вищої освіти. 

Популярними  спеціальностями  професійного  вибору  абітурієнтів  2018  року,  за  даними
загальноукраїнської інформаційної системи «Конкурс», є філологія (75934 осіб), право (72965 осіб),
менеджмент (47695 осіб),  середня освіта  (45397 осіб),  комп’ютерні  науки (38374 осіб),  економіка
(29702 осіб), медицина (29065 осіб), інженерія програмного забезпечення (25930 осіб), туризм (24827
осіб), психологія (22675 осіб). 

З  іншого  боку,  за  даними  агентств  працевлаштування,  сьогодні  необхідні:  юристи,
перекладачі (східні мовні групи), журналісти, фармацевти, архітектори, інженери зв’язку, педагоги,
спеціалісти  громадського  харчування,  маркетологи,  енергетики,  інженери  морського  транспорту,
менеджери реклами та PR. Тобто запити ринку праці та наміри вступників різняться некритично. 

Виникає питання обґрунтування цих вірних намірів. 
Дослідницька група кафедри політології, соціології та соціальних комунікацій нашої академії

веде моніторинг мотивів вибору професійної освіти. Щорічно отримуються дані, які підтверджують
посилення  ролі  порад  батьків  у  процесі  прийняття  рішення  щодо  спеціальності  та  щодо  місця
навчання. 

У вересні 2018 році методом загального масиву проведено експрес-опитування студентів та
встановлено, що перші місця рейтингу мотивації вступу до академії займають «розповідь батьків»
(36% відповідей),  сайт  ОНАЗ  (25% відповідей)),  сайти про вступ до ЗВО (13,4%).  Тобто –  вірні
наміри вступників – це результат вірних намірів батьків.

Звісно: на вибір професії  мають вплив – по-перше -  батьки: пряме успадкування професії,
навчання своєї професії, вплив на інтереси та заняття дітей з раннього віку, обмеження вибору своїх
дітей, вимога на продовження або припинення навчання, на певній школі чи вузі, певної спеціалізації.
По-друге - друзі та вчителя. По-третє - рівень інтелекту та структура інтересів людини. 

Гиперопіка обмежує вибір професії, що може привести до внутрішніх конфліктів особистості
в професійному становленні.

За «теорією компромісу з реальністю» Гінзберга в процесі професійного вибору є три стадії:
стадія фантазії (до 11 років -  мрії про майбутнє), гіпотетична стадія (11 -17 років, роздуми про свої
здібності стосовно до вимог професії), та реалістична стадія (старше 17 років - прийняття рішення).
Зупинці соціального розвитку на одній з цих стадій трактуються як інфантилізм. 

Психічний  інфантилізм  -  це  незрілість  людини,  що  виражається  в  затримці  становлення
особистості, при якій поведінка людини не відповідає віковим вимогам до нього. 

Соціальний інфантилізм свідчить про порушення механізму соціалізації  і  про неприйняття
молодими  людьми  обов’язків  відповідальності  за  рішення.  Інфантильні  люди  несамостійні:  вони
звикли до того, що все вирішують за них інші – друзі, батьки, вчителя. 

Сучасна  молодь  живе  віртуальними  уявленнями,  мрією.  У  сучасному  суспільстві  це  вже
вважається нормою. 

Безумовно, потенціал фантазії в процесі трудової соціалізації має місце. На спробах реалізації
фантазії  побудовані  досягнення культури, більшість відкриттів древніх цивілізацій.  Можливо мрії
про майбутнє, про професію та статус у суспільстві - це основа вибору.

Проблематичність  ситуації  –  по-перше  –  у  тому,  що  це  мрії  не  справжньої,  а  ідеальної
людини,  тобто  моделі,  сформованої  саме  для  віртуальних  анонімних  комунікацій,  де  питання
соціальної відповідальності або трудових зусиль недоречні. Знання не сприймаються як необхідне,
інформаційні потоки не структуруються, вони сприймаються поверхнево та некритично. Вища освіта
перетворюється на процес отримання диплома, без реальної компетенції та вмінь. 

По-друге  –  у  подальшої  «девіртуалізації»  образів  вже  у  процесі  навчання  або  у  процесі
виконання  трудових  обов’язків  випускниками  ЗВО.  Реалістичність  та  життєвий  досвід  батьків  є
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вагомим аргументом у момент визначення сфери зайнятості абітурієнтом (питання задоволеності або
самореалізації  особистості  не  ставляться  взагалі).  Звідси  розчарування  на  місці  праці,  тотальне
працевлаштування «не за спеціальністю», та відрахування першокурсників «за власним бажанням».
Сучасне суспільство вимагає від молоді самостійності. Вибір власних професійних цілей і постановка
власних завдань дає людині можливість відстоювати свої інтереси в повній мірі.  Саме тому вибір
професії повинен бути відповідальним, заснованим на ціле раціональній мотивації дії.

Висновок
Рівень  освіти,  здатність  перетворювати  інформацію  в  знання,  творчий  пошук,  вміння

самостійно результативно діяти в інформаційному середовищі - нові складові соціального статусу
сучасної людини. Сьогодні керуючий клас - це технократична еліта, яка має доступ до інформації.
Життєво необхідні вміння прийняття рішень, віртуальні й реальні капітали. Особливості становища
молоді  полягають у  тому,  що вона є  суб’єктом суспільного життя та  разом з  тим знаходиться  у
процесі свого становлення. Йдеться не про опікунське або патерналістське ставлення до молоді, а про
сприяння її активної позиції у будь-яких життєвих ситуаціях.

Волков О.Г.
ОНАЗ ім. О. С. Попова

ПРОТЕСТНА ПОВЕДІНКА МОЛОДІ В УКРАЇНІ

Анотація. У цій статті буде розглянуто протестну поведінку, її типи та форми прояву,
також  особливості протесаної поведінки молоді в Україні.

Ключові слова: Протестна поведінка, соціальний протест, політична участь. 

 Протестну поведінку слід визначити, як форму вияву незгоди окремого індивіда або певної
соціальної групи з політичним курсом або окремими діями вищих органів державної влади. Також в
якості однієї з найбільш характерних форм політичної участі громадян, що реагують на обмеження їх
громадянських можливостей.

Соціально-політичні  процеси,  що  відбуваються  в  сучасному  українському  суспільстві,
супроводжуються поширенням настроїв незадоволеності людей реальною ситуацією в тій чи іншій
сфері  суспільного  життя,  іншими  словами,  соціальної  напруженості.  Одним  з  аспектів  прояву
соціальної  напруженості  на  соціально  психологічному  і  поведінковому  рівнях  є  соціальний
протест[1,c.183]. У дослідженнях вітчизняних і закордонних вчених дається опис різних форм прояву
протестної поведінки, таких як бойкот, акції громадянської непокори, страйки, маніфестації, мітинги,
пікетування,  символічний  протест,  озброєні  повстання,  терористичні  акти  і  інші.  У  зв'язку  з
наявністю великої різноманітності протестних форм активності в науці існує проблема типологізації
протесту. Загальний підхід до систематизації репертуару протестних дій передбачає об'єднання всіх
форм протесту в 3 великі групи: 1.  Політичний протест - протест  проти  діячої влади, чи проти
обраного владою руху. 2. Соціальний - протест з приводу нерівномірного розподілу соціальних благ
та  достопу  до  них.  3.  Національно-етнічний  -  протест  з  приводу  прав  та  інтересів  етнічних  і
національних груп. Ці види протесту є взаємодйними елементами протесту, кожен з них становить
живильне середовище для інших.

На  особливу  увагу  заслуговує  класифікація  форм  соціального  протесту,  яка  була
запропонована  Г.І.  Вайнштейном.  Автор  вказує  на  існування  двох  форм  соціального  протесту:
відкритого протесту-дії (з усією багатозначністю його вираження) і прихованого протесту-настрою,
почуття  протесту,  якому  ще  треба  реалізуватися  в  якійсь  дії.  Перша  форма,  на  думку  автора,  є
«активна  соціальна  дія,  громадська  боротьба,  яка   орієнтована  на  більш-менш  глибокі  соціальні
перетворення». Це «певна форма суспільної активності мас, мета якої - зміна існуючої соціально-
економічної  та  соціально-політичної  реальності».  Перетворення  соціального  протесту  в  феномен
суспільної поведінки, активної соціальної дії в значній мірі обумовлено його розвитком як феномена
суспільної  свідомості.  Тому  другою формою соціального  протесту  є  протест-настрій,  протест  як
специфічний  стан  суспільної  свідомості.  В  соціально-психологічній  сфері  йде  накопичення
необхідних  імпульсів,  спонукальних  мотивів  і  прагнень,  які  потім  можуть  перерости  в  реальні
протестні дії. Г.І. Вайнштейн вказує також на наявність двох широких тенденцій в змісті соціального
протесту як на соціально-психологічному, так і на поведінковому рівнях. З одного боку, це протест,
пов'язаний з відчуттями соціального ущемлення, невдоволенням певних верств системою соціальної
нерівності  і  їх  прагненням  до  поліпшення  свого  становища.  З  іншого  -  протест,  який  керується
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загальнолюдськими, гуманістичними мотивами, який рухається не так груповими інтересами, скільки
інтересами  суспільства  в  цілому.  В  його  основі  лежить  незадоволеність  присутніми  тенденціями
суспільного розвитку і пошук нових пріоритетів соціального прогресу, що ставлять на перше місце не
матеріальні, а духовні, гуманістичні, загальнодемократичні запити людини.

