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ДО УВАГИ АВТОРІВ 

Шановні колеги!  
Всеукраїнську  конференцію  молодих  вчених  «Молодь  і  наука.  Практика 

інноваційного пошуку» в 2019 році було проведено вперше. Судячи з кількості доповідей, 
що  надійшли  до  оргкомітету,  а  також  кількості  бажаючих  виступити  з  доповідями, 
конференція неодмінно матиме своє продовження і в майбутньому. Така впевненість має 
достатнє підґрунтя  ‐ досвід, що накопичений  її  оргкомітетом,  зокрема,  при організації  та 
проведенні низки інших науково‐практичних конференцій (таблиця). 

Найменування конференції  
та рік започаткування 

Місце 
проведення 

Терміни 
проведення

Особливості 

Всеукраїнська конференція 
«Молоді вчені – від теорії до 
практики» (з 2010 р.) 

м. Дніпро, 
Україна 

Лютий 
(щорічно) 

Один  з  найпопулярніших 
майданчиків  для  молодих 
науковців та студентів 

Міжнародна конференція 
«Стратегія якості в 
промисловості і освіті»  
(з 2005 р.) 

м. Варна 
(Болгарія) 

Технічний ун‐т 

Початок 
червня 

(щорічно) 

З  2017  р.  учасники  (очно)  мають 
можливість  паралельно  пройти 
стажування  за  міжнародною 
програмою  професійного  розвитку 
(120 годин, 4 модулі) 

Міжнародна конференція 
«Інноваційні технології в науці 
та освіті. Європейський 
досвід» (з 2017 р.) 

Університети 
країн‐членів ЄС 
2017 – Відень 

2018 – Хельсінки 
2019 ‐ Амстердам 

Листопад 
(щорічно) 

З  2017  р.  учасники  (очно)  мають 
можливість  скласти  іспит  з 
англійської  мови  (рівень  В2)  з 
можливістю  отримання  сертифікату 
відповідно  до  європейської 
рекомендації з мовної освіти  

Всеукраїнська конференція 
«Молодь і наука. Практика 
інноваційного пошуку» 
(започатковано у 2019 р.) 

м. Дніпро, 
м. Нікополь, 

Україна 

Грудень 
(щорічно) 

Можливість  для  магістрантів  та 
аспірантів  виступити  з  доповідями 
за  результатами  досліджень, 
прийняти  участь  в  обговоренні 
власних та інших доповідей 

 

Незалежно від рівня та місця проведення конференції, оргкомітетом з кожним роком все 
більше уваги приділяється контролю якості публікацій –  як  їх оформленню,  так  і дотриманню 
інших  обов’язкових  вимог,  зокрема –  академічній  доброчесності  та  коректності  запозичень  з 
робіт інших авторів. Для цього з 2018 року використовуються спеціалізовані програмні засоби, 
що дозволяють оперативно виявляти роботи з порушеннями правил цитування. На жаль,  такі 
випадки  інколи  трапляються,  на  що  оргкомітет  вказує  авторам  та  керівникам  робіт…  В 
найближчий  час  нами  буде  вирішене  питання  щодо  систематичного  розміщення 
(оприлюднення) ВСІХ матеріалів (доповіді, статті), які увійшли до збірника, в мережі Інтернет з 
відповідним підсиленням  контролю  за  дотриманням принципів  наукової  етики, що  зведе  до 
мінімуму вірогідність порушення авторського права тощо.  

Враховуючи те, що помітна кількість авторів висловлює бажання щодо публікації не 
тільки  тез  доповідей,  але  й  наукових  статей  (в  тлумаченні,  наданому  у  Бюлетені  ВАК 
України. – 2003. – №1. – С. 2), починаючи з 2019 року всім учасникам конференцій, в тому 
числі  т.з.  «заочним»  авторам,  оргкомітет  пропонує  опублікування  їхніх  статей  у 
періодичних наукових (в т.ч. фахових) виданнях, з якими налагоджена тісна співпраця. 

Оргкомітет  докладе  всіх  зусиль,  щоб  заплановані  конференції  відповідали  своєму 
високому статусу, проходили на належному організаційному та науковому рівні, а  їх учасники 
отримували всебічну підтримку щодо можливості оприлюднення своїх наукових здобутків. 

Оргкомітет  
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TO THE AUTHORS ATTENTION   

Dear colleagues!   
All‐Ukrainian  Conference  of  Young  Scientists  “Youth  and  Science.  Innovative  Search 

Practice”  was  first  organized  in  2019.  Judging  by  the  number  of  reports  received  to  the 
organizing  committee,  as well  as  the number of persons wishing  to make presentations,  the 
conference will inevitably continue in the future. Such confidence has sufficient foundation ‐ the 
experience  gained  by  its  organizing  committee,  in  particular, when  organizing  and  holding  a 
number of other scientific and practical conferences (table). 

The name of the conference 
and the year of launch 

Venue 
Terms of 
holding 

Specifics 

All‐Ukrainian Conference 
"Young Scientists ‐ From Theory 
to Practice" (since 2010) 

Dnipro, Ukraine 
February 
(annually) 

One  of  the most  popular  venues  for 
young scientists and students 

International Conference  
"Strategy of Quality in Industry 
and Education" (since 2005) 

Varna (Bulgaria) 
Technical Univ 

Beginning of 
June (annually) 

From  2017,  participants  (full‐time) 
have  the  opportunity  to  undergo  an 
internship  under  the  International 
Professional  Development  Program 
(120 hours, 4 modules) 

International Conference 
"Innovative Technologies in 
Science and Education. 
European Experience ” 
(since 2017) 

Universities of EU 
Member States 

2017 ‐ Vienna 
2018 ‐ Helsinki 
2019 – Amsterdam 

November 
(annually) 

From  2017,  participants  (full‐time) 
have  the  opportunity  to  take  the 
English language exam (B2 level) with 
the  possibility  of  obtaining  a 
certificate  in  accordance  with  the 
European  recommendation  for 
language education 

All‐Ukrainian Conference 
“Youth and Science. Innovative 
Search Practice " 
(launched in 2019) 

Dnipro, 
Nikopol, 
Ukraine 

December 
(annually) 

Opportunity  for  undergraduate  and 
graduate students to deliver research 
reports, to participate in discussion of 
their own and other reports 

 

Regardless of the level and venue of the conference, every year the organizing committee is 
paying more attention to the quality of publications  ‐ both their design and compliance with other 
mandatory  requirements,  including  academic  integrity  and  the  correctness of borrowing  from  the 
works of other authors. For this purpose, from 2018, we use specialized software that allows you to 
quickly  identify work with violations of citation rules. Unfortunately, such cases sometimes happen, 
which the organizing committee indicates to the authors and managers of works ... In the near future 
we will solve the issue of the systematic placement (publication) of ALL materials (reports, articles) on 
the Internet with a corresponding strengthening of control. following the principles of scientific ethics, 
which will minimize the likelihood of copyright infringement and the like. 

Considering that a noticeable number of authors wish to publish not only abstracts of papers 
but  also  scientific  articles  (in  the  interpretation  given  in  the  Bulletin  of  the  Higher  Attestation 
Commission of Ukraine. ‐ 2003. ‐ No. 1. ‐ P. 2), starting in 2019 to all conference participants, including 
so‐called for "correspondence" authors, the organizing committee proposes to publish their articles in 
periodical scientific (including professional) publications, with which close cooperation is established. 

The  Organizing  Committee  will  use  its  best  endeavors  to  ensure  that  the  scheduled 
conferences are of high status, are held at the appropriate organizational and scientific level, and that 
their participants  receive comprehensive support  for  the possibility of  their scientific achievements 
being made public. 

Organizing Committee 
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ПРЕССОВАНИЕ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ ГРАНИЧНОГО 
СОРТАМЕНТА НА ПРЕССЕ 44 МН 

 

Магистрант Н.А. Алешина 
Руководитель – доцент, канд. техн. наук П.В. Дрожжа  
Национальная металлургическая академия Украины 

Институт интегрированных форм обучения 
г. Днепр, Украина 

 

Анализ технологии производства тонкостенных горячепрессованных 
труб граничного сортамента (показатель тонкостенности 30-35) в условиях 
трубопрессовой установки 44 МН ЧАО «СЕНТРАВИС ПРОДАКШН 
ЮКРЕЙН» позволяет выявить определенные проблемы прессования таких 
труб 1. К ним относятся:  

- предельные энергосиловые и деформационные параметры 
экспандирования/прессования (типоразмеры труб не входят в 
гарантированный сортамент линии пресса 44 МН); 

- отсутствие необходимого отделочного оборудования в условиях ТПЦ 
для осуществления полного цикла отделки труб. 

Из производственного опыта производства тонкостенных труб 
прессованием известно, что отмеченные риски производства приводят к 
существенному перерасходу металла (планируемый расходный коэффициент 
металла составляет 1,8…1,95). 

Для опробования режимов прессования тонкостенных труб граничного 
сортамента были проведены опытно-промышленные прессования труб 
размером 219,0х6,0 мм по ГОСТ 9940 из стали 12Х18Н10Т и 219,1х6,35 мм из 
стали 1.4571 по ЕN 10216.  

Подготовка заготовки к прессованию (выполнение заходного конуса, 
фаски др. операции) и ее порезка производилась в соответствии с 
требованиями технологических инструкций. 

Температура нагрева заготовок на выходе из печи составила 1190 0С, 
темп выдачи заготовки из печи составлял в среднем 2,5-3,0 минуты. Нагрев 
заготовки производился по изменённому режиму нагрева, при 
скорректированных параметрах мощности индукторов, температуры и 
скорости движения металла в печи. 

Фактическая сила экспандирования составила для стали 12Х18Н10Т - 
7,2-8,5 МН; для стали 1.4571 - 7,9-9,2 МН. Выпрессовка имела гладкую 
поверхность, без грубых задиров и составляла по высоте 0,6-0,7 высоты 
рабочего конуса экспандера. 

В процессе экспандирования заготовки 220 мм температура рабочей 
втулки прошивного пресса составляла 220-320 0С. 

Деформационно-скоростные диаграммы экспандирования показаны на 
рис. 1. Из деформационно-скоростной диаграммы экспандирования видно, 
что в процессе экспандирования заготовки были обеспечены требования к 
деформации с обратным истечением металла. После максимальных пиковых 
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усилий при распрессовке (начальном этапе деформации), усилие 
экспандирования снижается, скорость экспандирования возрастает, что 
свидетельствует о пластичности металла и удовлетворительной работе 
стеклосмазок. Отделение выпрессовки происходит без возрастающих нагрузок 
на металл и инструмент. 

 

 
Рис. 1. Деформационно-скоростные диаграммы экспандирования 

После планового простоя (замена инструмента) гильзы подогревали, 
предварительно очистив их вручную от излишков смазки. Очистка 
производилась с целью снижения погрешности измерения температуры гильз 
стационарными пирометрами Land при их подогреве. Подогрев гильз в печи 
производился до температуры 1180-1190°С. 

Перед прессованием производился подогрев игл в печи для подогрева 
прессового инструмента до температуры 200 °С. Прессование труб 
осуществлялось на разогретых матричных обоймах, температура втулки 
профильного пресса в процессе прессования партии труб составляла 280-320 
°С. Cкорость передвижения прессштемпеля составляла 190-210 мм/с, а 
скорость истечения металла на выходе из пресса составляла 2,4-2,6 м/с, 
температура трубы в среднем на выходе из пресса 1210-1220 °С. При этом 
пиковые усилия прессования составляли 38-41,5 МН, усилия при 
установившемся процессе 26-33 МН; расчётное базовое сопротивление 
деформации для стали 12Х18Н10Т при этом составило 156 МПа, расчётное 
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базовое сопротивление деформации для стали 1.4571 при этом составило 
149 МПа. 

Процесс прессования на основном объёме партии труб (без учета 
настроечных труб) протекал удовлетворительно, при стабильных основных 
параметрах процесса (рис. 2). Характер изменения силы прессования в 
процессе прессования отвечает известным представлениям из теории 
прессования 2. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма прессования при стабильной скорости прессования 

При этом перепад температуры заготовки по её длине находился в 
пределах 25°С. Основной причиной нестабильности скорости прессования, 
являлись периодические сбои в работе одного из подключенных четырёх 
насосов высокого давления. Для обеспечения стабильности скорости 
деформации при прессовании гранично возможных типоразмеров труб, 
необходимо подключение для накачивания давления в гидроаккумуляторы 
пяти насосов (всего в комплектации НАС пресса 44МН шесть насосов), в 
рабочем состоянии четыре. 

Стойкость прессового инструмента при прессовании была 
удовлетворительной: матричные кольца - 8-10 прессований; игл - после 38 
прессований игла была пригодна для дальнейшей эксплуатации. 

Стеклосмазки на обкатку наружной поверхности и внутреннюю 
поверхность гильз применялись в соответствии с ТИ. Стеклошайбы 
применяемые при прессовании изготавливались из стеклосмазок ЕG6808 и 
ЕG6800 (50%+50%). 

Дозировка стеклосмазки на внутреннюю поверхность гильз составляла 
42-45 гр/100 мм длины гильзы (215 мм на упорной линейке). 

Охлаждение труб производилось на воздухе, на столе охладителе, с 
целью снижения кривизны труб перед правкой. 

После прессования правку труб производили в стеклосмазке в 
условиях в условиях цеха 2 ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ.  
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Порезка труб производилась на ленточнопильном станке НРВ 340 
(УОТ), величина технологической обрези с обоих концов трубы в среднем 
составляла 300-350 мм. Величина сверхнормативной обрези по отдельным 
трубам составляла до 300-500 мм, основной причина вырезки сверхнорма-
тивной обрези, являлись дефекты передних концов труб в виде косых торцов 
(разнотолщинность стенки на переднем конце трубы), наружных рисок и 
вдавливаний от стеклосмазки. На внутренней поверхности труб имелись 
единичные допустимые дефекты в виде вдавливаний и мелких плен 
прокатного происхождения в процессе обработки труб, дефекты были 
отремонтированы.  

После вырезки бросовых концов труб и ремонта единичных допустимых 
дефектов, качество наружной и внутренней поверхности соответствовало 
требованиям ГОСТ 9940, ЕN 10216, АSТМ А312. 

Геометрические параметры труб соответствовали требованиям заказов 
и стандартов ГОСТ 9940, ЕN 10216.  

Фактический выход годного составил соответственно: для труб 
размером 219х6,0 мм из стали 12Х18Н10Т - 89,3 %; для труб размером 
219х6,3 мм из стали ТР316Ті - 94,1 %; для труб размером 219х6,35 мм из 
стали ТР316Ті – 97,6 %. 

Полученные данные по комплексу механических свойств соответствуют 
требованиям стандартов (ГОСТ9940-81, ЕN 10216/АSМЕ SА 312) по всем 
контролируемым параметрам.  

Выводы  
1. В результате работы определены скорректированные параметры 

технологии производства труб размерами 219х6,0-6,35 мм в соответствии 
с требованиями стандартов ГОСТ 9940-81, ЕN 10216. 

2. При прессовании тонкостенных труб граничного сортамента была 
получена экономия металла по переделам по сравнению с плановым РКМ. 

3. Более низкий выход годного для труб размером 219х6,0 мм из стали 
12Х18Н10Т связан с тем, что прессование начинали с данного типоразмера, 
вследствие чего качество настроечных труб было ниже, чем при параметрах 
установившейся технологии. 

Ссылки 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА 
ВЫПЛАВКИ ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОГО ФЕРРОМАРГАНЦА  

И ЕГО РАФИНИРОВАНИЯ 
 

Магистранты А.В. Аносов, А.С. Ясенова 
Руководитель –  проф., докт. техн. наук А.Н. Овчарук  

Национальная металлургическая академия Украины, г. Днепр, Украина 
 

Украина занимает второе место в мире по запасам марганцевой руды, 
которая  по международной классификации относится к низкокачественной и 
характеризуется повышенным содержанием кремнезема и фосфора (табл. 1) – 
одного из наиболее вредных примесных элементов в металлургии.  

Вместе с тем, усилиями многочисленных коллективов научно-
исследовательских, проектно-конструкторских, отраслевых институтов и 
производственных предприятий выполнен большой объем исследований, 
разработаны и освоены  технологические схемы производства марганцевых 
ферросплавов мирового качества, результаты которых наиболее полно обобщены в 
многочисленных монографиях, учебниках, учебных пособиях сотрудников 
кафедры электрометаллургии Национальной металлургической академии Украины 
и, прежде всего, ее заведующего  академика Национальной академии наук 
Украины Гасика Михаила Ивановича, 90-летие которого в этом году широко 
отмечает вся электрометаллургическая общественность мира [1–7].  

В настоящее время в нашей стране производится вся гамма марганцевых 
сплавов наиболее востребованных в производстве стали: электротермический 
металлический марганец, высоко-, средне- и низкоуглеродистые марки 
ферромарганца и силикомарганец различного качества по содержанию 
фосфора и углерода, свыше 80 % которых экспортируется в различные 
страны Азии, Европы и Америки. 

Производство марганцевых ферросплавов в Украине с использованием 
низкокачественных отечественных руд базировалось на электрометаллургическом 
способе дефосфорации с получением низкофосфористого передельного шлака, 
который использовался для выплавки силикомарганца, содержащего 12–30 % Si, 
рафинированных сплавов и высокоуглеродистого ферромарганца энергозатратным 
флюсовым способом. 

Термодинамический анализ показывает, что восстановление основных 
элементов, входящих в состав марганецсодержащего сырья,  марганца, 
железа и фосфора, происходит в такой последовательности: 

1. 3FeO + 4C = Fe3C + 3CO   2. 2/10Р2О5 + 2С = 2/5Р2 + 2СО 

 464101 – 459T, Дж/моль   416300 – 381,5T, Дж/моль 
   tравновесия = 738 оС       tрав. = 818 оС 

 

3. MnO + (1 + x) = MnCx + CO 

 196293 – 123,0T, Дж/моль 
    tрав. = 1323 оС 
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Корольки металла, образующиеся в 
верхних горизонтах рудовосстановительной 
печи, представлены карбидами железа и 
фосфидами железа, а на более низких 
горизонтах карбидами и карбосилицидами 
марганца [8]. Поэтому при производстве 
марганцевых ферросплавов легко 
восстановимые элементы железо и фосфор, 
образовав прочные фосфиды, практически 
на 90–93 % без изменения фазовой 
структуры переходят в металл.  

В мировой практике выплавки 
высокоуглеродистого ферромарганца 
осуществляется в рудовосстановительных 
электропечах с установленной мощностью 
трансформаторов от 10 до 105 МВ.А по 
классической безфлюсовой технологии с 
получением товарного сплава и 
передельного малофосфористого шлака, 
которые используются для производства 
различных марок силикомарганца по 
содержанию кремния (12–30 %) и фосфора 
(0,10–0,35 %). 

Ферросиликомарганец с повышенным 
содержанием кремния (до 30 %)  
используется для получения рафинирован-
ных марганцевых ферросплавов – средне-, 
низкоуглеродистого ферромарганца и 
марганца металлического силикотермическим 
способом [9–11] по трехстадийной 
технологической схеме (рис . 1, а). 

В настоящее время, в связи с 
возрастающими требованиями к 
энергосбережению и охране окружающей 
среды, все больший интерес металлургов-
ферросплавщиков проявляется к 
получению качественных сплавов 
газокислородным рафинированием 
расплавов в конвертерах и реакторах [12]. 

Предлагаемая кафедрой электрометал-
лургии технологическая схема (рис. 1, б) 
предусматривает получение низко- и 
среднеуглеродистого ферромарганца путем 
продувки высокоуглеродистого 
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ферромарганца газокислородными смесями с различными соотношениями, 
параметрами и режимами, что позволит исключить стадию высокозатратной 
технологии производства силикомарганца и, соответственно, значительно 
сократить выбросы парниковых газов (СО2) в атмосферу. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        а       б 

 

Рис. 1. Схемы производства:  
а - марганца металлического; б - ферромарганца рафинированного. 
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Для изучения процессов, происходящих при термической обработке 
мартенситно-стареющей стали (МСС) марки Н10Х10К2МТ2Ю, использовали 
рентгеноструктурный анализ. Съемку образцов проводили на рентгеновском 
дифрактометре ДРОН-2,0 в излучении железного анода. Определяли 
изменение тонкой структуры, плотности дислокаций и параметра 
кристаллической решетки. В дополнение к этим исследованиям измеряли 
твердость, а также использовали данные об изменении удельного 
электросопротивления [ 1 ]. 

Исследуемая сталь была подвергнута следующей обработке: закалка от 
температуры 1200 оС в масло, обработка холодом в жидком азоте (– 73 оС) и 
старение в интервале температур 400…700 оС (выдержка – два часа). 
Температуру нагрева под старение увеличивали с шагом в 50 оС. 

Сталь Н10Х10К2МТ2Ю – конструкционная сталь специального 
назначения (нержавеющая сталь), была получена двойным вакуумным 
переплавом, имеет низкое количество примесей и содержит 0,03 % бора, 
0,02 % циркония, 0,05 % кальция, способствующих связыванию вредных 
примесей. 

Как известно, одной из характеристик, чувствительных к процессам 
перераспределения легирующих элементов при термической обработке, 
является электросопротивление. При старении мартенсита удельное 
электросопротивление (ρ) уменьшается, что обычно наблюдается при распаде 
твердого раствора. 

Наибольшее значение электросопротивления стали Н10Х10К2МТ2Ю 
зафиксировано в закаленном состоянии – 101 мкОм·см (рис. 1). В 
образовавшемся пересыщенном твердом растворе атомы легирующих 
элементов искажают электрическое поле решетки и увеличивают тем самым 
рассеяние электронов. Повышение температуры увеличивает диффузионную 
подвижность атомов и вызывает их перераспределение. На начальных 
стадиях распада в кристаллах пересыщенного твердого раствора возникают 
атомные группировки, обогащенные атомами легирующих элементов до 
концентраций, близких к составу той фазы, которая в дальнейшем должна 
обособиться. 

При старении безуглеродистого мартенсита происходит выделение из 
твердого раствора мелкодисперсных интерметаллидов. Известно [2–4], что в 
промышленных МСС при отпуске образуется орторомбическая фаза Ni3Мо и 
гексагональная Ni3Ti, имеющие форму пластин. Наблюдается фаза NiAl. 
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Рисунок 1 – Изменение истинного физического уширения линий (110)  
и (220), параметра кристаллической решетки, твердости и удельного 
электросопротивления [1] стали Н10Х10К2МТ2Ю при старении 

 

При отпуске закаленной стали Н10Х10К2МТ2Ю от 400 до 600 оС 
электрическое сопротивление уменьшается соответственно значения 
78 мкОм·см, что связано с переходом твердого раствора в гетерогенное 
состояние (смесь α–фазы и интерметаллидов). 

В метастабильном состоянии параметр кристаллической решетки (а) 
твердого раствора стали Н10Х10К2МТ2Ю составляет 2,8804·10–10 м (см. 
рис. 1). Старение в интервале температур 400…500 оС приводит к 
интенсивному уменьшению параметра решетки до значения 2,8755·10–10 м. 
Это обусловлено уходом атомов легирующих элементов из пересыщенного 
твердого раствора. При повышении температуры отпуска до 600 оС возможно 
растворение некоторых интерметаллидных фаз, поэтому наблюдается 
возрастание а до значения 2,8778·10–10 м. 

Нагрев образцов до 700 оС и выше приводит к повышению и параметра 
решетки, и электросопротивления – происходит обратное α → γ превращение 
и, с учетом большей растворимости легирующих элементов в ГЦК решетке, 
растворением некоторых интерметаллидов, выпавших в пересыщенном 
растворе с ОЦК решеткой. 

Процессы, происходящие при распаде пересыщенного раствора, 
сопровождаются не только изменением электросопротивления и параметра 
кристаллической решетки стали Н10Х10К2МТ2Ю, но и изменением ее 
структурного состояния, что выражается физическим уширением 
рентгеновских дифракционных максимумов. 

Зарождение центров интерметаллидной фазы происходит на дефектах 
кристаллической структуры мартенсита – дислокациях. Скорость роста и 
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размер зародышей определяются диффузионными процессами, в которые 
существенный вклад вносят дислокации. Их наличие в закаленных сталях 
облегчает зарождение новой фазы, т.к. поле напряжений, создаваемых 
дислокацией, часто компенсирует поле напряжений, возникающих из-за 
несоответствия решеток второй фазы и матрицы. При образовании 
когерентно связанных с матрицей фаз возникают значительные упругие 
деформации решетки за счет того, что в результате превращения изменяются 
удельный объем и форма участка матрицы в пределах выделявшихся 
упрочняющих фаз. Ширина рентгеновских дифракционных максимумов при 
этом достигает наибольшей величины. 

Так при температуре старения 500 оС значения физического уширения 
(β) линий (110) и (220) достигают максимальных величин: 1,86·10–3 рад – для 
β110 и 18,2·10–3 рад – для β220 (см. рис. 1). Это связано с выделением из 
твердого раствора интерметаллидных фаз различного химического состава, 
когерентно связанных с матрицей. О том же свидетельствует и минимальное 
значение параметра решетки твердого раствора. При 550 оС в связи с 
разрывом когерентных связей между упрочняющими фазами и матрицей 
значения β110 и β220 снижаются. 

При температуре старения 550 оС максимального значения (55 HRC) 
достигает твердость стали Н10Х10К2МТ2Ю (см. рис. 1). Высокие значения 
твердости (53…55 HRC) охватывают значительно бóльший температурный 
интервал, чем максимальные значения β110 и β220. Это связано с тем, что 
величина твердости обусловлена и наличием микронапряжений (Δа/а) в 
кристаллической решетке, и присутствием мелкодисперсных упрочняющих 
интерметаллидных фаз в твердом растворе (их армирующим действием). 

Образование сегрегаций примесных атомов, когерентно связанных с 
матрицей, создает существенную неоднородность твердого раствора, которая 
определяет значительные микронапряжений в кристаллической решетке 
сталей и сплавов. 

Отпуск пересыщенного твердого раствора стали Н10Х10К2МТ2Ю в 
интервале 400…500 оС сопровождается увеличением микронапряжений от 
1,07·10–3 до 1,40·10–3. Резкое снижение величины Δа/а до значения 1,04·10–3 
наблюдается после старения при температуре 550 оС. 

В полном соответствии с изменением микронапряжений при отпуске 
стали Н10Х10К2МТ2Ю находится зависимость плотности дислокаций. Ее 
максимальное значение (2,65·1011 см–2) отвечает температуре старения 500 оС, 
при которой было отмечено максимальное значение Δа/а. 

О характере распределения микронапряжений и плотности дислокаций 
в кристаллической решетке сталей и сплавов можно судить по отношению 

110220 /   –  истинного физического уширения линий (220) и (110). 

Теоретическое значение этой характеристики соответствует отношению 

110220 /  tgtg = 5,985. Если экспериментальные значения β220 / β110 близки к 
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отношению 110220 /  tgtg , это свидетельствует о равномерном распределении 

дислокаций в кристалле [6]. Отклонение от равномерного распределения 
дислокаций приводит к изменению угловой зависимости уширения и в случае 
образования блочной структуры уширение линий становится 
пропорционально отношению 220110 / CosCos = 2,987. 

Для исследуемых образцов отношение 110220 /  изменяется в интервале 

значений 8,62…10,30, что свидетельствует о ярко выраженном равномерном 
характере распределения дислокаций и микронапряжений в кристаллической 
решетке стали Н10Х10К2МТ2Ю. 

Выводы 
На основании проведенных исследований можно предварительно 

рекомендовать режим термической обработки, обеспечивающий высокие 
прочностные свойства экспериментальной марки МСС Н10Х10К2МТ2Ю: 
закалка (нагрев до 1200 оС, выдержка 20 минут, охлаждение в масле) + 
обработка холодом (жидкий азот, минус 73 оС) + старение (500 оС, 
выдержка – два часа). Окончательно определить оптимальные параметры 
режима термической обработки можно только после комплексного 
исследования стали Н10Х10К2МТ2Ю с использованием других, не 
зависимых друг от друга, методов (электронной микроскопии, 
дифференциально-термического анализа, механических испытаний и др.). 

Полученные результаты могут быть использованы при анализе 
структурных превращений, происходящих в легированных сталях при закалке 
и отпуске (старении), а также обработки холодом. 
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Национальная металлургическая академия Украины, г. Днепр, Украина 

 
В данном исследовании проведен анализ технологии изготовления и 

термической обработки сменных элементов захватывающих приспособлений 
грузоподъемных кранов (керн) и предложена усовершенствованная 
технология термической обработки кернов.  

Керны на ЧАО «ДМЗ» применяют в захватах клещевого типа. С 
помощью керна в действующих клещевых захватах, установленных в 
колодцевый кран, обеспечивается транспортирование слитков на подины 
нагревательных печей, а также, транспортирование нагретых до температуры 
проката слитков к приемному рольгангу прокатного стана. 

Керн представляет собой палец усеченной конической формы в сторону 
посадочной части в корпус клещей, и конической формы с острым углом со 
стороны рабочей части, которая удерживает разогретую часть заготовки. 
Общий вид керна, используемого на предприятии, приведены на рис. 1. 

На заводе керны изготавливают из легированной стали 4ХВ2С 
(химический состав приведен в табл. 1). Сталь 4ХВ2С инструментальная 
штамповая, разгаростийкая, доэвтектоидная, перлитного класса. 

Таблица 1 - Химический состав стали марки 4ХВ2С 
Содержание элементов, % масс. 

С Si Mn Ni S P Cr W Cu 
0,35-
0,45 

0,6 – 
0,9 

0,15 – 
0,4 

до 0,35 до 0,03 до 0,03 1 – 1,3 2 – 2,5 до 0,3 

 
Жаростойкость стали обеспечивается 

комплексным легированием и 
термической обработкой готовых 
изделий. Благодаря вольфраму сталь 
имеет высокую стойкость против 
отпуска. Сталь 4ХВ2С имеет высокую 
степень стабилизации аустенита  и, 
соответственно, высокую 
закаливаемость при сравнительно 
медленном охлаждении. Структура 
стали после закалки – мартенсит с 
включениями карбидов. 

Рисунок 1 – Форма керна, 
используемого на производстве 
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Легирующие элементы вводят в сталь для повышения ее прочности и 
вязкости. Хром замедляет рост зерна при нагреве, повышает механические 
свойства стали при статическом и динамическом нагружении, повышает 
прокаливаемость и жаростойкость. Кремний позволяет повысить стойкость 
стали против отпуска, значительно повышает упругие свойства стали, но 
несколько снижает ударную вязкость. Вольфрам и хром образуют с 
углеродом специальные карбиды, что повышает устойчивость стали ротив 
отпуска, повышает  прочность и твердость. 

График режима термической обработки кернов из стали 4ХВ2С 
приведен на рис. 2. 

Структура стали после термической обработки  по существующему 
режиму представляет собой  мартенсит отпуска. Твердость поверхности керна 
составляет HRC 48-52. 

Длительность эксплуатации керна составляет одну треть рабочей 
смены. Эксплуатационная стойкость керна не достаточна и не обеспечивает 
необходимую производительность, а также сталь 4ХВ2С содержит 
дорогостоящий вольфрам. 

Для повышения надежности и долговечности работы керна для его 
изготовления предложено использовать жаростойкую сталь 40Х9С2. 
Химический состав стали приведен в табл. 2. 

Изделия из этой стали (колосник для регенераторов нагревательных 
колодцев) в условиях завода ЧАО «ДМЗ» эксплуатируются при рабочих 
температурах 800-1100 ºС длительное время (до 1 месяца) до выхода из строя. 
Сортамент стандартных полуфабрикатов из этой стали: сортовой прокат, 
калиброванный пруток; шлифованный пруток; кованые заготовки. 
Механические свойства 
предлагаемой стали 40Х9С2 
представлены в табл. 3-4. 

Сталь 40Х9С2 относится 
к жаростойким сталям 
сильхромам и характеризуется 
минимальным содержанием 
легирующих элементов для 
сталей этого класса и 
относительной дешевизной. 
Благодаря сочетанию хорошей 
стойкости в горячих средах с 
повышенной прочностью и 
сопротивлением изнашиванию 
эти стали применяют, прежде 
всего, для клапанов 
двигателей внутреннего 
сгорания и печной арматуры.  
Оптимальные свойства деталей 

 

Рисунок 2 – График режима термической 
обработки кернов из стали 4ХВ2С  

(базовый вариант) 
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Таблица 2 – Химический состав стали 40Х9С2 
Содержание элементов, % масс. 

C Si Mn Ni S P Cr Ti Cu 
0,35 – 
0,45 

2,0 – 
3,0 

до   0,8 до   0,6 до   
0,025 

до   
0,03 

8,0 – 
10,0 

до   0,2 до   0,3 

 

Таблица 3 – Механические свойства стали марки 40Х9С2 [6] 
Состояние поставки, 

режим 
термообработки 

Сечение, 
мм 

σ0,2,  
МПа 

σв, 
МПа 

δ5,  
% 

Ψ,  
% 

KCU,  
кДж/м2 

Прутки. Отжиг 850-
870°С, воздух или без 

термообработки 
60 440 740 15 35 – 

Закалка 900-1100°С, 
масло. отпуск 500-

540°С, воздух 
– 690 880 25 59 70 

 

Таблица 4 - Механические свойства стали 40Х9С2  в зависимости от 
температуры испытания [6] 

 

Т-ра, °C σ0,2, МПа σB, МПа δ5, % ψ, % 
Отжиг 850-870 °С. 

20 640 880 20 58 
200 550 820 18 64 
300 520 780 18 63 
400 450 780 18 62 
500 410 590 17 65 
600 390 520 17 80 
700 170 215 18 92 
800 49 78 22 99 

 

из сильхромов получают после термической обработки – закалки – начиная с 
1050…1100 ºС и высокого отпуска. Благодаря повышенному содержанию 
хрома и кремния, сильхромы имеют высокие температуры критических точек. 
Для стали 40Х9С2: Ас1=900 ºС, Ас3=970 ºС. Это позволяет проводить 
высокий отпуск при температуре в зависимости от требуемой твердости и 
получать структуру, устойчивую в условиях эксплуатации. 

Механические свойства стали в зависимости от температуры отпуска, 
проведенного после закалки с температуры 1050 ºС, приведены в табл. 5. 

Для обеспечения жаростойкости главное значение имеет хром, его 
содержание в жаростойких сталях разных классов составляет 6-28 %. При 
повышении содержания хрома оксидные пленки принимают 
кристаллическую структуру (FeOCr2O3, FeOAl2O3) и более сложного 
химического состава с низкой диффузионной проницаемостью для ионов и 
хорошими защитными свойствами. Дополнительное легирование хромистых 
сталей кремнием (до 2-3 %) и алюминием (до 5-6 %) повышает 
жаростойкость. 
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Таблица 5 – Механические свойства стали 40Х9С2 в зависимости от 
температуры отпуска 

t отпуска, °С σB, МПа δ5, % KCU, Дж/м2 HB 
Гартування 1050 °С, масло. 

300 2150 5 18 600 
400  7 17 560 
500 1470 11 16 410 
600 1420 15 39 350 
700 1280 18 69 300 
800 1200 22 93 300 

 
График режима термической 

обработки кернов из стали 40Х9С2 
приведен на рис. 3. 

Сталь 40Х9С2 имеет высокую 
стойкость к отпуску. Согласно данным 
табл. 5, оптимальной температурой 
отпуска является 500 ºС. При такой 
температуре отпуска, структура состоит 
из мелкодисперсных продуктов 
диффузионного распада мартенсита 
(мартенсит и троостит отпуска), 
которая обеспечивает высокую 
твердость НВ 400 (HRC 42), 
достаточную для сопротивления 
смятию, и надежность захвата слитка. 
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Рисунок 3 – График режима 
термической обработки кернов  

из стали 4Х9С2 (проект) 
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ЕФЕКТИВНОСТІ ДУГОВИХ СТАЛЕПЛАВИЛЬНИХ ПЕЧЕЙ 

 

Магістрант Д.В. Бармін 
Керівник -  проф., канд. техн. наук А.П. Горобець 
Національна металургійна академія України 

Інститут інтегрованих форм навчання 
м. Дніпро, Україна 

 

Ключовим напрямком розвитку й інтенсифікації великотоннажного 
електросталеплавильного виробництва, підвищення якості та 
конкурентоспроможності металопродукції  є комплекс «дугова піч-позапічна 
обробка-безперервна розливка сталі» [1]. Оскільки дугова піч є визначальною 
ланкою технологічної схеми і задає параметри всього процесу взагалі 
(продуктивність, використання матеріальних і паливно-енергетичних 
ресурсів, температурний режим) оптимізація умов роботи всієї наскрізної 
технологічної схеми повинно здійснюватися на рівні підсистеми «дугова піч». 
Заданий енерготехнологічний режим високопотужної дугової печі з 
встановленою потужністю пічного трансформатора більше 500 кВт/т 
реалізується використанням комплексних методів інтенсифікації плавильного 
процесу [2]: 

— уведенням високої теплової потужності електричних дуг при 
роботі на довгих дугах у поєднанні з вспінюванням шлаку; 

— використання альтернативних джерел тепла, включно з теплом 
екзотермічних реакцій окислення хімічних елементів шихти, 
згоряння вуглеводнів, вугілля і кисню; 

— використання стінових водоохолоджуваних панелей. 
Для оцінки ефективності використання електричної енергії в 

електросталеплавильному процесі Міждержавним стандартом ГОСТ 27729-88 
[3] встановлені нормативи, визначені наступними критеріями: 

1) коефіцієнт використання енергії,  K: 

 
де  W – електроенергія, яка витрачається в період розплавлення, кВт*год., 
      Pmax – максимальна активна потужність, яка підводиться, кВт, 
      t – час роботи печі під струмом у період розплавлення, год. 

2) коефіцієнт використання часу розплавлення, Kf: 

     
де  t – час всього процесу розплавлення, год., 
      t’ – період включеного стану трансформатора, год. 

Для печей надвисокої потужності без водоохолоджувальних стін і 
склепіння значення коефіцієнтів K і Kf повинні бути не менше 0,7 кожний. 
При цьому норми витрати електричної енергії для печей у ряді 100-150-200 т 
повинні відповідати значенням 400-396-392 кВт*год./т відповідно. 
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 В сучасних електросталеплавильних технологіях отримало розвиток 
використання альтернативних джерел енергії, які складають від 30 до 60% 
енергії, яка вводиться в піч електричними дугами. Альтернативними 
джерелами теплової енергії є термохімічні реакції окислення елементів у 
складі металозавалки й енергія спалювання вуглеводнів (природний газ) і 
кисню в топливно-кисневих пальниках (ТКП). 
 Висновки 

Інтенсивне використання кисню і вуглецю в якості альтернативних 
джерел енергії, забезпечує підвищення теплової потужності дугової печі, 
зниження питомих витрат електроенергії та підвищення продуктивності 
плавильного агрегату. Разом з цим залишаються проблемні запитання 
зниження окисленості сталі, підвищення виходу рідкої сталі й зниження 
пилогазовиділення. 
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ПРОМИСЛОВОСТІ НА ОСНОВІ ЗАСОБІВ БІОТЕХНОЛОГІЇ  
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Вступ. В металургійній промисловості при виплавці чавуну і сталі та 

при одержані коксу з вугілля в атмосферу виділяються пил та шкідливі гази - 
оксид вуглецю, діоксид сірки, оксиди азоту, ціаніди, аміак, фенол, 
сірководень, бензол, альдегіди та інші. Це призводить до забруднення повітря 
робочих зон та атмосферного повітря на прилеглих територіях житлових 
масивів. В результаті це сприяє погіршенню санітарно-гігієнічних умов праці 
та веде до професійних захворювань працівників і погіршує якість життя 
населення. Тому боротьба з шкідливими викидами в металургії та коксохімії є 
актуальною науково-технічною проблемою. 

На сьогодні одним із найбільш ефективних засобів боротьби з пилом та 
шкідливими газами є використання розчинів хімічних речовин, які отримані в 
результаті синтезу чи хімічної переробки інших хімічних речовин. Проте їх 
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виробництво завжди пов’язане з використанням високих температур і тиску, а 
також з виділенням інших шкідливих речовин в атмосферу, гідросферу, 
літосферу і виникненням додаткових негативних факторів, що властиві 
промисловості [1, 2]. 

У зв’язку з цим, мета роботи полягає в розробці й використанні нових 
науково обґрунтованих екологічно безпечних засобів фізико-хімічного 
впливу на процеси зв’язування пилу та нейтралізації шкідливих газів.  

Викладення матеріалу та результати. Нові технології 
пилогазоподавлення будуть включати засоби біотехнології. Згідно з 
визначенням Європейської біотехнологічної федерації, біотехнологія – це спільне 
використання біохімії, мікробіології та хімічної технології для промислового 
застосування корисних властивостей мікроорганізмів і культур тканин. Як 
засоби біотехнології прийнято суспензії мікроводоростевих штамів, які здатні 
використовувати СО2 як єдине джерело вуглецю для утворення органічної 
поживної речовини за рахунок світлової енергії. Важливими властивостями 
мікроводоростей є те, що вони здатні фіксувати атмосферний азот, який їм 
необхідний для синтезу білків і органічних кислот. Отже, мікроводорості 
можуть існувати в режимі повного самозабезпечення. Вони розповсюджені на 
пісках, ґрунтах, у водоймищах [3, 4]. 

Відомою є закріплююча роль клітчастих водоростей у фіксації рухомої 
поверхні пісків. Загальна довжина водоростей у поверхневих нальотах пісків 
досягає 39,8-65,4 м на 1 см2 піщаної поверхні. При цій довжині ниток біомаса 
водоростей досягає 35 кг/га. Водорості мають слизисті чохли-оболонки і у 
такий спосіб діють на піщаники шляхом склеювання та механічного їх 
скріплення. Відоме використання суспензій мікроводоростей в збагаченні руд 
методом флотації. Мікроводорості здатні накопичувати радіонуклеїди та інші 
шкідливі хімічні речовини, відома їх роль у біодеградаціїї ароматичних 
сполук. Вказані властивості мікроводоростевих штамів характеризують їх як 
засіб біотехнології, який може бути спрямований на розв’язання питань 
зв’язування пилу та нейтралізації шкідливих газів, що виділяються в 
металургії та коксохімії. Виходячи з цього нами було вибрано і досліджено 
такі штами синьо-зелених і зелених водоростей: Anabena, Nostos muscorum, 
Spirulina platensis, Lungbia, Chlorella vulgaris [5, 6]. 

На підставі відомих положень біохімії механізм газопоглинаючої дії 
суспензій мікроводоростевих штамів можна представити в такому вигляді.   До 
складу гемогрупи їх клітин входить один вільний координаційний зв’язок атома 
заліза, який служить для зв’язування молекули кисню. На цей вільний зв’язок, 
окрім молекули кисню, може конкурувати молекула оксиду вуглецю, який 
утворює з атомом заліза в 200-250 разів міцніший зв’язок, ніж кисень. Також 
відомо, що СО адсорбується хлорофілом таким же чином, як і гемоглобіном. У 
літературних джерелах описано результати досліджень, які є доказом існування 
лабільного продукту приєднання оксиду вуглецю до хлорофілу. Отже, дані 
фактори є передумовами того, що суспензії мікроводоростей будуть ефективними 
засобами нейтралізації оксиду вуглецю та інших газів.  
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Встановлено, що пилозв’язуюча дія суспензій мікроводоростевих 
штамів базується на поверхневих явищах у дисперсних системах – 
змочуванні, адсорбції, коагуляції, адгезії. Базою для розробки наукових основ 
пилозв’язуючої дії суспензій мікроводоростевих штамів прийнято теорію 
коагуляції колоїдних систем і теорію поліконденсації.   

Викладені теоретичні положення пилозв’язуючої дії суспензій 
мікроводоростей підтверджено експериментальними дослідженнями. 
Величина електричного потенціалу (дзета-потенціалу) пилоподібних 
частинок визначалася методом електрофорезу. Нижче наведені значення 
потенціалу пилоподібних частинок різних типів порід, які мають місце після 
обробки порід водними суспензіями мікроводоростей Nostok muscorum, 
Anabaena. Заряд поверхні частинок порід, а, відповідно, і потенціал мають 
негативні значення: 

Nostok muscorum 
- кварцити безрудні.......................  – 12 мВ 
- сланці............................................. – 14 мВ 
- окиснені руди............................     – 13 мВ 

 
Anabaena 

- кварцити безрудні........................  – 13 мВ 
- сланці.............................................. – 13 мВ 
- окиснені руди...............................   – 13 мВ 
Початкове значення електрокінетичного потенціалу пилоподібних 

частинок становить для безрудних кварцитів (мінус): - 59,8 мВ, сланців:      - 
49,5 мВ, окиснених руд: - 100 мВ. Як видно з результатів досліджень, 
суспензії мікроводоростей здатні значно знижувати значення потенціалу 
пилоподібних частинок, що сприяє їх коагуляції. 

На другому етапі взаємодії дрібних частинок порід і суспензій 
мікроводоростей відбувається процес утворення між ними міцного 
адгезійного зв’язку, механізм якого описується реакцією поліконденсації. 
Проходження даної реакції можна пояснити такими чинниками. Зазвичай 
склад порід представлений, в основному, оксидами кремнію, заліза, магнію, 
кальцію. Кисень виступає основним зв’язуючим елементом в оксидах. У 
складі кисню є два неспарених електрони, які зумовлюють двохвалентний 
його стан в усіх сполуках. За рахунок неспарених електронів атом кисню 
може утворювати два ковалентні зв’язки з атомами інших хімічних елементів. 

Органічні продукти життєдіяльності мікроводоростей представлені 
речовинами, що належать переважно до класів полісахаридів, органічних 
кислот, амінокислот, пептидів, амідів. Умови потенційного впливу 
вищевказаних речовин на процеси пилозв’язування є такими. Молекули 
органічних складових суспензій мікроводоростей містять у своєму складі 
вуглецеві ланцюги. Виключною властивістю вуглецю є здатність його атомів 
з’єднуватися міцними ковалентними зв’язками один з одним, утворюючи 
вуглецеві ланцюги безмежної довжини. Валентності атомів вуглецю, які не 
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пішли на взаємне з’єднання, використовуються для приєднання інших атомів. 
Передбачається, що головною ланкою в пилозв’язуванні є реакції 
поліконденсації, у яких активну участь беруть продукти життєдіяльності 
суспензій мікроводоростей. Для проходження таких реакцій необхідна 
наявність у речовин, які беруть у них участь, відповідних функціональних 
груп. Майже всі ідентифіковані речовини у суспензіях мікроводоростей мають 
функціональні групи, присутність яких потенційно може забезпечити участь 
речовин у реакціях поліконденсації: спиртів – гідроксил-ОН; карбонових 
кислот – карбоксил-СООН; амінів – аміногрупа – NH2; альдегідів - альдегідна 
група – СНО. 

Адгезійний зв’язок відбувається за рахунок взаємодії неспарених 
електронів органічної сполуки та субстрату. В результаті реакції залишаються 
реакційно здатні вільні валентності, які можуть вступити у взаємодію з вільними 
електронами органічної речовини або породи. Отже, органічні речовини 
суспензії мікроводоростей утворюють валентні хімічні зв’язки з оксидами 
порід. Результати аналітичних досліджень пилозв’язуючої дії 
мікроводоростей підтверджено експериментальними дослідженнями в 
лабораторних та промислових умовах.  

На ВАТ «Південний ГЗК» проведено дослідження щодо закріплення 
пильних поверхонь шламосховищ з використанням суспензій мікроводоростей 
Spirulina, Nostoc muscorum і композиції суспензій Nostoc muscorum і 
Pseudomones. Результати досліджень показали, що на поверхнях утворюються 
покриття, механічна міцність яких при витраті суспензій 5-6 л/м2 складає 0,7-
1,2 МПа і вони запобігають пиловиділенню. На зрізі кірки покриття видно, 
що її товщина з часом збільшувалася за рахунок розмноження біомаси 
водоростей. Через добу вона складала 4-5 мм, а через 50 діб досягала 10 мм. 
Результати показали, що питоме поглинання СО становить для Chlorella і 
Spirulina не менше 7 мг на 1 г біомаси, а для композиції Spirulina і 
Pseudomones – 17 мг/г.  

Висновки: 
1. Теоретично та експериментально доведено, що мікроводоростеві 

штами є ефективними засобами пилогазоподавлення у промисловості та у 
повній мірі можуть замінити аналогічні засоби хімічного походження.  

2. Одержані результати є науковими основами пилогазоподавлення в 
металургійній промисловості з використанням засобів біотехнології. 
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З ЖАРОМІЦНИХ КИСЛОТОСТІЙКИХ СТАЛЕЙ 
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Особливе місце в хімічному і нафтохімічному виробництві займають 
спеціальні жароміцні і кислотостійкі вироби з низьковуглецевої карбамідної 
сталі, які прекрасно справляються з роботою в агресивних середовищах. Труби 
і з'єднувальні елементи деталей трубопроводів високого тиску з 
хромомолібденової сталі застосовуються на підприємствах хімічної 
промисловості, де виробляють азотну кислоту, аміак, аміачну селітру, карбамід 
(urea, сечовина), капролактам, метанол та ін. 

Для обладнання та приладів хімічної промисловості, яким згідно з 
технологічним процесом необхідно працювати в понад агресивних 
середовищах близьких до температури кипіння, наприклад, різного ступеня 
концентрації соляної, сірчаної, азотної або фосфорної кислоти, 
застосовуються жароміцні і жаростійкі нікель-молібденові, нікель-хромо-
молібденові і нікель хромові сплави . У зарубіжній класифікації ці сплави 
називають «хастелой» (Hastelloy), «Ремане» (Remanit), «Інколой» (Incoloy), 
«Інконель» (Inconel).  

Труби з марки сталі 1.4466 - це вироби з карбамідної марки сталі 1. 
Вони застосовуються при виготовленні обладнання для виробництва 
синтетичних смол, пластмас, а також азотних добрив. Марка сталі 1.4466, з 
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якої виготовлені труби, є нержавіючою хромо-нікель-молібденовою і має 
позначення X1CrNiMoN25-22-2 або скорочено TP316L. 

Вона володіє такими властивостями: щільність 7,94 г/см3; стійкість до 
корозії не тільки у вологому, але і в хімічно агресивному середовищі; 
максимальна температура експлуатації  до 400 °C. Дана сталь стійка до 
механічних навантажень і має межу міцності 540-740 МПа 2. 

Аналогом вище указаної марки сталі є сталь 03Х17Н14М3 (скорочено 
ЗИ 66), яка також відноситься до сталей карбамідної групи 1. 

Дослідження впливу деформаційно-температурної обробки на 
міжкристалічну корозію сталей 03Х17Н14М3 і TP316L за ТУ 14-3-1348-2005 
2 проведено на трубах розміром 25х2,0 мм. 

Порівняльній хімічний склад сталей 03Х17Н14М3 і TP316L наведено в 
таблиці 1. 

Механічні властивості труб зі сталей 03Х17Н14М3 і TP316L приведені 
в таблиці 2. 

Таблиця 1. Хімічний склад сталей 03Х17Н14М3 і TP316L 

C Si Mn P S Cr Mo Ni Cu 

<0,02 <0,4 1,0-2,0 <0,015 <0,02 16,0-18,0 2,5-3,3 13,0-15,0 <0,03 

<0,08 <1,0 2,0 <0,045 <0,03 16,0-18,0 2,0-3,0 10,0-14,0 - 

Fe - решта 

Таблиця 2. Механічні властивості труб зі сталей03Х17Н14М3 і TP316L 
Тимчасовий опір σв, 

МПа 
Відносне 

подовження δ5, % Марка сталі 
не менше 

Щільність ρ, 
г/см3 

03Х17Н14М3 490,0 40 7,96 
TP316L 485,0 40 7,96 
 

Труби із сталі 03Х17Н14М3 прокатувалися за маршрутом:  
- 89х8 – 68х6,1 (ХПТ 75) - 42х3,6 (ХПТ 55) -25х2 (ХПТ 55), сумарній 

коефіцієнт витяжки – 14,087;  
- термічна обробка при температурі 1100 °С. 
Труби із сталі TP316L прокатувалися за маршрутом: 
- 94х9 – 73х6 (ХПТ 75) - 42х3,4 (ХПТ 55) -25х2 (ХПТ 55), сумарній 

коефіцієнт витяжки – 16,63; 
- термічна обробка при температурі 1150 °С. 
Аналіз маршрутів прокатки свідчить, що деформація при прокатці труб 

зі сталі TP316L більша на 18,1 % і температура термічної обробки є більшою 
на 50 °С при однаковій тривалості термообробки труб з обох марок сталі. 

Оскільки даний вид труб застосовується для роботи в агресивних 
середовищах, тому обов’язковим є проведення досліджень зразків на 
міжкристалічну корозію (МКК).  

Методика проведення досліджень на МКК базується на проведенні 
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стабілізуючого (провокативного) відпалу, зніманні оксидної плівки (хімічним 
або механічним способом), кип’ятінні у розчині кислоти та розрахунок 
швидкості корозії. Дана послідовність операцій використовується в 
металографічній/корозійній лабораторії для виявлення МКК на зразках. Одним 
з найбільш часто використовуваних гравіметричних методів для дослідження 
металів на схильність до МКК є метод «ДУ» за ГОСТ 6032-17 3 і метод «С» 
за ASTM A 262 4. 

Сутність методів полягає в наступному. Зразки розміщують в колбі з 
кислотою, подають охолоджуючу воду в холодильник/конденсатор і доводять 
кислоту до кипіння, підтримуючи стан кипіння протягом усього періоду 
випробування. 

Випробування складається з п’яти циклів кипіння по 48 годин кожний. 
При цьому в кожному циклі повинен використовуватися свіжий 
випробувальний розчин. Кількість розчину повинна покривати повністю 
зразки і забезпечувати об’єм не менш 20 мл/см2 (125 мл/дюйм2) поверхні 
зразка. Звичайно використовуємий об’єм складає біля 600 см3. Краще усього 
використовувати окрему посудину для кожного зразка. 

Випробування в 65 % розчині азотної кислоти ОСЧ протягом 240 годин 
(5 циклів по 48 годин). Розраховані швидкості корозії після кожного циклу 
свідчать про стабільну структуру наведеній на рис. 1, 2, що відповідає 
проміжній ⁄ подвійній структурі відповідно. В даних структурах практично 
відсутнє випадіння карбідів хрому по границях зерен необхідне для 
стабільної стійкості до МКК. Також показники швидкості корозії находяться 
в межах 0,3мм/рік – 0,02 мм/місяць. Тенденції до збільшення швидкості 
корозії не виявлено, що свідчить про довготривалий термін служби виробів, 
при застосуванні рекомендованих маршрутів прокатки та термічної обробки з 
даних марок сталі. 

  
Рис. 1. Фото мікроструктури при 

х500 сталі 03Х17Н14М3 
(метод «ДУ» за ГОСТ 6032-17) 

Рис. 2. Фото мікроструктури при 
х500 сталі TP316L 

(метод «С» за ASTM A 262) 
 
Дослідження структури травлення здійснювалися на мікроскопі 

металографічний OLYMPUS GX-51 при х500 (рис. 3). 
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Рис. 3. Мікроскоп металографічний OLYMPUS GX-51 
 

Результати проведення на МКК сталей 03Х17Н14М3 і TP316L наступні 
(табл. 3, табл. 4). Умови проведення випробувань – температура повітря 21 0С, 
відносна вологість 64 %; режим провокуючого відпалу при температурі 65010 
0С; тривалість витримки 605 мін.; середовище охолодження – повітря. 
Устаткування – електропіч муфельна, лабораторна МП-2УМ, штангенциркуль 
ШЦЦ-1-150-0,01; ваги електронні лабораторні AXISANG 100. 

Таблиця 3. Результати випробувань сталі 03Х17Н14М3 на МКК 
Цикли № 

зразка 
Параметр Од. 

а б в г д 
Швидкість 
корозії 

мм/год. 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 
1 

Стійкість 
до МКК 

- - стійкий стійкий стійкий стійкий 

Швидкість 
корозії 

мм/год. 
0,20 0,20 0,30 0,30 0,34 

2 
Стійкість 
до МКК 

- 
- стійкий стійкий стійкий стійкий 

Таблиця 4. Результати випробувань сталі TP316L на МКК 
Цикли № 

зразка 
Параметр Од. 

а б в г д 
Швидкість 
корозії 

мм/міс. 0,017 0,017 0,025 0,025 0,025 
1 

Стійкість 
до МКК 

- - стійкий стійкий стійкий стійкий 

Швидкість 
корозії 

мм/міс. 
0,017 0,017 0,025 0,025 0,028 

2 
Стійкість 
до МКК 

- 
- стійкий стійкий стійкий стійкий 
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Висновки 
1. Під час проведення аналізу маршрутів прокатки і режимів термічної 

обробки в умовах металографічної/корозійної лабораторії ПрАТ «СЕНТРАВІС 
ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» були отримані результати у дослідженні 
міжкристалічної корозії гравіметричним методами «ДУ» і «С». 

2. Отримані результати досліджень свідчать про стійкість даних марок 
сталі до МКК, у разі сукупності: хімічного аналізу, маршруту прокатки, 
температури і швидкості термообробки. Необхідно зазначити, що різниця в 
ціновій політиці досліджуваних м/с 03Х17Н14М3 та TP316L коливається до 
$1000, враховуючи цей важливий фактор, собівартість виробу нижча, а термін 
служби довше. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  
ПРОЦЕССА ВЫПЛАВКИ ФЕРРОСИЛИКОМАРГАНЦА  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ 
 

Магистрант А.В. Вавренюк 
Руководитель – доц., канд. техн. наук А.В. Рубан 

Национальная металлургическая академия Украины 
 

На мировом рынке предъявляются жесткие требования к химическому и 
гранулометрическому составу марганцевым ферросплавов. Производимые 
заводами Украины марганцевые ферросплавы поставляются заказчику строго 
определенного класса крупности. Из-за этого до 90 % марганцевых ферросплавов 
подвергается фракционированию (механическому дроблению сплава и его 
рассеву по фракциям), в процессе которого образуется значительное количество 
некондиционной по фракции мелочи - отсевов фракционирования, выход которой 
при фракционировании составляет 10-18 % для ферросиликомарганца и 12-20 % 
для высокоуглеродистого ферромарганца[1]. С учетом объемов производства 
ферросплавов  в условиях ПАО НЗФ ежемесячно может образовываться более 10 
тыс. тонн отсевов, из которых более 25% приходится на высокоуглеродистый 
ферромарганец. Таким образом, в настоящее время вопрос разработки 
эффективной технологии утилизации отсевов фракционирования ферросплавов 
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является весьма актуальным, решение которого позволит в значительной степени 
повысить технико-экономические показатели производства марганцевых 
ферросплавов.  

В условиях ПАО НЗФ утилизация отсевов фракционирования 
высокоуглеродистого ферромарганца осуществляется путем их частичного 
ввода в шихту при выплавке марганцевых ферросплавов по действующей на 
заводе технологии. Вместе с тем, повышенное количество отсевов в шихте 
приводит к нестабильности ведения технологического процесса[2].   

Анализ известных технологических схем переработки 
некондиционной мелочи показал, что в промышленных масштабах 
достигнуть высокой степени извлечения металла из отсевов пока не удалось.  

Исходя из термодинамического обоснования возможности данного 
процесса [3] и принимая во внимание данные [4],  предлагается использовать 
отсевы фракционирования высокоуглеродистого ферромарганца при 
выплавке ферросиликомарганца как марганецсодержащего компонента 
шихты взамен оксидной части. Для этого в лабораторных условиях кафедры в 
печи сопротивления Таммана  были проведены исследовательские плавки, 
результаты которых отображены в табл.1 

Таблица 1 - Результаты исследовательских плавок 

 

Выбор граничных значений компонентов шихты обусловлен 
необходимостью получения ферросиликомарганца, соответствующего 
требованиям ДСТУ 3548-97 и содержащего не менее 60% Mn, 10-35% Si,  
0,5-3,5% C, 0,05-0,60% Р , 0,03% S. 

Анализ результатов проведенных исследовательских плавок показал 
возможность получения ферросиликомарганца марки МнС17 
(соответствующего требованиям ДСТУ 3548-97) из отсевов 
фракционирования высокоуглеродистого ферромарганца. 

Ссылки 
1. Гасик М.И., Лякишев Н.П. Физикохимия и технология 
электроферросплавов: Учебник для вузов.-Днепропетровск: ГНПП 
«Системные технологии», 2008г. - 453 с. 

Химический состав, % Состав шихты,   
мас % 

№
 о
пы

та
 

Mn Si C Р S 

1 65,2 17,6 2,3 0,37 0,03 

2 64,8 18,1 2,1 0,35 0,03 

3 62,4 18,6 2,1 0,40 0,02 

4 64,6 17,1 2,5 0,35 0,02 

отс.ФМн78 – 57,8 
кварцит    – 31 
восстановитель – 6,2 
известь – 5 

5 65,4 17,4 2,3 0,37 0,03 
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ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ РЕАКЦІЙ СПІЛЬНОГО 
ВІДНОВЛЕННЯ ОКСИДІВ КРЕМНІЮ ТА КАЛЬЦІЮ ВУГЛЕЦЕМ  

ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА СИЛІКОКАЛЬЦІЮ СК30 
 

Магістрант А.Г. Василишин 
Керівник - доц., канд. техн. наук І.Й. Водін 

Національна металургійна академія України 
Інститут інтегрованих форм навчання 

м. Дніпро, Україна 
 

Силікокальцій використовують для збільшення глибини розкислення і 
модифікування широкого класу спеціальних сплавів на залізній і нікелевій 
основах. 

Силікокальцій марок СК10, СК15 силікотермічного виробництва 
містить меншу кількість домішок, ніж сплави СК25 і СК30, має велику 
щільність і міцність, що викликає труднощі при дроблінні. 

В останні роки намітилася тенденція збільшення виробництва 
силікокальцію марок СК25 і СК30, що пов'язано з його застосуванням у вигляді 
порошку під час продування трубної сталі з метою десульфурації. Це забезпечує 
отримання високоміцної трубної сталі, що містить не більше 0,006% S і суттєве 
підвищення ударної в'язкості при низьких температурах [3]. 

Таблиця 1. Вимоги до хімічного складу силікокальцію (ГОСТ 4762-71) 

Вміст елементів, % 
Не більше Марка Ca,  

не менше 
Fe 

Al C P 
СК30* 30 6 2,0 0,5 0,04 

* Решта кремній (Si) 
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Виплавка високопроцентного силікокальцію вуглецевотермічним 
способом здійснюється у відкритих печах потужністю 14-16,5 МВА з ручним 
обслуговуванням колошника печі і характеризується важкими умовами праці, 
а також вимагає великих витрат на очищення пічних газів для відвертання 
забруднення атмосфери. 

Процес спільного відновлення кальцію і кремнію з їх оксидів вуглецем 
лежить в основі одностадійного способу виробництва силікокальцію. 

Особливість процесу полягає в тому, що процесу утворення сплаву 
передує шлакоутворення. Шлак виробництва силікокальцію переважно 
складається з тугоплавких з'єднань - карбідів кремнію і кальцію, і силікатів 
кальцію. Для розділення шлаку і сплаву і випуску продуктів з печі необхідно 
мати температуру вище 2073 К. При цьому силікокальцій, що має 
температуру плавлення не більше 1500 К, сильно перегрівається, що сприяє 
додатковим втратам кальцію в газову фазу [1]. 

Температура початку відновлення двох металів може бути визначена 
розглядом окремих реакцій. Проте для правильної оцінки термодинамічних 
умов відновлення металів потрібен аналіз реакцій з урахуванням механізму і 
послідовності здійснення процесу. Термодинамічний аналіз складних систем 
по вільній енергії сумарного процесу значно занижує температуру 
відновлення важко відновлюваного елементу. 

Аналіз протікаючих реакцій показує, що при спільному нагріванні 
оксидів кремнію і кальцію з вуглецем до появи силіциду кальцію повинні 
виходити карбід кремнію і ортосилікат кальцію. Одночасно з утворенням цих 
з'єднань руйнується моносилікат кальцію. 

Взаємодія ортосилікату кальцію з вуглецем можливо при температурах 
вище 2123 К. Моносилікат кальцію менш стійкий до карбіду кремнію, ніж 
ортосилікат. Для отримання силіциду кальцію при нагріванні ортосилікату 
кальцію з карбідом кремнію потрібно температуру вище 2773 К. У 
присутності вуглецю температура початку взаємодії між ними знижується. 

Карбід кальцію нестійкий у присутності оксидів кремнію. Найбільш 
вірогідними продуктами при взаємодії між ними мають бути силікати 
кальцію і карбід кремнію [2]. 

Розрахункова температура початку реакції карбіду кремнію з 
ортосилікатом кальцію складає від 2186 К до 2773 К. У зв'язку з цим в 
системі Si - О - С - Са розглянемо наступні реакції: 

2

1
SiO2 +

2

3
С= 

2

1
 SiO2 + СО;          (1) 

СаО + ЗС = СаС2 + СО;          (2) 

2

1
SiO2 + 

2

1
СаС2 = 

2

1
[Са - Si] +СО;        (3) 

СаО + SiС = [Са - Si] + СО;           (4) 

2

1
СаС2 + SiО2 = 

2

1
[Са - 2Si] + СО;         (5) 

2

1
СаО + 

4

1
 SiО2 = 

4

1
 Са2SiО4;        (6) 
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СаО + 
2

1
 SiС = 

3

2
[Са - 

4

1
Si] + 

6

1
 Са2SiО4 + 

3

1
СО;     (7) 

 

СаО + 
4

3
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2

1
 [Са - Si] + 

4
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 Са2SiО4;        (8) 
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Са2SiО4 + 

3

1
 SiС + 
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1
 СО;       (9) 
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 Са2SiО4 + 
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 SiО + 

7

2
СО;       (10)  
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 SiО2 + 
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4
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 Са2SiО4 + 

4
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3
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4
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 Са2SiО4 + 

8

5
 SiС = 

2

1
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8
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 SiО2 + 

8

5
 СО;      (12) 

4

1
 Са2SiО4 + 

2

1
СаС2 = 

4

1
 SiС + СаО + 

4

3
С.       (13) 

Ортосилікат кальцію може утворитися як внаслідок взаємодії 
кремнезему з оксидом кальцію - реакція (6), так і в результаті реакцій 
кремнезему з карбідом кальцію і оксиду кальцію з кремнієм - реакції (8) - (11). 
Утворення ортосилікату кальцію небажане, оскільки подальше відновлення з 
нього елементів можливо лише при дуже високих температурах (2330 К). 