Якщо  розглядати  протестну  поведінку  як  форму  політичної  участі,  то  в  основу  його
класифікації  можна  покласти  відношення  суспільства  до  конкретного  виду  протесту.  На  підставі
цього  неконвенціональний  протест  -  незаконна,  що  суперечить  загальноприйнятим  політичним
нормам поведінка.  Вона проявляється в  непокорі  державної  влади.  До подібних акцій громадяни
вдаються в тих випадках, коли відсутні інституційні канали вираження їх інтересів або традиційні
форми участі виявляються неефективними, а самі люди відчувають недовіру до політичної системи.
В цілому неконвенціональні протести можна розділити на два основних види. Перший - це легітимна
поведінка:  демонстрації,  мітинги, пікети,  бойкоти, підписання петицій,  не пов'язані з порушенням
чинного законодавства. Другий - нелегітимна дія. Нелегітимні дії, у свою чергу, можна поділити на
насильницькі  та  ненасильницькі.  До перших можна віднести спектр дій  від  бунтів  до замахів  на
життя  людей  і  тероризму.  До  других  -  «громадянську  непокору»,  при  якому  громадяни  через
морально-політичні  мотиви  уникають  виконання  законів,  але  не  застосовують  стосовно
представників  влади  насильство.  Сюди  відносяться  свідома  відмова  підкорятися  законам  (а  у
виняткових випадках - відмова від сплати податків), проведення несанкціонованих акцій протесту,
припинення будь-якої ділової активності. До насильницьких неконвенціональних типів політичного
протесту відноситься тероризм - опозиційна діяльність екстремістських організацій або окремих осіб,
метою  яких  є  систематичне  або  одиничне  застосування  насильства  (або  його  загрози)  для
залякування уряду і населення. 

Майбутнє політичне життя держави залежить від всього населення країни, але значну роль у
політичному  житті  країни  грає  молодь,  як  соціальна  група,  що  характеризується  швидкою
мобільністю та схильністю привносити нові ідеї та зміни в суспільстві. У політичній сфері саме вона
здійснює  значну  підтримку  новообраного  політичного  курсу,  сприймаючи  західні  демократичні
цінності з урахуванням власних національно унікальних традицій, виступаючи не лише об’єктом, але
й активним суб’єктом нової політики. Зараз ідейно-політична зрілість свідомості та культури молоді,
а,  насамперед,  студентської  молоді,  перебуває  на  суперечливому  етапі  становлення,  формування
нових  політико-ціннісних  орієнтирів,  переконань  і  соціально-політичних  почуттів,  установок  на
вироблення  політичної  компетентності,  а  також  розуміння  того,  що  розвиток  усіх  сфер  життя
України є невід’ємною частиною добробуту населення. 

Політична  участь  молоді  нерівномірна  у  зв’язку  з  відмінністю  доступу  до  соціальних
ресурсів. Під соціальними ресурсами зазвичай розуміють: освіту, як відкриває доступ до інформації;
гроші, наявність котрих дає змогу займатися політикою; соціальний статус і престиж, до носіїв яких
влада  дослухається  охочіше;  певні  поведінкові  навички  [4,  c.  345].  Серед  молоді  найпоширеніші
форми політичної участі,  пов’язані  з передвиборними кампаніями, що загалом відповідає її  рівню
доступу  до  соціальних  ресурсів.  Це  –  участь  у  роботі  передвиборних  штабів,  виборчих  комісій,
носіння політичної символіки, розклеювання листівок, переконування друзів, близьких, знайомих у
правоті своїх політичних поглядів та ін. Натомість менше поширені постійна діяльність у політичній
партії чи громадській організації, а також звернення громадян до державних і правозахисних установ.
За для того щоб зрозуміти політичний настрій молоді,  та  розглянути до яких проявів протестної
поведінки  вони  віддають  перевагу  було  вирішено  зробити  аналіз  динаміки  протестної  поведінки
української молоді з 2014 по 2016 рік.

В аналізі динаміки протестної поведінки української молоді, що ґрунтуються на дослідженні
«Омнібус» 2016 року Київського міжнародного інституту соціології було виявлено, що У порівнянні
з минулими роками готовність українців брати участь в акціях соціального протесту зросла. Якщо в
грудні 2014 року приблизно 43% громадян висловили свою готовність до участі в акціях протесту, то
в грудні 2016 роки кількість таких відповідей становить приблизно 49%. У 2016 році 34% опитаної
молоді готові брати участь в виборчій компанії в порівняні з 29% за 2015 рік, 15,3% готові брати
учать в зборі підписів під колективними відозвами в порівняні з 16,5%, 11,7% готові брати участь в
санкціонованих мітингах та демонстраціях в порівняні з 15,8%, 3% у загрозах страйками в порівняні з
2,8%,  4,7% брати  участь  у  бойкотах  в  порівняні  з  2,6%,  2,3% брати  участь  у  несанкціонованих
мітингах в порівняні  з  3%,  2,6% безпосередньо брати учать  у страйках в порівняні  з  5,8%,  1,2%
голодувати  в  порівняні  з  0,9%,  2,3%  пікетування  державних  установ  в  порівняні  з  4%,  0,9%%
захоплення будівель в порівняні з 0,7%, 0,7% створення незалежних від владних структур збройних
формувань в порівняні з 1,2%. Це свідчить про те, що рівень політичної активності молоді досить
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високий та за останній час дуже виріс, дедалі більше росте рівень входження молоді в політичне
життя країни, також серед видів протестної поведінки молоді люди надають значну перевагу мирним
проявам невдоволення.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ 
КАК ПРИНЦИП ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Аннотация.  В  статье  идет  речь  об  информационной  открытости  в  системе
государственного управления.  Также рассматриваются  механизмы обеспечения информационной
открытости органов государственной власти Украины.

Ключевые  слова:  информационная  открытость  власти,  открытое  правительство,
гражданский контроль, информационное общество, Интернет.

Право  на  информацию о  деятельности  органов  власти  является  одним  из  основных  прав
украинских  граждан  в  правовом  и  демократическом  государстве.  Информационная  открытость
власти  позволяет  гражданам  получать  представление  и  формировать  суждения  о  состоянии
украинского общества и органах государственной власти, также принимать участие в политической
жизни общества и государства. 

Информационная  открытость  является  важным  критерием  повышения  доверия  граждан  к
государству, так же она необходима для:

- развития  демократического общества;
- повышения развития степени вовлеченной граждан в процессы управления страной; 
- гражданского контроля над деятельностью власти;
- для снижения уровня бюрократизации;
- значительное сокращение сроков при оформлении документов.
Поэтому вопрос об открытости власти актуален для Украины, выбравшей демократический

путь  развития.  Одним  из  важных  шагов,  предпринятым  государством,  в  целях  обеспечения
информационной  открытости  власти,  стала  программа  «Электронная  Украина»  (2002),  в  рамках
которой  запланировано  формирование нормативно-правовой  базы  в  этой  сфере,  разработка
эффективного механизма информационного взаимодействия органов власти всех уровней, внедрение
электронного документооборота и обеспечение информационной безопасности. 

Возможность  устойчивой  обратной  связи  благодаря  Интернету позволяет  гражданам  не
только  получать  достоверную  информацию  о работе  правительственных  структур,  но  и
предоставлять им свою информацию. Таким образом, граждане и власть имеют возможность больше
узнать о деятельность и проблемы друг друга [3].

 В сети Интернет увеличивается количество сайтов государственных органов и партийных
структур, содержащих актуальную информацию, которая повышает политическую осведомленность
и  вовлеченность  граждан.  Интернет  воздействует  на  появление  новых,  действенных  механизмов
политического привлечения граждан.

Осознавая  актуальность  введение  системы  "электронного  правительства",  ряд  ведомств,
например,  Государственная  таможенная  служба  ,  Пенсионный  фонд,  Государственная  налоговая
администрация  и  Национальный  банк,  а  также  отдельные  структуры  различных  органов  власти
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активно  развивают  свои  собственные  сети,  электронные  системы  управленческой  и  финансовой
деятельности. Развиваются и компьютерные сети местных органов власти. На данный момент личные
сайты  имеют  почти  все  министерства  и  ведомства.  Создание  веб-представительства  является
обязательным требованием государства к своим структурам. 

Начиная  с  2012 года граждане Украины получили возможность  воспользоваться  услугами
Правительственного  контактного  центра,  что  ускорило  процедуру  обращения  к  органам
государственной  власти  и  получения  ответа  на  свой  вопрос,  так  же  обеспечило  возможность
проконсультироваться  с  представителями  власти,  детально  ознакомиться  с  проектами
правительственных решений и принятия участия в их общественном обсуждении. 

Украина  в  начале  пути  развития  информационной  открытости.   Проводятся  различные
нововведения и разработки для обеспечение права граждан на объективную информацию, так как это
право  является  одним  из  приоритетных  направлений  развития  демократического,  свободного  и
справедливого  общества  и  государства.  Доступность  информации  –  необходимое  условие  как
формирования, так и жизнедеятельности такого общества. 
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МОБІЛЬНА ТЕЛЕФОНІЯ ТА СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАТИВНІ ПРАКТИКИ

Анотація.  З  розвитком  інформаційних  технологій  в  суспільстві  з'являються  нові  способи
комунікації, тому актуалізуються проблеми соціальних комунікацій внаслідок високої заглибленості
в віртуальній простір замість реального життя. 

Популярність мобільної телефонії розповсюджується в світі. За даними міжнародного бізнес-
порталу «STATISTA», який забезпечує доступ науково-дослідницьким інститутам, підприємствам та
державним установам до статистичних даних, у 2018 році 4,5 млрд. осіб користувались смартфонами
з доступом до Інтернету. [1]. Більш того, кількість користувачів такими гаджетами щорічно зростає:
за прогнозами до 2019 року - до 4.68 млрд. осіб,  а вже у 2020 року приріст користувачів очікується
до 4.8 млрд. . осіб – тобто на 6,25% [1]. 

Тотальне  зростання  інтересу  до  мобільною  телефонії  відбувається  внаслідок  суттєвого
підвищення  практичності  її  використання.  Можливість  отримання  інформації,  її  форматування,
збереження  та  розповсюдження  у  будь-якої  ситуації,  резерви  фото-відео  камери,  ігри,  програми,
записні книжки, планувальники, будильники, текстові, табличні редактори, відео, MP3-плеєри, радіо,
телебачення життя – все це не може ігноруватися в  умовах прискорення темпів життя.  Мобільні
додатки  допомагають  людям спілкуватися  один  з  одним перебуваючи в  різних  частинах  нашого
світу. [4, с. 487]. 

Instagram,  Facebook,  Telegram  надають  можливість  спілкування  за  допомогою  тестових
повідомлень або відео-зв'язку, здійснювати он-лайн репортажі та прикріплювати якісні фотографії.
Це може будь-яка людина при наявності мобільного телефону. 

Отримання інформації про світові події в реальному часі, пошук ділових партнерів, друзів -
веде до розвитку інтеграційних процесів суспільства. Люди об'єднуються для подолання соціальних
проблем суспільства – вони відчувають співчуття по відношенню до незнайомих осіб. 
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Мобільні телефони використовують для кар'єрного зростання: доходи деяких людей залежать
від використання гаджетів (реклама, магазини та ін.). Підвищення кваліфікації, он-лайн тренінги - все
це допомагає в бізнесі та у  особистому розвитку. [4, c. 34]

Теоретична  соціологія  фіксує,  що  у  сучасності  стає  значущим  саме  процес  передачі
інформації  через  його  мобільність.  Інформація,  як  основа  комунікації,  нікуди  не  поділася,  але
цінності починає набувати сам процес можливості її генерувати, передавати та отримувати. 

А.О.  Петренко-Лисак  підкреслює,  що  мобільна  телефонія,  як  компонент  комунікативних
практик та новітній фактор наявних і можливих соціальних змін, стає предметним інтересом таких
дослідників, як Джеймс Кац та Марк, Аарон Колерман, Річ Лінг, Марен Хартман і Йоахім Хьофліх,
Яріс Хенсон, Мауріціо Ферраріс [3, с.135]. 

Полярним наслідком поширення мобільної телефонії є соціальні риски розвитку номофобії
або мобільної залежності, при якому «телефон стає предметом культу, людина несвідомо здійснює
дзвінок заради самого дзвінка, не усвідомлюючи своїх дій або не може пояснити його причину»  
[6, c. 2].

Статистичні  дані  міжнародного  сайту  «STATISTA”  свідчать  про  те,  що  майже 87%
користувачів мобільних пристроїв підтверджують що телефон завжди знаходиться поруч. 68% з них
говорять, що перевіряють свої телефони протягом 15 хвилин після того, як прокинутися. 

Згідно  статистичних  даних,  в  середньому,  люди  перевіряють  свої  телефони  150  разів  та
витрачають на його використання 177 хвилин на день. 

У рейтингу причин звернення домінують  використання для вирішення проблемних питань на
роботі (91% ) та для геолокації протягом шопінгу (82%) [1]. 

Серед  соціальних  причин  мобільної  залежності  –  страхи  ізольованості  та  самотності  –  з
одного  боку,  та  ілюзія  безкарності  –  з  іншого.  Люди  відчувають  себе  більш  вільно  і  впевнено.
Смартфон  -  це  можливість  відчути  себе  затребуваним  та  подолати  стратифікаційні  обмеження
суспільних відносин [5, c. 4]. 

Д. Мак-Квейл наголосив на неоднозначності уявлень про комунікації з огляду на рецепцію,
вплив  або  досягнення  мети  передачі  інформації,  і  того,  наскільки  комунікаційний  зв’язок  є
соціальним,  адже  «сучасні  технології  збільшують  можливість  та  ймовірність  відокремлення
комунікації … від будь-якої соціальної основи» [4, с. 487]. 

У сучасному світі інформаційні технології є невід’ємною ознакою повсякденності.
Саме  тому,  є  необхідним  більш  детальне  теоретичне  обговорення  та  організація

соціологічного  моніторингу  проблеми  розвитку  мобільної  телефонії   як   сервісу  комунікативних
процесів та практик суспільства. 
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ЗАДОВОЛЕНІСТЬ, ЛОЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАЛУЧЕНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ: 
КОНКРЕТИЗАЦІЯ ПОНЯТЬ

Анотація. Метою статті є пояснення та конкретизація цих теорії мотивації  персоналу,
розкриття причин їх появ та ознайомлення з прикладами використання їх на практиці.

Будь-яка компанія, що бажає вижити в довгостроковій перспективі, повинна піклуватися про
лояльність  свого  персоналу.  Така  необхідність  зумовлена,  по-перше,  тим,  що  лояльність
співробітників  є  умовою  формування  у  них  високої  професійної  мотивації,  яка,  в  свою  чергу,
відбивається  на  всіх  сторонах  діяльності.  Лояльні  працівники  готові  змиритися  з  тимчасовими
труднощами компанії, прийняти необхідні організаційні зміни, не втрачати своєї ефективності, а, що
найголовніше, не йти з компаній при коливаннях. Такі співробітники дорожать своїм робочим місцем
саме в цій компанії. Вони не тільки самі прагнуть якнайкраще виконати свою роботу, але нерідко
спонукають  до  цього  і  своїх  колег.  Тільки  лояльні  співробітники  готові  творчо  підходити  до
вирішення  виникаючих  проблем,  брати  на  себе  відповідальність,  докладати  всіх  зусиль  для
досягнення цілей компанії. 

Розвиток  питання  задоволеності  та  лояльності  почався ще у  20-му сторіччі  в  дослідженні
впливу умов праці  на ефективність  роботи співробітників.  З  елементарних досліджень впливу на
продуктивність  в  освітлення  в  тому ж Хортонсьому експерименті  Мейо.  Експеримент також дав
зрозуміти, що до працівників потрібно також проявляти «людський» підхід, відзначати їх причетність
до групи тощо. Задоволеність, в цілому, це фундамент роботи кожного суб’єкта в компанії. Якщо її
[задоволеність]  розглядати  з  точки  зору  потреб  по  Маслоу,  то  до  20  сторіччя  працедавці
забезпечували лиш виконання перших двох сходинок:  фізіологічних потреб та  потреби в безпеці
(останню, мабуть, не завжди).