З двох схем отримання силікокальцію (через СаС2 або SiС) найбільш 
вірогідна взаємодія карбіду з оксидами кремнію - реакції (3) і (5). До 2200 К 
умови протікання реакції (5) більш сприятливе, ніж (3). Вище вказаної 
температури спостерігається зворотне явище. 

Взаємодія карбіду кальцію з кремнеземом може розвиватися по 
шлаковій - реакції (9) - (11) і безшлаковій - реакція (3) схемам. 

До 2273К найбільш вірогідне утворення силікатів - реакції (9) - (11). 
Вище вказаної температури умови протікання реакції (3) більш сприятливіши, 
ніж (9). 

Висновки 
1. У системі Si-О-С-Са утворюються переважно силікати кальцію і карбід 
кремнію, лише до температури 2273К, вище якої переважаючою стає 
реакція карбіду кальцію з кремнеземом. Протікання її забезпечує 
безшлакове відновлення елементів. 

2. Переважною схемою отримання силікокальцію є процес утворення і 
подальшого руйнування карбіду кальцію. 
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Національний технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна  

 

Аналіз останніх досліджень показав, що стальні деталі добуті методом 
порошкової металургії мають недолік – це низька поверхнева мікротвердість, 
внаслідок чого – крихкість [1,2]. Електронно-променева обробка дозволяє 
вибірково і контрольовано створювати процеси, які збільшать поверхневу 
мікротвердість деталі без впливу на загальну внутрішню структуру [3-4]. 

В роботі розглядаються та досліджуються хімічні процеси електронно-
променевої обробки та їх вплив на мікротвердість залізо-вуглецевих 
матеріалів у вигляді порошків для розробки технології зміцнення робочих 
поверхонь деталей виготовлених методом порошкової металургії. 

Зразки виготовлялись методом однократного пресування суміші 
залізного порошку марки ПЖРВ з графітом марки ГС-4 на гідравлічному 

пресі під тиском 700 МПа з 
наступним спіканням у водні при 
температурі 1100 0С протягом 1 
години. Поверхневе термічне 
оброблення спечених зразків 
електронним променем проводили в 
електронно-променевій установці 
«ЭЛА-6» (рис. 1). 

Дослідження мікротвердості 
поверхневого шару зразків 
показали, що після поверхневого 
оброблення вона збільшується із 
збільшенням вмісту графіту, 
оскільки збільшується кількість 

цементиту. 
Дослідження мікротвердості показали, при вмісті графіту 4% поверхня 

зміцнюється до 3,5 – 4,0 Гпа. 
Проведення електронно-променевого оброблення проводили в режимі, 

що забезпечував оплавлення поверхні зразків, тобто при температурі вище за 
1147 0С (утворення легкоплавкої евтектики ледебуриту). 

Досліджували вплив часу витримки оплавленої поверхні на структуру 
та мікротвердість матеріалів. Результати дослідження мікротвердості 
показали, що максимальні значення мікротвердості спостерігаються за час 

 

Рисунок 1 – Досліджувані зразки – 
брикети  після електронно-

променевої обробки 
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витримки  матеріалу  1 с, мікротвердість складає близько 4,5 ГПа. Збільшення 
часу витримки до 30 – 60с призводить до зниження мікротвердості до 2,5 – 
3,5 ГПа.  

Така залежність може пояснюватися тим, що при більш швидкому 
охолодженні не відбувається росту зерен, структура залишається 
дрібнозернистою, що збільшує мікротвердість матеріалу. До того ж, при 
швидкому охолодженні спостерігається утворення мартенситних зерен, що 
говорить про гартування поверхні зразків внаслідок температурного градієнту 
між поверхнею і основою. 

Висновки: 
1. Встановлено, що час витримки спечених зразків із залізо – 

вуглецевого сплаву при локальному поверхневому термічному обробленні 
дозволяє змінювати структуру та поверхневу твердість матеріалу в інтервалі 
2,5 – 4,5 ГПа.  

2. Показано, що для збільшення поверхневої твердості матеріалів 
необхідно проводити електронно-променеве оброблення при мінімальному 

часі витримки 1 –10 с. 

Посилання 

1. Поболь И.Л. Научные и технологические основы обработки 
конструкционных и инструментальных материалов и получения изделий с 
использованием электронно-лучевого воздействия: автореф. дис.... д-ра 
техн. наук – Физ.-техн. ин-т НАН Беларуси, 2007. – 360 с. 

2. Зуев И.В. Обработка материалов концентрированными потоками энергии: 
Учеб. пособие для спец. «Машины и технологии высокоэффективных 
процессов обработки». - М.: МЭИ, 1998. – 162 с. 

3. Мініцький А.В., Сисоєв М.О. Поверхневе термічне оброблення 
порошкових залізовуглецевих сплавів // Металознавство та обробка 
металів, 2015. –  №1. –  с.30–34. 

4. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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IXS. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДИК КАЛІБРОВКИ ІНСТРУМЕНТУ 
СТАНІВ ХПТ 

 

Магістрант В.В. Гевель 
Керівники - проф., д.т.н. В.Ф. Балакін, доц., к.т.н. І.А. Соловйова 

Національна металургійна академія України 
Інститут інтегрованих форм навчання 

м. Дніпро, Україна 
 

Калібровка прокатного інструменту полягає у визначенні 
розрахунковим шляхом (з урахуванням досвідчених даних) його оптимальних 
розмірів, що забезпечують стабільність процесу прокатки. 

Правильно розраховане і точно виконане калібрування забезпечить 
раціональний розподіл обтиснень по довжині осередку деформації, високу 
якість прокатаних труб, максимальну продуктивність стана, мінімальну 
витрату енергії, надійну роботу вузлів стана, швидке налаштування стана, 
високу стійкість інструменту. 

Мета роботи - аналіз відомих методик калібровки інструмента станів 
ХПТ та розробка програмного забезпечення розрахунків калібровки за цими 
методикам. В результаті роботи розроблені програми розрахунків калібровки 
за методиками SMS-Meer, «КПО-ВНІТІ», «Сентравіс Продакшн Юкрейн –
Пилипенко С.В». 

Перші калібровки для холодної пілігрімової прокатки труб були 
запропоновані в 1937 році П.Т. Ємельяненко. Розгортка рівчака калібрів по 
гребню була виконана за прямолінійним законом і представляла пряму лінію.  

Пізніше калібровку цього типу вдосконалили, замінивши пряму лінію 
розгортки гребня ламаною, що складається з трьох - п'яти ділянок, однак 
характер розподілу обтиснень залишився колишнім. 

Результати використання конічних калібровок інструмента показали, 
що підвищення ефективності пільгерного процесу можна досягти шляхом 
створення такого розподілу обтиснень по довжині робочого конуса, яке 
відповідало б зміні властивостей металу по довжині робочого конуса. 

Тобто з’явилися калібровки другого покоління, де лінія розгортки 
гребня рівчака була замінена плавною кривою. Типові представники таких 
методик – методика калібровки «НИТИ-НТЗ» і калібровка «МИСиС», а також 
вдосконалена методика «ВНІТІ-ПНТЗ». 

Розвиток методик калібровок йде і в сучасній науці, і практиці, і це 
пов’язано з новими видами станів ХПТ, новим обладнанням для 
виготовлення інструменту, а також з використанням сучасних ІТ-технологій 
та програмних середовищ для аналізу осередка деформації та деформації на 
робочому конусі труби. 

Пошук шляхів усунення недоліків калібровок другого покоління 
привели до створення калібровок третього покоління. Їх відмінна риса - 
криволінійна форма розгортки гребня рівчака і криволінійна форма твірної 
оправки. Вимоги до калібровки третього покоління: 
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1. На більшій частині обтискної зони за умови constk
xD

xt 







ln

ln
, що 

дозволить краще використовувати ресурс пластичності металу. 
2. Величина зони вільного редукування скорочується до мінімуму, що 

покращить якість внутрішньої поверхні труб. 
3. Конусність рівчака і оправки в передвідділочній зоні зменшити до 

можливого мінімуму, що підвищить точність труб і продуктивність стана (рис. 1).  

 
 

Рисунок 1 – Порівняння розрахункових даних отриманих за допомогою 
програми, за даними, прийнятими на виробництві 

 

Так відомі сучасні методики науковців Державного підприємства 
«Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут трубної 
промисловості ім. Я.Ю. Осади» – Г.В. Вольфовича, М.В. Попова, З.А. Коффа, 
О.А. Семенова, В.Ф. Фролова, науковців трубних підприємств України і 
НМетАУ  – В.М. Данченко, Я.В. Фролова, Л.В. Тимошенко, С.В. Пилипенко, 
А.А. Терещенко, С.Н. Кекуха, «ВНІІМЕТМАШ» - А.В. Чекулаєва,   
«РОСНІТІ»  - В.Г. Міронова, та багато інших. 

В практиці відомо два типи калібровок, які задовольняють всім умовам 
і широко використовуються в сучасному виробництві, це калібровка фірми 
Mannesmann-Meer (SMS-Meer) [1], і калібровка пропорційних обтиснень – 
КПО, яка розроблена в Трубному інституті (Дніпро) [2]. 

Математична задача розрахунку калібровок зводиться до побудови 

залежностей твірної калібру  xD  і оправки  xd , де x  – повздовжня 

координата на обтискній ділянці 0l , які задовольняють граничним умовам і 

деяким критеріям. Граничні умови задовольняють прокатку труб потрібного 
розміру: 
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  00 DD  ;     lSdD  0200 ;   tDlD 0 ;   tt SDlD 20  , 
 

де 0D , 0S , tD , tS  - вихідні і кінцеві розміри труби; l  - зазор для введення 

оправки. 
 
В роботі, що представлена, по відомим методикам розроблено 

програмне забезпечення, виконаний аналіз та порівняння результатів 
розрахунків по наведеним методикам. 

Розглянуті 3 методики розрахунку калібрування прокатного 
інструменту, які відносяться до 3-го покоління: SMS MEER [1],  КПО-ВНІТІ 
[2], методика Сентравис - НМетАУ, розроблена і впроваджена С.В. 
Пилипенко [3]. Методики призначені для виробництва труб різного 
сортаменту, зроблені приблизні розрахунки. 

В таблиці 1 – результати розрахунків за методико КПО-ВНІТІ, на 
рисунку 1 порівняння результатів розрахунків змін товщини стінки робочого 
конусу у контрольних перетинах за методикою калібрування SMS-Meer з 
даними отриманими на ПрАТ «СЕНТРАВИС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», 
(рисунок 1), маршрут 32 × 5 – 16 × 3 для стана ХПТ 32. 

Висновок 
Виконано порівняльний аналітичний та графічний аналіз результатів 

розрахунків, який підтверджує корисність розрахунків за методиками SMS-
Meer та КПО-ВНІТІ Розроблену програму можна запропонувати для 
впровадження в діюче виробництво. 

Посилання 
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АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ ДАНИХ 
ЩОДО РОЗРОБКИ І ПРОМИСЛОВОГО ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 
ВИРОБНИЦТВА  МАРГАНЦЕВОГО АГЛОМЕРАТУ З ЗАЛУЧЕННЯМ  

В АГЛОШИХТУ КОНЦЕНТРАТУ МАГНІТНОГО ЗБАГАЧЕННЯ 
ШЛАМІВ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ШЛАМОНАКОПИЧУВАЧІВ 

 
Магістрантка Л.В. Гібало 

Керівник –  проф., докт. техн. наук М.І. Гасик  
Національна металургійна академія України, м. Дніпро, Україна 

 
«Бесполезна нам наука, коль творим не то,что надо,  

посуди, – какая польза от закопанного клада». 
Шота Руставели.  

«Витязь в тигровой шкуре» 

 В загальної структурі феросплавів – комплексних розкислювачів и 
легуючих для сталеплавильної промисловості, що виробляються у світі, 
марганцеві феросплави по тоннажу їх виплавки і питомих витрат при 
виробництві сталі у конвертерах і  електродугових печах посідають провідне 
місце. Потреби в марганцевих феросплавах світової  сталеплавильної 
індустрії практично пропорційно збільшуються.  

Згідно проектних прогнозів  на найближчі 10–15 років виплавка сталі у 
світі в 2030 р. досягне 2290 млн. т. Інтеграція України у Європейські та 
Світові ринки мінеральної сировини обумовлює істотне підвищення  
виробництва марганцевої рудим з надр і якості  концентратів, що 
утворюються на заключних стадіях збагачення вихідної руди. Поряд з цим  
актуальною задачею є розробка та впровадження технології підвищення 
корисного вилучення марганцю із руди в товарні марганцеві концентрати при 
її збагаченні, що  зменшує втрат марганцю зі шламами збагачення руди. За 
роки інтенсивної розробки  покрадів марганцевої руди на одному із 
найбільшому родовищі її у Нікопольському марганцеворудному басейні та  
виробничих потужностей збагачення видобутої  в кар’єрах руди на АТ 
Покровському ГЗК у шламонакопичувачах заскладовано 129 млн. т шламів, у 
тому числі 63 млн. т з вмістом марганцю 12,8 % (шламонакопичувач «Криві 
Луки») і 65,6 млн. т з 11,9 %  марганцю у шламонакопичувачі «ЧЗФ». В 
останні роки на АТ ПГЗК в умовах  БЗАФ розроблена і впроваджена 
інноваційна технологія високо інтенсивної магнітної мокрої сепарації шламу 
(ВММСШ) відпрацьованих шламонакопичувачів з виробництвом 
марганцевого концентрату з вмістом 37,5 % Mn. По вмісту марганцю 
концентрат відповідає вимогам  до концентрату 2-го сорту, який виробляється 
збагаченням марганцевої руди, яку видобувають у кар’єрах АТ ПГЗК. З 
залученням марганцевого концентрату ВММСШ на БЗАФ розроблено і 
впроваджено технологію виробництва марганцевого агломерату на 
агломашині К 4-50, який поставляється на АТ ЗФЗ и АТ НЗФ для 
виробництва марганцевих феросплавів. Головною частиною магістерської 



Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
18 грудня 2019 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 43

випускної роботи, яка находиться на стадії її розробки і підготовки до 
захисту, окрім наведеного вище аналізу є узагальнення і аналіз теоретичних 
положень відносно процесів як на стадії виробництва марганцевого 
концентрату, так і при агломераційної стадії технологічної схеми, з 
вирішенням задач екологічного характеру, щодо створення умов  с т а л о г о   
р о з в и т к у  БЗАФ  як складової частини АТ ПГЗК. 

Таким чином, розроблені і впроваджені у виробництво агломерату 
марганцеві концентрати збагаченням шламів відпрацьованих 
шламонакопичувачів засвідчують, що наука, на основі якої створені 
технології, саме та «… что надо», оскільки дозволила  із  використанням 
«закопанного клада» – марганцевого шлама, ефективно виробляти марганцеві 
концентрати і агломерат для виплавки марганцевих феросплавів з суттєвою 
економією марганцевої руди. 

Посилання 
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Одной из важнейших проблем металлургии является постоянный рост 
требований к качеству выплавляемого металла и, особенно, при производстве 
низкоуглеродистых марок сталей.  
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В малоуглеродистой легированной алюминием стали (содержание Alкр 
не менее 0,02 %) неметаллические включения представлены в виде 
недеформирующихся частиц корунда (Al2O3). Их количество зависит от 
содержания кислорода в конечном металле и последующей степени удаления 
продуктов раскисления. Проблема осложняется тем, что при использовании 
осаждающего способа раскисления в металле всегда остается определенное 
количество неметаллических включений (НВ) [1,2].  

Поэтому получить низкоуглеродистую качественную сталь с 
регламентированным содержанием растворенного кислорода и 
неметаллических включений в большегрузных конвертерах с верхней 
продувкой без широкого использования современных средств внепечной 
обработки не представляется возможным. 

Следует отметить, что получение низкоуглеродистой стали чистой по 
НВ достаточно сложная задача даже при использовании циркуляционного 
вакуумирования. Еще сложнее она становится на предприятиях, 
оборудованных ковшевыми вакууматорами камерного типа (VD). 

В работе представлены результаты анализа окисленности конечного 
металла при выплавке низкоуглеродистой стали в большегрузных 
конвертерах верхнего дутья. Исследования проводили в условиях 350-т 
конвертеров комбината «Азовсталь». Внепечная обработка на комбинате 
проводится на установках «печь-ковш» и вакууматорах VD.  Активность 
кислорода в металле определяли с помощью зонда - активометра Celox 
бельгийской фирмы Heraeus. В процессе исследования были 
проанализированы результаты контроля окисленности металла в конце 
продувки более 200 плавок текущего производства.  

Основное влияние на окисленность металла в процессе 
конвертирования оказывает углерод. Как показали результаты анализа, в 
зависимости от содержания углерода в металле  активность  кислорода в 
конце рафинирования изменяется в широких пределах (420-1160 ppm). 

При этом, более половины плавок текущего производства в конце 
продувки имеют активность кислорода в диапазоне 700-800 ppm. В 2019 г. 
доля плавок с активностью кислорода более 800 ppm возросла почти в три 
раза. Как правило,  это плавки с остановкой продувки при содержании 
углерода менее 0,05%.  

Установлено влияние передува ванны на окисленность конечного 
металла. Так, например, при содержании углерода на повалке 0,06-0,08 % 
окисленность конечного металла была относительно стабильной и составляла 
580-660 ppm.  

При содержании углерода менее 0,05 % наблюдался значительный 
разброс данных. Диапазон изменения активности кислорода на таких плавках 
составляет 620-1160 ppm при среднем значении параметра 820 ppm. 
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При сливе металла из конвертера такой углерод не предохраняет металл 
от вторичного окисления и  значительно усложняет технологию раскисления 
стали. Повышается угар раскислителей и, соответственно, объём 
образующихся неметаллических включений. 

Для предприятий Метинвеста технология вакуум-углеродного 
раскисления в настоящее время находится в стадии отработки.  

На примере низкоуглеродистой низкокремнистой стали  SAE 1006 нами 
были исследованы два варианта раскисления металла: 

1 – Сравнительная технология включает  остановку продувки металла 
при содержании углерода 0,04-0,05%; дальнейшее раскислении в сталь-ковше 
марганцем и частично алюминием до содержания кислорода в металле 150-
300 ppm. Окончательное раскисление металла  производится  на АКП. 

2 – Опытный вариант предусматривал  остановку продувки металла на 
содержании углерода 0,07-0,08% и частичное раскисление в сталь-ковше до 
содержания кислорода 250-400 ppm. Обработку металла на VD методом  
вакуум-углеродного раскисления с последующей передачей металла на АКП. 

Об эффективности технологии раскисления судили по удельному 
расходу алюминия на плавку и косвенно -  по разности содержании в металле 
общего и кислоторастворимого алюминия ΔAl = (Alобщ -  Alк.р.).  

Согласно анализу, использование технологии вакуум- углеродного 
раскисления позволило за счет повышения степени усвоения алюминия 
снизить его расход в среднем на 0,34 кг/т стали. При этом, на опытных 
плавках средний расход алюминия составил 2,52 кг/т стали при ΔAl =0,06-
0,07%.  На сравнительных плавках удельный расход алюминия составил – 
2,86 кг/т стал, а ΔAl = 0,07-0,10%.  

Выводы 
Технология вакуум-углеродного раскисления достаточно эффективна, 

но требует более детального изучения в контексте отработки начальных 
условий (содержание углерода на повалке и степени раскисления металла в 
сталь-ковше), а также режимов вакуумирования (глубина вакуума и 
продолжительность продувки аргоном). 
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Традиційна технологічна схема отримання низьковуглецевих сплавів 
марганцю з вітчизняних руд та концентратів силікотермічним методом 
передбачає стадію попередньої електрометалургійної  дефосфорації – 
виплавку малофосфористого шлаку (МФШ) [1–2]. Це обумовлено тим, що 
вітчизняні руди характеризуються низьким вмістом марганцю (21–32 %) та 
високою концентрацією фосфору (0,13–0,21 %) та кремнезему (38–40 %). В 
той же час відомі у світі виробники марганцевих феросплавів (Норвегія, 
Японія, ПАР, Бразилія та інші)  використовують високоякісні руди (40–53 % 
Mn; 0,02–0,12 % Р; 2–10 % SiO2; 8–15 % СаО), що забезпечує низькі витрати 
електроенергії та сировини. Треба відмітити, що високий модуль кремнезему 
в МФШ = nSiO2/nMnO (0,64–0,74) та низький  модуль основності MB = 
(nCaO+nMgO)/nSiO2 (0,35–0,38) в порівняні з імпортними рудами (МВ = 1,34–
2,1) викликає додатково високі витрати вапна для підвищення вилучення 
марганцю та призводить до підвищеної витрати електроенергії. 
Співвідношення основних та кислотних оксидів в початковій марганцевій 
сировині визначає шлаковий режим процесу та в значній мірі фізико-хімічні 
умови отримання середньо вуглецевого феромарганцю. 

Аналіз відновлення оксидів марганцю, які є стійкими при температурах 
феросплавного виробництва, свідчить, що тепловий ефект реакцій взаємодії 
гаусманіту з кремнієм значно вище ніж з манганозитом. Проведені 
обчислення та дослідження дозволяють зробити  висновки, що використання 
в якості оксидної складової шихти високоосновної та високоокисленої 
марганцевої сировини замість МФШ приведе до зниження  кількісної 
присадки вапна та підвищення вилучення марганцю. 

На АТ НЗФ [3]  випробувана технологія виробництва середньо 
вуглецевого феромарганцю з використанням високоосновної марганцевої 
руди (41,4 % Mn; 6,2 % Fe; 5,0 % SiO2; 11,8 % СаО; 1,8 % MgO; 0,05 % Р) та 
отримано стандартний сплав: 88,4 % Mn; 2,5 % Si; 1,5 % С; 0,31 % Р при 13,5 
% Mn у шлаку та основності шлаку МВ = 1,64. Вилучення марганцю склало 
70,1 %, витрати електроенергії 1950 кВт.г/т проти 67,8 % та 2800 кВт.г/т. При 
цьому витрата вапна знизилася до 560 кг/т  сплаву проти 930 кг/т в порівнянні 
з базовою технологією. 

Проведені промислові випробування показали, що  технологія 
отримання середньовуглецевого феромарганцю з використанням 
високоокисленої та високоосновної марганцевої сировини дозволяє суттєво  
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підвищити техніко-економічні показники та зменшити пило газові викиди у 
навколишнє середовище. 
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Вирішенню проблем утилізації гальваношламів варто приділити 
увагу,так як гальванічні виробництва по ступеню негативного впливу на 
навколишнє середовище займають одне з перших місць серед інших [1]. Вони 
містять іони важких металів, які мають токсичний, канцерогенний і 
мутагенний вплив на навколишнє середовище [2]. Небажання підприємств 
влаштовувати власні локальні очисні споруди для попереднього очищення 
виробничих стічних вод, особливо концентрованих стоків обумовлює їх 
кількість. Але іони важких металів можуть стати джерелом отримання цінних 
компонентів. Виснаження природних ресурсів призводить до поступового і 
неухильного збільшення вартості останніх [3]. 

Метою роботи є вивчення перспектив вибору способу обробки 
гальваношламів для подальшого використання. Порівняння хімічних та 
економічних показників методів утилізації, співставлення властивостей з 
метою виявлення якісних і кількісних відмінностей.  

Іономембранна очистка стічних вод від солей важких, лужних і 
лужноземельних металів, вільних мінеральних кислот і лугів а також деяких 
органічних речовин використовується для переробки гальваношламів. 
Мембранні технології дозволяють провести досить високу очистку 
промислових вод від забруднень (Табл. 1). Характеристики таких процесів 
залежать від розмірів пор мембран (0,0001 – 4 мкм) та робочого тиску (2 – 70 
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бар). Неможливість відокремити одержані метали є вагомим недоліком такого 
способу. Нейтралізація стічних води при очищенні відбувається 
видалення з них як вільних кислот і основ, так і іонів важких металів, в 
результаті їх хімічного перетворення в малорозчинні або нерозчинні 
сполуки. Для прискорення очищення стічних вод рекомендується 
додавати до них синтетичний полікарбонат (у вигляді 0.1%- розчину) в 
дозі 2-3 мг/л стічних вод. 

Таблиця 1. Вміст металів залежно від фракцій гальваношламу 

Хімічний елемент Mg Al Ca Fe Cr Mn Na 
‹25 мм 3,52 4,45 6,45 3,05 0,25 0,21 0,57Масова частка 

металу по 
фракціях, % 

›25 мм 3,17 8,96 8,92 7,08 0,63 0,43 0,01

Електрохімічна очистка стічних вод має достатньо високий ступінь 
очищення від наявних в них іонів важких металів, це досягається при 
вихідній величині pH (Табл. 2), яка характерна для початку утворення 
відповідних гідроксидів металів, а також при умові переходу в розчин певної 
кількості іонів Мeп+ . Ступінь електрохімічної очистки становить 90-95%.  

Таблиця 2. Залежність кислотності середовища від іону металу 
відповідного гідроксиду 

Іон металу Fe(II) Fe(III) Ni(II) Zn(II) Cr(III) Cu(II)
Кислотність 

середовища, рН
 

5,4 
 

2,2 
 

7,2 
 

5,3 
 

5,4 
 

5,4 
 
 

Більш сучасним і раціональним є проведення утилізації в дві стадії: на 
першій стадії реалізувати відбіркове вилучення важких металів які в 
перспективі використовуються для виготовленні металів і сплавів, пігментів-
наповнювачів, скловиробів, каталізаторів; а на другій - реалізується 
утилізацію порожніх шламів, які використовуються при виготовленні 
будівельних матеріалів, дорожнього покриття та інше. 

Великий вміст сполук кальцію і кремнію в складі гальваношламів дозволяє 
застосовувати їх як добавки - наповнювачі в будівельні матеріали. 
Перспективною є можливість виготовлення на їх основі керамічних фільтрів-
мембран, які мають властивості специфічної іонної селективності при вилученні 
важких металів з промивних і стічних вод гальванічних виробництв. 
 Досить оптимальна технологія, основана на способі алюмотермії: він не 
потребує важкого устаткування, допоміжних джерел енергії, має високий 
показник продуктивності. Продукти алюмотермічного відновлення можуть 
використовуватися в промисловому виробництві: металевий злиток – в 
металургійному і ливарному, шлак при умові високого вмісту Al2O3- у 
виробництві абразиву, цементу або гравію. 
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Висновки: 
1. Доведено, що існують техногенні й екологічні ризики використання 

різних способів переробки гальваношламів, але при належної безпеці 
можна здобути технічний та економічний виграш.  

2. При виборі оптимального способу обробки гальваношламів одержані 
компоненти можуть знайти широке застосування для виготовлення 
товарів народного споживання. 
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ПРИ ВИКОНАННІ ВІДДІЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ДЕТАЛЕЙ  
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Формоутворення металевих деталей замка «блискавка» відбувається 
шляхом лиття [1]. Таким чином, утворюються ливникові системи, які 
складаються з самого ливника та певної кількості (від двох до тридцяти) 
деталей, що з’єднані з ливником. В подальших етапах обробки деталі 
необхідно відділити від ливників. У місцях з’єднання деталей з ливником 
утворюється найменша площа поперечного перерізу ливникової системи для 
зручного відділення деталей від ливників. Такі типи деталей на деяких 
підприємствах відділяються від ливників за допомогою ручної праці, що є 
низькопродуктивним та дуже затратним процесом. На інших підприємствах 
використовується процес масового відділення деталей від ливників, зазвичай, 
в середині обертальних ємкостей [2, 3]. Однак, обробка в машинах, робочі 
ємкості яких виконують обертальний рух низькопродуктивна [4], на неї 
витрачається значна частина технологічного часу. 

Скоротити час, що витрачається на відділення металевих деталей замка 
«блискавка» від ливників можна за рахунок підвищення інтенсивності 
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переміщення робочого масиву. Підвищення інтенсивності переміщення 
робочого масиву можна досягнути за рахунок використання обладнання [5, 6] 
в якому робоча ємкість виконує складний просторовий рух. 
 Однак, на сьогоднішній день практично відсутні будь-які настанови щодо 
відділення металевих деталей замка «блискавка» від ливників в машині, робоча 
ємкість якої виконує складний просторовий рух. Таким чином, прогнозування 
технологічного результату на стадії проектування, при виконанні відповідних 
технологічний операцій, є актуальною задачею на сьогоднішній день. 

Процес відділення деталей від ливників відбувається при їх відносному 
переміщенні в середині робочої ємкості, що виконує складний просторовий 
рух. Ливникові системи, переміщаючись в середині ємкості, вдаряються об її 
стінки, внаслідок чого відбувається руйнування ливникової системи в тих 
місцях, де ливникова система утворює найменший поперечний переріз. В 
залежності від кутової швидкості ведучого валу машини в середині ємкості 
може реалізуватися каскадний, змішаний або водоспадний режими руху 
робочого масиву. На рис. 1 представлено різні типи ливникових систем замка 
«блискавка» до та після виконання технологічної операції. 

 
Рисунок 1 – деталі замка «блискавка» до та після початку обробки 

 
В машині, ємкість якої виконує складний просторовий рух, робочий 

(оброблювані деталі), найбільш інтенсивно переміщається вздовж осі ємкості 
X. Відділення деталей від ливників буде відбуватися в той час, коли робочий 
масив вдарятиметься об один з торців ємкості, що розташований нижче по 
відношенню до протилежного. Таким чином, розглядали переміщення 
робочого масиву лише вздовж осі X ємкості. 

Розглянемо переміщення робочого масиву між протилежними торцями 
ємкості при реалізації різних режимів руху. При водоспадному режимі руху 
деталі будуть знаходитися у стані вільного польоту. Оброблювані деталі, при 
їх вільному польоті вздовж осі ємкості X будуть переміщатися, як єдиний 
масив фактично під дією двох сил – сили інерції Fін та сили тяжіння G. При 
каскадному режимі руху буде виникати ще й сила тертя Fтр. при 
проковзуванні робочого масиву по внутрішній стінці робочої ємкості. 
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Розрахункова схема для визначення сил, що діють на робочий масив 
представлена на рис. 2 (а – при реалізації водоспадного режиму, б – при 
реалізації каскадного режиму руху).  

 
Рисунок 2 – розрахункова схема для визначення сил, що діють на 

робочий масив 

Силу інерції можна визначити наступним чином: 
,. maFін          (1) 

де a – прискорення, з яким переміщається робочий масив в середині ємкості. 
В роботі [7] встановлено, що прискорення переміщення робочого масиву 
відповідає максимальному прискоренню, з яким переміщався центр торця 
ємкості безпосередньо перед різким його сповільненням. Прискорення торця 
ємкості для «базової» конструкції машини можна визначити наступним 
чином: 

  ,0036,0
2

una ведуч        (2) 
де ωведуч – розрахункова кутова швидкість ведучого валу машини; u − 
коефіцієнт, що характеризує відношення одиниці повного прискорення до 
одиниці кутової швидкості, u=9,52 [м/радˑс]; n – масштабний коефіцієнт 
«базової» конструкції машини. 
 Вираз (1), з урахуванням рівняння (2), матиме вигляд: 

,)(0036,0 2
. unmF ведуч

ін         (3) 

 Сила тяжіння робочого масиву визначається як: 

,mgG                (4) 

де g – прискорення вільного падіння. 
Оскільки розглядали переміщення масиву вздовж вісі ємкості Х, то 

приймали до уваги лише відповідну складову сили тяжіння Gх: 
 

,sinmgGх          (5) 
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де α – кут нахилу осі робочої ємкості до горизонтальної площини, в базовій 
конструкції машини [12] кут α становить 54°. 

Сила тертя Fтр. буде залежати від реалізації відповідного режиму руху 
робочого масиву. При реалізації водоспадного режиму руху вплив роботи 
сили тертя буде виключений, Fтр.=0. При каскадному режимі руху увесь 
робочий масив, при переміщенні між торцями, проковзує по поверхні робочої 
ємкості, сила тертя визначатиметься наступним чином: 

 ,cos. fmgFтр                           (6) 

де f – коефіцієнт тертя ковзання. Експериментальним шляхом було 
встановлено даний коефіцієнт тертя ковзання f≈0,38. 

Відомо [8], що при змішаному режимі рух приблизно половина 
робочого масиву буде знаходитися у стані вільного польоту, а інша половина 
буде переміщатися між торцями, проковзуючи по внутрішній поверхні 
робочої ємкості.  