З  еволюцією індустрії,  ринку та  появи конкуренції,  питання  мотивації  персоналу постало
достатньо жорстко. Тож, щоб підвищити  мотивацію, ефективність та попередити плинність кадрів,
ідея задоволеності вийшла на наступний етап – лояльність. А в кінці 20-го сторіччя активно почала
свою діяльність ідея залученості. 

ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ
Значення задоволеності персоналу частково розкрито, тож:
Задоволеність – це стан, в якому співробітники задоволені або задоволені своєю діяльністю,

умовами праці та робочою атмосферою в компанії. При дослідженнях, компанії (такі як Staff, QRS,
TotaHR, Gullap й інші) фокусуються на питаннях офісу, безпеки, харчування, робочого місця.

Задоволеність дає змогу зрозуміти чи достатньо УМОВ та РЕСУРСІВ для виконання своїх
обов’язків, проте задоволеність не відповідає на питання про бажання працювати далі в компанії та
бажання впливати на її розвиток.

Задоволені співробітники лише просто щасливі або задоволені своєю роботою і статусом-кво.
Для декого це може включати в себе виконання якомога менше роботи.

ЛОЯЛЬНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ
Історія  розвитку вивчення лояльності  персоналу становить майже 50 років.  Навідміну від

залученості, лояльність визначає доброзичливе ставлення і психологічну прив'язаність до організації,
а точніше її корпоративної культури.

Лояльність поділяється на такі види:
1) афективну,  засновану  на  відданості  організації,  позитивному  емоційному  настрої  на

роботу в організації. Такі співробітники здатні відчувати почуття гордості за компанію,
радість  не  тільки  за  свої  досягнення,  а  й  за  загальні  результати,  досягнуті  всім
колективом. 

2) поведінкову,  яка  формується  завдяки  тривалому періоду роботи  на  підприємстві.  Такі
фахівці  поділяють  цілі  та  цінності  організації,  готові  працювати  тривалий  час,  не
змінюючи місце працевлаштування. 

3) нормативну,  засновану  на  принципі  повинності:  співробітник  вважає,  що  повинен
віддавати свої знання і навички підприємству, виконуючи якісно свою роботу, взамін на
створені для нього умови. Для таких працівників важлива оцінка їх роботи і зворотний
зв'язок про якість результату. 
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Для  визначення  лояльності  в  міжнародній  практиці  використовується  індекс,  який
називається eNPS.

eNPS (employee Net Promoter Score- перев. з англ. Чистий індекс лояльності співробітників) –
це індекс для визначення співвідношення груп співробітників, яких умовно називають «промоутери»
і «критиками». Іншими словами, eNPS показує співвідношення лояльних співробітників і нелояльних.

Методика  підрахунку  дуже  схожа  на  NPS  (Net  Promoter  Score)  який  оцінює  лояльність
зовнішніх  клієнтів  компанії.  Індекс  спочатку  застосовувався  для  оцінки  якості  обслуговування
клієнтів,  потім  він  трансформувався  і  став  застосовуватися  для  оцінки  лояльності  самих
співробітників. Щоб наочніше пояснити суть eNPS, звернемося до видів співробітників.

Індекс  лояльності  підраховується  статистично  з  відповідей  на  питання  «Чи  готові  ви
рекомендувати вашу компанію друзям, як місце для роботи?». В залежності від того, як відповідає
респондент, формуються відповідні групи: промоутери, критики, нейтрали.

«Промоутерами» вважаються ті, хто діє в інтересах компанії, лояльний до неї і не збирається
міняти місце роботи.

«Критики» конфліктують з інтересами компанії, не задоволені роботою в ній і швидше за все
шукають нове місце.

«Нейтрали» знаходяться посередині між першими двома групами. Вони не критикують, але і
не рекомендують компанію і можуть змінити місце роботи, якщо з'явиться пропозиція цікавіше.

«Критикам» важливо бути почутими. Разом з питаннями на лояльність, ставлять конкретні
питання про те, чого не вистачає для того, щоб співробітники були лояльними до компанії. Перевести
таких  співробітників  в  розряд  «нейтралів»  може  відчуття  турботи,  уваги  з  боку  керівництва  і
реалізація  пропозицій.  Іноді  створюються  комітети для  опрацювання  пропозицій  співробітників  і
складання  плану  для  розвитку  лояльності  і  комунікацій  зі  співробітниками  (зазвичай  на  базі  hr-
департаментів).

«Нейтрали» не відображаються в індексі, але це не означає, що вони  залишаються без уваги.
Залежно від їх відповідей проводиться робота по тому, щоб вони стали «промоутерами».

 «Промоутери» використовуються  в  якості  консультантів  і  основи для  пошуку ключів  до
розвитку лояльності.  Те,  що вони вже лояльні  до компанії  тільки початок  шляху.  Важливо,  щоб
співробітники і  далі  залишалися в  цій групі.  Їх  відповіді  аналізуються,  щоб вибудувати роботу з
іншими групами і домогтися більшої лояльності.

ЗАЛУЧЕНІСТЬ
Одна з  найбільш ранніх  робіт,  присвячених залученості,  була  опублікована Каном в  1990

році.  Таким чином,  темі  залучення не  набагато більше двадцяти років.  Кан визначає  залученість
співробітників  як  «освоєння  членами  організації  своїх  робочих  ролей;  залучені  співробітники
реалізуються фізично, інтелектуально і емоційно в процесі професійної діяльност ». На його думку
залученість виражається в трьох аспектах:

1) Когнітивний аспект залучення співробітників стосується переконань співробітників про
організацію, її лідерах (керівників) і умовах праці.

2) В емоційному аспекті  проблема в тому,  як співробітники думають про кожного з  цих
трьох чинників і чи мають вони позитивне чи негативне ставлення до організації та її керівників.

3) Фізичний  аспект  залучення  співробітників  стосується  фізичної  енергії,  яку  вкладаю
співробітники в виконання своїх ролей.

Кан провів якісне дослідження психологічного стану особистої залученості і відстороненість
в ході опитування в літньому таборі консультантів і співробітників архітектурної фірми. Він визначив
відстороненість,  як  вихід  з  рольової  поведінки,  пов'язаний  з  прагненням  захищати  себе  під  час
виконання ролі.  Діяльність відстороненості  співробітників характеризувалась неповним вступом в
роль і була легшою, машинальної або роботоподобной. Кан визначив, що існують три психологічних
умови, пов'язаних з залученням або відстороненістю з роботи: осмисленість (meaningfulness), безпека
(safety)  і  доступність  (availability).  Кан  стверджує,  що  люди  в  кожній  ролі  задають  собі  три
фундаментальні питання про ситуацію:

Яке значення це має для мене; що мені дасть участь у цій «виставі»?
Наскільки безпечно робити це?
Наскільки є можливим для мене це зробити?
Він виявив, що співробітники були більше залучені в роботу в ситуаціях, які пропонували їм

більше психологічної значущості та психологічної безпеки, і які були психологічно доступніші.
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Щоб розглянути підхід сучасних компанії, можна привести в приклад підходу Gallup Inc. В
ході їх досліджень були виділено чотири виміри залученості співробітників, які виражаються в 12
питаннях найбільш корелюючих з продуктивністю праці, лояльністю клієнтів і зростанням прибутку.

Основні потреби - два питання
Підтримка управління - чотири питання
Робота в команді - чотири питання
Зростання - два питання
Рейтинги з цих дванадцяти питань потім об'єднуються в індекс, який може бути використаний

для поділу співробітників на три категорії:
Залучені  співробітники  працюють  з  пристрастю.  Вони  відчувають  сильний  зв'язок  з

організацією і наполегливо працюють, щоб оновлювати і покращувати свою компанію.
Незалучені  співробітники  роблять  роботу,  яку  очікують  від  них,  але  не  прикладають

додаткових зусиль.
Активно  відключені  співробітники,  не  тільки  самі  нещасні,  працюючи  в  компанії,  але  й

поширюють своє невдоволення серед інших співробітників.
Наразі, залученість персоналу в виконувану роботу - це комплексний показник такої системи

взаємовідносин організації  з  її  співробітниками,  при якій  компанія  створює працівникам всебічні
умови  для  успішної  професійної  самореалізації  та  задоволеності  різними  аспектами  виконуваної
ними  роботи.  А  ті,  в  свою  чергу,  є  патріотами  компанії,  які  повністю  поділяють  корпоративні
цінності,  відчувають власну причетність до її  діяльності,  щиро переживають за її  успіхи, а також
пов'язують  особисті  професійні  перспективи  з  перспективами  розвитку  організації.  І,  що
найголовніше, – з власної ініціативи докладають максимум зусиль для найбільш результативного і
ефективного виконання своєї  ділянки роботи,  тобто максимізації  особистого вкладу в стратегічну
успішність компанії в цілому.

Залученість  працівників  можна  охарактеризувати,  як  продуктивну  прихильність.
Продуктивна прихильність можлива за умови постійного розвитку продуктивності робочого часу в
компанії з необхідними сучасними технологіями управління та високою лояльністю співробітників.

Коли  відносини  між  працівником  і  роботодавцем  обмежені  не  тільки  формальними
трудовими відносинами, а побудовані на принципах конструктивної критики і взаємного уваги, це
говорить  про  гарний  фундаменті  для  залученості.  У  цьому  випадку  керівництво  зацікавлене  в
розвитку співробітника, а він, у свою чергу, зацікавлений у своїй продуктивності і розвитку компанії.

Отже, світові компанії для того, щоб ефективно керувати людським ресурсом, а також для
підтримання мотивація й утримування ключових кадрів досліджує прихильність персоналу. Наразі,
не  можна  говорити  окремо  про  лояльність  чи  задоволеність.  Високі  показники  задоволеності  та
лояльності  формують  високий  показник  залученості  персоналу.  У  комплексі  компанії  мають
ефективних, залучених та щасливих співробітників, котрі не тільки показують високі результати, а й
формують корпоративну культуру. 
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Дядій М.В. 
  ОНАЗ ім. О.С.Попова

СОЦІАЛЬНА ДЕЗАДАПТАЦІЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Анотація.  Соціалізація  індивіда  та  засвоєння  його  соціального  досвіду  відбувається
відповідно до його активного включення у відносини з навколишнім середовищем. Коли особистість
готова бути повноцінним членом суспільства,  котрий виконує  численні  функції  та обов’язки,  це
означає її соціальну зрілість.

 Соціально  зріла  особистість  здатна  не  тільки  адаптуватися  до  свого  середовища,  але  й
активно впливати на нього, перебудовуючи своє оточення відповідно до своїх переконань, принципів
і  ціннісних  орієнтацій.  Проте  внаслідок  певних  несприятливих  обставин  можуть  виникати  різні
порушення процесу соціалізації. Вони виражаються в соціальній дезадаптації людини, неадекватності
її поведінки нормам і вимогам тієї системи суспільних відносин, у яку включається людина з огляду
на свій соціальний розвиток і становлення [2]. 

Що  являє  собою  соціальна  дезадаптація?  Це  процес  не  тільки  зміни   особистості  та
соціальної  групи,  який  пов’язаний  з  відображенням  суспільних  суперечностей,   а  також   зміни
моральних норм, ціннісних орієнтацій та соціальних відносин. Це нестaчa необхідних для підтримки
здорового  існувaння  блaг  тa  відсутність  умов для  розвитку людини.  Вонa  негaтивно впливaє  і  в
короткостроковій, і в тривaлій перспективі нa сaмі різні сфери суспільного життя. 

Соціaльними  проявaми  неaдaптовaності  суспільствa  є  збільшення  безробіття,  нелегaльної
зaйнятості,  посилення  криміногенної  обстaновки,  появa  aктів  громaдської  непокори.  Ці  проблеми
перешкоджaють соціaльній стaбільності в суспільстві, знижують якість життя, збільшують витрaти
бюджету нa соціaльну допомогу й охорону прaвопорядку [1, с.27].

Дезадаптивні  дії  прийнято  називати  девіантною  поведінкою  –  дії,  що  характеризуються
відхиленням від офіційно встановлених, фактичних норм і очікувань, котрі склались у суспільстві.
При  цьому  порушення  соціалізації  можуть  набувати  різних  форм  і  зумовлюватись  різними
причинами,  тобто  необхідно  розрізняти  порушення  соціалізації,  за  яких  соціальна  дезадаптація,
неадекватність поведінки не мають асоціального характеру, і порушення соціалізації, дезадаптація, за
яких вони мають антисуспільний характер, суперечать нормам моралі і права, коли вже необхідно
говорити про процеси десоціалізації [3].

Укрaїнськa неaдaптовaність мaє специфічні ознaки: 
1) низький рівень життя нaселення в цілому;
2) психологічне неприйняття економічної нерівності;
3) укрaй високa питомa вaгa людей, котрі ввaжaють себе бідними;
4) поширеність бідності серед прaцюючого нaселення [4].
Сучaсні структурні умови Укрaїни слід квaліфікувaти як кризові, тому що зростaє безробіття,

нaселення бідніє, а промисловість та сільське господарство занепадає. Соціологи нaголошують, що
одним  з  головних  бaр'єрів,  aбо  що  перешкоджaють  переходу  від  «реaльного  соціaлізму»  до
демокрaтичного  ринку,  є  широко  поширений  синдром  особи,  який  іменується  «соціaлістичною
ментaльністю», «соціaлістичним духом», aбо «полоненим розумом» і є продукт декількох десятиліть
тотaлітaрного прaвління,  що зaлишило глибокий відбиток нa мотивaціях  і  соціaльних устaновкaх
нaселення. Aле сaме тому, що протягом бaгaтьох років особистість булa змушенa існувaти в умовaх
тотaльного ідеологічного впливу,  були зaклaдені  досить  знaчні  „aдaптивні  реaкції”  рaціонaльного
судження, які протидіяли тиску суспільствa.

Демогрaфічні  нaслідки  посилення  соціaльної  дезaдaптовaності  –  це  знaчне  зниження
нaроджувaності й зростaння смертності нaселення, підвищення рівня зaхворювaності й трaвмaтизму,
скорочення середньої тривaлості життя, що веде фaктично до депопуляції й втрaти нaціонaльного
генофонду.  До дезaдaптовaних верств суспільствa нaлежaть ті,  хто не з  влaсної  волі  позбaвлений
необхідного: нормaльного житлa, їжі, одягу, здоров’я, можливості здобувaти освіту. 

Соціaльна  дезaдaптaція  в  Укрaїні  сприяє  зростaнню  соціaльної  нaпруги  в  суспільстві  та
соціaльному регресу. 
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Научно-технический центр Академии связи Украины

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В УКРАИНЕ

Аннотация.  Работа  посвящена  рассмотрению  теоретико-практических  аспектов
организации психологического консультирования в Украине.

Существующая  проблема,  а  также  предлагаемые  подходы  к  ее  решению рассматривается
нами с двух сторон. Как в плоскости организации открытых социальных мероприятий, направленных
на   повышение  осведомленности  населения  о  работе  служб  и  центров   психологического
консультирования,  а  также предоставлении информации о  целях и  принципах работы психолога-
консультанта с одной стороны, и совершенствовании методов психологического консультирования с
другой стороны.

В настоящее время Украина взяла активный курс на интеграцию в Европу. В то же время в
силу  своей  национальной  ментальности,  а  также  низкого  уровня  осведомленности  украинского
населения, к сожалению, исторически сформировалось так, что еще со времен совдеповской эпохи
считалось  зазорным  обращаться  за  помощью  к  психологу.  Это  считалось  чем-то  зазорным  в
представлениях подавляющего большинства украинцев, выходящим за рамки нормального поведения
человека. Говоря другими словами, в украинском обществе было негласно принято считать, что раз
человек обратился за помощью к психологу, он автоматически расписался в своей несостоятельности
и даже психической неполноценности.

В  настоящее  время  данная  проблема  не  потеряла  своей  актуальности.  Достаточно  будет
отметить  то,  что  согласно  ряду  проведенных  опросов  среди  респондентов,  представляющих
различные социальные прослойки украинского общества, 62% опрошенных затруднялись ответить
правильно на вопрос, в чем отличительные особенности работы «психолога» от работы «психиатра».

Исходя  из  приведенного  выше,  перед  нами  стала  задача  провести  комплекс  плановых
открытых  мероприятий  социальной  направленности,  целью  которых  являлось  провести
разъяснительную работу с  населением,  в сжатой и предельно доступной форме объяснить людям
основные задачи профессиональной работы психолога-консультанта и принципы осуществляемой им
работы с клиентом.

Эксперимент проводился на базе отдела естественных наук и психологической гармонизации
развития личности Научно-технического центра Академии связи Украины.

Эксперимент проводился в течение 4 календарных месяцев. В эксперименте приняли участие
82 человека в возрасте от 18 до 62 лет. 

На  начальном  этапе  с  целью  привлечения  людей  к  участию  в  эксперименте  нами  были
предприняты действия,  направленные на  распространение  информации о  запланированном цикле
бесплатных лекционных занятий. Нами были развешены пригласительные объявления в высших и
средне-специальных  учебных  заведениях,  библиотеках  и  книжных  магазинах.  Также  нашими
сотрудниками активно раздавались пригласительные билеты в местах большого скопления людей.