В зв’язку з цим, у вираз (6) додамо коефіцієнт μ відповідності режиму 
руху робочого масиву. Для водоспадного режиму рух – μ=0, для каскадного – 
μ=1, для змішаного – μ=0,5. Запишемо вираз (6) з урахуванням коефіцієнту μ: 

 ,cos. fmgFтр                           (7) 

 Таким чином, на основі рівнянь (3), (5) та (7), з урахуванням 
геометричних параметрів конструкції машини, кутової швидкості ведучого 
валу та в залежності від відповідного режиму руху, можна розрахувати сили, 
під дією яких переміщатиметься робочий масив. Дані рівняння можуть бути 
використані при подальших дослідженнях технологічного процесу відділення 
«металевих деталей «замка» блискавка від ливників.  

Висновки 
1. Отримано вирази для розрахунку сил, що забезпечують переміщення 

робочого масиву, при реалізації відділення металевих деталей замка 
«блискавка» від ливників в середині ємкостей, що виконують складний 
просторовий рух; 

2. Встановлено, що сила тертя між робочим масивом та стінками 
робочої ємкості виникає лише у випадку реалізації каскадного та частково 
водоспадного режимів руху. 
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Дана робота присвячена аналізу типових видів змішуючого 
устаткування, вибір якого є доцільним та своєчасним, так як процес 
змішування є початковим етапом підготовки шихтових матеріалів для 
подальшого використання (агломерація, коксування) та транспортуванні. 
Гомогенності (однорідності) суміші безпосередньо впливає ефективність 
процесів агломерації чи коксування, а саме на затрату електроенергії на 
роботу з сумішшю та надійність обладнання, яке транспортує суміш до 
споживача.  

Для отримання металів та сплавів потрібного хімічного складу 
застосовують вихідні матеріали. Такі матеріали називаються шихтовими, а їх 
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суміш шихтою. При довгих перевезеннях сипкі компоненти шихти (вугіль, 
руда, рудні концентрати, флюси) мають здатність злежуватись та змерзатись. 
Капілярна природна волога, наявність якої обумовлена фізичними 
властивостями компонентів шихти, має здатність до переходу в твердий 
агрегатний стан в холодну пору року, внаслідок чого сипкі компоненти 
утворюють важкодробимі ущільнені маси, що приводять до погіршення 
вантажних робіт та додаткових витрат на підготовку суміші. 

В існуючих схемах виробництва агломерату та окатишів на ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг» загалом використовують барабанні змішувачі, з 
[1] відомо, що данні змішувачі не забезпечують гомогенність суміші на 
рекомендованому рівні 95%. Тому можна виділити те, що вдосконалення 
змішувачів, як базисного устаткування для підготовки компонентів шихти, є 
перспективним шляхом в питаннях підвищення ефективності 
агломераційного та коксохімічного виробництва. Саме операція змішування 
являється початковою, адже за нею тягнеться подальший технологічний цикл, 
для якого є характерним використання складного устаткування. Таке 
устаткування схильне до постійного зносу внаслідок безперервного тертя при 
транспортуванні шихтової суміші. 

Змішування шихти забезпечує однорідність агломерату, воно може 
відбуватись так би мовити випадково при перевантаженнях шихти з стрічки 
на стрічку конвеєрів, в потоках та в спеціальних змішувальних пристроях. 
Примусово змішування відбувається в спеціальному устаткування. 

 Згідно з дослідженнями Макарова Ю.І., Гусева Ю.І., Карасева І.Н., 
Кольман-Иванова Е.Е., Макевніна М.П. та Рассказова Н.І. змішувачі 
класифікуються по наступним ознакам [2,3]: агрегатний стан робочої 
сировини (сипкі матеріали, пасти, високов’язкі полімери, гуми); протікання 
процесу змішування в часі (періодичної та безперервної дії); природа 
силового впливу на частки суміші (гравітаційні, відцентрові, пневматичні, 
електромагнітні змішувачі); механіка переміщення часток суміші 
(циркуляційні змішувачі, змішувачі об’ємного змішування, дифузійне 
змішування, прямоточні змішувачі);  спосіб керування (змішувачі з 
ручним та автоматичним керуванням). 

Загальна класифікація змішувачів для мінеральної сировини 
представлена на рис. 1. 

Для порівняльної оцінки змішувачів основними характеристиками 
служать такі характеристики, як ефективність змішування та інтенсивність дії 
змішувача. 

Ефективністю змішування являється якість проведення процесу 
змішування. Залежно від мети змішування якість може бути виражена: 
ступенем рівномірності розподілу твердої фази в обсязі апарату; відношенням 
коефіцієнтів тепло- або масообміну при змішуванні. 

Для підвищення ефективності технології підготовки шихти в 
агломераційному та коксохімічному виробництві необхідно використовувати 
змішувачі безперервної дії, які, на відміну від змішувачів періодичної дії, 
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мають ряд переваг, таких як висока продуктивність, можливість повної 
автоматизації процесу приготування суміші, внаслідок чого композиції 
виходять однорідними та високої якості. 

 

 
 

Рис. 1 – Класифікація змішувачів для мінеральної сировини [2,3] 
 
Серед різноманіття конструкцій змішувачів твердих, сипких матеріалів 

низької та середньої міцності можна виділити роторний змішувач. Даний тип 
устаткування має функцію одночасного розпушення та змішування 
компонентів суміші. Відмінність полягає в розміщені валу та руху потоку 
матеріалу відносно осі валу. 

В математичному описі для даної конструкції роторного змішувача не існує 
науково-обґрунтованих результатів в питаннях підготовки гомогенної суміші. На 
даний час при математичному описі роботи роторного змішувача, аналіз 
приводить до використання теорії подоби, що є досить важким та трудомістким 
методом. Тому доцільніше використовувати експериментальний метод для опису 
робочого процесу змішування в роторному змішувачі. 

Висновки: 
Ефективність змішування залежить не тільки від конструкції змішувача, 

але й від величини енергії, яка була витрачена на отримання готової суміші 
(шихти). 

З аналізу найбільш поширених класичних концептуальних робіт можна 
зробити висновок, що теоретичним підґрунтям створення та розвитку 
змішувальної техніки для компонентів вугільної шихти є використання 
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устаткування з одночасною функцією розпушення та змішування 
компонентів суміші; 

Існуючі змішувачі безперервної дії не задовольняють вимогам 
запропонованої технології виробництва високоякісної суміші вугільної 
шихти, тому актуальним є вдосконалення старих або пошук нових технічних 
рішень в традиційних конструкціях змішуючого устаткування; 

Для створення  ефективного змішувального пристрою, що відповідає 
технологічним вимогам виробництва вугільної шихти, прототипом може 
служити технічне рішення, засноване на  принципі роботи роторного 
змішувача безперервної дії з гнучким тросовим ротором. 
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В даній роботі проведено аналіз обладнання для змішування шихтових 
матеріалів, які найбільш відповідають умовам існуючих технологічних схем та 
концепцій розвитку сучасних металургійних підприємств. На відміну від 
традиційних конструкцій змішувачів (барабанні, гравітаційні, віброзмішувачі) 
роторні мають ряд переваг, основні з яких: більш висока ефективність 
змішування, відсутність значних динамічних навантажень; можливість 
впровадження в діючі технологічні схеми з мінімальними затратами. До недоліків 
роторних змішувачів можна віднести: необхідність використання допоміжного 
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обладнання для транспортування матеріалу; 
значні витрати електроенергії на 
переміщення змішуваного матеріалу в 
порожнині робочої камери. . 

Однією з перспективних конструкцій 
є роторний вертикальний двохвальний 
змішувач німецької компанії Amixon 
(рис. 1), який може використовувати для 
сухого порошку, вологих суспензій, а 
також для рідин та паст.  

Змішувач складається з корпусу 1, 
який має геометричну форму двох 
порожнистих, сполучних циліндрів, що 
утворюють в основі форму вісімки. В верхній 
частині корпусу 1 розміщені вхідний кутовий 
патрубок 2 та ряд прямих патрубків 3, 
кількість яких обумовлена кількістю 
компонентів суміші. В середині розміщено 
два вали 4 з спіральною змішувальною 
лопаткою 5 (ротор), вали встановлюються 
співвісно до осей циліндрів корпусу, 
зовнішній діаметр яких обирається таким чином, щоб уникнути їх зіткнення один 
об інший в процесі змішування. Так як форма корпусу та обертання валів 
передбачає виникнення відцентрової сили, яка спонукає більш важкі частини 
суміші відкидуватись та накопичуватись біля стінки корпусу, виробником 
передбачені додаткові швидкісні різальні ротори (зірочки) 6. При необхідності в 
нижній частині корпусу встановлено сопло 7 для зрошування суміші. 
Обслуговування та очистка виконується через монтажний люк 8. 
Розвантажування суміші відбувається через вихідний патрубок 9. Привод валів 4 
та зірочок 6 здійснюється двигунами 10 та 11 відповідно [1]. 

Вертикальний двохвальний змішувач типу HM компанії Amixon працює 
наступним чином. Матеріали суміші поступають до корпусу 1 через патрубки 
2 та 3 вільно спадаючі на вали 4, які приводять в рух електричні двигуни 10. 
Спіральні лопатки 5 розпушують компоненти та перемішують їх. У випадку 
роботи з матеріалами, які мають масляну структуру (наприклад обмаслена 
окалина) неминуча їх коагуляція у периферійній зоні корпусу. Для розбиття 
таких накопичень використовують подрібнюючи швидкісні різальні ротори 6, 
привод яких здійснюється електричними двигунами 11. Змішана суміш 
вивантажується через вихідний патрубок 9 та транспортується на подальші 
процеси, які передбачені технологічною схемою.  

До переваг використання такого типу змішувачів можна віднеси: тривимірний 
потік змішувальних компонентів (перший потік: компоненти рухаються по спіралі 
уздовж лопатки; другий потік: компоненти відкидаються відцентровою силою до 
периферії; третій потік: компоненти рухаються вниз до зони вивантаження), який 

 
 

Рис. 1 – Принципова схема 
вертикального двохвального 
змішувача типу HM компанії 

Amixon  
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ініціюється спіральними лопатки, що обертаються за годинниковою стрілкою; 
можливість використання матеріалу з різними агрегатними станами, таких як 
порошок, вологі суспензії, рідин, пасти.  

Не зважаючи на велику кількість переваг, аналізуючи можливе 
впровадження  такого типу змішувача, можна виділити наступні недоліки: 
значні витрати електроенергії, обумовлені необхідністю використання як  
мінімум двох додаткових швидкісних різальних роторів; значні капітальні 
витрати, через потребу залучення додаткових виробничих площ, істотні 
витрати на обслуговування та ремонт; в випадку потрапляння компоненту, що 
не подрібнюється, до робочого об’єму змішувача,  можливе заклинення 
обертаючого механізму, що призведе як до непередбаченої зупинки процесу, 
так і до повного виходу з ладу агрегату. 

Для усунення вище наведених недоліків ТОВ «КВМШ плюс» спільно з 
кафедрою інжинірингу з галузевого машинобудування Криворізького 
металургійного інституту національної металургійної академії України було 
розроблено роторний змішувач з гнучким тросовим та лопатевим роторами 
(рис. 2) [2]. 

Особливістю конструкції даного роторного змішувача є те, що він 
встановлюється безпосередньо на раму стрічкового конвеєра. Змішувач 
складається з рами 1, секцій 2. Кожна секція передбачає наявність двох 
роторів, які встановлюються у підшипникових опорах 3. Привод роторів з 
гнучкими тросовими елементами 4 здійснюється від електродвигунів 5 за 
допомогою пасової передачі 6. З протилежної сторони за допомогою, вже 
іншої, пасової передачі 7 приводяться в рух лопатеві ротори 8. В якості 
ущільнення секції застосовується пластинчаста гума 9 та 10. Підтримка та 
регуляція зазору між стрічкою конвеєра та роторами здійснюється регулювальними 
гвинтами 11. З метою запобігання отримання травми від обертових частин 
бокові стінки секції закриті огорожами 12 та 13. Залежно від вимог технології, 

кількість секцій можна збільшувати 
або зменшувати.  

Принцип роботи роторного 
змішувача з гнучким тросовим 
ротором наступний: сипкий 
матеріал, що рухається на стрічці 
конвеєра, поступає в зону 
змішування (яка розташована між 
стрічкою конвеєра і робочими 
елементами ротора), де попадає 
під вплив комплексної силової дії. 
Ротор з гнучкими тросовими 
елементами 4 в кожній секції 2, 
розташований першим по напряму 
переміщення стрічки конвеєра і 
приводиться в рух електродвигуном 

 

Рис. 2 – Роторний змішувач з гнучким 
тросовим ротором у розрізі  
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5. Обертовий ротор 4 своїми гнучкими елементами, які розташовані в шаховому 
порядку для повного перекриття зони змішування, виконує комплексну дію на 
матеріал, одночасно розпушуючи і перемішуючи його. Маючи можливість зміни 
довжини гнучких тросових елементів, а також їх діаметру, можна пристосовувати 
ротор з гнучкими елементами під конкретні умови технологічного процесу. 
Рухаючись далі, матеріал попадає під дію лопатевого ротора 8, який виконує вже 
інтенсивніше змішування розпушеного матеріалу. Зазор між робочими 
елементами роторів 4, 8 і стрічкою конвеєра підтримується завдяки 
регулювальним гвинтам 11. Даний зазор забезпечує зменшення зношення стрічки 
конвеєра від дії абразивного тертя матеріалу, тим самим, підвищуючи термін її 
служби. Збільшити інтенсивність змішування такого типу устаткування можливо 
додатковою вібрацією транспортуючої стрічки. 

Використання даного типу змішувача має ряд переваг: висока ефективність 
змішування; можливість впровадження в умовах діючих конвеєрних ліній без 
істотних капітальних витрат та залучення додаткових виробничих площ; відсутність 
витрат електроенергії на переміщення змішуваного матеріалу. До недоліків можна 
віднести: необхідність в тандемній роботі з конвеєром, що обумовлює додаткові 
витратами електроенергії; маловивченість питання математичного опису взаємодії 
обертового ротору з частинками матеріалу. 

Висновки 
З проведеного аналізу використовуваних конструктивних схем 

змішувачів безперервної дії роторного типу можна зробити висновок, що 
основними тенденціями розвитку даного типу обладнання є: створення 
високопродуктивних, ефективних конструкцій з низькою питомою 
металоємністю та енергоємністю процесу змішування; об'єднання декількох 
технічних операцій (наприклад: змішування та розпушування) в одному типі 
обладнання; розробка апаратів, що не потребують великих капітальних 
витрат при їх впровадженні в існуючі технологічні процеси. 

На сьогоднішній день існуючі роботи, що описують траєкторію 
частинок матеріалу при взаємодії з ротором, з урахуванням додаткового 
вібраційного імпульсу, а також інженерні методики розрахунків 
продуктивності та енергосилових параметрів для змішувального пристрою не 
дають повної характеристики робочих процесів, які протікають в просторі 
змішуючого устаткування, що є підставою для застосування симбіозу відомих 
методів інженерних розрахунків з урахуванням маловивчених факторів. 
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На підприємствах України (заводи, що утворилися на базі Нікопольського 
Південнотрубного, Нижньодніпровський трубопрокатний, Дніпропетровський 
трубний, Артемівський завод з обробки кольорових метал лов та ін.) функціонує 
більше 200 станів ХПТ і ХПТР. Спосіб прокатки, технологія та обладнання для їх 
реалізації, надаючи взаємовплив один на одного, знаходяться в постійному 
розвитку. Так, збільшення швидкохідності станів спричинило за собою 
коригування технології прокатки у зв'язку з істотною зміною теплового балансу на 
робочому конусі. З'явилася можливість частково використовувати «ефект теплої 
деформації». При цьому прийшлося перейти до масляних МОР (мастильно-
охолоджуючих рідин) з підвищеною температурою кипіння, що значно підвищило 
технологічні можливості способу.  

Актуальними стають задачі модернізації станів ХПТР у напрямку 
розширення як їх технологічних можливостей (отримання труб сортаменту станів 
ХПТ), так і підвищення продуктивності (до 100...130 м/рік). На станах ХПТР 
кінематично реалізована можливість значного зменшення діаметра робочого 
інструменту, що дозволяє виготовляти труби зі стінкою до 0,15 мм. Зросла необхідність 
отримання дрібних партій труб широкої номенклатури, в тому числі і тонкостінних. 
У сучасній трубній промисловості набули поширення комбіновані валково-
роликові стани, що поєднують в собі переваги обох способів прокатки [1-4]. 

Для проектування ділянок холодної прокатки на станах ХПТР потрібно 
мати сучасне програмне забезпечення, за допомогою якого фахівець може 
розрахувати маршрути прокатки та технологічну карту виробництва для 
обраного сортаменту, що важливе для визначення необхідного допоміжного 
обладнання та розрахунку його кількості.  

Мета роботи – розробка програмного забезпечення технологічного 
проектування ділянки ХПТР, яке корисне фахівцям виробництва та 
дослідникам. 

Результатом аналізу режимів роботи станів ХПТР, відомих методик 
розрахунків маршрутів, узагальнення даних і виведених регресійних 
залежностей параметрів процесу, з'явилися алгоритми, за якими і розроблене 
програмне забезпечення  [5-7]. 

Розрахункова частина роботи складається з 7 основних розрахунків: 
маршруту прокатки; технологічної карти (рис. 1); калібровки роликів; 
довжини опорної планки; калібровки планки (фрагмент на рис. 2), 
енергосилових параметрів; продуктивності. 
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Рисунок 1 – Фрагмент програми розрахунку маршруту прокатки на стані 

ХПТР та технологічної карти 
 

  
Рисунок 2 - Номограма для розрахунку коефіцієнту обтиснення стінки в 
контрольних перерізах [1, 6] та приклад її застосування  розрахунку 
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Маршрут прокатки - обчислення розмірів заготовки для одержання 
заданих розмірів готової труби. Використуючі запропоновані моделі [5, 6], 
автором розроблено програми розрахунку маршруту, побудови технологічну 
карту з розрахунками витратного коефіцієнту металу (RK). Розрахунок RK 
важливий для розрахунку балансу металу на виробництві (див. рис. 1).  

Від профілю планки в більшості випадків залежить як розподіл 
енергосилових параметрів уздовж конуса деформації, так і точність труб (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Вплив довжини ділянки обтиснення на зусилля прокатки 

 

 
 

Рисунок 4 - Вплив товщини стінки заготовки на зусилля прокатки 
 

Контактний тиск при прокатці на стані ХПТР визначається за 
формулами В.В. Носаля - О.І. Целікова. Горизонтальну проекцію контактної 
поверхні визначаємо за методикою Ю.Ф. Шевакіна. У загальному випадку 
момент прокатки при прямому ході кліті визначається за формулою Ю.Ф. 
Шевакіна. З використанням отриманих даних при розрахунку енергосилових 
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параметрів процесу був проведений аналіз впливу технологічних параметрів 
на величину зусилля прокатки (рис. 3-4). 

Висновок 
Розроблені програми та розрахунки, аналітичні залежності впливу 

параметрів деформації на зусилля прокатки дають можливість іх 
використання при проектуванні ділянок роликової прокатки та вибору 
ресурсозберігаючих режимів прокатки.  
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Axial plunger pumps are one of the most common types of hydraulic 

machines. They are used both as pumps and as hydraulic motors. They are 
installed, for example, in the hydraulic systems of many excavators, the drive of 
some bulldozers, in which the control is built on the principle of a joystick and is 
carried out by axial-plunger pumps and hydraulic motors. 

Based on the operating conditions, the casing part plays the role of the 
supporting structure of the plunger pump. This part should have maximum specific 
strength, while having sufficient structural strength and heat resistance. For parts of 
this type, it is desirable to have high rates of specific strength, that is, the ratio of 
the tensile strength (yield strength) to the mass of the part should be maximum. 
This indicator is especially important in the aircraft industry, where axial plunger 
pumps can be installed. High specific strength indicators are possessed by 
aluminum and titanium alloys. It is economically feasible to use aluminum alloys 
for the body part. Among aluminum alloys, alloys based on a state diagram 
aluminum-silicon-copper possess the lowest specific gravity and sufficient strength 
and heat resistance for a given part. 

The plunger pump housing part has a rather complicated shaped shape, 
therefore it is most advisable to cast this part. Foundry technologies make it 
possible to obtain complex shaped parts with minimal tolerances for machining. 
Silumin-based aluminum alloys have very good casting properties and high flow 
point, which makes it possible to obtain high-quality shaped castings. For cast 
aluminum alloys, such characteristics as high flow point, ability to fill the casting 
mold, low tendency to the formation of shrinkage and gas voids and cracks are 
especially important. Alloy flow point is the ability of a molten metal to fill a mold 
cavity. 

The following operating conditions are met by the following alloys based on 
silumins AK5M2, AK5M, AK5M7, AK6M2, AK5m and AK5Mch. All these 
alloys belong to the group of alloys based on the aluminum-silicon-copper system. 

These alloys are characterized by high heat resistance (operating 
temperatures of 250-275°С), but they are inferior to Al-Si and Al-Si-Mg alloys in 
casting properties, corrosion resistance and tightness; do not require modification 
and crystallization under pressure. The AK5M alloy in a heat-treated state is used 
for casting medium-loaded case parts operating at elevated temperatures and 
pressures up to 23 MPa, as well as at temperatures up to 250°C 

The structural-phase analysis of the AK5M alloy can be carried out on the 
basis of the state diagram of Al-Si and Al-Si-Cu (Fig.1 and Fig.2). The aluminum-
silicon state diagram shows that Si does not form chemical compounds with AI. 
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The solubility of AI in Si is very small, so we can assume that pure Si is present in 
the AI-Si system. The solubility of Si in AI at a eutectic temperature is 1.65%, and 
at 250°C it is about 0.05%. The eutectic contains 11.7% Si and consists of a solid 
solution of silicon in aluminum (α-Al solid solution) and Si. 

Table. The chemical composition of the alloy is presented (mas.%) 

Al Si Cu Mg Fe Mn Zn Be Sn impurities Ti+Zr

90.7- 
94.15 

4.5- 5.5 1- 1.5 
0.35- 
0.6 

Up to 
1.5 

Up to 
0.5 

Up to
0.3 

Up to
0.01

Up to 
0.01 

total 1.7 <0.15

 

 
 

Figure 1 - Diagram of the aluminum - silicon state [1] 
 

 
Figure 2. - The aluminum angle of the Al-Si-Cu state diagram, and the 

AK5M alloy crystallization direction curve (red line) [2] 
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AK5M has medium strength at room and elevated temperatures. It is the 
most heat resistant among special alloys on base Al-Si. It is used without 
modification for the manufacture of light and medium loaded parts operating at 
temperatures of 250-275°C 

Silicon is one of the main alloying elements in casting silumin. Silumins 
usually contain from 5 to 14% Si, that is, several percent more or less of the 
eutectic concentration. These alloys usually have a coarse needle eutectic, and 
polyhedral primary Si crystals. In the cast state, the alloy consists mainly of 
eutectic and a certain amount of excess silicon crystals. In aluminum-based alloys, 
silicon is introduced as the main component and the alloy is additionally alloyed 
with copper, magnesium, zinc, and also transition metals of the d-subgroup with 
manganese, nickel and chromium. The resulting compounds CuAl2, Mg2Si, 
CuMgAl2 and others effectively strengthen the alloy [3]. 

The size of Si crystals in silumins practically does not change during heat 
treatment; therefore, modification is the most important method for improving its 
mechanical properties. The change is carried out by treating the liquid silumin with 
small amounts of metallic sodium or sodium salts. Upon modification, significant 
grinding of eutectic silicon particles occurs. This phenomenon is associated with 
the fact that sodium, as a surface-active element, is deposited on the faces of a 
growing silicon crystal and blocks its growth. 

The second main alloying element of the AK5M alloy is copper. Thanks to 
this element, the alloy hardens during thermal aging. As a result of thermal aging, 
after quenching from temperatures of 500-5200С, CuAl2 intermetallic compounds 
with a high degree of dispersion are released from the saturated aluminum solid 
solution. This process occurs in several stages with the formation of intermediate 
structures in the form of Guinier-Preston zones [3]. These zones are characterized 
by a coherent type of coupling between the CuAl2 crystal lattice (Ө-phase) and the 
crystal lattice of the aluminum matrix and uniform distribution over the volume of 
aluminum grains. With insufficiently fast crystallization of the casting, the 
formation of a stable fusible triple eutectic (α-Al + Si + CuAl2) is possible in 
accordance with the Al-Si-Cu diagram and the scheme shown in Fig. 2. 
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Прошивка суцільних заготовок є основною і найбільш відповідальною 
операцією при виготовленні труб. Як правило, дефекти трубної заготовки при 
подальшій її обробці тиском не усуваються на подальших станах і складають 
зрештою переважну частину дефектів готових труб трубопрокатного 
походження. У зв'язку з цим на ТПА, що включає прошивний стан, процес 
прошивки з погляду якості труб вважається найбільш відповідальним. 

Основним технологічним інструментом при виробництві порожнистих 
заготовок є прошивна оправка (рисунок 1). Вона забезпечує отримання 
порожнистої заготовки, з якої на наступних станах розкатки, прокатки, 
редукування, правки і калібровки виходить безшовна труба. 

 

 
 

Рисунок 1 – Оправка прошивного стана 
 

Розглянемо основні фактори, що визначають утворення центрального 
руйнування металу при прошивці [1-3]: 

1. Природна пластичність металу - характеризується хімічним складом і 
якістю виплавки металу, а також його структурним станом залежно від 
температури і часу нагріву заготовки. 

Регульованим і найбільш впливовим фактором трубопрокатного 
виробництва є температура нагріву. Прошивку слід вести при оптимальній 
температурі, яка забезпечить максимальну пластичність. Оптимальну 
температуру нагріву для процесу прошивки визначають за допомогою методу 
кінцевих елементів. Графік залежності критичного обтиснення εкр від 
температури нагріву t0 представлений на рисунку 2, звідки видно, що 
оптимальна температура нагріву для сталі 20 складає 1200-1220С. 

2. Фактор деформації.  
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Ступінь нерівномірності деформації визначається частковим 
обтиснення за півоберта заготовки. На рисунку 3 показано, що чим менше 
часткове обтиснення Δr, тим більша нерівномірність деформації. 
Нерівномірність деформації викликає в центральній зоні заготовки 
несприятливу схему напруженого стану з поперечним розтягуючим 
напруженням, величина якої тим більше, чим більше нерівномірність 
деформації. 

 

 
 

Рисунок 2 - Графік залежності критичного обтиснення εкр від 
температури нагріву t0 для сталі 20 

 
 

 
 

Рисунок 3 - Нерівномірність деформації при малому (а ) і ( б ) частковому 
обтисненні Δr (заштрихована зона інтенсивної деформації) 
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Величина часткового обтиснення Δr пропорційна кроку подачі L: 
 

dL  lg , 
 

де d - діаметр заготовки; α - кут подачі валків; η0 - коефіцієнт осьової 
швидкості. 

Крок подачі, як видно з наведеної формули, пропорційний куту  
подачі α - збільшення кута подачі знижує нерівномірність деформації і 
величину розтягуючого напруження, збільшує прошиваємість метала і якість 
гільз. 

Збільшення кількість циклів деформації приводить до зростання 
напруженості металу і при критичній величині сумарної деформації викликає 
його руйнування. 

При заданому сумарному обтисненні перед оправкою εо число циклів 
деформації цп  визначається як 

r
пц 

 0 , 
 

де Δr та L - пропорційні куту подачі α. 
Тобто, кут подачі знижує кількість циклів деформації перед оправкою, 

завдяки чому підвищує прошиваємість металу і якість гільз. 
Швидкісні умови, що визначаються частотою обертання валків (об/хв.), 

впливають на критичне обтиснення через ступінь розвитку процесів 
зміцнення металу, але з іншого боку, не встигають пройти процеси 
рекристалізації. Зниження частоти обертання валків усуває перегрів, завдяки 
чому підвищується прошиваємість металу. 

Висновок 
Одним із шляхів усунення дефектів на внутрішній поверхні є 

збільшення кута подачі при прошивці, який: 
- знижує нерівномірність деформації і величину розтягуючого 

напруження; 
- збільшує прошиваємість метала і якість гільз; 
- знижує кількість циклів деформації перед оправкою, завдяки чому 

підвищує прошиваємість металу і якість гільз. 
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На даний час розроблено ряд типових конструктивних та технологічних 
схем переробки шламів абразивної обробки металів [1,2]. До них можна 
віднести такі схеми, які складаються з наступних операцій: 

1. Промивці шламу з метою видалення мастильно-охолоджувальної 
рідини (МОР) та мастила, обезводненню, сушінні, магнітній сепарації, 
відпалу в генераторному газі [2] .  

2. Обезводненню шламу, сушінні, розмелюванні, просіюванні, 
магнітній сепарації, обкочуванню – подрібнюванню, відновлювальному 
відпалі [3]. 

Всі ці конструктивні схеми включають в себе значний ряд обладнання, 
що працює від електроенергії: кульовий млин, гідравлічний прес, грохот, піч 
для сушіння, електромагнітний сепаратор, вібросито, піч для 
відновлювального відпалу і інше по розробленим технологічним схемам.  

В різних технологіях для промивки шламу від МОР та мастил 
використовується нагріта до 60 – 80 оС вода або органічні розчинники з 
поверхнево-активними речовинами (ПАР). 

Для сушіння шламу використовується аргон або природній газ, а 
відновлювальний відпал здійснюється в середовищі водню чи ендогазу. 

Дані розроблені схеми по переробці та транспортуванню [4] шламу 
абразивної обробки дозволяють підвищити коефіцієнт використання металу в 
промисловості, розширити сирову базу порошковій металургії.  

До недоліків даних технологій слід віднести: 
 - додаткові енерговитрати на сушіння шламу, при його подрібненні і 

відпалу в газовому середовищі; 
- промивка шламу органічними розчинниками з ПАР з метою видалення 

із нього залишків МОР призводить до проблеми очистки виробничих стоків, 
тому що в процесі рекуперації розчинників вони не повністю видаляються з 
води. МОР є токсичні по відношенню до фауни і флори водоймищ. 

 - магнітна сепарація дозволяє відокремити від металевих частинок до 
75 – 85 % частинок зношування абразивних інструментів. 

Для здійснення процесу очистки і переробки шламів абразивної 
обробки металів пропонується розділити тверді частинки по щільності в 
потоці миючого розчину, що рухаються відповідно розробленій технологічній 
схемі з наступними операціями [5,6]:  



Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
18 грудня 2019 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 71

1.Провести процес мийки шламу від залишків МОР і мастил - для цього 
необхідно, щоб тверді частинки  шламу в процесі мийки в спеціальному 
мийному розчині перебували у зваженому стані. Мийний розчин, обмиваючи 
тверді частинки шламу, що рухаються, змиває з їхньої поверхні залишки МОР  
і мастил, розчиняє спечену масляну кірку, що зв’язує металеві і абразивні 
частинки між собою. Це сприяє поділу загальної маси шламу абразивної 
обробки на окремі відмиті від МОР і мастил тверді частинки (металеві і 
абразивні) і мийний розчин, насичений залишками МОР і мастилами. 

2.Розділити металеві частинки і частинки абразиву по щільності - 
перебуваючи у зваженому стані, тверді металеві частинки і абразивні 
частинки через різну щільність у мийному розчині будуть перебувати на 
різних горизонтальних рівнях. Для поділу частинок по щільності необхідно 
додати їм певну горизонтальну швидкість руху і установити горизонтальний 
роздільник таким чином, щоб він зміг розділити потік рідини, що рухається  
на два потоки:  

- потік, що несе металеві частинки; 
- потік, що несе абразивні частинки. 
 3. Відокремити металеві частинки від миючого розчину. 
 4. Відокремити абразивні частинки від миючого розчину. 
Після поділу потоків необхідно відокремити тверді частинки від 

миючого розчину. Кожний окремо взятий потік рідини містить тверді 
частинки різні по щільності: металеві і абразивні. Для відділення твердих 
частинок від рідини використовують очисні пристрої.  

5. Зробити  процес  сушіння металевого порошку. 
Зволожені після очищення тверді частинки необхідно піддати сушінню. 

Процес сушіння металевого порошку повинен здійснюватися безупинно. Для 
цього доцільно використовувати індукційне нагрівання, нагрівати за 
допомогою струмів високої частоти, плазми.  

6. Очистити миючий розчин від мастил і органічних речовин.  
Висновки: 
У процесі мийки шламів абразивної обробки  металів миючий водяний 

розчин  насичується  мастилами і органічними залишками водних МОР. Для 
повторного використання миючого розчину в процесі отримання металевого 
порошку зі шламів абразивної обробки  металів необхідно створити 
безперервно діюче устаткування для відділення мастил від миючих розчинів.  
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Вступ 
Методом пресування виробляється велика кількість напівфабрикатів, 

виготовлених з чорних і кольорових металів. 
Продуктивність прес-установок, якість і вартість готової продукції 

залежить значною мірою від виконання пресового інструменту, вартість якого 
становить до 25% від вартості переробки всього пресового цеху. 