Лекционные  занятия  проводились  каждое  воскресенье  в  течение  1  часа.  Предварительно
перед началом занятий каждому слушателю предлагалось заполнить анкету, в которой необходимо
было  дать  ответы  на  вопросы,  призванные  выявить  первоначальный  базовый  уровень
осведомленности о принципах работы психолога-консультанта.

Во  время  проведения  лекций  слушателям  подавалась  информация  о  помогающей
деятельности  психологов-консультантов.  Рассказывалось  о  том,  что  в  профессиональные  задачи
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психолога-консультанта входит оказание психологической помощи, которая выражается в создании
определенных  психологических  и  организационных  условий,  стимулирующих  проявление
способности каждого человека заботиться о себе, раскрывать и реализовывать свой потенциал при
решении  поставленных  жизнью  проблем.  Задача  психолога-консультанта  –  сделать  жизнь  своих
клиентов более полнокровной, активизировать их интерес к ней. заботиться о ней и изменять ее [1, 2].

Также нами акцентировалось внимание на том, что психолог-консультант работает с людьми,
оказавшимися в сложных жизненных ситуациях. Но при этом его клиенты – это люди психически
здоровые, не имеющие патологии. Работа же с людьми, имеющими психические патологии, является
прерогативой психиатра.

После завершения лекции слушателям предлагалось заполнить анкету и ответить на вопросы,
считают ли они информационное содержание лекции полезным для себя, и готовы ли они в случае
необходимости  обратиться  за  психологической  помощью  к  специалистам  –  психологам-
консультантам.

Радует, что все 82 участника эксперимента ответили положительно.
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Селиванов П.П.
ОНАС им. А.С. Попова

ПЕРВЫЕ ДВЕНАДЦАТЬ АКАДЕМИКОВ ОСНОВАТЕЛЕЙ 
УКРАИНСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Аннотация. Отмечая  вековой  юбилей  Национальной  академии  наук  Украины,  кратко
представлены научные персоналии ее отцов-основателей, труды и имена некоторых из них долго
замалчивались. 

Украинская академия наук (УАН) – высшая государственная научная организация Украины,
основанная  на  государственной  собственности  и  пользующаяся  правами  самоуправления,
создавалась под опекой министра народного образования и искусства Совета министров Украинского
государства М. Василенко. По его инициативе весной 1918 г. была организована возглавляемая В.
Вернадским комиссия по выработке необходимых законопроектов. В течении июня-сентября 1918
комиссия, основываясь на предложенной В. Вернадским модели УАН как академии универсального
характера, разработала законопроект об учреждении УАН, проекты ее Устава, штатов и бюджета. На
их основании гетьман П. Скоропадский 14.11.1918 г. Подписал Закон “Об учреждении Украинской
академии наук в г.  Киев”,  а  также утвердил Устав УАН,  штаты УАН и приказ по министерству
народного образования и искусства о назначении первых 12 действительных членов (академиков)
УАН.  Академия  создавалась  в  составе  трех  отделений:  І  -  историко-филологических  наук,  ІІ  –
физико-математических  наук,  ІІІ  –  социально-экономических  наук.  Первыми  академиками  были
назначены: по І-му отделению - Д. Багалий, А. Крымский, М. Петров, С. Смаль-Стоцкий; по ІІ-му
отделению – Н. Кащенко, В. Вернадский, С. Тимошенко, П. Тутковский; по ІІІ-му отделению – М.
Туган-Барановский, О. Левицкий, В. Косинский, Ф. Тарановский.

27.11.1918 г. на первом заседании УАН президентом академии был избран В. Вернадский,
непременным секретарем – А. Крымский, а Н. Кащенко и М. Туган-Барановский – руководителями
ІІ-го и ІІІ-го отделений соответственно. Академики Д. Багалий, С. Смаль-Стоцкий и Ф. Тарановский
не  смогли  приехать  в  Киев  своевременно.  Поэтому  избрание  Д.  Богалия  руководителем  І  -го
отделения  произошло лишь 08.12.1918  г.  Все  назначения  были  утверждены П.  Скоропадским за
несколько дней до его отречения.

Вернадский  Владимир  Иванович  (12.03.1863-6.01.1943)  -  геолог,  геохимик,  академик
Российской АН (1909), первый президент УАН (1919-1921). Родился в Петербурге. В 1885 г. окончил
физико-математический факультет Санкт-Петербурского университета, учился у Менделева Д.А. и
Бекетова А.Н. С 1890 г.  -  приват-доцент,  с 1898 г.  -  экстраординарный , с 1902 г.  – ординарный
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профессор  Московского  университета.  Исследовал  железные  руды  Кривого  Рога.  С  1914  г.  –
директор Геологического минерального музея Петербурской АН. В 1917-1921 г. жил и работал на
Украине.  В 1922-1939 г.  –  директор основанного им Радиевого института АН СССР.  Исследовал
основы геохимической закономерности строения состава Земли,  химический состав земной коры,
гидросферы,  атмосферы,  миграцию  химических  элементов  в  земной  коре,  роль  и  значение
радиоактивных элементов в ее эволюции, распределил химические элементы по их распространению
в  названых  слоях.  Основоположник  науки  биогеохимии,  основанной  на  идеях  трансформации
биосферы Земли в ноосферу под влиянием научных достижений. Особое внимание уделял экологии. 

Тимошенко  Степан  Прокофьевич  (23.12.1878  -  29.05.1972)  –  ученый  в  области  теории
упругости, сопротивления материалов и строительной механики. Родился в селе Шпотовка (Сумская
область). В 1901 г. окончил Санкт-Петербужский институт инженеров путей сообщения. Профессор
Киевского  политехнического  института  (1907-1911  и  1917-1920).  В  1912-1917  –  профессор
политехнического, електротехнического институтов и Института путей сообщения в Петербурге. В
1919-1920 – директор института технической механики УАН. В 1920 эмигрировал в Югославию.
Профессор Загребского политехнического института. Научный консультант компании «Вестингауз»
(1923-1927),  профессор  Мичиганского  (1927-1936)  и  Стенфордского  (1936-1960)  университетов.  
С 1960 жил в ФРГ. 

Кащенко  Николай  Феофанович  (7.05.1855-29.03.1935)  –  биолог  эмбриолог,  селекционер.
Родился на хуторе Веселом (Запорожской области). В 1880 г. окончил Харьковский университет и
работал в нем до 1886 г. С 1888 г.– профессор, в 1895-1912 г. – ректор Томского университета. С 1912
г.  –  профессор  Киевского  политехнического  института.  Организатор  и  директор  Зоологического
музея УАН (1919-1926) и Акклиматизационного сада (1913-1931). Установил ряд новых для науки
видов  позвоночных  животных.  Проводил  успешные  опыты  по  акклиматизации  и  селекции
лекарственных, плодовых и декоративных растений. 

Тутковский Павел Аполлонович (1.03.1858 – 3.06.1930)  – геолог.  Родился в  селе Липовец
(Винницкой области).  Окончил  Киевский университет  (1882),  работал хранителем геологического
кабинета  университета  (1884-1895),  преподавал  в  гимназиях  Киева  (1986-1904).  В  1904-1913  –
инспектор, директор народных училищ на Волыни. С 1914 – профессор Киевского университета. В
1919  –  руководитель  физико-математического  отделения  УАН,  в  1924  возглавил  Научно-
иследовательную кафедру геологии УАН, вошедшую в 1926 в Институт геологии УАН, которым он
руководил до конца жизни. Научные работы посвящены минералогии, петрографии, гидрогеологии,
палеонтологии.

Багалей  Дмитрий Иванович  (7.11.1857 –  9.02.1932)  –  историк.  Родился  в  Киеве.  Окончил
Харьковский  университет  (1880  г.),  в  1883-1910  гг.  работал  в  этом  университете  (с  1887  г.  –
профессор,  с  1906 г.  –  ректор).  В 1906 г.  и  1910-1914 гг.  –  член Государственного совета.  Член
президиума  УАН  (1919-1932  гг.).  Возглавлял  институт  истории  украинской  культуры.  Один  из
крупнейших историков, автор 400 публикаций по истории Украины.

Петров Николай Иванович (12.04.1840 -20.06.1921) – доктор богословия, доктор словесности.
Окончил  в  1865  г.  Киевскую  духовную  академию  (КДА)  и  начал  работать  в  ней.   С  1870  г.–
преподаватель,  доцент;  с  1871  г.  –  экстраординарный профессор  кафедры  теории  словесности  и
истории литературы;  с  1876 г.  -  ординарный профессор (после защиты диссертации и получения
учёной степени доктора богословия); с 1895 г.  -  заслуженный ординарный профессор; с 1912 г. -
почетный профессор КДА. В 1891 г. стал крестным отцом М.А. Булгакова. Исследовал творчество Г.
Сковороды, И. Котляревського, Н. Гоголя и др.