Пресові голки або трубні оправки – це інструмент, який утворює 
внутрішню порожнину труби. Під час пресування голки працюють в 
найбільш важких умовах, тому що піддаються розтягуючим та здавлюючим 
напругам при підвищеній температурі поверхневого шару внаслідок тертя 
металу і теплового ефекту деформації. Під час роботи відбувається 
подовження голки за рахунок її пластичної деформації, зношення її робочої 
поверхні, можливі обриви голок в різьбовій або робочій частині, згин або 
руйнування, утворення повздовжніх або поперечних тріщин, що є головними 
причинами порушення процесу пресування труб. [1, с. 116] 

Комплекс властивостей, якими повинен володіти пресовий інструмент 
(висока жаростійкість, розгаростійкість, зносостійкість, теплопровідність) 
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досягається застосуванням при його виготовленні жароміцних сталей 
аустенітного і мартенситного класів, легованих хромом, вольфрамом, 
нікелем, молібденом; спеціальних жароміцних сплавів на основі нікелю і 
кобальту, що містять вольфрам, хром, молібден, титан, алюміній; твердих 
сплавів і мінералокерамічних матеріалів. [2, с. 122] 

Матеріали та методика досліджень 
Голка-оправка є формотворним технологічним інструментом, 

призначеним для формування внутрішнього діаметра труб. Конструкція голки 
для пресування труб подана на риc. 1 [2, с. 129] 

  

Рисунок 1 – Конструкція голки для пресування труб 
 

Для виготовлення голок-оправок для пресування труб найчастіше 
використовують вторинно твердіючу безвольфрамову сталь 4Х5МФ1С, яку 
піддають термічній обробці. [3, с. 57] 

У даній роботі проведене дослідження штампової сталі 4Х5МФ1С для 
виготовлення голки-оправки для пресування труб на трубопрофільних пресах 
після різних режимів термічної обробки .  

Для проведення дослідження з поковок діаметром 250 мм були вирізані 
зразки розміром 10×10×55 мм і піддані остаточній термічній обробці в 
цехових умовах. Зразки з маркованими номерами 1, 12, 24, 36, 48 загартовані 
в печі при температурі 950, 1000, 1050, 1070 і 1100°C. Охолодження 
проводилося в маслі. Зразки з номерами 60, 72, 84, 96 загартовано при 
температурі 1070°C і піддані відпуску з різними температурними режимами. 
Крім того, зразки 108, 120, 132 піддані наступному азотуванню після 
термозміцнення. 

Виготовлення мікрошліфа зводилось до виконання наступних операцій: 
шліфування, полірування й травлення. 

Теорія та аналіз отриманих результатів 
Необхідні властивості пресового інструмента HRC44...51, KCU = 30...45 

Дж/см2 забезпечуються структурою троостита з карбідною неоднорідністю не 
більш 4 балу по шкалі 5 ДЕРЖСТАНДАРТ 801. [5, с. 85]  



Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
18 грудня 2019 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 74

 

Таблиця 2 - Режими термообробки експериментальних зразків 

Температури  
відпуску 

№ 
п/п 

Номер 
зразку загарту-

вання I II 

Температура 
азотування 

Твердість 
HRC 

1. 1 950С - - - 52-53 

2. 12 1000С - - - 56-57 

3. 24 1050С - - - 59-61 

4. 36 1070С - - - 60-61 

5. 48 1100С - - - 61-63 

6. 60 1070С 310С -320С 300С -310С - 48-50 

7. 72 1070С 400С -420С 380С -400С - 51-52 

8. 84 1070С 530С -550С 500С -530С - 52-53 

9. 96 1070С 550С -570С 530С -550С - 54-55 

10. 108 1070С 550С -570С 530С -550С 500С -520С 71-72 

11. 120 1070С 550С -570С 530С -550С 540С -560С 68-69 

12. 132 1070С 550С -570С 530С -550С 580С -600С 66-67 

 
Після проведення азотування голки азотований шар на поверхні 

складається з нітридної зони Fe23N (ε-фаза) і Fe4N (`-фаза) і підшару 
азотистого фериту (α-фаза), в якому при охолодженні виділяються нітриди 
хрому, молібдену, алюмінію (рис. 6,7). Графік термообробки голки показаний 
на рис. 3. 

 

 
                                       а                          б                          в 

на залізі (а і б), 600 і сталі 4Х5МФ1С, 1000 (в) 
Рисунок 2 – Мікроструктура азотованого шару, [7, с. 12] 
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Рисунок 3 – Графік термічної обробки голки-оправки зі сталі 4Х5МФ1С 
 

В заводських умовах традиційна технологія термозміцнення голок 
представляє собою загартування з наступним трикратним відпуском для 
отримання твердості 54 – 55 НRC.Запропонована технологія термозміцнення 
виключає третій відпуск і додатково використовує азотування голок з метою 
зміни структури й властивостей поверхневого шару, підвищення міцності, 
зносо- ітеплостійкості сталі шляхом утворення стійких у процесі нагрівання 
карбідів, нітридів, боридів і т. п. 

В результаті сталь здобуває високу твердість на поверхні HRC 71 – 72, 
що не змінюється при нагріванні до 400–450°С, високу опірність 
зношуванню, високі границі витривалості, корозійну стійкість.  

Висновки 
1. Удосконалення технології термічної обробки голки-оправки (загартування 

з відпуском і послідуючим азотуванням замість звичайної технології – 
загартування з відпуском) дозволить збільшити стійкість пресового 
інструменту на 30% та знизити витрати по переробці виготовлення труб, а 
також покращити якість внутрішньої поверхні труб (відсутність плівок, 
порізів та інших дефектів неіржавіючих труб). 

2. Використання іонного азотування в плазмі тліючого розряду значно 
скорочує загальний час процесу (в 2 – 3 рази) і підвищує якість азотованої 
зони. 
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Сегодня актуальной задачей является снижение стоимости термической 
обработки металла путем сокращения потребления топливных энергоресурсов, в 
частности, природного газа в металлургических печах. 

Используя принцип динамического программирования Беллмана [1] для 
оптимизации управления за весь цикл термообработки, необходимо за 
каждый период квантования m по времени выбрать оптимальную по 
стоимости комбинацию топливных составляющих: 





  



n

1k
0k0 ]1[S][BЦmin ][S

k
mmm m  ,                         (1) 

где  ][S0 m  – общая стоимость отопления за m  периодов квантования;    – время 
квантования; m  – номер периода квантования; n – количество газовых 
составляющих, используемых при комбинировании состава компонентов 
сжигаемого топлива; kЦ  – стоимость k-ой топливной составляющей; ][B

k
mт  – 

среднее значение расхода k-ой составляющей топлива за m-й период квантования; 
]1[S0 m  – общая стоимость отопления за ]1[ m  период квантования. 

Исходя из того, что текущая стоимость топлива является линейной 
функцией средних за период расходов его компонентов нахождение 
минимального ее значения для каждого дискретного момента времени можно 
представить как решение задачи линейного программирования [2]. 

В двухкамерных термических печах, как правило, используют 
газообразную смесь на основе природного и доменного газов. При отоплении 
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печи указанной газовой смесью текущую стоимость топлива за период 
квантования определяют как 

     mBСmBСm ,т,т д.гд.гп.гп.гтS   ,                            (2) 

где  ][п.г mB ,т , ][д.г mB ,т  – средний расход природного и доменного газов, 

подаваемых в горелки, соответственно; Сп.г, Сд.г – рыночная стоимость 
указанных видов топлива. 

Минимизируемая функция стоимости топлива без учета стоимости 
вентиляторного воздуха представлена в виде: 

min][][][ д.гд.гп.гп.г  mВCmВCmS  .                       (3) 

Рассматривали задачу комбинирования природного и доменного газов, 
а также избыточного воздуха. 

В этом случае система уравнений-ограничений принимает вид: 
][][][][][][ ввд.гд.гп.гп.г mqmLamВQmВQ Tр

н
р
н   ;                   (4) 

][][][][ вд.гд.г0п.гп.г0 mVmLmВVmВV P
,,   ,                           (5) 

где  ][в mL  – расход избыточного воздуха; ][mqT , ][mV P  – тепловая нагрузка, 
устанавливаемая регулятором температуры в печи и расход продуктов 
сгорания, определяемый регулятором давления в печи соответственно. 

Анализ базисных решений показывает, что при ][][ max
д.гд.г mВQq р

н
T  , 

оптимальное решение будет для Lв = 0, где ][max

д.г mВ  - максимально 

возможный расход доменного газа, удовлетворяющий условию: 

max

2

1
д.гп.г ВВB

k




 ,                                          (6) 

где  maxB  – максимальная производительность горелок. 
Тепловую нагрузку печи форсируют за счет замещения доменного газа 
][д.г mВ  эквивалентным по объему продуктов сгорания природным газом 

][п.г mВ . 
Расходы ][д.г mВ  и ][п.г mВ  рассчитывают согласно формулам: 

][][][][

][][][
][

п.г0д.гд.г0п.г

п.г0п.г0п.г
д.г mVQmVQ

mVqmVQ
mВ

,
р
н,

р
н

,
Т

,
р
н




 ,                          (7) 

][][][][

][][][
][

п.г0д.гд.г0п.г

п.г0д.гд.г0
п.г mVQmVQ

mVQmVq
mВ

,
р
н,

р
н

,
р
н,

Т




 .                           (8) 

При избытке теплоты в печи ее тепловую мощность снижают за счет 
разбавления доменного газа ][д.г mВ  эквивалентным по объему продуктов 

сгорания расходом избыточного воздуха ][в mL . 
В этом случае расходы ][д.г mВ  и ][в mL  определяют с использованием 

соотношений: 
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в0д.г

в0
д.г ][][

][][
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amVQ

amVmq
mВ

р
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д.г00
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Tкнр
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  .                                (10) 

Тогда возможно упрощение процедуры поиска оптимальных значений расходов 
][д.г mВ , ][п.г mВ , ][в mL , выполняя только сравнение значения текущей величины 

][mqT  с максимальным значением д.гmaxд.г, ][ р
нQВ  . Данный алгоритм легко реализуется 

системой оптимизации с ограниченными вычислительными возможностями. 
На рисунке представлена упрощенная блок-схема расчета оптимальных 

значений расходов топливных составляющих. В приведенной схеме показана 
только дискретная часть цифрового оптимизатора. 

д.гmaxд.г, ][][ Р
н

T QBmq   

Ввод 

][][ mV,mq PT   

Расчет 
][п.г mВ  

по фор-
муле (7) 

Расчет 
][д.г mВ  по 

формуле 
(8) 

нет 

да 

Расчет 
][д.г mВ  

по фор-
муле (9) 

Расчет 
][в mL  по 

формуле 
(10) 

][п.г mВ  ][д.г mВ  ][в mL  

От регуляторов температуры и давления 

 
Рисунок. Блок-схема расчета расходов ][д.г mВ , ][п.г mВ  и ][в mL  

 

Выводы. Рассчитанные величины расходов топливных компонентов 
могут быть использованы как управляющие сигналы для соответствующих 
систем автоматического регулирования. 
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Труби на основі титану і його сплавів застосовуються у якості 
складових ракетних установок, космічних шатлів, літаків, підводних човнів, 
медичної апаратури і т.д. Ці труби виробляються методом холодного прокату 
на станах ХПТ, ХПТР. 

Основною технологічною проблемою є брак готової продукції (20%) і 
неповна відповідність зарубіжним стандартам. З кожним роком ростуть 
вимоги до геометрії цих труб, зовнішньої і внутрішньої поверхні, якості 
металу. Тому питання якості даної продукції стоять на першому місці. 

Робота переслідує мету розробки сортаменту металокерамічних 
покриттів для заміни важкого хромового покриття. 

У роботі розглянуті варіанти впровадження в існуючу технологію 
додаткового устаткування, при використанні якого покразується якість 
внутрішньої поверхні труби, знижується кількість браку готової продукції, 
збільшується технічний час експлуатації робочого інструменту станів ХПТ, 
підвищується продуктивність праці. 

Основні проблеми при виробництві і обробці труб із сплавів титану - це 
велика схильність до налипання і задирання на робочий інструмент (оправка, 
калібри валків), низька теплопровідність, що в сукупності спричиняє за собою 
втрату продуктивності, завантаженість головного двигуна і утруднення 
прокату особливо тонкостінних труб. 
 Для зменшення налипання, задирання і для відведення великої 
кількості тепла, яке виділяється при прокаті, застосовують охолоджуючі 
мастила і рідини. Але вони не вирішують проблему повністю, тому як можуть 
нерівномірно розподілятися по поверхні контакту, сповзати з поверхні 
оправки і не є достатньо твердими, щоб повністю виключити налипання на 
оправку. Для усунення цієї проблеми необхідно додати певні властивості її 
поверхні, такі як твердість. З цією метою оправку звичайно хромують, але 
якість поверхні, і її шорсткість не завжди задовільні, що теж є негативним 
фактором при холодній пластичній деформації. До того ж процес хромування 
є дуже шкідливим. 

Розроблено і запроваджено альтернативний спосіб, який полягає у 
високошвидкісному і високотемпературному розпилюванні порошкових 
матеріалів на поверхню робочого інструменту. Цей метод називають 
тепловим розпилюванням. 

Потрібно підкреслити, що за останні роки були проведені інтенсивні 
дослідження як у області вимірювань, так і в області моделювання процесів. 
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Проте, дослідження про формування бризок і їх нашаруванні, тобто утворенні 
покриття, знаходяться все ще на ранній стадії і в значній мірі повинні бути 
опрацьованими. 

Звичайні властивості покриття залежать від трьох підсистем, над якими 
оператор може здійснити контроль. 

Підсистеми: 
‒ плазмове формування і його взаємодія з його навколишнім 

середовищем;  
‒ порошок і його ін'єкція з параметрами частки (температура, діаметр, 

швидкість, число течій), що виходять, при зіткненні;  
‒ формування бризок, їх нашарування і утворення покриття.  
Для напилення покриття на оправки станів ХПТ вибрана установка 

HVOF (високошвидкісного киснево-паливного) напилення, оскільки тільки 
цим способом вироблене покриття на поверхні оправки має прекрасну 
гранульовану структуру без пір. Для додання твердості поверхневому 
покриттю оправки використовують сплави на основі хрому, нікелю, 
вольфраму і т.д. 

У США і Європі, особливо для потреб ракетобудування і 
літакобудування, широко вивчається проблема високошвидкісного киснево-
паливного нанесення покриття розпилюванням (покриття HVOF), яке 
призначене замінити гальванічне хромове покриття. Покриття WC-Co 
застосовують із-за його високої зносостійкості. Проте, для цього покриття 
властива низька корозійна стійкість. 

Іншими потенційними можливостями заміни важкого хромового 
покриття є покриття WC-Co-Cr, WC-CrC-Ni, CrC-NiCr. Метод нанесення 
покриттів гарячим розпилюванням створений для особливого призначення. 
Важке хромове покриття, навпаки, призначене для широкого використання, і 
в більшості випадків воно не здатне задовольнити всі конструкційні вимоги. 

На рисунку 1 представлені фотографії електромікроскопа морфології 
тільки що одержаних порошків. Розробка покриттів велася систематично, 
використовуючи підхід «Створення експериментів» (Design of Experiments) і 
киснево-паливну гармату для нанесення покриття розпилюванням (Miller 
HV2000). Оптимізація процесу була заснована на зведенні до мінімуму 
пористості покриттів, про результати можна судити за допомогою 
металографічного аналізу. Поліпшені покриття обложили на зразки для 
контролю складу і властивостей і зразки, призначені для подальших 
досліджень. 

Твердість покриття встановили приладом для визначення твердості по 
Роквеллу. Шорсткість поверхні зміряли профілометром| «Талісеф» (Talysurf 
profilometer). Рентгеноструктурний аналіз проводився з метою визначення 
тривалості фази трансформації поліпшених покриттів. Міцність прилипання 
встановили відповідно до вимог ASTM C633 випробувальною машиною 
«Інстрон» (Intron). 
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Рисунок 1- Зображення, одержаних електронним мікроскопом:  
а - CrC-NiCr порошку; б - WC-Co-Cr порошку; в - WC-CrC-Ni порошку 

 

Випробування на знос (pin-on-disc wear test) проведений згідно ASMT 
G99-90 з використанням універсального випробувального приладу, що і 
визначило ступінь опору покриттів абразивному зносу. Штифту, на який 
нанесли покриття, надали форму, щоб здійснити його ковзання при постійній 
швидкості ковзання 0.4 м. по карбідо-кремнієвому диску, що обертається, 
змочуваному водою.  

Випробування на опір втоми проводилося з метою визначити, чи має 
процес нанесення покриття який небудь вплив на втому підшару виробу.  

Електрохімічні випробування проходили з метою визначення стійкості 
покриттів до корозії: зразки піддали дії 3%-ного розчину NaCl.  

Рисунок 2 представляє з себе мікрографії поліпшених покриттів  
CrC-NiCr, Wc-Co-Cr, WC-Cr-Ni, їх пористість відповідно 0.5%, 3%, 3.95%.  

 

     
 а б   в 

 

Рисунок 2 - Мікрознімок покриття: 
а - CrC-NiCr; б - WC-Co-Cr; в - WC-CrC-Ni  

 
Випробування показали, що важке хромове покриття володіє чудовою 

корозійною стійкістю. Проте порівняльний аналіз результатів випробувань 
покриттів, нанесених високошвидкісним киснево-паливним методом, на 
маловуглецеву сталь і чистий підшар показав, що подібні покриття 
забезпечують порівняно хороший антикорозійний захист.  

Висновки: розроблена можливість заміни важкого хромового покриття 
покриттями, які наносять гарячим розпилюванням. Результати показують, що 
металокерамічні покриття, нанесені гарячим розпилюванням, підходять як 
заміна важкого хромового покриття. 
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Висновок 
Розроблена можливість заміни важкого хромового покриття 

покриттями, які наносять гарячим розпилюванням. Результати показують, що 
металокерамічні покриття, нанесені гарячим розпилюванням, підходять як 
заміна важкого хромового покриття. 
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Кут подачі  є одним з основних параметрів валкової прошивки 
заготовок. Він не тільки є параметром настроювання прошивного стана, тобто 
визначає перекіс осі валка відносно осі прокатки, але й є параметром, що 
визначає швидкість прошивки  й ковзання металу відносно валків у 
поздовжньому напрямку (коефіцієнт осьової швидкості  і коефіцієнт 

тангенціального ковзання ) 1: 

,   (1) 

,  (2) 

,    (3) 

де  – діаметр валка в пережимі;  – відстань між валками в пережимі;  – 
діаметр гільзи;  – частота обертання валків;  – діаметр оправки;  – 

коефіцієнт тертя на валку;  – межа текучості матеріалу;  – діаметр заготовки. 
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Дослідимо вплив кута подачі  на швидкість прокатки  і відносне ковзання 
металу по валку. За основу взято алгоритм розрахунку енергосилових параметрів 
валкової прошивки, який викладено в 2. 

Вплив кута подачі на енергосилові параметри прошивки (силу, момент і 
потужність) носить опосередкований характер, через площу контактної 
поверхні в конусі прошивки і конусі розкатки 2: 

-  ширина контактної поверхні: 

; (4) 

- площа контактної поверхні в конусі прошивки: 
     ;    (5) 

- площа контактної поверхні в конусі розкатки: 
.    (6) 

Силу, момент і потужність прокатки визначаємо відповідно за 
наступними залежностями 2: 

     (7) 
де 

 ; , (8) 

,    (9) 

.    (10) 

Дослідження виконано для високолегованої марки сталі 12Х18Н10Т для 
гільз розміром 278х45 мм при кутах подачі ; ; 

; ;  і частоті обертання валків прошивного стана 

n1=50 обхв, n2=70 обхв, n3=90 обхв. Розрахунки виконано в програмному 
середовищі Excell. Результати розрахунків енергосилових, швидкісних та 
деформаційних параметрів прошивки гільз розміром 278х45 зі сталі 
12Х18Н10Т зведено в таблицю 1. 

На рисунку 1 представлені залежності параметрів прошивки гільз 
розміром 278х45 мм зі сталі 12Х18Н10Т від кута подачі  і частоти обертання 
валків n за даними таблиці 1. 

Результати розрахунків (табл. 1, рис. 1) показали наступне: силові параметри 
прошивки (сила прокатки Р; момент прокатки Мпр, потужність прокатки Nпр) зі 
збільшенням кута подачі  зростають; енергетичний параметр (питомі витрати 
енергії ат) знижується зі збільшенням . Зі збільшенням частоти обертання валків n 
сила і момент прокатки зменшуються, а потужність, швидкість прошивки і питомі 
витрати енергії при прошивці зростають. 

Раціональними значеннями  і n будуть такі, які забезпечують найменші витрати 
енергії (ат.min) при заданій продуктивності (швидкості прошивки V = const). 
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Таблиця 1 – Зведена таблиця розрахунку енергосилових і швидкісних 
параметрів прошивки гільз розміром 278х45 мм зі сталі 12Х18Н10Т 

Частота 
обертання 
валків n, 
обхв 

Кут 
подачі 
валків 
, град. 

Сила 
прокатки 
Р, кН 

Момент 
прокатки 
Мпр, 
кНм 

Потужність 
прокатки 
Nпр, кВт 

Швидкість 
прошивки 

, мс 

Питомі 
витрати 

енергії на 1 т 
гільз ат, 
МДжт 

6 766,3 213,3 1116,6 0,176 24,6 
8 861,2 265,1 1387,8 0,265 20,3 
10 951,2 318,7 1668,7 0,360 17,9 
12 1035,9 372,8 1951,9 0,461 16,4 

50 

14 1107,8 421,1 2204,9 0,554 15,4 
6 738,7 193,22 1416,3 0,208 26,4 
8 822,9 237,4 1739,9 0,313 21,5 
10 904,0 283,6 2079,1 0,426 18,7 
12 981,1 330,7 2424,3 0,545 17,2 

70 

14 1047,2 373,2 2735,3 0,655 16,1 
6 721,5 180,7 1703,2 0,236 28,0 
8 798,2 219,8 2071,9 0,355 22,6 
10 873,0 261,2 2462,0 0,483 19,7 
12 944,7 303,6 2861,5 0,618 17,9 

90 

14 1006,6 342,0 3223,7 0,743 16,8 

На рис. 1, г виділено точки 1, 2 і 3, в яких V = const, тобто буде 
однаковою продуктивність прошивного стану при різних параметрах його 
настроювання (різні кути подачі  і частота обертання валків n). Ці точки 
перенесено на графік 1д ат = ат(, n). З графіка видно, що мінімальні витрати 
енергії при прошивці будь при куті подачі  і частоті обертання валків 
n =50 обхв. 

Такім чином, з указаних графіків видно, що раціональні умови процесу 
отримуємо, збільшуючи , і, відповідно, зменшуючи n. 

Висновки 
1. Розрахунок енергосилових параметрів гвинтової прокатки 

відрізняється значною невизначеністю, пов’язаною з невизначеністю  умов 
контактної взаємодії, складністю напружено-деформованого стану, 
особливими кінематичними умовами процесу та ін. 

2. Розроблено алгоритм розрахунку енергосилових параметрів валкової 
прошивки і здійснена його комп’ютерна реалізація. 

3. Визначено енергосилові параметри прошивки гільз розміром 278х45 
мм зі сталі 12Х18Н10Т, питомі витрати енергії при прошивці в залежності від 
кута подачі і частоти обертання валків.  

4. Графо-аналітичним методом визначено режими настроювання 
прошивного стану, які забезпечать задану продуктивність стану при 
мінімальних питомих витратах енергії. 
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Рисунок 1. Залежність параметрів прошивки від кута подачі  та частоти 

обертання валків n 
(         50 об/хв;         70;         90 об/хв) 
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Для здійснення процесу холодної прокатки валкам, робочій кліті 
необхідно надати зворотно-поступальний рух. На шляху від заднього до 
переднього крайніх положень кліті відбувається розгін і гальмування рухомих 
мас, що викликає появу сил інерції 1. Відомо, що при холодної прокатці в 
станах ХПТ з рухомою робочою кліттю привід стану відчуває значні динамічні 
навантаження, пов'язані з наявністю неврівноважених інерційних сил рухомих 
мас 2. Для зниження інерційних сил використовують два типи 
врівноважуючих пристроїв - пневматичне та вантажне. 

Схема приводу робочої кліті стану ХПТ, обладнаного врівноважуючим 
пристроєм пневматичного типу (ПВП) показана на рис. 1. ПВП включає два 
пневмоциліндра, прикріплених до робочої кліті. Кожен циліндр знаходиться в 
кожусі і охолоджується водою. 

 
Рис. 1. Схема приводу робочої кліті з пневматичним врівноважуючим 

пристроєм: 
1 - кривошипно-шатунний механізм; 2 - робоча кліть; 3 - пневмоциліндр 
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Принцип роботи ПВП полягає в наступному. При прямому ході 
відбувається розгін робочої кліті за рахунок електроенергії двигуна і 
внутрішньої енергії газу в задній порожнини циліндра, а потім кінетична 
енергія робочої кліті перетворюється у внутрішню енергію стисненого газу 
передньої порожнини циліндра. При зворотному ході робочої кліті внутрішня 
енергія газу передньої порожнини спільно з електроенергією двигуна 
перетворюється в кінетичну енергію робочої кліті, яка при русі робочої кліті 
до крайнього заднього положення перетворюється у внутрішню енергію 
стисненого газу задньої порожнини циліндра. Частина внутрішньої енергії 
витрачається на нагрів пневматичного циліндра і води, яка охолоджує 
циліндр. 

Електрична енергія двигуна витрачається на деформацію металу, на 
подолання сил тертя і сил інерції. На подолання сил інерції витрачається 
значна частина енергії, яка може перевищувати енергію необхідну для 
деформації металу (рис. 2) 1.  
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Рис. 2. Графіки зміни потужності, споживаної станом ХПТ за повний 
оборот кривошипного вала при 100 подвійних ходах кліті на хвилину: 
φ – кут повороту кривошипного вала; а – робоча частина рівчака при прямому ході; b – 

робоча частина рівчака при зворотному ході; 
1 – врівноваження відсутнє; 2 – сумарна потужність з корисним навантаженням; 3 – 

потужність корисного навантаження; 4 – сумарна потужність при повному вантажному 
врівноваженні; 5 – сумарна потужність з раціональним врівноваженням, коли не 

допускається перехід двигуна в генераторний режим 
 

ПВП дозволяє накопичити кінетичну енергію робочої кліті у вигляді 
енергії стисненого газу і використовувати її для подальшого розгону робочої 
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кліті. Сили інерції знаходять з рівняння руху, швидкості і прискорення ланок 
механізму в залежності від кута повороту кривошипу 3. 

Проведено теоретичне дослідження витрат енергії на стані ХПТ-90 при 
прокатці труб за маршрутом 95х7,0-57х4,0 мм, який працює без 
врівноваження і з пневматичним врівноважуючим пристроєм. 

Розрахунок здійснюється за наступним алгоритмом: розрахунок 
калібровки інструменту стана ХПТ-90; розрахунок енергосилових параметрів 
холодної прокатки за указаним маршрутом; розрахунок потужності двигуна і 
питомих витрат енергії без врівноваження і з пневматичним врівноваженням 
рухомих мас робочої кліті стана ХПТ-90. 

Сумарний момент на валу кривошипу витрачається в більшому ступені на 
технологічне навантаження, а динамічний момент компенсується ПВП. Значне 
зниження сумарних моментів і їхній сприятливий перерозподіл при роботі ПВП 
відбиваються на значеннях питомих витрат енергії при різних величинах подачі, 
кількості подвійних ходів при роботі без врівноваження і з ПВП. 

На рис. 3 наведена залежність питомої витрати енергії від подачі для 
стану ХПТ, що працює без врівноважуючих пристроїв. Показано, що зі 
збільшенням подачі питома витрата енергії знижується, а зі збільшенням 
числа подвійних ходів - збільшується. Аналогічні залежності наведені на рис. 
4 для стану, що працює з ПВП. На рис. 3-4 суцільною лінією позначений 
режим гальмування двигуна противключенням, а штрих-пунктирною лінією - 
режим динамічного гальмування. Залежність питомої витрати енергії від 
подачі для стану без врівноваження і з ПВ представлена на рис. 5. На ньому 
видно, що навіть при числі подвійних ходів n=120 хв-1 стану, що працює з 
ПВП, витрата енергії менше, ніж для стану, що працює без врівноваження 
при n=60 хв-1.  

 
Рис. 3. Питомі витрати енергії в 

залежності від подачі без 
врівноваження 

Рис. 4. Питомі витрати енергії в 
залежності від подачі при 

пневматичному врівноваженні 
 

Висновки 
Застосування ПВП дозволяє для n = 120 хв-1 шляхом збільшення 

початкового тиску в пневмоциліндрі з 200 кПа до 820 кПа скоротити витрату 
енергії з 1698 кВт * год / т до 297 кВт * год / т. 
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Рис. 5. Питомі витрати енергії в залежності від подачі без врівноваження 

(суцільна лінія) і з ПВ (штрихова лінія) 
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Підвищення ефективності роботи цеху в трубному виробництві може 
бути досягнуто за рахунок: інтенсифікації роботи діючого обладнання; 
впровадження нових технологій та обладнання; розробки оптимальних 
технологічних схем виробництва. В умовах діючого виробництва найбільш 
раціональний шлях - формування оптимального технологічного процесу, 
тобто вибір технологічної схеми ( основних і допоміжних операцій і 
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послідовності їх виконання) і маршруту виробництва труб (послідовності 
зміни геометричних розмірів труб при виконанні основних операцій на 
конкретному деформаційному обладнанні). Обраний технологічний процес 
повинен задовольняти сукупності технологічних та економічних критеріїв: 
забезпечувати стійкий процес деформації та отримання готової продукції заданої 
якості; забезпечувати раціональне завантаження обладнання при виконанні 
заданої програми виробництва; задовольняти економічним критеріям – 
мінімальним витратам металу, зниженню собівартості продукції і т.д. [1–3]. 

Мета роботи – аналіз чинників, що впливають на технологічні та якісні 
показники маршруту виробництва холоднодеформованих труб, розробка 
методики та програми розрахунку витратного коефіцієнту металу по 
маршруту виробництва [1, 3]. Впровадження розрахунків в формування 
технологічної карти виробництва та в експертну систему оцінки маршрутів. 

У сучасних складних умовах динамічних змін зовнішнього середовища 
питання ефективності методів виробництва і управління набуває важливого 
значення. Істотним фактором підвищення наукового рівня виробництва є 
застосування математичних методів і моделей при підготовці управлінських 
та технічних рішень. В деяких випадках дуже важко розробити адекватну 
математичну модель.  

Підвищення ефективності роботи цеху в трубному виробництві може 
бути досягнуто за рахунок: 

 інтенсифікації роботи діючого обладнання; 
 впровадження нових технологій та обладнання; 
 розробки оптимальних технологічних схем виробництва. 
Одними з основних факторів забезпечення конкурентоспроможності 

продукції є якість і витрати виробництва. У формуванні витрат на 
виробництво трубної продукції головну роль відіграють витрати на метал, 
частка яких в структурі загальних витрат може становити до 90%. При цьому 
недооцінюється надзвичайно ефективний напрямок зниження собівартості - 
зниження витрати металу. 

В роботі проаналізовані основні фактори, які впливають на якість 
трубної продукції і які є обов’язковою складовою технологічного циклу. 
Проаналізована технологія виробництва основного сортаменту нержавіючих 
труб (нержавіючі аустенітні, нержавіючі феритні та електрополіровані – гр.  
1-3, та нержавіючі аустенітні з особливими вимогами до якості – гр. 4-5) та 
визначено нормована величина витрат металу, яка є результатом 
технологічних операцій та контролю якості. 

По кожній технологічній операції, які приводять до витрат металу 
отримана формула витрат (аналітична або регресійна за даними 
експериментів або статистики), складені таблиці вхідних даних до 
розрахунків та розроблена комп’ютерна програма визначення витратного 
коефіцієнту металу по маршрутам виробництва. 

Наприклад формули для розрахунку витратного коефіцієнту при 
термообробці та травленні:  
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По даним технологічних інструкцій виведена залежність знімання 
металу при травленні і термообробці від товщини стінки труб, мм: (аналітичні 
залежності отримані апроксимуванням даних таблиць ТІ підприємств трубної 
галузі). 

Для груп сталей 1-4: 
02,003,0  t , 

Для групи сталей 5:  
04,008,0  t . 

Приклад розрахунку витратних коефіцієнтів металу по маршруту 76х7 
на 43х4,5 (підготовка заготовки – прокатка на стані ХПТ, підготовка до 
другого проходу ХПТ) по операціям технологічного циклу (в залежності від 
вимог та марки сталі) представлений на рисунку 1. 

 
Рисунок 1 -  Приклади розрахунку витратного коефіцієнту металу для 

маршруту 76х7 на 43х4,5 



Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
18 грудня 2019 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 92

 
Рисунок 2 – Приклад технологічної карти з розрахунком витратного 

коефіцієнту металу 

Результати розрахунків впроваджені в формування технологічної карти 
по маршруту та в експертну систему оцінки маршрутів, як один з критеріїв 
при багатокритеріальної оптимізації. Рисунок 2 – приклад сформованої 
технологічної карти. 

Висновок 
Розроблена методика та програма розрахунку витратного коефіцієнту 

металу, яка впроваджена в розрахунок технологічних карт виробництва 
нержавіючих труб та в  експертну систему оцінки та вибору оптимального за 
часними критеріями маршруту виробництва холоднодеформованих труб. 
Система може бути корисною при прогнозуванні витрат металу за новими 
технологіями виробництва труб або нового сортаменту, при виборі маршруту 
виробництва для визначення програми виробництва. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА  
БЕЗПЕРЕРВНОЛИТОЇ КРУГЛОЇ ЗАГОТОВКИ 
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При виробництві безперервнолитих заготовок (БЛЗ) діаметром 150-170 

мм з марок сталі 10У1, 20У, 20ГУ1, 26Г2ТР і 26Г2ТРФ, за результатами 
вхідного контролю було виявлено відхилення від необхідних геометричних 
параметрів заготовки: овальність БЛЗ перевищувала 1,5%. 

Аналіз характеру дефекту і технології розливання показав, що 
причиною даного дефекту була деформація заготовок при проходженні зони 
агрегату, що тягне та править (ТПА). У цій зоні відбувалося утворення на 
поверхні заготовок двох широких майданчиків, які й формували мінімальний 
діаметр БЛЗ. Так для перетину БЛЗ 150 мм мінімальний діаметр заготовок 
становив 146-148 мм, а по боках 154-156 мм (рисунок 1). Аналогічна ситуація 
мала місце і для перетину БЛЗ 170 мм. 

    
 

Рисунок 1  Характер овальності на заготовках перетином 150 мм марки 
стали 10У1. Овальність,5 % 

 

При цьому більше 90% відсортованих заготовок склали по струмках №1 
і №4, що також підтверджувало вплив механічної деформації при 
проходженні зони ТПА. 

Марки сталі, перераховані вище, є низько-і середньо вуглецевими, 
мають високу пластичність при температурах понад 1000° С (температура 
поверхні БЛЗ перед першим модулем ТПА), що і сприяло деформації 
заготовок. 
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У зв'язку із цим, був розроблений і впроваджений ряд технологічних 
заходів для мінімізації механічної деформації БЛЗ при проходженні зони ТПА, а 
також розроблений план заходів з перевірки стану обладнання МБЛЗ-1. 

• виконано коригування режимів охолодження заготовки в зоні 
вторинного охолодження (ЗВО) в бік збільшення витрат води з метою 
формування більш міцної скоринки металу; 

• виконано коригування режимів роботи ТПА в частині перерозподілу 
навантажень між модулями і зниження заданих зусиль притиснення БЛЗ (аж 
до виведення з роботи окремих модулів); 

• випробувано зниження витрати води на кристалізатор на 10%, 
швидкість потоку води була не менше 8 м/с (оптимально> 10 м/с), в діапазоні 
температур 4 - 8°C; 

• не допускали розливання при використанні гільзи кристалізатора із 
зносом понад 0,9 мм; 

• випробувано коригування електромагнітного перемішування металу в 
кристалізаторі: 

- стандартні установки: сила струму - 300 А, частота 4 Гц. 
- дослідні установки: сила струму - 530 А, частота - 5 Гц; сила струму 

500 А, частота - 2 Гц; сила струму 200А, частота - 5 Гц; 
• випробувано використання суміші, що утворює шлак (ШУС) марки 

SV-0 і марки SPH-XL 33 / F замість базової ШУС марки SV-DS. 
 

Таблиця 1 – Коригування параметрів розливання низьковуглецевих марок 
сталі з метою зниження овальності до 3,0%  

 

Параметри 
розливання 

Максимальна швидкість 
розливання сталі, м / хв 

Сумарне зусилля на 
ТПА, т 

Витрати води на ЗВО, л/кг

Ø НЛЗ, мм 
Стандартні 
настройки 

Параметри 
після 

настройки

Стандартні 
настройки

Параметри 
після 

настройки

Стандартні 
настройки 

Параметри 
після 

настройки 

150 3,4 2,9 7,5 5,5 0,36 0,55 

170 2,8 2,4 8,5 6 0,36 0,55 
 

Результати аналізу показали, що зниження швидкості розливання, 
збільшення витрати води для охолодження заготовок в ЗВО, а також 
зниження зусиль на модулі ТПА позитивно вплинуло на зниження овальності 
БЛЗ, але не дозволило повністю забезпечити зниження овальності до 
допустимого рівня - не більше 3,5%. 

При цьому знизилася продуктивність МБЛЗ-1 за рахунок збільшення 
тривалості розливання плавок. З метою забезпечення стабільності процесу 
розливання в даних умовах додатково були внесені зміни температури 
передачі плавок на розливання в бік її збільшення і збільшені присадки вапна 
до 1600-1800 кг/ плавку для зниження тепловтрат в процесі розливання 
плавок на МБЛЗ. 
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Подальші основні заходи щодо зниження овальності були спрямовані 
на усунення механічної деформації БЛЗ при проходженні зони ТПА, а також 
на перевірку стану обладнання МБЛЗ-1. 

Виконані: заміри параметрів розташування роликів ТПА щодо 
технологічної осі МБЛЗ і відносно один одного; перевірка технологічної осі 
радіальної ділянки за допомогою шаблону; геодезична перевірка установки 
роликів ТПА; перевірка акумуляторів модулів ТПА; перевірка фактичних 
зусиль притиснення на модулях ТПА. 

Контроль параметрів роботи ТПА і установки роликів в модулі виявив 
такі недоліки. 

1. Зміщення верхніх і нижніх роликів ТПМ від вертикальної осі 
досягало до 10 мм (рисунок 2). 

 

    
 

Рисунок 2  Зміщення слідів від роликів модулів ТПА з несиметричними 
роликами в процесі розливання 

2. На кожному струмку були модулі ТПА, на яких фактичне значення 
тиску не відповідало заданим. Перевищення зусилля доходило до 2,5 т, в тому 
числі і при завданні 0 т. 

3. Були виявлені в неробочому стані акумулятори модулів ТПА, які є 
основою для забезпечення правильної ступеня точності в регулюванні 
створюваного зусилля. 

 
Висновки 
Виконані заходи з налаштування модулів ТПА дозволили значно 

знизити овальність заготовок при розливанні марок сталі 10У1, 20ГУ. 30Г2-2. 
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НА ПОРИСТІСТЬ ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ 
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Національний технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

 

Одним з ефективних шляхів отримання матеріалів з чітко зазначеними 
властивостями є порошкова металургія. Проте матеріали отримані методом 
пресування порошку зазвичай мають високу залишкову пористість, тому для 
покращення їх механічних властивостей використовують пластичну 
деформацію [1,2]. 

Метою дослідження є вивчення процесу інтенсивної пластичної 
деформації матеріалу на основі порошку заліза з використанням методу 
вільної осадки. 

Для проведення експерименту використовували порошок заліза марки 
ПЖРВ200.28. Його пресували в стальній розбірній прес-формі з робочим 
діаметром 10 мм при тиску 600 МПа. Для зняття накипу отримані брикети 
циліндричної форми випалювали в атмосфері водню протягом 1 години. В 
результаті  отримані чотири брикета з середньою густиною      6,9 г/см3 та 
середньою пористістю 11,5% (Таблиця 1).  

 

Таблиця 1 - Густина та пористість брикетів на основі порошку заліза 
до вільної осадки 

 

Значення показників для різних зразків 
Показники 

1 2 3 4 

Густина (г/см3) 6,91 6,97 6,87 6,88 

Пористість (%) 11,4 10,6 11,9 11,8 

 
Пористість розраховували за формулою: 

 
де:	П – пористість матеріалу; 	
      рекс– реальна (експериментальна) густина матеріалу;  
      ртеор – теоретична густина матеріалу; 
 

Досліджена вільна осадка в напрямку перпендикулярному до напряму 
початкового пресування. Брикети розміщували між стальними пластинами і 
пресували при зусиллі 23-24 кН та 30 кН. Зразки на основі залізного порошку 
пресувалися пластично, причому вони збільшувались у діаметрі, але 
зменшувались у висоті. Після вільної осадки їх густина становила 7,49 г/см3 
та 7,39 г/см3, а пористість 2,72% та 4,02% (Таблиця 2).  
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Таблиця 2. Густина та пористість брикетів до та після вільної 
осадки 

 

Зразок №1 Зразок №2  Зразок №3  Зразок №4  
Показники 

до вільної осадки після вільної осадки 

Густина (г/см3) 6,91 6,97 7,49 7,39 

Пористість (%) 11,4 10,6 2,72 4,02 

Зусилля (кН) — — 23-24 30 

 
Експеримент показав, що після досягання пресом зусилля 2,5 кН на 

бокових поверхнях брикетів починали утворюватися паралельні до напряму 
пресування тріщини, які призводять до збільшення пористості та зменшення 
міцності матеріалів. Перевагами такого методу зменшення пористості 
матеріалу є простота конструкції з можливістю використовувати звичайний 
прес та дешевизна у виконанні      експерименту [3].  

Висновки: 
1) Досліджено вплив інтенсивної пластичної деформації на матеріали на 

основі заліза методом вільної осадки. Встановилено, що брикети на основі 
залізного порошку деформуються пластично з закономірним зменшенням 
пористості матеріалу від 11,5% до 1,9%. 

2) Вважаємо, що отриманий результат є достатнім для того, щоб 
використовувати вільну осадку для зменшення пористості порошкових 
матеріалів в промислових масштабах. 

3) Результати досліджень показали, що застосування осадки дозволяє 
виключити операцію спікання для певного класу порошкових матеріалів 
конструкційного призначення, що працюють при помірних   навантаженнях. 
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ВПЛИВ ДІАМЕТРА ФРЕЗИ ПРИ ТОРЦЕВОМУ ФРЕЗЕРУВАННІ  
НА ЧАС ТА СОБІВАРТІСТЬ ОБРОБЛЕННЯ 

 

Магістрант С.В. Молодой 
Керівник - доц., канд. техн. наук В.І. Войтенко 

НТУУ «КПІ» імені Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 
 

Сучасне виробництво постійно розвивається і ускладнюється. Через 
необхідність виконувати складні розрахунки, пошук та обробку потрібної 
інформації, збільшуються об’єми робіт інженера-проектувальника. Одним з 
центральних та важливих етапів CALS-технології є автоматизована 
підготовка виробництва, яка включає конструкторське і технологічне 
проектування. Як правило, більшість сучасних автоматизованих систем 
виконують конструкторське проектування, розробці ж технології 
приділяється набагато менше уваги. Крім того, системи автоматизованого 
проектування технологічних процесів (САПР ТП), які включають розробку 
операційної технології, є вартісними і не завжди задовольняють всім вимогам 
проектувальника. 

Використовуючи САПР ТП «Sapr 2020» [1,2] виконувалось моделювання 
впливу діаметра торцевої фрези на режими різання ( S-мм/хв,V-м/хв) , 
трудомісткість (tосн-хв) та витрати енергії (А- кВт*хв).  Далі подано лістинг 
фрагмента файлу text.txt (робочого варіанту ТП) з результатами проектування при 
використанні фрез ф100, ф125, ф160, ф200 та ф250, скріншот при проектуванні 
торцевого фрезерування та діаграми одержаних залежностей. Матеріал деталі 
дуралюміній Д16, розміри поверхні B= 1460мм, L= 1020мм, глибина різання t= 
1,83 мм, виконуваний розмір 113,17h14(-0.870), Ra 5 мкм. 

 

 
Рисунок 1 – Скріншот екрана при роботі  САПР ТП “Sapr 2020” 
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Рисунок 2 – Скріншот розрахунку собівартості переходу в САПР ТП 

“Sapr 2014” 
 

а б 

 
в 

Рисунок 3 – Вплив діаметру фрези:  
а – на час обробки (хв.);  б - витрату енергії (кВт*хв.); в – на собівартість переходу (грн.)  

 

Висновки: збільшення діаметру фрези зменшує трудомісткість та 
витрати енергії, а також зменшує собівартість переходу за рахунок зміни 
траєкторії робочого руху фрези, що також впливає на час та вартість обробки. 
При цьому вплив на результати, крім діаметра фрези, відіграє і кількість 
зубців фрези. 
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а б 
Рисунок 4 –Діаграми складових витрат собівартості одного переходу для 

фрез: 
а - 160 мм; б - 250 мм 
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г. Днепр, Украина 
 

Исследовано влияние предварительной лазерной обработки на 
особенности зарождения трещин вблизи неметаллических включений при 
разных скоростях деформации в интервале температур 25…900 °С. 
Установлены критические параметры зарождения трещин и роль лазерной 
обработки в повышении трещиностойкости сталей.  
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Целью работы является выявление влияния режима лазерного 
воздействия на механизм и параметры образования микроразрушений вдоль 
межфазных границ включение-матрица стали при разных скоростях 
деформации в интервале температур 25…900 °С. 

Образцы сталей R7, НБ-57, 08Т, 08Ю подвергали лазерному 
воздействию на установке ГОС-30М (Wимп 10…30 Дж, скорости нагрева и 
охлаждения 105 и 106 ° С / с. Образцы подвергали растяжению при 
температурах 25 ... 900 ° С на установках Инстрон-1195 и ИМАШ-5С со 
скоростями перемещения захватов V1 - 800, V2 - 1680 и V3 - 2000 мм / мин.  

Результаты исследований и их обсуждение. Как было показано в 
работах [1-8] вблизи всех видов неметаллических включений после 
растяжения при различных температурах происходит локализация 
деформации, приводящая к возникновению микроразрушений. Для многих 
включений при обычном растяжении характерно образование полостей 
(вязких трещин) путем расслоения вдоль межфазных границ включение-
матрица, поэтому представляет интерес изучить влияние лазерного 
упрочнения границ включение-матрица на характер и условия образования 
трещин при разных температурно-скоростных режимах деформации. Как 
было показано в работе [1], лазерная обработка способствует изменению 
механизма образования трещин вблизи включений при последующей 
деформации. В то же время не изучено совместное влияние температуры и 
скорости деформации на образование микроразрушений вблизи включений, а 
также влияние градиентных и композитных зон в стальной матрице на 
развитие трещин. В настоящем исследовании у включений оксидов 
сульфидов, сульфидных и силикатных эвтектик, не находящихся в зоне 
облучения, появились полости, что подтверждает данные, полученные в 
работах [1, 7, 8]. В то же время ни у одного включения в пределах пятен 
облучения полостей не было. Наблюдалась ярко выраженная локализация 
деформации при степенях деформации до 10…15 %. Повышение степени 
деформации выше 10…15 % в зависимости от типа стали приводило к 
образованию вдоль межфазных границ тонких расслоений, представляющих 
собой хрупкие трещины. Они появлялись в зоне лазерного воздействия у 
включений корунда, шпинелей, сульфидов и силикатов, имеющих 
неправильную и часто угловатую форму и крупные размеры (выше 30 мкм). 
Вблизи оксидов титана хрупкие расслоения вдоль межфазных границ с 
матрицей практически не встречались.  

Следует разделить интервалы температур деформации, когда влияние 
изменение пластичности стальной матрицы определяет параметры 
образования микроразрушений вблизи включений без протекания 
проскальзывания вдоль границ включение-матрица (25…900 °С) и при 
реализации этого процесса (1000…1250 °С) [1, 7].  

В табл.1 приведены значения критических степеней деформации для 
интервала температур деформации 25…900 °С при разных скоростях 
деформации. Очевидно, чем выше температура деформации, тем больше 
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величина критической степени деформации εкр для всех видов включений и 
микроразрушений. Проявилось влияние скорости деформации на величину 
εкр, при достижении которой возникают микроразрушения вблизи включений 
при деформации без предварительного лазерного воздействия (табл. 1), что 
согласуется с результатами, приведенными в работах [1, 7, 8]. 

Таблица 1 -  Величины критической степени деформации εкр ,%, при достижении 
которой возникают микроразрушения вблизи включений в колесной стали R7 при 

разных скоростях деформирования без ЛТО и после нее 
 

Температура деформации, 0С 
Включение, дефект 25 

V1*  V2   V3 
600 

V1   V2   V3 
900 

V1     V2   V3 
Al2O3 , MnO·Al2O3 

полости без ЛТО 
4       4     2 8      9      2 15     14    10 

(Fe,Mn)S 
полости без ЛТО 

10      12     6 15      16     8 20     20    13 

(Fe,MnO)·SiO2 трещины во 
включении без ЛТО 

2         2     1 2      3       1 7       7      4 

Al2O3 , MnO·Al2O3 хрупкие 
расслоения после ЛТО** 

11     12     6 12      15    8 19     20   14 

(Fe,Mn)S хрупкие расслоения 
после ЛТО 

15    16    11 21     22     17 27     27   22 

(Fe,MnO)·SiO2, трещины во 
включении после ЛТО 

5       5        3 8        8        5 14     16     12 

* V1 – 800 мм/мин;V2 – 1680;V3  – 2000 мм/мин; **ЛТО по режиму Wимп = 25 Дж, τимп = 3,6.10-3 с 

На величину εкр влияет также режим предварительного лазерного 
воздействия. Анализ результатов исследований показал, что значения εкр 
возрастают при всех режимах лазерного воздействия, однако, минимально 
повышаются при граничных значениях энергии лазерного импульса, и в 
большей степени – при Wимп 18…25 Дж, что указывает на наличие 
интервала энергий импульного лазерного воздействия, позволяющего 
получать максимальное лазерное упрочнение стальной матрицы, в том числе, 
вблизи включений (табл. 2). 

Таблица 2. Величина критической степени деформации εкр ,% для разных 
типов включений в стали 08Ю при температуре 6000С и разных режимах 

предварительной лазерной обработки (для V2) 
 

Wимп, Дж τимп 
. 10 -3, с Al2O3 , MnO·Al2O3 (Fe, Mn)S 

10 1,0 
3,6 

6 
7 

10 
14 

18 1,0 
3,6 

12 
14 

16 
18 

25 1,0 
3,6 

12 
15 

17 
22 

30 1,0 
3,6 

10 
12 

15 
19 
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Выводы. Установлено влияние температурно-скоростного режима 
деформирования при разных скоростях деформации в интервале температур 
25…900 °С, а также энергии лазерного импульса и длительности воздействия 
на параметры зарождения и развития хрупких расслоений. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ РІЗНОСТІННОСТІ ТРУБ  
ПРИ БЕЗОПРАВОЧНОМУ ВОЛОЧІННІ 
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Національна металургійна академія України 
Інститут інтегрованих форм навчання 

м. Дніпро, Україна 
 

Безоправочному волочіння піддають труби після короткооправочного 
волочіння або прокатки на станах ХПТ або ХПТР, тобто труби мають певну 
різностінність. З метою оцінки точності труб після безоправочного волочіння були 
спроектовані і досліджені технологічні схеми виробництва труб з нержавіючих 
марок сталей. За розробленими схемами за технологією протягалися труби [1], від 
кожної партії відбиралися зразки і проводилися виміри товщини стінки в 
рівновіддалених точках поперечного перерізу труби. Для кожного проходу 
розраховані абсолютна t і відносна різностінність 0=t0/t0cр заготовки і готової 
труби =t/tcр, коефіцієнт обтиску по діаметру D0/D, ступінь тонкостінності t0/D0, 
ступінь попередньої деформації  і коефіцієнт зміни різностінності k=/0. За 
результатами вимірювань виконаний кореляційно-регресійний аналіз, визначені 
фактори, що впливають на зміну різностінності і побудовані регресійні моделі. 
Інтервали варіювання вихідних даних представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1 - Інтервали варіювання вихідних даних для аналізу 

Параметр 
Діапазон варіювання параметру для 

нержавіючих сталей 
0, % 0,80 … 13,5 
D0/D 1,12 … 1,5 
t0/D0 0,05 … 0,235 
 0 …60 

 
 

Як випливає з визначення при k<1 різностінність зменшується, при k>1 
різностінність готової труби більше різностінності заготовки. 

Значимість коефіцієнтів отриманих рівнянь оцінювалася за критерієм 
Стьюдента, а адекватність моделі за критерієм Фішера. Вибрані моделі є 
адекватними і зі значимими коефіцієнтами. 

Так результат для сталі ХН77ТЮР (ЭИ437Б) має вигляд: 
 

2

0 0

0 0 0

1,727 0
1,678 0,246 16,494 69,167 0,003

D t t
k

D D D



 

      
 

. 
 

А для об’єднаної сукупності нержавіючих сталей результат наступний: 
2

0 0

0 0 0

2,859 0
1,702 0,975 1,860 1,469 0,003

D t t
k

D D D



 

      
 

. 

Таким чином перевіряти очікувану поперечну різностінність можна 
використовуючи регресивну залежність [1,2]: 
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     2

1 0 0 0 0 0 0  1,727   1,678 – 0,246 /  16,494 /   69,167 /  –  0,003( )s s D D t D t D      , 
 

де δs0 – поперечна різностінність вихідної заготовки - 20% [3]; ԑ - відносне 
обтиснення труби по діаметру. 
Деякі висновки при аналізі отриманих залежностей [1] можна зробити: 

чим пластичніше метал, тим менше зміна різностінності. Менш пластичні 
стали мають більшу тенденцію до зміни різностінності. При малих значеннях 
0 коефіцієнт k  досягає величини 3,5, тобто різностінність збільшується в 3,5 
рази, а при великих значеннях 0 інтенсивніше її виправлення. Інтенсивність 
виправлення (k<1) залежить від коефіцієнта обтиску по діаметру D0/D: чим 
більше значення D0/D, тим інтенсивніше виправлення різностінності. Тобто з 
метою виправлення різностінності (0>4%) при безоправочном волочінні 
необхідно збільшувати коефіцієнт витяжки. 

Залежність зміни різностінності від відносного обтиснення по діаметру 
та від ступеня тонкостінності представлена на рисунку 1 для сталі 08Х22Н6Т 
(ЭП 53). 

   
Рисунок 1 - Залежність зміни різностінності від обтиснення по діаметру 

(а) та коефіцієнта зміни різностінності від ступеня тонкостінності (б) 
 

Висновок 
Результати досліджень впроваджені в розрахунки маршрутів та технологічних 

карт виробництва з метою прогнозування різностінності готових труб при волочінні 
та запровадженню скорочення витрат металу на виробництві. 
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Технологія з комбінованою продувкою конвертерної ванни почала 
широко розповсюджуватися у 1977-1978 рр. – приблизно через 10 років після 
початку поширення процесів з донним дуттям. При створенні технології 
комбінованого дуття прагнули зберегти переваги як верхньої продувки 
(можливість регулювання процесу шлакоутворення шляхом зміни режиму 
продувки, швидке формування вапняно-залізистого шлаку; допалювання 
деякої частини СО конвертерного газу, який виділяється з ванни, до СО2), так 
і продувки знизу (інтенсивне перемішування ванни і прискорення процесу; 
зменшення кількості викидів і вигару; можливість глибокого 
зневуглецювання металу без надмірної окисленості ванни; можливість 
обробки розплаву інертним газом). 
 З метою удосконалення технології виробництва сталі в кисневих 
конвертерах з комбінованою продувкою були розроблені варіанти бокової 
паливно-кисневої фурми [1, 2], яка встановлюється у верхній конусній 
частині конвертерного агрегату за запропонованими варіантами [3]. Один із 
варіантів розробленої конструкції бокової фурми наведений на рис. 1. 

 
 

Рисунок 1 – Конструкція бокової паливно-кисневої фурми: 
1 – кисневе сопло; 2 – газове сопло для захисту кисневого сопла; 3 – напрямні; 4 – газове 
сопло для захисту фурми; 5 – патрубок підведення газів; 6 – фланець; 7 – кришка; 8 – 

перегородка; 9 – зовнішня труба; 10 – фланець; 11 – вогнетривкий блок 
 

 Також були запропоновані нові конструкції дуттьових пристроїв для 
подачі дуття для донного перемішування розплаву у конвертері [4, 5]. 

З метою підвищення стійкості вогнетривких бокових і донних фурм 
були запропоновані удосконалені варіанти конструкцій теплообмінних 
пристроїв для попереднього підігрівання технологічних газів, що подаються 
знизу у порожнину конвертера по ходу процесу конвертування розплаву. 
Деякі з варіантів розроблених пристроїв наведені на рис. 2. 
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а) б) 
 

Рисунок 2 – Конвертер з попереднім підігріванням донного дуття 
а) - із загальним підведенням і регулюванням температури газу до донних фурм; б) - з 

індивідуальним підведенням і регулюванням температури газу до кожної донної фурми; 1 
- кожух; 2 - футерівка; 3 - днище; 4 - донні фурми; 5 - дуттьова коробка (д.к.); 6 - 

горловина; 7 - камін; 8 - трубопровід підведення (т.п.) непідігрітого газу (н.г.) до каміну; 9 
- змійовик каміну; 10 - теплоізоляція; 11, 14 - цапфи; 12, 12I - змійовик конвертера; 13 - т.п. 
н.г.  від магістралі до д.к.; 15 - т.п. підігрітого газу (п.г.) від каміну до д.к.; 16 - короб; 17 -  
трубопровід; 18 - швидкознімні з’єднання; 19 - вогнетривка обмазка; 20 - металеві стрижні; 

21 - загальна газова магістраль; 22, 23 - патрубки розводок п.г. і н.г.; 24 - регулюючі 
клапани; 25 - патрубок; 26 - отвір; 27 - перегородка; 28 - камера змішування п.г. і н.г.; 29 - 

камера подачі дуття до фурм; 30 - розплав  
 
Запропоновані теплообмінні пристрої (рис. 2) можуть бути адаптовані 

також для підігрівання дуття, що подається на бокові фурми. 
Використання периклазо-вуглецевих вогнетривів для виготовлення 

бокових фурм (рис. 3, а, г) та підвищення температури дуття (рис. 3, в, є) 
сприяє підвищенню термостійкості бокових дуттьових пристроїв. Численні 
дослідження термонапруженного стану вогнетривкого блоку бокової фурми 
[6, 7] за допомогою розробленої математичної моделі [8] показали, що значні 
термічні напруження виникають у області гирла каналів блоку, що 
пояснюється охолоджувальною дією бічного дуття, що подається. Вплив 
дуттьового режиму при цьому неоднозначний (рис. 3, б, д). Зниження витрати 
дуття помітно знижує радіальні напруження в тілі вогнетривкого блоку, а 
також стискуючі (–) осьові напруження у поверхневих шарах виробу. При 
міжплавочних простоях має місце певне зростання розтягуючих (+) 
напружень в нижній частині (що контактують з кожухом) блоків бокових 
фурм, тому рекомендується повне відключення бічного дуття під час простоїв 
агрегату, зменшення їх часу. Значний час простоїв – один із негативних 
факторів, що впливають на результати роботи конвертерів. У випадку 
необхідності подачі через бокові фурми  нейтрального газу (наприклад, з 
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метою створення у порожнині конвертера інертної атмосфери) 
рекомендується газ подавати з мінімальною витратою і обов’язково у 
попередньо підігрітому стані. Подібні результати були отримані і для донних 
дуттьових пристроїв різних конструкцій [9-11].  

 

    а)     б)     в) 

    г)     д)     є) 
 

Рисунок 3 – Осьові (а-в) та радіальні (г-є) термічні напруження в блоці 
бокової фурми (rз/R=0,35; z/H=0) 250-т конвертера (час продувки =13 хв.) 

а), г) – вплив типу вогнетриву блоку; б), д) – вплив витрати азоту у 
периферійному каналі (п.к.) фурми; в), є) – вплив температури азоту у п.к. 

Висновки: 
1. Розроблені раціональні конструкції конвертерних бокових паливно-

кисневих фурм та донних дуттьових пристроїв для подачі технологічних газів 
до агрегату при проведенні процесу конвертування металу.  

2. Розроблені теплообмінні пристрої для попереднього підігрівання дуття, 
що подається до порожнини конвертера. 

3. Встановлено, що використання підігрітого дуття та зниження його 
витрати сприяє зниженню термічних напружень у вогнетривких блоках 
бокових і донних фурм, що значно підвищує їх стійкість; при цьому 
найбільшу стійкість мають периклазо-вуглецеві вогнетриви. 
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Не зважаючи на те, що всі конвертерні цехи (КЦ) провідних 
металургійних країн світу застосовують ковано-штамповані та/або литі 
конструкції головок до верхніх фурм, в конвертерних цехах України 
продовжують застосовуватися застарілі зварні конструкції, особливо у 
конвертерних цехах з великовантажними агрегатами (від 250-т і вище). 

З метою підвищення стійкості штатних зварних 5-соплових головок 
(рис. 1, а) у КЦ ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (ПАТ «ДМК», 
м. Кам’янське) була оптимізована її конструкція. Була зменшенна відстань 
між верхньою й нижньою чашами головки (рис. 1, б), що значно поліпшило її 
охолодження. Стійкість таких головок збільшилася в 1,39 разів у порівнянні зі 
штатними головками (рис. 1, а) [1].  
 З метою подальшого підвищення стійкості фурмених 5-соплових 
головок ліквідували зварні шви на зовнішньому торці мідних наконечників за 
рахунок обварювання вкладишів зсередини головки (рис. 1, в). Вкладиші 
виконані із двох частин (верхня частина виготовлена у вигляді гайки, що 
вільно викручується і може використовувати на наступних головках), що на 
40% зменшує витрату міді на їх виготовлення. Відстань між чашами головки 
залишилася зменшеною, як і в попередньому варіанті конструкції (див. 
рис. 1, б). Стійкість таких конструкцій головок збільшилася в 1,51 рази у 
порівнянні із штатними головками (рис. 1, а) [1].  

Подальше удосконалення 5-соплових головок виконувалося за рахунок 
забезпечення охолодження зон засоплового простору (рис. 1, г) [2], що 
дозволило шляхом більш раціонального розподілу охолоджувача в головці 
фурми підвищити її стійкість [3], яка зросла (середня їх стійкість склала 172 
плавки) у порівнянні з конструкціями без охолодження засоплових зон 
наконечника з 5-ма (рис. 1, б) і 6-ма (рис. 2, в) соплами, що мали аналогічну 
(зменшену) висоту охолодного тракту головки (відстань між чашами 
фурменої головки): в 2,205 рази в порівнянні з 5-сопловими головками 
(середня стійкість 78 плавок) [1, 4]; в 1,287 рази в порівнянні з 6-сопловими 
головками (середня стійкість 126,2 плавки) [5, 6]. У порівнянні з 5-сопловими 
(рис. 1, а) і 6-сопловими (рис. 2, б) головками без охолодження засоплових 
зон, які мали стандартну висоту охолодного тракту, стійкість конструкцій 5-
соплових головок з охолодженням засоплових зон (рис. 1, г) зросла ще 
більше: в 4,195 рази в порівнянні з 5-сопловими головками (їх середня 
стійкість склала 41 плавку) [1, 4]; в 5,375 рази в порівнянні із 6-сопловими 
головками (їх середня стійкість склала 32 плавки) [6, 7]. 
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                           б) 

  
                         а)                            в) 

  
                         г)                            д) 

 

Рисунок 1 – Конструкції 5-соплових фурмених головок: 

а) – штатна; б), в) – із зменшеною відстанню між чашами; в) – із внутрішніми зварними 
швами навколо сопел; г) – з охолодженням засоплового простору; д) – підвищеної 

жорсткості; 1, 2, 3 – патрубки подачі води, кисню і відведення води; 4, 5 – верхня і нижня 
чаші; 6 – сопло; 7 – ребро жорсткості (на рисунку д – роздільник потоків води); 8 – отвори 

для проходження води; 9 – кільцевий зазор; 10 – центральний отвір 
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 З метою ще більшого підвищення стійкості зварних фурмених головок 
необхідне збільшення жорсткості всієї їх конструкції [8], що можна досягти 
додатковим скріпленням всіх складових частин між собою, зменшуючи 
навантаження на зварні шви конструкції. Два варіанти такої «жорсткої» 
конструкції 5-соплових головок [9], що мали по 3 ребра жорсткості товщиною 
3 і 5 мм (рис. 1, д), показали підвищену середню стійкість у порівнянні зі 
штатними (рис. 1, а): у першій партії – в 1,63 рази, а в другій – в 1,75 рази, що 
склала відповідно 108,4 і 120,2 плавки (середня стійкість штатних головок 
(рис. 1, а) на той момент становила 66,4 і 68,8 плавки) [10]. 

З метою ефективної переробки низькомарганцевистих чавунів у 250-т 
конвертерах КЦ ПАТ «ДМК» був розроблений ряд конструкцій 6-соплових 
фурмених головок (рис.2):  
 

 
                  а)                 б)               в) 

                г)                 д)                  є) 
 

Рисунок 2 – Конструкції 6-соплових фурмених головок  
а) – блочна; б) – однорядна; в) – однорядна підвищеної стійкості;  
г), д) – із симетричним охолодженням сопел – з перегородкою (г) 
 і без перегородки (д); є) – з асиметричним охолодженням сопел 

 
– блочної конструкції – 3 соплових блока, у кожному по 2 сопла Лаваля 

(рис. 2, а); стійкість підвищилася в 1,44...1,63 рази у порівнянні із штатними 
головками (рис. 1, а) [11]; 

– звичайної конструкції (рис. 2, б); стійкість зменшилася на 21,8 % у 
порівнянні із штатними головками (рис. 1, а) [12]; її виготовлення було 
викликано виробничою необхідністю – відсутністю міді необхідного діаметру 
для виготовлення соплових блоків до блочної головки (рис. 2, а); 
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– підвищеної стійкості [13] – зменшена відстань між чашами, 
закріплення сопел у наконечнику внутрішнім і зовнішнім зварними швами 
(рис. 2, в) [14]; стійкість підвищилася в 2,27-2,41 рази (середня стійкість 
склала 114-143 плавки) у порівнянні із штатними головками (рис. 1, а) [15]; 

– із симетричним охолодженням зон засоплового простору [16], при 
цьому були виготовлені два варіанти конструкції – з розподілом потоків 
охолоджувача за соплом (з перегородкою) (рис. 2, г) [17] і без розподілу 
потоків води за соплом (без перегородки) (рис. 2, д) [18]: 

а) стійкість 1-го варіанту конструкції зросла в 1,2 рази (середня 
стійкість склала 152 плавки) в порівнянні з аналогічною конструкцією 6-
соплових головок без охолодження засоплових зон (рис. 2, б) [17]; 

б) стійкість 2-го варіанту конструкції зросла в 1,168 раз (середня 
стійкість склала 148 плавок) в порівнянні з аналогічною конструкцією 6-
соплових головок без охолодження засоплових зон (рис. 2, б) [18]. 