Крымский  Агафангел  Ефимович  (15.01.1871  –  25.01.1942)  -  филолог,  выдающийся
украинский  востоковед,  писатель,  переводчик,  историк  украинского  языка  и  литературы,
исследователь  фольклора.  Родился  в  г.  Владимир-Волынский.  С  отличием  окончил  Лазаревский
институт восточных языков в Москве (1892 г.) и Московский университет (1896 г.). Свободно владел
пятнадцатью восточными и европейскими языками. С 1898 г – преподаватель, с 1900 г. - доцент, с
1901 г. - экстраординарный профессор кафедры арабской словесности, с 1903 г. - экстраординарный
профессор кафедры истории Востока, до 1918 г. - ординарный профессор тех же кафедр Лазаревского
института. С 1918 г. - профессор Киевского университета. Непременный секретарь УАН (1918-1928
гг.). С 1926 г. по 1929 г. вышло три тома русско-украинского словаря под редакцией А. Крымского и
С. Ефремова. Под редакцией А. Крымского в 1920 г были изданы «Главнейшие правила украинского
правописания».  Однако  в  1933  г.  эти  правила  упразднили,  как  националистические,  а  сам  А.
Крымский позднее был репрессирован. Умер в г. Кустанае в тюремной больнице №7 НКВД. В 1957 г.
ученого реабилитировали и позволили цитировать.
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Смаль-Стоцкий  Степан  Йосипович  (09.01.1859-17.08.1938)  –  украинский  языковед,
литературовед,  теоретик  украинского  стихосложения,  историк,  педагог.  Родился  с.  Немилов  на
Львовщине. В 1883 г. окончил философский факультет Черновицкого университета, в Вене получил
степень  доктора  философии.  С  1885  г.  возглавил  кафедру  украинского  языка  и  литературы  в
Черновицком  университете,  с  1904  г.  -  декан  философского  факультета  университета.  Один  из
первых  составителей  украинской  граматики  и  филологической  терминологии.  Выполнил
фундаментальные исследования по анализу работ Т.  Шевченко,  И.  Франко,  И.  Котляревского,  В.
Стефаника, Ю. Федьковича, С. Воробкевича.

Тарановский Федор  Васильевич  (24.05.1875-1936)   -  правовед,  историк  славянского права.
Родился  в  г.  Плонске  (Польша).  В  1891 г.  поступил  на  юридический  факультет  Императорского
Варшавского университета. С 1908 г. -  экстраординарный профессор по кафедре истории права в
Императорском  Юрьевском  университете,  после  защиты  докторской  диссертации  -  ординарный
профессор  кафедры  истории  права  в  Императорском  Санкт-Петербургском  университете.
Ординарный  профессор  Екатеринославльского  университета  (1918  г.).  С  1919  г.  преподавал  на
юридическом факультете Таврического университета.  В марте 1920 г.  эмигрировал,  и с  1921 г.  -
профессор энциклопедии права и истории славянских прав Белградского университета. 

Левицкий Орест Иванович (25.12.1848 - 09. 05.1922) - историк, правовед, этнограф, архивист,
писатель. Родился в селе Маячка (Полтавской области). В 1874 г. окончил историко-филологический
факультет  Киевского университета.  В 1874 –  1921 гг.  был ответственным секретарем Временной
комиссии по разбору древних актов в Киеве. Заместитель президента УАН (1919-1921 гг.). Президент
УАН (27.03.1922 - 09.05.1922). Автор более 200 научных работ по правоведению и истории Украины
XVI-XVIII веков, исторических рассказов и повестей.

Косинский,  Владимир  Андреевич  (13.08.  1864   –  5.11.1938)  -  украинский  экономист,
профессор, министр труда Украины. Родился в с. Дорошовка (Черниговская обл.), окончил в 1887 г.
физико-математический  и  юридический  факультеты  Московского  университета.  С  1892  г.  -
стипендиат,  с  1900  г.  -  приват-доцент  кафедры  политэкономии  и  статистики  Московского
университета. С 1901 г. - адъюнкт-профессора Рижского политехнического института (после защиты
диссертации).  С  1904  г.  -  профессор  Новороссийского  университета,  с  1909  г.  -  ординарный
профессор  Киевского  политехнического  университета.  Изучал  связь  науки  и  промышленности,
обосновывал ведущую роль науки и особенности управления научными исследованиями. В 1921 г.
эмигрировал, преподавал и вел научные исследования в университетах Варшавы и Риги.

Туган-Барановский  Михаил  Иванович  (20.01.1865-21.01.1919)  –  выдающийся  экономист,
социолог,  историк,  государственный деятель.  Родился в  с.  Соленое (Харьковская обл.).  С 1883 г.
учился на физико-математическом факультете Санкт-Петербургского университета, в 1889 г. окончил
юридический  и  физико-математический  факультеты  Харьковского  университета.  В  1894  г.
опубликовал монографию «Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и влияние
на  народную  жизнь».  С  1895  г.  -  приват-доцент  Петербургского  университета.  С  1914  г.  –
ординарный  профессор  Петербургского  политехнического  университета.  Директор  института
экономической  коньюктуры  и  хозяйств  Украины  (1919  г.).  Исследовал  проблемы  развития
кооперативного движения, разработал основные принципы кооперации, учение о заработной плате.
Развивал теорию предельной полезности, теорию фундаментальных закономерностей цикличности
экономической динамики,  сформулировал закон инвестиционных циклов.

Работая  в  1918-1920  годах  в  условиях  политической  нестабильности  и  экономической
разрухи, руководство УАН добивалось ее признания каждой новой властью, акцентируя при этом
неполитический характер своей деятельности. Несмотря на материальные трудности, голод, аресты и
выезд  некоторых  ее  членов  в  эмиграцию  УАН  не  только  выжила,  но  и  развивала  структуру  и
направления исследований. 
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Чащіна І.В.
ОНАЗ ім. О.С. Попова

МІГРАЦІЙНИЙ НАСТРІЙ НАСЕЛЕННЯ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Анотація.  Міграцію слід  розглядати як «особливий» соціальний процес,  так як  міграція є
сукупність  статистично  стійких  актів  взаємодії  людей,  що виражають певну  тенденцію зміни
суспільного становища або способу життя великих соціальних груп, умов відтворення та  розвитку
кожної людини як особистості.

Всесвітній процес глобалізації має відображення на кожній країні не тільки економічно, а й
соціально.  Трансформація та ліквідація більшості  стримуючих факторів формує новий соціальний
простір, в якому соціальна мобільність не є чимось поодиноким, а має масовий характер – стає одним
із  ключових  моментів  сучасного  буття.  Соціальна  мобільність  в  якості  значущої  проблематики
соціології може проявлятися як на соціальному рівні (в межах спільностей та окремих держав), так і
на соцієтальному  - через зрушення населення за межі кордонів власної країни. 

П.  Штомпка  в  концепції  культурної  травми  стверджує,  що  травмуючі  зміни  охоплюють
рішуче  всі  сфери  суспільного  устрою  на  повсякденне  життя  громадян.  Люди  втрачають  раніше
накопичений капітал життєвого досвіду і  вкрай болісно це сприймають [5].  Людина має потребу
реалізувати власний потенціал,  інтелектуальний та фізичний капітал,  просуваючись по соціальній
ланці  окремого  суспільства.  Якщо  це  їй  не  вдається  в  межах  даного  суспільства,  вона  приймає
рішення  мігрувати.  Так  як  характер  і  спрямованість  міграційних  процесів  безперервно
трансформується, проблемна ситуація визначена необхідністю зміни дослідного кута зору: в переході
від опису соціально-економічних характеристик і  фіксації  демографічних показників мігрантів до
пояснення масштабів, спрямованості,  складу міграційних потоків, а також до оцінки факторів, що
визначають мотивацію рішень про вибір іншої країни проживання. Однією з категорій, що описують
зміну та  рухливість соціальної  структури,  є  соціальна  мобільність.  Соціальна мобільність  -  зміна
індивідом  або  групою  осіб  місця,  займаного  в  соціальній  структурі,  або  переміщення  з  одного
соціального прошарку  в  іншій.  Існує  два  основних типи соціальної  мобільності  -  вертикальна  та
горизонтальна.  Вертикальна  соціальна  мобільність  -  це  соціальна  мобільність,  пов'язана  з
переміщенням  індивіда  або  групи  в  системі  соціальної  ієрархії,  що  включає  зміни  соціального
статусу  [3,  с.251].  Горизонтальна  соціальна  мобільність  -  це  соціальна  мобільність,  пов'язана  з
переміщенням індивіда або групи в соціальній структурі без зміни соціального статусу, тобто має на
увазі зміна людиною протягом свого життя одного статусу на інший, який є приблизно еквівалентним
[3,  с.252]. П.  Сорокін стверджував,  що причинами групової  мобільності  виступали такі  чинники:
соціальні революції; іноземні навали, інтервенції; міждержавні війни; громадянські війни; військові
перевороти;  зміна  політичних  режимів;  заміна  старої  конституції  новою;  селянські  повстання;
міжусобна боротьба аристократичних родів; створення імперії. [2, с 268]. Міграція являє собою одну
з форм горизонтальної  соціальної  мобільності.  Міграція -  це будь-яке територіальне переміщення
населення незалежно від тривалості, регулярності або цільової спрямованості [1, с. 40]. 