– з асиметричним охолодженням зон за соплового простору (рис. 2, є) 
[19]; стійкість підвищилася в 1,287 рази (середня стійкість склала 163 плавок) 
в порівнянні з аналогічною конструкцією 6-соплових головок без 
охолодження засоплових зон наконечника (рис. 2, б) [20]. 

З метою більш ефективної переробки низькомарганцевистих чавунів та 
підвищення ступеню допалювання СО відхідних газів запропоновані наступні 
дуттьові пристрої: 

– 9-соплова дворядна головка блочної конструкції для верхньої 
одноконтурної фурми – 3 блока, у кожному по 1 соплу Лаваля і по 2 
циліндричних сопла [21]; 

– 6-соплова головка з центральним дросельним пристроєм для верхньої 
двоконтурної фурми [21, 22]; 

– 9-соплова головка блочної конструкції для верхньої двоконтурної 
фурми [21]. 

З метою підтримання високої стійкості всіх конструкцій фурмених 
головок та підвищення рівня безпеки при їх експлуатації запропоновано [23] 
всі дуттьові пристрої виготовляти аналогічно конструкції [24]. 

 

Висновки: 
1. Для верхніх дуттьових фурм кисневих конвертерів запропонований ряд 

конструкцій 5-соплових головок з підвищеною стійкістю. 
2. Для ефективної переробки низькомарганцевистих чавунів у кисневих 

конвертерах для верхніх кисневих фурм запропонований ряд конструкцій 6-
соплових головок з підвищеною стійкістю  

3. З метою підвищення теплового балансу конвертерної плавки 
запропоновані 9-соплова дворядна головка для верхніх одноконтурних фурм 
та 6- і 9-соплові головки до верхніх двоконтурних фурм. 
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АНАЛІЗ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ  
ВИГОТОВЛЕННЯ ХОЛОДНОТЯГНУТИХ ТРУБ 

 

Магістрант В.О. Панченко 

Керівники - доц., к.т.н. І.А. Соловйова, ст. викл. Ю.М. Николаєнко 
Національна металургійна академія України 

Інститут інтегрованих форм навчання 
м. Дніпро, Україна 

 

На сучасному етапі розвитку традиційних і нових галузей, які є 
споживачами трубної продукції, висуваються з кожним роком все більш 
жорсткі технічні вимоги (по точності, чистоті зовнішньої і внутрішньої 
поверхонь труб) як до освоєного сортаменту труб. Що змушує виробників 
труб в короткі терміни освоювати нові види труб з абсолютно нових 
матеріалів з дуже високими споживчими властивостями. Багато технологій 
виробництва таких труб передбачають використання процесів волочіння. 

Одним з перспективних, але ще недостатньо вивченим є волочіння в 
поєднанні з крученням. У цьому процесі кручення реалізується через 
обертання інструменту (волоки, оправки). 

Вперше процес волочіння через примусово обертаючі волоки у 
площині, перпендикулярній осі каналу запропонований в 1931 році Заксом і 
Лінікусом для визначення коефіцієнта тертя [1]. Надалі цей процес був 
рекомендований А.Л. Тарнавським, В.Ф. Ісуповим, Н.З. Дністровським та ін. 
для зниження тягового зусилля в порівнянні з простим волочінням, що 
дозволяє збільшити витяжку за один прохід, забезпечити рівномірний знос 
волочильного каналу. Разом з тим, для отримання відчутного ефекту в 
зниженні зусилля волочіння волоку необхідно обертати з дуже великим 
числом оборотів, що в даний час є складним технічним завданням [2-4]. 

У процесах волочіння труб спостерігається велика кривизна 
(«шаблевидність»), яка усувається наступною операцією правки труб. Правка 
труб є найбільш простим і поширеним способом. Холодна правка труб 
відноситься (рис. 1) до числа широко і давно застосовуваних технологічних 
операцій при ремонті труб. Однак цей метод правки має ряд недоліків, 
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основним з яких слід вважати те, що в холодноправленій трубі є залишкові 
напруження, що виникають по її перетину в результаті нерівномірного 
деформування металу і вони можуть легко змінити прямолінійну форму при 
впливі на неї силових факторів, протилежних за знаком тим, які були 
застосовані при холодній правці. 

Через те що при правці відбувається пластична деформація і в зв'язку з 
цим з'являються залишкові напруження, правка не повинна застосовуватися 
при виготовленні труб особливо відповідального призначення. 

Холодна правка заснована на пластичному вигині і в деяких випадках 
на пластичному скручуванні заготовок або труб. Із зростанням останнього в 
матеріалі заготовки виникають нормальні напруження, величина яких 
спочатку не перевищує межі пружності. При певному значенні сили 
напруження в крайніх волокнах досягають межі плинності та заготовка 
отримує залишкову пластичну деформацію. При знятті навантаження 
заготовка частково відновлюється від попередніх викривлень. Тому прогин 
при правці повинен бути трохи більше стріли зігнутості. 

 
Рисунок 1 – Схема процесу правки 

 

Для істотного зменшення кривизни пропонується спосіб волочіння труб 
з крученням, який дозволяє отримувати після волочіння вироби з достатньою 
прямолінійністю, щоб виключити операцію правки при передачі їх на 
наступні технологічні операції. 

На рисунку 2 показана схема нового способу волочіння труб з одночасною 
правкою, де заготовка 1 проходить, наприклад, через овальну 3 (утримує 
заготовку від повороту) і робочу волоки 4, закріплені в волокотримачі 2. Крутний 
момент прикладається до виробу після виходу з осередку деформації (робочої 
волоки) за рахунок обертання захоплення 5, розташованого на волочильному 
візку 6. Кожна точка виробу на ділянці між волокою 4 і захопленням 6 
переміщається по гвинтовій лінії в осьовому напрямку [5].  

Завдяки закручуванню запобігається викривлення труби, що 
протягується. Пластичне закручування труб у процесах волочіння забезпечує 
практично однакові механічні властивості в подовжньому і поперечному 
напрямках через гвинтове розташування волокон. Це дозволяє збільшити 
міцність елементів конструкцій, що працюють при експлуатації на зрушення 
за рахунок деформаційної анізотропії металів. 
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Рисунок 2 – Схема процесу волочіння труб з крученням 

 
Додатковий крутний момент що виходить з зони деформації виробу 

призводить до його закручування, завдяки чому запобігається викривлення 
виробу. 

На рисунку 3 представлена модель волочильного стана (розроблена за 
допомогою програмного забезпечення Autodesk Inventor), який дозволяє 
здійснити волочіння труб по новому способу. Стан складається (див. рис. 2): з 
візка 2 з примусово обертаючим захопленням, розміщеним на станині 1, 
стійки волок 3 і пристроєм 4 з профільованими роликами (замість овальної 
волоки), які застосовуються для запобігання повороту заготовки 5 і 
розташованими з боку її завдання [6]. При протягуванні труб одночасно з 
рухом волочильний візок починає обертатися захоплення, який приводиться в 
обертання від ланцюга 6 через систему зубчастих шестерень і змінне зубчасту 
зірочку, шестерні встановлені попарно в залежності від необхідного кроку 
спіралі закручування труб.  

 

 
 

Рисунок 3 – Модель волочильного стана після модернізації 

1  2  3  4  5 6
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Висновок 
Кручення в процесах волочіння труб грає корисну роль:  
- знижує сили тертя, тиск на волоку, а головне тягове зусилля і збільшує 

обтиснення за прохід; 
- забезпечує рівномірний знос волочильного каналу, отримання труб з 

гвинтовим розташуванням волокон, що підвищує їх експлуатаційні 
властивості; усуває «шаблеподібність» при протягуванні;  

- дозволяє виготовляти труби з зовнішнім або внутрішнім спіральним 
оребренням;  

- кручені профільні труби.  
Крутний момент можна прикладати до заготовки при вході в волоку або 

вихіді з неї, до волочильного інструменту (волоку, оправці). Закручування 
заготовки може проводитися між двома дистанційно розташованими 
волоками [7]. У процесі волочіння обертання волоки призводить до 
інтенсифікації зсувних напружень і деформацій, що може зробити істотний 
вплив на формування структури і властивостей готових труб. У поперечних 
перетинах осередку пластичної деформації в міру просування металу вздовж 
каналу обертаючої волоки дотичні напруження призводять до осьового 
закручування труби. Їх величина наростає від входу в осередок пластичної 
деформації, досягаючи свого максимального значення на виході з осередку 
пластичної деформації. 

Таким чином, використання крутіння в процесах волочіння труб 
розширює їх технологічні можливості, дає суттєву економію коштів і 
ресурсів, збільшує продуктивність і асортимент трубної продукції.. 
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Кокс завжди був одним з найдорожчих компонентів доменної шихти, 
вартість якого з роками тільки збільшується. Причин тому декілька, 
головними є такі: 

- обмежені запаси коксівного вугілля та їх стрімке зменшення через 
значні обсяги виплавки чавуну в доменних печах; 

- зростаючі вимоги до якості коксу як за хімічним складом, так і за 
механічними властивостями (наприклад, міцність коксу в гарячому стані або 
міцність після реакції /CSR/, реакційна здатність /CRI/, показники міцності на 
удар /М25/ та стирання /М10/); 

- недосконалість організації доменного процесу з точки зору повноти 
використання хімічного та теплового потенціалу відновника і водночас 
палива, яким в процесі є кокс. 

Через зазначені причини науковці та виробничники постійно 
займаються пошуком ефективних замінників коксу, які б могли допомогти 
суттєво зменшити його витрату в доменному процесі без помітного 
погіршення техніко-економічних показників плавки. На сьогодні таким 
замінником є пиловугільне паливо (ПВП), яке отримують з вугілля, що не 
придатне для виготовлення коксу, але має високий вміст вуглецю при 
прийнятному вмісті баластних (зола) або шкідливих (сірка та ін.) домішок. 

В Україні перші дослідження з використання ПВП в доменній печі були 
проведені ще у 1948 році на заводі в м. Кам’янське (кол. Дніпродзержинськ) 
під керівництвом проф. В.І. Логінова [1]. Пізніше у 1978 р. академіком 
З.І. Некрасовим із співробітниками ІЧМ були оприлюднені результати 
трьохрічної промислової експлуатації на комбінаті «Запоріжсталь» установки 
для вдування ПВП (з витратою ПВП на рівні 70 кг/т чавуну) в доменну піч 
разом з природним газом, яка підтвердила принципову можливість вдування 
вугілля з витратою до 200 кг/т чавуну [2, 3]. 

У 1980 році на Донецькому металургійному заводі (ДоМЗ) було 
побудовано і введено в експлуатацію промислову установку для вдування 
ПВП в доменні печі [4], яка успішно пропрацювала зо три десятки років, 
надавши українським металургам цінний досвід з використання цієї 
перспективної технології.  

Пізніше досвід, набутий ІЧМ та ДоМЗ, був врахований при розробці 
рекомендацій для крупних українських металургійних комбінатів 
(Запоріжсталь, Криворіжсталь, маріупольський ім. Ілліча та ін.) щодо 
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впровадження технології виплавки чавуну з використанням ПВП [5, 6]. При 
розробці цих рекомендацій в частині прогнозування показників доменної 
плавки при використанні ПВП використовували метод розрахунку, що був 
запропонований і розвинений О.Н. Раммом [7]. Простота методу та 
прийнятна достовірність розрахункових результатів, що перевірені (і в 
основному підтверджені) практикою експлуатації в останні 20 років 
комплексів з вдування ПВП в Україні, дозволяють його використання і в 
теперішній час. Тому для виконання цієї роботи був обраний саме цей метод, 
але з деякими доповненнями, що стосуються застосування ПВП як такого та 
його складу (суміші вугілля різних марок). 

Метою розрахунків було вивчення впливу хімічного складу вугілля 
(ПВП) на витрату коксу та деякі інші показники плавки при постійній витраті 
ПВП, яка в усіх варіантах була постійною і складала 100 кг/т чавуну. 
Оскільки введення ПВП до фурмених осередків призводить до небажаного 
(як на практиці, так і в теоретичних розрахунках) зниження т.з. «теоретичної 
температури горіння» (Тt) навколо фурм, падіння Тt компенсували в 
розрахунках відповідним підвищенням вмісту кисню в дутті таким чином, 
щоб ця температура залишалася незмінною в усіх варіантах.  

Для оцінки ефекту від вдування ПВП в цілому та впливу його складу на 
витрату коксу зокрема, у вихідному варіанті використовували дані технічного 
аналізу концентрату вугілля марки «Т» Чумаковської ЦОФ. В розрахункових 
варіантах варіювалися (відносно вихідного складу) вміст вуглецю та золи. В 
якості вихідних даних для порівняння («нульовий» варіант) були взяті 
адаптовані відповідним чином дані роботи доменної печі №5 комбінату 
«Запоріжсталь» без застосування ПВП у спосіб, який було застосовано в 
роботах [5, 6]. Деякі дані для різних варіантів виконаних порівняльних 
розрахунків наведені в таблицях 1 і 2. 

Таблиця 1. Вихідні дані щодо складу ПВП (% мас.) 
 

Вміст, % (за варіантами розрахунку) Компоненти у складі 
палива 

Нульовий 
варіант Базовий 1 2 3 

Пиловугільне паливо 
(ПВП)     С, % - 81,1 85 80 75 

Зола, % - 9,4 5,5 10,5 15,5 
Н, % - 3,8 3,8 3,8 3,8 
О, % - 1,3 1,3 1,3 1,3 
N, % - 1,3 1,3 1,3 1,3 
S, % - 2,1 2,1 2,1 2,1 

Вміст в коксі, %:  С – 85,64; Н – 0,44; N – 1,0; S – 1,06. 
 

Як показали розрахунки, на кожний відсоток зниження вмісту вуглецю 
(або підвищення вмісту золи) у ПВП питома витрата коксу збільшується. Так, 
при зменшенні вмісту вуглецю в складі ПВП з 85,5 (що відповідає маркам 
вугілля антрацит, пісне) до 75,5 % питома витрата коксу зростає з 524,6 до 
543,4 кг/т чавуну, або на 1,88 кг коксу на кожний відсоток (рис. 1).  
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Таблиця 2. Дані розрахунків окремих показників доменної плавки 
 

Розрахункові варіанти 
Показники 

Од. 
вим. 

Нульовий 
варіант Базовий 1 2 3 

Питома витрата 
коксу 

кг/т 
чавуну 

668,0 532,9 524,6 534,0 543,4 

Питома витрата 
ПВП 

кг/т 
чавуну 

0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Сумарна витрата 
вуглецю з паливом 

кг С/т 
чавуну 

570,0 535,9 533,2 536,2 539,3 

Вміст О2 в дутті % 20,9 23,43 23,44 23,43 23,42 
Температура дуття С 849 849 849 849 849 
Вологість дуття % 1 1 1 1 1 
Теоретична т-ра 
горіння у фурм С 2167 2167 2167 2167 2167 

Витрата дуття 
(розрахункова) 

м3/т 
чавуну 

1733 1473 1463 1474 1485 

Вихід шлаку 
кг/т 

чавуну 
446,2 437,2 430,7 438,1 445,5 

 

 
Рис. 1. Вплив вмісту вуглецю та золи у ПВП на питому витрату коксу 

при виплавці чавуну (розрахунки) 
 

На практиці залежність питомої витрати коксу від вмісту золи у ПВП може 
бути й не зовсім лінійною, як у проведених теоретичних розрахунках. Крім того, 
отриманий коефіцієнт (1,88 кг / % золи) на практиці теж може відрізнятися в той 
чи інший бік, оскільки на його розмір мають вплив безліч факторів (базові 
шихтові та дуттьові умови роботи доменної печі, марка вугілля для виготовлення 
ПВП, питома витрата ПВП та якість/рівномірність/ його розподілення по фурмах, 
спосіб компенсації зниження Тt у фурмених осередках тощо). 

Вихідний склад 
ПВП 

Розрахункові варіанти 
(зміна вмісту вуглецю 

та золи у ПВП) 
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Окремого аналізу потребує також зв'язок між вмістом золи у ПВП та 
виходом шлаку на 1 т чавуну. В проведених розрахунках цей вплив виявився 
несуттєвим через порівнянні показники вмісту золи в коксі та ПВП, але на 
практиці цьому слід приділяти особливу увагу. 

Висновки 
1. При заміні коксу на ПВП в доменній плавці важливим є хімічний 

склад вугілля, яке використовується. Бажано використовувати вугілля з 
більшим вмістом вуглецю та якомога меншим вмістом золи. 

2. Висновок за п. 1 є вкрай важливим при використанні сумішей вугілля 
різних марок, як пропонувалося в роботах [8-10] та інших. 

3. Отриманий в розрахунках коефіцієнт заміни коксу на ПВП 
(1,25…1,4 кг коксу / на 1 кг ПВП) через особливості побудови алгоритму є 
трохи завищеним у порівнянні з даними практики роботи доменних печей. 
Тим не менше, розрахунки показали, що зі збільшенням вмісту золи у ПВП, 
коефіцієнт заміни коксу на ПВП суттєво знижується, що є цілком логічним. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА 
ПРОИЗВОДСТВА ТИТАНА ИЗ ЕГО ТЕТРАХЛОРИДА 

 

Магистрант Д.И. Продан 
Руководитель - проф., докт. техн. наук Г.Н. Трегубенко 

Национальная металлургическая академия Украины, г. Днепр, Украина 
 

Титан благодаря хорошему сочетанию механических и технологических 
свойств и высокой коррозионной стойкости находит широкое применение в 
самых различных отраслях промышленности: авиакосмической, химическом 
и нефтяном машиностроении, черной и цветной металлургии, пищевой 
промышленности и в других отраслях. При повышенных температурах 
титановые сплавы по прочности превосходят высокопрочные сплавы 
алюминия и магния [1]. 

В настоящее время производство титана из его тетрахлорида возможно либо 
магниетермическим способом (метод Кролла) либо натриетермией (метод 
Хантера). Каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки [2]. В 
данной работе поставлена цель определить какой из указанных способов является 
наиболее оптимальным с точки зрения термодинамики протекания 
технологических процессов. Суммарные реакции обеих способов (при их 
нормальном технологическом протекании, т.е. без образования низших хлоридов 
титана) можно представить следующим образом: 

TiCl4 + 2Mg = Ti + 2MgCl2                                  (1) 
 

                                TiCl4 + 4Na = Ti + 4NaCl                                     (2) 
Сравнительный термодинамический анализ проводили по методике 

Темкина-Шварцмана [3]: 

 0
298

0
298

0 STHGТ
T(aM0 – bM1 – cM2 – dM-2)        (3) 

Значения энтропии ( 0
298S ) и изменения энтальпии ( 0

298H ) всех веществ, 

принимающих участие в реакциях (1) и (2), а так же коэффициентов a, b, c, d, 
М0, М1, М2 и М-2 взяты из работы [4]. 

На основании термодинамических расчетов и статистической 
обработки полученных данных, получены следующие температурные 
зависимости изобарно-изотермического термодинамического потенциала 
(изменение свободной энергии Гиббса) для реакций (1) и (2): 

                      46498554,790
)1(

 ТGT
                                      (4) 

                       72369342,3000
)2(

 ТGT
                                  (5) 

Используя выражения (4) и (5), а так же уравнение изобары Вант-Гоффа [5]: 

                                    
RT

G
K T
р 3,2

lg
0

                                             (6) 

определим температурные зависимости логарифма константы равновесия 
реакций (1) и (2): 
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                     72,15
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T
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                                     (8) 

Выводы: 
1. Анализ полученных выражений  показал, что натриетермический 

способ производства титана из его тетрахлорида термодинамически более 
предпочтительнее, чем магниетермия. Поэтому в первом случае реакция 
протекает более быстрее и полнее и, соответственно, коэффициент 
использования восстановителя  будет выше. 

2. Однако следует учитывать, что количество выделившегося тепла при 
использовании в качестве восстановителя натрия будет в  1,6 раза больше, 
чем при магниетермическом способе получения титана и это может создать 
определенные технологические трудности с его отводом. 
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ООО «ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ» в настоящее время выпускает НКТ 
различных групп прочности 1. 

Согласно требованиям стандарта API 5CT и в зависимости от 
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требований заказа каждая НКТ должна 
пройти проверку на соответствие 
химического состава, на растяжение, ударную 
вязкость, твёрдость, гидроиспытания и 
обязательно неразрушающий ультразвуковой 
(УЗК) или магнитоиндукционный (МИК) и 
магнитопорошковый контроль (МПК) 
неконтролируемых концевых участков труб. 
Важной составляющей является определение 
показателей механических свойств и 
твердости. Механические испытания на 
одноосное растяжение проводятся на разрывной 
машине Zwick/Roell BIT-FR250ZNA4K на 
стандартных цилиндрических пятикратных 
образцах диаметром 5 мм согласно стандарту 
ASTM А370 2. При испытаниях оцениваются 
значения предела прочности σв, предела 
текучести σ0,2, относительного удлинения δ и 
других показателей.  

Определение твердости осуществляется по стандарту ASTM E18-2016 на 
установке Роквелл Zwick 415 OLK (рис. 1) по методике, изложенной в 3.   

Образцы для проведения испытания отбираются из труб, как показано 
на рис. 1, где обозначены: 1 – кольцо для определения твердости; 2 – образец 
для испытаний на растяжение; 3 – пробы для испытаний на ударный изгиб; 4 
– пробы для определения твердости, для получения его из пробы для 
испытания на растяжение. Схема разметки образца при сквозных испытаниях 
на твердость показана на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Пример расположения проб для 
испытаний, отбираемых от НКТ: 

1 – отпечаток в середине стенки; 2 – отпечаток на 
наружной поверхности стенки; 3 – отпечаток на 
внутренней поверхности стенки; 4 – блок для 

испытания образца 

Рис. 2. Схема разметки 
образца при испытаниях на 

твердость (поперечное 
сечение) 

 

Рис. 1. Установка Роквелл 
Zwick 415 OLK для 

определения твердости 
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Целью настоящего исследования является исследование твердости в торце 
и на наружной поверхности отобранных образцов НКТ. В качестве объекта 
исследований выбраны НКТ размером 129,5х17 мм и 129х7,37 мм группы 
прочности L80-1 по стандарту API 5CT, прокатанные из стали 26Г2ТРФ на ТПА 
140 ООО «ИНТЕРПАЙП–Нижнеднепровский трубопрокатный завод». 
Результаты измерения твердости приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Экспериментальные данные замеров твердости НКТ в 
поперечном и продольном направлении 

Продольный № 
образца 

Размер 
трубы, мм 

№ замера Поперечный 
1 2 3 

1 образец 129,5х17 1 внутренний 13,7 
  2 внутренний 14,5 
  3 внутренний 14,1 
  1 средний 14,6 
  2 средний 14,2 
  3 средний 14,0 
  1 наружный 13,3 
  2 наружный 13,7 
  3 наружный 13,9 

13,3 13,7 14,0

2 образец 129,5х17 1 внутренний 13,8 
  2 внутренний 13,6 
  3 внутренний 14,0 
  1 средний 13,5 
  2 средний 14,3 
  3 средний 14,4 
  1 наружный 12,9 
  2 наружный 13,2 
  3 наружный 13,4 

13,7 13,2 13,4

3 образец 114,3х7,37 1 наружный 13,5 
  2 наружный 12,8 
  3 наружный 13,2 

13,3 12,9 12,7

4 образец 114,3х7,37 1 наружный 13,9 
  2 наружный 14,3 
  3 наружный 14,4 

14,0 14,4 13,8

 

Оценку значений твердости, полученных на торце образца и на 
подготовленной наружной поверхности, произведем путем анализа и 
сравнения соответствующих средних. 

Обработка результатов экспериментальных данных:  
среднее значение твердости для труб размером 129,5х17,0 мм – образец 

№1 торец HR1тор.ср=14, наружная поверхность HR1пов.ср=13,7; образец №2 
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торец HR2тор.ср=13,7; наружная поверхность HR2пов.ср=13,4; 
среднее значение твердости для труб размером 114,3х7,37 мм – образец 

№3 торец HR3тор.ср=13,2; наружная поверхность HR3пов.ср=13,0; образец №4 
торец HR4тор.ср=14,2; наружная поверхность HR4пов.ср=14,1. 

В целом среднее значение твердости по торцу образца составило 
HRтор.ср=13,8; а по наружной поверхности - HRпов.ср=13,6. Таким образом, 
разница в твердости по торцу и наружной поверхности образца составляет 0,2 
единицы по Роквеллу или 1,5 %. 
 

Выводы 
1. Получены экспериментальные данные по твердости на торце и 

наружной поверхности НКТ размером 129,5х17 мм и 129х7,37 мм группы 
прочности L80-1, прокатанные из стали 26Г2ТРФ. 

2. Разница в средней твердости по торцу и наружной поверхности 
образца составляет 0,2 единицы по Роквеллу или 1,5 %. Таким образом, 
анизотропии значений твердости выявлено не было. 
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Процес періодичної прокатки в двох послідовно розташованих рядах 
валків (дворядна прокатка), знаходить широке застосування як в чорній, так і 
кольорової металургії. 

Заготовка одночасно обтискується на нерухомій конічній 
(криволінійній) оправці двома рядами валків із рівчаками змінного перерізу. 
Першу по ходу прокатки пару валків, в якій починається деформація 
заготовки, що надійшла, зазвичай називають обтискною, а другу - 
калібруючою. У кожному ряду валків свій діаметр провідних шестерень, що 
значно зменшує осьове зусилля на заготовку, стрижень оправки і механізм 
подачі і повороту. 

Основні переваги цього процесу полягають у наступному [1]: 
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1. Без збільшення ходу кліті збільшується в 1,8-2,0 рази довжина 
сумарного осередку деформації (робочого конуса). Це дає можливість в  
3-4 рази зменшити динамічні навантаження в приводному механізмі, а, отже, і 
потужність двигуна. 

2. Зростає технологічна пластичність металу в 1,5-2,0 рази - стани ХПТ 
стабільно працюють з коефіцієнтом витяжки 8-12 при прокатці труб з 
нержавіючих і легованих сталей, і сплавів. 

3. Скорочується циклічність виробництва (цикл прокатки з усіма 
допоміжними технологічними операціями), що забезпечується різними 
діаметрами шестерень в кожному ряду і високою технологічністю матеріалу. 

4. Значно підвищується точність труб - відносна різностінність 
заготовки зменшується в 3-5 разів. 

5. Зростає продуктивність стана в 1,5-1,8 рази. 
Такий спосіб дасть можливість прокатувати труби з більшою 

деформацією по діаметру, що дозволяє скоротити циклічність виробництва і 
значно знизити собівартість продукції. 

Спосіб ґрунтується на порційній подачі заготовки у середовище 
деформації, утворене двома парами валків, та деформації поданої заготовки 
послідовно першою та другою парами валків при їх зворотно-поступальними 
переміщенні на нерухомій оправці, при цьому поворот заготовки виконується 
як перед прямим ходом, так і перед зворотним ходом кліті. Відмінною 
особливістю прокатки на стані ХПТ з двома парами валків є одночасна 
формозміна металу в двох миттєвих осередках деформації. 

Основною відмінністю стана холодної дворядної прокатки труб 
відрізняється тим, що кліть з робочими валками містить додаткову другу пару 
валків, що містить на шийці зубчасте колесо, взаємодіюче з додатковою 
рейкою, виконаною з можливістю виведення її із зачеплення. Заготовка 
подається у середовище деформації, утворене двома парами валків, та 
деформується подана заготовка послідовно першою та другою парами валків 
при їх зворотно-поступальними переміщенні на нерухомій оправці, при 
цьому поворот заготовки виконується як перед прямим ходом, так і перед 
зворотнім ходом кліті. 

Тривимірна модель стана холодної дворядної прокатки труб, виконана в 
програмному середовищі Autodesk Inventor (рисунок 1), містить станину, 
кліть «тандем» із двома парами робочих валків (1, 2), що мають на шийках 
зубчасті колеса (3, 4), взаємодіючі із стаціонарними рейками (5, 6), механізм 
зворотно-поступального переміщення кліті та поворотно-подаючий пристрій. 
Рейка (5) забезпечує рух вхідної пари валків, рейка (6) – вихідної пари валків. 
Регулювальні клини (7) рейок приводів забезпечують можливість 
відключення другої пари валків. 

Відмінною особливістю даного процесу є те, що прокатка здійснюється 
у двох послідовно розташованих парах валків. При одночасній деформації 
металу в двох парах валків – кінематичні, а отже і деформаційні параметри 
процесу прокатки істотно відрізняються від процесу прокатки в одній парі.  
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Рисунок 1 – Стан холодної дворядної прокатки труб 

 

Коефіцієнт витяжки при дворядній прокатці практично у 1,5-1,7 разів 
більше, ніж при однорядній прокатці, що показано у таблиці 1. 

В основу винаходу поставлена задача удосконалення способу холодної 
прокатки труб, у якому, внаслідок калібрування по товщині стінки перед 
деформацією другою парою валків,  із поворотом заготовки як перед прямим 
ходом, так і перед зворотним ходом кліті, забезпечується рівномірність подачі 
металу на другу пару валків, виключення переповнення металом зони другої 
пари валків, що калібрує, і за рахунок цього істотно знижується 
різностінність труби. 

 

Таблиця 1 – Порівняння значень коефіцієнтів витяжки при однорядній 
та дворядній прокатці на стані ХПТ 

Коефіцієнт витяжки 
Марки сталей 

Однорядна прокатка Дворядна прокатка 
Нержавіючі сталі до 5,5 до 10 
Вуглецеві сталі до 4,5 до 8 
Підшипникові сталі до 2,8 до 5 
Кольорові метали та сплави до 8 до 12 
 

При прокатці труб відповідно до пропонованого способу в двох парах 
валків при дотримані умови визначеного ступеня деформації [2] і коефіцієнта 
калібрування при повороті заготовки як перед, так і зворотним ходом 
знакозмінна деформація діє на вже сформовану в процесі попередньої 
деформації структуру, упорядковуючи її, що приводить до інтенсивного 
розвитку процесів релаксації, наслідком чого є зниження зміцнення металу і 
підвищення разових ступенів деформації, а значить і продуктивності. 

Висновок 
Використання описаного способу дозволило підвищити ступінь разових 

деформацій за прохід за рахунок зменшення зміцнення металу й збільшення 



Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
18 грудня 2019 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 130

пластичності перед деформацією в другій парі валків. Це дозволило 
скоротити число циклів холодного переділу при виробництві труб із 
супутніми операціями. 
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 Современные подходы к решению технических задач, базируются на 
анализе и выборе оптимального технологического процесса, 
обеспечивающего необходимый уровень технических характеристик. Эти 
подходы особенно важны при изготовлении из модифицированных Fe-C 
расплавов отливок, отличающихся особыми требованиями к поверхностному 
рабочему слою для обеспечения необходимых эксплуатационных свойств. 
Поэтому прогнозирование эффективности выбранных модифицирующих 
добавок путем сравнительной критериальной оценки их с другими является 
актуальным для достижения планируемых свойств.  

 Перспективным научно-техническим направлением в области 
разработки новых материалов является создание в поверхностном слое литого 
металлокомпозита, армированного нанодисперсными частицами на основе 
TiCN, WC, В4С, SiC или VC. Основным способом получения такого литого 
композиционного слоя, армированного наночастицами, является нанесение 
их на стенки форм и стержней в виде паст или красок. После заливки 
расплава по поверхности отливки образуется насыщенный твердыми 
наночастицами износостойкий слой. При этом свойства такого 
композиционного материала зависят не только от вида и объемной доли 
введённых частиц, но и от соразмерности их с величиной центров 
кристаллизации при затвердевании металлической матрицы [1].  

 Введенные в расплав тугоплавкие наночастицы (< 100 нм) могут 
рассматриваться как центры кристаллизации, если на их поверхности 
происходит зарождение первичной фазы, зависящей от размеров и свойств 
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частицы, а также от ее взаимодействия с расплавом. Такое образование 
(частица – твердая фаза – расплав) будут устойчивы только в том случае, если 
свободная энергия системы уменьшается или же зависимость ΔF = f(rо) имеет 
минимум, где rо– радіус нанооболочки твердой фазы вокруг частицы. 