В  сучасній  науковій  думці  існує  ряд  міграційних  теорій  і  наукових  підходів  -  таких,  як
неокласичні макро- і мікроуровневі теорії, теорії «нової економічної міграції», «подвійної трудової
ринкової»  і  «мережева».  Теорія  міграційних  процесів  сформувалася  в  три  етапи.  На  першому,
початковому  етапі  відбувається  формування  міграційних  установок  та  міграційних  планів,
приймається  рішення  про  переїзд  або  ж  відмова  від  нього.  При  прийнятті  рішення  про  переїзд,
другий етап полягає  в  розвитку всіх  прийнятих рішень і  складених планів,  а  також в здійсненні
самого процесу міграції. І на заключному третьому етапі відбувається адаптація мігрантів до нових
умов життя в місцях заселення, а також їх благоустрій, що через певний період часу завершується
зміною  статусу  та  рольовими  позиціями. У.Томас  і  Ф.Знанецький  писали  про  те,  що  окремий
іммігрант, приїжджаючи в іншу країну, привозить з собою традиції і норми поведінки колишнього
суспільства, але не соціальний лад старої країни [6, р. 96]. Міграція як форма соціальної мобільності
властива всім сучасним суспільствам, вона може відбуватися як на соціальному, так і на соцієтальнім
рівні. Міграція на соцієтальнім рівні набуває форму еміграції. В. Колпаков пропонує застосовувати
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таку  схему  диференціації  переміщень  людей,  як:  втеча  від  злиднів  та  незайнятості  (мігранти
виживання); міграція з метою підвищення заробітку та покращення рівня життя (мігранти пошуку
можливостей); намагання уникнути переслідування, конфлікту або війни (мігранти переслідування);
втеча від надзвичайних ситуацій або техногенних катастроф [4, с. 63]. На соцієтальнім рівні міграція
має місце як зовнішня її форма, тобто еміграція (виселення), що означає добровільну або вимушену
виїзд людей з країни, громадянами якої вони є, їх розселення в будь-якої іншої країни, і як імміграція
(вселення),  коли  громадяни однієї  держави  поселяються  постійно  на  тривалий  проміжок часу  на
територію іншої держави [1, с. 43]. 

На сучасному історичному етапі  розвитку людства люди знаходяться в постійному русі,  а
суспільство - у розвитку. Рухливість населення може відбуватися не тільки в соціальній структурі
певної країни, але і в соціальній структурі світу. В останньому випадку дане явище приймає форму
еміграції.  Існують об'єктивні і суб'єктивні чинники міграційного поведінки потенційних мігрантів.
Вони пов'язані з прагненням людини або певної соціальної групи людей поліпшити своє соціальне
становище, свій соціальний статус. Принципово важливим з соціологічної точки зору є розрив або
зміна ідентичності та соціальні наслідки процесу міграції та її видових різновидів. 
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Чумак К.І.
ОНАЗ ім. О. С. Попова

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ ТА ЕЛЕКТРОННІ ПОСЛУГИ м. ОДЕСИ

Анотація. В цій статті розглянуто розвиток електронного уряду в місті Одеса та сфери
надання електронних послуг.

Сучасне  суспільство  фундаментально  пов'язано  з  інформаційно-комунікаційними
технологіями,  а  тому  сьогодні  будь-який  уряд  усвідомлює  необхідність  розвитку  інститутів
електронного  управління.  Одними  з  найважливішими  положеннями  для  прогресу  системи
електронного урядування є відвертість і зворотний зв'язок. В дійсності це означає, що взаємодія з
громадянами та  організація  керівництва  державою буде  проводиться  за  допомогою використання
сучасних новітніх технологій,  серед яких важну роль гратимуть інтернет-технології.  Завдяки цим
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технологіям урядові послуги стануть більш зручними та доступними для кожного мешканця країни й
в водночас заощадять урядовий капітал на адміністрування. 

«Електронний  уряд»  -  це  безперервна  оптимізація  процедури  надання  послуг,  політичної
участи  громадян  та  спосіб  управління  державою  шляхом  зміни  внутрішніх  і  зовнішніх
взаємовідносин за допомогою Інтернету, технічних засобів і засобів масової інформації. Електронний
уряд  не  є  лише  додатком  або  традиційним  методом  урядування,  він  окреслює  інакший  спосіб
кооперацій  на  базі  інтенсивної  експлуатації  інформаційно-комунікаційних  технологій  з  метою
підвищення ефективності надання державних послуг без контактів з чиновниками.

В  Одесі  наприкінці  лютого  2015  року  була  презентована  електронна  система  управління
містом. Система розроблялася з ініціативи Геннадія Труханова – мера Одеси, у зв'язку з проведенням
реформ  в  країні,  презентованих  Президентом  України  Петром  Порошенком  «Стратегії  розвитку-
2020». За своєю суттю система електронного управління містом ставить собі на меті – полегшити
співробітництво  між  мешканцями  міста  та  органами  міської  влади,  бізнесом,  співробітниками
структурних підрозділів Одеської міської ради, депутатами та різними державними структурами.

В  даний  час  запущений  в  роботу  перший  зовнішній  портал  -  «Єдина  система  звернення
громадян» і також створена внутрішня система - «Єдиний реєстр», з яким працюють співробітники
структурних  підрозділів  Одеської  міської  ради  та  працівники  колл-центру.  Всім  зверненням,  які
надійшли  до  системи,  присвоюється  реєстраційний  номер,  і  відправник  звернення  має  право  в
персональному кабінеті  на порталі  ecog.odessa.ua або 1535.odessa.ua дізнатися який статус надано
зверненню,  а  також  бачити  стадію  виконання  свого  запиту.  До  того  ж,  внаслідок  відсутності
паперового носія і кур'єрської доставки час відповіді на звернення зменшується.

Урядові  послуги  різних  структурних  служб  України:  Міністерство  юстиції,  Міністерство
внутрішніх справ, вищий господарський суд України, морська адміністрація, Міністерство екології та
природних ресурсів,  державна  фіскальна  служба,  Регістр  судноплавства  України,  Верховний  Суд
України,  Служба  безпеки  України,  Державна  міграційна  служба,  можуть  отримати  одесити,
зайшовши  на  сайт  iGov.org.ua.  Цю  онлайн-платформу  в  середині  літа  2015  року  розробив
Дмитро Дубілет,  колишній  IT-директор  «Приватбанку»  разом  з  декількома  волонтерами  (iGov  -
некомерційний проект). Ресурс став альтернативою Єдиному державному порталу адміністративних
послуг, тому що державний портал ніяких онлайн-послуг до сих пір не надає, окрім впорядкування та
надання  вичерпної  інформації  про  адміністративні  послуги.  Головною  метою  створення  iGov  є
боротьба  з  корупцією  в  сфері  надання  державних  послуг  громадянам  та  бізнесу,  а  також  задля
покрашення якості комунікації між державою та громадянами.

У тому числі існує безкоштовний онлайн-сервіс Doc.ua для пошуку і запису на приймання до
лікаря.  По суті,  це каталог усіх клінік і  лікарів міста Одеси на одному сайті.  Ще однією онлайн-
платформою для тих, хто мріє зробити свій внесок в розвиток міста, є сайт «Моє місто» mg.od.ua, за
допомогою  якого  громадські  ініціативи  та  проекти  городян  збирають  необхідні  ресурси.  Спосіб
залучення ресурсів – краудфандінг (спільне фінансування).

Авжеж  частина  онлайн-сервісів  електронних  послуг  та  електронного  урядування  працює
лише в тестовому режимі. Через те, що для повноцінного використання всіх переваг даних процесів
потрібна підтримка і розвиток IT-інфраструктури. Не важливо ким це буде досягнуто, державою чи
волонтерами, головне щоб кожен громадянин в будь-якій ситуації та в будь-який час мав можливість
скористатися перевагами електронного уряду. Отже, справа тільки в часі в ініціативі громадян.
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