В общем виде изменение свободной энергии системы при образовании 
нанооболочки на поверхности частицы будет таким же, как и при 
образовании новой фазы при кристаллизации.  

 Чем больше термодинамическая устойчивость частицы модификатора 
в виде величины ΔF и чем больше разница температур плавления 
модификатора и Fe-C расплава, тем выше его эффективность. Кроме того, 
должно иметь место электронное сродство модификатора и расплава, то есть 
нерастворимые тугоплавкие наномодификаторы должны обладать 
металлическим типом проводимости. Следовательно, под модифицированием 
нерастворимыми наночастицами следует понимать обработку расплава 
такими добавками, которые имеют следующие свойства:  

−температура плавления частиц должна бать существенно выше 
температуры плавления Fe-C расплава;  

− энтальпия образования модифицирующей частицы должна 
превышать энтальпию образования расплава;  

− тугоплавкие частицы должны иметь металлический тип 
проводимости и бать нерастворимыми в расплаве [2]. 

Сравнительные данные по температуре плавления, растворимости, 
энтальпии и проводимости основных тугоплавких соединений приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1.- Данные для оценки модифицирующей эффективности 
тугоплавких соединений 

Соединения 

Мольная 
энтальпия 

образования – 
ΔН0, кДж*моль-1 

Т-ра 
плавления, 

˚С 

Растворимость 
в расплаве, % 

Тип 
проводимости 

SiC 66,1 2830  разлагается Металлич. 
ZrC 206,7 3420  1,5 Металлич. 
TiC 209,0 3140  0,5 Металлич. 
TiN 323,0 2950  <0,1 Металлич. 
ZrN 351,5 2970  0,5 Металлич. 

TiCN 358,5 3180  <0,1 Металлич. 
 

Из сравнения приведенных в таблице 1 данных можно сделать вывод, 
что наиболее удовлетворяют требованиям, предъявляемым к тугоплавким 
соединениям, являются частицы на основе карбонитрида титана – TiCN. 
Присутствующий в таблице 1 карбид кремния (SiC) относится к разлагаемым 
соединениям (SiC + Fe→FeSi + C). SiC может быть использован либо 
самостоятельно, либо в комплексе с инокулирующими добавками.  
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Ранее установлено [3], что интенсивное снижение удельной поверхностной 
энергии начинается при уменьшении размера частиц менее 20-30 нм. Поэтому в 
основной области ультрапорошкового диапазона удельная поверхностная энергия 
нанодисперсной системы максимальна, частицы обладают высокой адсорбционной 
активностью и зарождение нанооболочки на их поверхности имеет высокую 
вероятность. Если же частица не обладает свойствами тугоплавкого модификатора, 
то нанооболочка твердой фазы может отсутствовать. Образование «частица – 
твердая фаза – расплав» будет устойчивым только в том случае, если свободная 
энергия системы уменьшается.  

Зарождение первичной фазы на наночастицах облегчено и идет с 
уменьшением суммарной свободной энергии за счет изменения соотношения 
объемной и поверхностной составляющей свободной энергии. Образование 
зародыша в не модифицированном расплаве требует затрат энергии, и только 
после достижения критического размера рост твердой фазы становится 
энергетически выгодным. Наличие большой удельной поверхности 
наночастицы делает процесс зарождения твердой фазы термодинамически 
выгодным. Он идет с выделением энергии. 

 Твердая фаза, образовавшаяся в расплаве на поверхности частицы, 
находится в энергетически выгодном состоянии. Условие к распаду у таких 
образований отсутствует. Такие участки твердой фазы при дальнейшем 
охлаждении выигрывают у спонтанно или гетерогенно возникших 
зародышей. Эти образования достаточно большие, чтобы поглощать друг 
друга, потому размер дендритов (зерен) в отливке из армированного 
наносоединениями Fe-C сплава определяется количеством частиц: чем их 
больше, тем мельче дендриты первичного аустенита [4].  

Критические радиусы зародышей аустенита и графита при 
кристаллизации Fe-C расплава рассчитывали по формуле: 

 

r к p = 
2Mσp− к Т

ρL∆T  ,       (1) 

где М – мольная масса кристаллизующейся фазы;  ρ – плотность фазы, кг/м3; 
Т – температура кристаллизации, ˚С; σp− к – удельная ПЭ на разделе расплав – 
кристалл (то есть поверхностное натяжение), Дж/м2;  L – мольная теплота 
кристаллизации, Дж/моль; ΔТ – величина переохлаждения, ˚С. 

 

Таблица 2 - Зависимость критических размеров зародышей аустенита и 
графита от переохлаждения 

ΔТ, ˚С  5  10  15  20  30  40  50  60  70  80  90  100 
r кр
A

, нм  83  40  28  22  15  10  7,3  5,8 4,5  4,1  3,5  3,2 
r кр
С

, нм  595  305  205  165  85  55  48  42  33  30  26  23 
 

Из таблицы следует, что размер частицы критических зародышей 
аустенита при переохлаждении расплава на 10-40 оС составляет 40-10 нм, а 
для графита – 305-55 нм. Образование объема твердой фазы при необходимом 
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переохлаждении являются термодинамически выгодным. Образование 
поверхности той же фазы – термодинамически невыгодно и идет с 
поглощением свободной энергии.  

В модифицированном наносоединениями сплаве оболочка твердой 
фазы на наночастице, имеет большую удельную поверхность, высокую 
адсорбционную активность и идет с уменьшением суммарной свободной 
энергии. 

Таким образом, роль наночастиц сводится к созданию в расплаве 
дополнительно искусственных центров кристаллизации. Для этого они 
должны обладать свойствами тугоплавкого наномодификатора, быть 
соразмерными с критическими зародышами, параметры их решетки – 
соответствовать параметрам решетки кристаллизующейся фазы (принцип 
Данкова [4]) и их должно бать достаточное количество при массовом вводе 
для получения в отливке субмикроскопической структуры.  

Полученные данные применены при разработке технологических 
процессов образования литых металлокомпозитов для отливок 
металлургического оборудования на предприятиях Украины.  

Таким образом, в работе исследована роль наночастиц в процессах 
получения литых металлокомпозитов. Приведены данные по температурам 
плавления, растворимости, энтальпии и проводимости основных тугоплавких 
соединений.  

 Рассчитаны критические радиусы зародышей аустенита и графита в 
наномодифицированном Fe-C расплаве, а также их размеры в зависимости от 
переохлаждения.  

Полученные данные применены при разработке технологических 
процессов получения из модифицированных чугунов отливок 
металлургического оборудования на предприятиях Украины.  
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У світовій практиці нагальним питанням сьогодення є генерація та 

розробка  інноваційних технологічних рішень з метою підвищення якості 
металопродукції, розширення експлуатаційних можливостей сталей та 
сплавів спеціального призначення, що супроводжується раціональним 
використанням енергетичних і сировинних запасів та задовольнить невпинно 
зростаючі потреби споживачів.    

Виробництво високоякісних та високочистих марок сталей по вмісту 
шкідливих домішок (сірки та фосфору), доведенню по хімічному складу 
методами введення спеціальних рафінуючих, модифікуючих, легуючих 
добавок, шлакоутворюючих сумішей (ШУС) найбільш ефективно досягається 
на етапі її позапічної обробки на установці ківш-піч (УКП) [1 – 4].  

З метою отримання якісно нових характеристик сталей і сплавів 
спеціального призначення необхідно розширювати номенклатуру легуючих 
добавок, що застосовуються у сталеплавильному виробництві з урахуванням 
їх ефективності засвоєння.  

Безумовно підбір добавок, що вводяться в сталь відноситься до 
складного багатостадійного фізико-хімічного процесу, який в першу чергу 
повинен забезпечити умови для максимального засвоєння і рівномірності 
розподілу введеної лігатури з мінімальними енергетичними та сировинними 
втратами. Саме тому є важливим накопичення експериментальних та 
технологічних даних про хімічний склад, найважливіші фізико-хімічні, 
експлуатаційні, теплофізичні  властивості як сталей так і легуючих добавок, а 
також вимоги споживачів до них у вигляді баз даних, які слугують 
інформаційною основою для теоретичної та прикладної металургії при 
розробці нових методів впливу та технологічних рішень по підвищенню 
якості металопродукції. 

У сталеплавильному виробництві для отримання гомогенного 
металевого розплаву, як показника якості металопродукції, ще на етапі 
вибору легуючої добавки необхідно враховувати її мікронеоднорідність. У 
випадку, коли при легуванні була некоректно вибрана легуюча добавка і 
процес її розчинення реалізований не повністю, то ймовірно будуть 
утворюватися кластери легуючої добавки, які будуть виступати у ролі центрів 
кристалізації. Сегрегація кластерів у сталі призводить до росту 
неоднорідності і утворенню областей з підвищеною крихкістю, що значно 
погіршує службові властивості готової металопродукції.  
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Для вирішення цих задач запропонований параметр мікронеднорідності 
– ρl (спрямована зарядова щільність, е/нм), який закладений в основу 
концепції спрямованого хімічного зв’язку розроблену Приходько. Е. В [5 – 6].   

Ґрунтуючись на особливостях будови металевих розплавів висунута 
гіпотеза про підхід до вибору ефективних легуючих добавок з урахуванням їх 
плавкості та мікронеоднорідності, що дозволить уникнути невиправданого 
перегріву металу і підвищити ступінь засвоєння добавки (рис.1). На прикладі 
марки сталі 14Х17Н2 з метою запобігання сегрегації кластерів у її розплаві та 
підвищення службових характеристик готової металопродукції, показана 
ефективність застосування поєднання у вигляді феросплавів або комплексних 
лігатур таких легуючих елементів, як бор, марганець (рис.2), молібден, 
ванадій та інші.  

Ефективність використання також підтверджена на ряді дослідно-
промислових плавок сталі 14Х17Н2, мікролегованої бором  0,001 – 0,003%B  
в умовах Дніпроспецсталі і як результат свідчать про позитивні зміни 
мікроструктури сталі – збільшився вміст феритної фази, її розподіл став 
більш рівномірний, що забезпечило меншу кількість внутрішніх напружень і 
різних мікродефектів, що також підтверджується відсутністю браку у 
виготовленій металопродукції, підвищенням корозійної стійкості в результаті 
утворення кірки на поверхні металу.   

 

  

Рисунок 1 – Підхід до вибору раціональної легуючої добавки з 
урахуванням мікронеоднорідної будови металевих розплавів 

 
Оскільки час плавлення є однією з найважливіших характеристик 

феросплавів, яка дозволяє визначити як ступінь ефективності їх засвоєння, 
так і розподілу провідних елементів сплаву в залізовуглецевих розплавах, 
проведено аналіз взаємозв'язків параметрів міжатомної взаємодії з часом 
плавлення марганецьвмісних феросплавів, який дозволив встановити, що 
найбільш інформативним є параметр мікронеоднорідності ρl (рис.2), який 
враховує кластероутворення в металевих розплавах, як показано в роботі [7]. 
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Рисунок 2 – Залежність часу плавлення марганецьвмісних 
феросплавів від спрямованої зарядової щільності 

 

З рисунку 2 видно, що оптимальними комбінаціями будуть 
марганецьвмісні феросплави у області ρl від  3,5 до 3.7 ен/нм з найменшою 
тривалістю плавлення, що свідчить про слабкі міжкластерні зв’язки у 
феросплаві та високу активність сполучення з металевим розплавом при 
обробці на УКП.  

Зміна часу повного розплавлення комплексних марганецьвмісних 
феросплавів описується наступним рівнянням: 

)(, lfс      R2 = 0.982     (1.1) 
Високий коефіцієнт кореляції з параметрами міжатомної взаємодії 

досягнуто за рахунок врахування фізико-хімічної індивідуальності кожної 
системи феросплавів – мікронеоднорідності (ρl). 

 

Висновки: 
1. Врахування мікронеоднорідності металевих розплавів є важливим 

резервним потенціалом для розширення описових можливостей фізико-
хімічних процесів, що протікають на межі розділу «добавка-метал-шлак», 
підвищення якості металопродукції і техніко-економічних показників плавки. 

2. Запропоновано параметр мікронеоднорідності ρl для оцінки засвоєння 
легуючих, модифікуючих і рафінуючих добавок, ефективності протікання 
реакцій і розподілу провідних елементів між металом і шлаком, який також 
виступає найбільш інформативним показником для прийняття рішень з 
управління режимом плавки. 

3. Подальше поповнення бази експериментальними даними про 
властивості металевих розплавів, а також технологічними даними банку 
даних «Металургія» дозволить дати оцінку ступеня засвоєння добавок для 
отримання якісної металопродукції зі сталі з поліпшеними структурними 
характеристиками за допомогою інтеграції розроблених моделей в АСУ ТП 
сталеплавильного виробництва. 
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Трубопрокатні агрегати з автоматичним станом відносяться до числа 

найбільш розповсюджених серед ТПА гарячої прокатки труб. Сучасні 
тенденції розвитку теорії та технологій трубного виробництва полягають в 
задоволенні попиту на трубопрокатну продукцію при забезпеченні 
максимального ступеню енерго- та металозбереження. При цьому питання 
підвищення точності труб взагалі, й мінімального рівня різностінності зокрема, є 
одним з найбільш актуальних, тому що напряму впливають на економію металу, 
як при переробці, так і при експлуатації трубної продукції [1]. 
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Типовим представником великого трубопрокатного агрегату з автоматстаном 
є ТПА 350, яка призначена для виробництва гарячекатаних безшовних труб 
діаметром 146-325 мм з товщиною стінки 5-45 мм з сталей різноманітних марок в 
тому числі: легованих, високолегованих та ін. Переробка труби на ТПА з 
автоматстаном здійснюється на двох станах поперечно-гвинтової прокатки, 
автоматичному стані (повздовжня прокатка), розкатному стані (поперечно-гвинтова 
прокатка), калібрувальному або редукційному стані безперервної прокатка без 
оправки.  

Головними недоліками традиційної технологічної схеми: 
- утруднені умови заповнення осередку деформації при спільній протидії 

осьового опору конусної оправки і осьових складових нормальних сил на поверхні 
контакту металу з калібром осьовим складовим дотичних сил тертя, що 
забезпечують зачеплення металу з робочим валком; 

- висока нерівномірність деформації по периметру за рахунок відсутності 
замкнутого кільцевого профілю, утвореного поверхнею калібру робочих валків і 
оправки;  

- обтиснення по стінці з одночасним зменшенням діаметра, що в сукупності з 
утрудненими умовами захоплення обмежує деформаційну здатність процесу 
поздовжньої прокатки труб в калібрах на нерухомій оправці; 

- відносно низька точність труб за рахунок відсутності замкнутого 
зовнішнього контуру з випусками і значної нерівномірності деформації в 
контактних зонах; 

- висока поздовжня різностінність внаслідок нерівномірності теплового 
режиму обробки в багатопрохідній схемі. 

Всі ці фактори і донині характерні для способу виробництва труб на 
автоматстані. Удосконалення ж технології йде в основному по шляху інтенсифікації 
роботи прошивних станів, а також механізмів автоматстана, що забезпечують 
кантовку труб, зміну оправок і зміну їх розмірів при другому проході, регулювання 
розміру калібру - все це без істотного раціонального перерозподілу деформацій між 
основними агрегатами робочої лінії. 

В основу модернізації технології виробництва труб на установках з 
автоматстаном покладено оригінальну ідею, суть якої полягає в поздовжній прокатці 
порожнистої круглої заготовки на нерухомій оправці, в якій деформація стінки 
сконцентрована за лінією центрів робочих валків [1-4]. 

Прокатка за новою технологією реалізується в валкових калібрах спеціальної 
форми, що змінюють свій профіль від овального до круглого по обидві сторони від 
площини, що проходить через осі робочих валків.  

Нерухома оправка встановлена в осередку деформації (рис. 1) таким чином, 
що її робоча частина розташована за лінією центрів по напрямку обертання робочих 
валків, а поздовжній профіль залежить від режиму часних деформацій по довжині 
контактної зони. 

При прокатці труб в валковому калібрі на нерухомій оправці 
обтиснення порожнистої заготовки по діаметру ведуть до лінії центрів без 
деформації по стінці, а за лінією центрів виробляють підйом труби по 
діаметру з одночасним обтисканням стінки, інтенсивність якого максимальна 
на лінії центрів і убуває практично до нуля в кінці осередку деформації. 
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Рисунок 1 – Технологічна схема прокатки труб на нерухомій оправці за 

лінією центрів робочих валків 
 

Необхідною і достатньою умовою реалізації нової технології є 
обов'язкове обтиснення стінки на всій протяжності осередку деформації 2l  за 
лінією центрів і створення круглої прокатної щілини в перетині виходу 
готової труби. Зона безоправочного редукування 1l  призначена для 
забезпечення необхідних умов захоплення гільзи та вторинного захоплення в 
момент початку деформації стінки на лінії центрів. 

Нова технологічна схема прокатки труб за лінією центрів має деякі 
істотні відмінності від традиційних методів прокатки труб на нерухомій оправці.  

1. Готова труба виходить з чисто круглого калібру з малим випуском, 
тобто прокатна щілина в зоні дії технологічного інструменту (валок і оправка) 
має однаковий розмір здебільшого периметра, а в зоні роз'єму валків 
залишається контакт металу з оправкою, хоча величина зазору по буртам 
більше, ніж по лінії центрів. 

2. У зоні випусків змінюється схема напружено-деформованого стану, 
яка характеризується як позитивними, так і негативними якостями. 
Примусове розтягнення металу в двох напрямках виключає переповнення 
калібру і, при певному режимі формозміни, вирівнює товщину стінки в 
випусках зі стінкою в основній зоні прокатної щілини по периметру. Це 
дозволяє виключити з технологічного циклу кантовку і другий прохід при 
прокатці труб на автоматстані. Негативним є поява додаткових розтягуючих 
напружень, що викликають руйнування малопластичного металу в випусках. 

Істотне підвищення деформаційної здатності процесу прокатки труб за 
лінією центрів і зменшення поперечної різностінності (зменшується в 2,2 
рази) дають підставу рекомендувати застосування однопрохідної схеми 
деформації в автоматстані при прокатці труб з середніми товщинами стінок. 



Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
18 грудня 2019 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 140

Висновок 
Проект модернізації технології виробництва безшовних труб на 

установці 350 з автоматстаном розроблений без реконструкції діючого 
устаткування і реалізується за рахунок нової калібровки технологічного 
інструменту і нових режимів формозміни при прокатці труб за лінією центрів 
робочих валків. Ефективність нової технології визначається: розширенням 
сортаменту трубопрокатної установки в рамках діючих стандартів; 
розширенням нижніх меж стандартів по товщині стінки труби; 
перерозподілом деформації між основними агрегатами технологічної лінії; 
підвищенням якості продукції, що випускається; підвищенням 
продуктивності і зниженням енерговитрат під час гарячої прокатки 
безшовних труб.  
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Проблема якості поверхні труб актуальна в цілому. Якість поверхні є 
обов'язковою вимогою нормативно-технічної документації. 

Найчастіше для холодної прокатки нержавіючих труб застосовуються 
такі види технологічних мастил, як  Castrol iloform TDN86, TDN81; великий 
діапазон мастил LUBRA (Absolute 163, 361 NI, 600 NI, 603 FL, 720 та ін.); 
хлорпарафін М470, ХП-470, ХП-630А, ZnО 20-30% + касторове масло 80-
70%;  Емульсія СП 35 -10% + вода до 100%; масляний МОР на воді - блазокуд 
FX-4000 (шведський концентрат), розведений в концентрації 50-100 г/л; 
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блазоміл (типу 52% хлорпарафіни М-450); блазоформ - масляна емульсія; 
водорозчинне мастило (виробництва США) ЦХКО7 та інші рідкі мастила. 

Однак, незважаючи на таку велику кількість і різноманітність вже 
наявних матеріалів подальший розвиток технологій, а також підвищені 
вимоги до якості, точності поверхні прокату, призводять до необхідності 
створення та впровадження нових удосконалених мастил [1].  

У даний час при прокатці труб на станах ХПТ використовують технологічні 
мастила - рослинні. Такі мастила мають суттєві недоліки, що призводять до 
погіршення якості прокатаних труб і порушенню ритмічності роботи станів.  

Плюси, що досягаються при зміні мастила  [2-4]: 
– через зменшення коефіцієнта тертя зменшується руйнівна дія 

деформації на поверхню робочого інструменту (валки, стрижень для подачі 
заготовки), що дозволяє підвищити зносостійкість інструменту, тим самим, 
зменшивши витрати на його ремонт або виготовлення; 

– зменшення коефіцієнта тертя дозволяє збільшити обтиснення по 
діаметру трубної заготовки, відповідно до цього, є можливість подачі більшої 
заготовки на обробку, що дозволяє збільшити обтиснення за прохід; 

– зі збільшенням значення обтиснення за прохід можливо виключення 
одного з проходів, тим самим збільшити годинну продуктивність стана, що в 
річному вираженні дасть значний економічний ефект; 

– у зв'язку зі збільшенням коефіцієнта витяжки, зі збільшенням ступеня 
обтиснення по діаметру, з більш великої заготовки можна виготовляти труби 
більшої довжини, що так само вплине на годинну продуктивність стана 
підвищить ефективність 
встановленого обладнання. 

Для обґрунтування заміни 
технологічного мастила, на 
мастило, що зменшує коефіцієнт 
тертя в процесі прокатки в 
програмному середовищі MS 
Excel розроблена програма, яка 
визначає коефіцієнт тертя та 
розрахунок впливу його на 
процес прокатки. Результати 
розрахунку коефіцієнта тертя при 
прокатці на стані ХПТ з валками 
гладкої поверхні, з урахуванням 
температурних параметрів та 
тиску наведені на рис. 1. 

В роботі виконані 
технологічні розрахунки для 
стана ХПТ 75 з врахуванням 
використання мастила з більшою 
в’язкістю, які наведені на рис. 2. 

 

Рисунок 1 – Розрахунок коефіцієнту тертя
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Рисунок 2, аркуш 1 – Технологічні розрахунки 
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Рисунок 2.16, аркуш 1 – Технологічні розрахунки 

 
Висновок 
Розрахунок спроектований таким чином, що можна вводити як базові 

параметри прокатки, так і значення за новою технологією. В порівняні з 
базовим варіантом технології добавлені дані нового мастила для його 
нанесення, які можна використати для проектування технології. 
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Термін служби доменних печей залежить в основному від терміну 
служби вогнетривкої кладки, яка піддається в печі впливу ряду фізичних і 
хімічних факторів (тиск стовпа шихтових матеріалів, хімічний вплив чавуну, 
шлаку, газової фази і ін.), в тому числі і впливу сполук лужних металів [1]. 

Щогодини з шихти доменної печі в висхідні гази виділяються сотні 
кілограмів лужних сполук [2]. Частина з них насичує футерівку, впливає на 
поведінку цинку, цинкових сполук, вуглецю, в значній мірі змінює фізико-
механічні властивості і фазовий склад вогнетриву. Лужні сполуки (оксиди, 
карбонати, хлориди, сульфати, сульфіти і ін.) з 810 ºС починають реагувати в 
газоподібному стані в нейтральному або окислювальному середовищі з 
шамотними вогнетривами з утворенням лужних алюмосилікатів, що 
супроводжується збільшенням об’єму до 45%  - це призводить до виникнення 
напружень і сколювання новоутворень. Відкрита пористість насиченої лугами 
частини алюмосилікатного вогнетриву знижується до 2,5% [3]. 

Взаємодія лугів з вогнетривкою футерівкою включає в себе наступні 
стадії: утворення парів луговмісних з'єднань, їх проникнення всередину 
вогнетривів, конденсація, насичення пір, реакція розплаву з газовим 
середовищем печі. При наявності в вогнетриві SiO2 (в муллітовому зерні або в 
зв'язці) утворюються лужні сполуки. 

При високих температурах лужні сполуки можуть відновлюватися до 
чистих металів, які при взаємодії з газами утворюють карбонати, бікарбонати, 
ціаніди, частина з яких йде з газами, а інша частина реагує з вогнетривами. В 
результаті хімічної корозії вуглецевої футерівки металоприймача в ній 
формується крихкий шар (пухка зона), насичений лугами в комбінації з 
сполуками цинку. Цей шар під гарячою поверхнею (ізотерма 800 °С) 
підвищує напруги в вуглецевій футерівці, що призводять до її руйнування [4]. 

Знос вогнетривкого матеріалу в нижній частині доменної печі 
відбувається внаслідок хімічної взаємодії його з шлаком, через утворення 
легкоплавких з'єднань розчинення вогнетривів. Це руйнування називається 
шлакороз'їданням, стійкість вогнетриву проти шлакороз’їдання називається 
шлакостійкістю. Шлакороз’їдання є найбільш поширеним видом руйнування 
футерівки доменної печі (близько 70% всіх випадків) [5]. 

Шлакороз'їдання вогнетривів, яке найчастіше спостерігається, є 
результатом впливу двох процесів: корозії - чисто хімічної взаємодії 
вогнетриву та шлаку, і ерозії - механічного стирання футерівки рухомим 
шлаком або твердими частинками. Обидва ці процеси інтенсифікують одне 
одного. Ерозія збільшує поверхню взаємодії вогнетриву і шлаку. Але 
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найголовніше полягає в тому, що ерозія сприяє змиванню з поверхні 
вогнетриву верхньої плівки шлаку. Ця плівка, будучи насичена вогнетривом, 
відносно слабко реагує з ним і грає роль захисного шару. Тому якби не було 
ерозії, то процес шлакороз’їдання зупинився б порівняно швидко. З іншого 
боку, наявність корозії сильно розпушує вогнетрив, внаслідок чого 
прискорюється ерозія [6]. Шлакороз’їдання залежить від ряду факторів: 
складу вогнетриву і його структури (щільності, пористості, газопроникності); 
складу і властивостей (перш за все в'язкості) шлаку; умов впливу шлаку 
(статистичне, динамічне).  

Основним фактором, що істотно впливає на процес шлакороз’їдання, є 
температура, вона різко (в логарифмічній залежності) впливає на зміну 
в'язкості. Практично підвищення температури на 10-20 °С може посилити 
процес шлакороз’їдання на 20-30% і більше. Іншим найважливішим 
чинником, що визначає інтенсивність шлакороз’їдання, є склад вогнетриву і 
шлаку. Про шлакостійкість вогнетриву не можна говорити абстрактно, а лише 
по відношенню до певного шлаку. Чим більше розходяться по своїй хімічній 
природі вогнетрив і шлак, тим нижче шлакостійкість вогнетриву по 
відношенню до даного шлаку. Збільшення в шлаку того чи іншого оксиду 
викликає підвищення або зниження агресивності шлаку по відношенню до 
вогнетривів конкретного складу. 

Підхід до опису структури оксидних систем з позицій концепції 
спрямованого хімічного зв'язку [7] дозволяє оцінити взаємодію шлаків з 
вогнетривами на якісно новій основі. Структура шлаку розглядається як 
хімічно єдина система, основними інтегральними параметрами, які 
характеризують міжатомну взаємодію в оксидному розплаві, є: ZY - хімічний 
еквівалент, d - структурний фактор, tgα - катіонна характеристика. 

Для оцінки агресивності доменних шлаків по відношенню до різних 
вогнетривів з урахуванням їх хімічного складу, пористості і температури 
експлуатації а також складу шлаку отримано рівняння (R = 0,8%; μ = 7,5; S = 
32%) [12]: 

  TПtgZdссмK Y  0042.00356.0443.73059.4234.2126.5/,10lg 27     (1) 
де, ΔZY, Δd, Δtgα - різницеві параметри вогнетриву і шлаку; П - пористість 
вогнетриву,%; Т - температура експлуатації вогнетриву, °С; К - константа 
швидкості просочення за 30 хвилин витримки (× 107, см2/с); R - коефіцієнт 
кореляції; μ - критерій надійності;S - залишкове середньоквадратичне 
відхилення,%. 

Рівняння (1) дозволяє з задовільною для практики точністю виконувати 
порівняльну оцінку стійкості вогнетривів різного складу і пористості до 
корозійного впливу доменних шлаків при високих температурах в реально 
існуючому діапазоні коливання складу шлаків. 

Таким чином корозійна активність шлаків по відношенню до вогнетривів 
обумовлена їх властивостями, які в свою чергу залежать від хімічного складу 
шлаків. При цьому важливе значення має також склад вогнетривів і їх 
властивості (пористість, щільність, газопроникність, вогнетривкість, 
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змочуваність шлаками і ін.). Так вуглецевовмісні вогнетриви або оксидні 
вогнетриви, просочені вуглецевими речовинами [5], практично не змочуються 
шлаками і слабо взаємодіють з ними, що визначило їх використання поряд з 
високоглиноземними вогнетривами при футерівці металоприймача в нижній 
частині шахти доменних печей. 

В реальних умовах доменного виробництва матеріали для футерівки і 
динамічні умови взаємодії футерування зі шлаками залишаються незмінними, 
тому з точки зору збільшення тривалості кампанії та безпеки експлуатації 
доменних печей актуальною є проблема оцінки корозійної активності 
луговмісних доменних шлаків. 

З метою оцінки впливу лужних сполук на руйнування вогнетривкої 
кладки доменних печей виконано дослідження складу вогнетривких 
матеріалів, що застосовуються у доменних печах України, яке показало, що 
основними складовими хімічного складу всіх вогнетривів є Al2O3, SiC, SiO2, C 
та Fe2O3. Для виконання порівняльної оцінки стійкості вогнетривів різного 
складу і пористості до корозійного впливу доменних шлаків з різним вмістом 
лужних сполук при високих температурах в реально існуючому діапазоні 
коливання складу шлаків розраховано параметри міжатомної взаємодії для 
оксидних систем, що знаходяться в розупорядкованому стані ZY, d, tgα. 

Для оцінки впливу луговмісних шлаків на руйнування вогнетриву обрано 
первинні шлаки з вмістом оксидів калію і натрію від 0 до 10%, середньою 
основністю 0,89, вмістом FeO в середньому 15% та з температурним 
діапазоном 1150-1250°С. Проміжні шлаки з вмістом оксидів калію і натрію 0-
6%, середньою основністю 1,02, вмістом FeO в середньому 6% та з 
температурним діапазоном 1300-1400°С. Кінцеві шлаки з вмістом оксидів 
калію і натрію 0-2,3%, середньою основністю 1,12, вмістом FeO в середньому 
0,24% та з температурним діапазоном 1400-1500°С.  

Сумісне врахування хімічного складу шлаків та вогнетривів в виді 
різницевих параметрів (ΔZY, Δd, Δtgα) дозволило узагальнити результати їх 
взаємодії та використати в якості критерію корозійної стійкості вогнетривів 
до шлакових розплавів константу швидкості просочення вогнетриву шлаком 
(1). Розраховані константи швидкості просочення вогнетриву для деяких 
шлаків з вмістом оксидів лужних металів та без при температурах 1150-
1500°С наведено в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Константи швидкості просочення вогнетривів шлаком  
 

Первинний шлак Проміжний шлак Кінцевий шлак Матеріал 
K 1150 K 1200 K1250 K 1300 K 1350 K 1400 K 1400 K 1450 K 1500 

BAS-11 0,43 0,71 1,15 1,52 2,47 4,00 3,88 6,29 10,20 
BAS-11* 0,80 1,30 2,12 2,50 4,05 6,57 4,25 6,89 11,18 
BAS-12/1 0,65 1,06 1,73 2,11 3,42 5,55 5,38 8,72 14,14 
BAS-12/1* 1,21 1,96 3,19 3,46 5,61 9,10 5,89 9,56 15,50 
* - шлак з вмістом лужних сполук 
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Як показали розрахунки, кожний 1% оксидів лужних металів у шлаку 
збільшує константу швидкості просочення вогнетриву шлаком в середньому 
на 7%, при цьому збільшення температури шлаку на 10°С призводить до 
росту константи просочення вогнетриву на 12%. Таким чином, вплив лужних 
сполук на величину шлакороз’їдання вогнетривів буде найбільш високим у 
первинних шлаках, де вміст оксидів лужних металів може бути більше 10%, 
що призведе до збільшення константи швидкості просочення вогнетриву на 
70%, тобто майже вдвічі. 

Кінцевий шлак, в залежності від хімічного складу та температурно-
теплових умов, в середньому містить від 0,5 до 1,5% оксидів лужних сполук, 
а отже константа швидкості просочення вогнетриву збільшиться на 3-10%. В 
умовах високих температур шлаку в зоні горну (в середньому 1450°С) вплив 
оксидів лужних металів є незначним, в порівнянні з впливом температури – 
при збільшенні температури шлаку на 50°С константа швидкості просочення 
вогнетриву шлаком збільшиться вдвічі. 

На рисунку 1 приведено схематичне зображення розподілення константи 
просочення вогнетриву шлаком з різним вмістом оксидів лужних металів (від 0 до 
10%) по висоті печі при температурах 1150-1500°С. З рисунку видно, що при 
збільшенні вмісту оксидів лужних металів у шлаку збільшується константа 
просочення вогнетриву шлаком, а отже, збільшується її знос і, як наслідок, 
знижується термін її експлуатації. Найбільший вплив на знос футерівки доменної 
печі виявляють оксиди калію та натрію, що містяться в первинному шлаку, оскільки 
їх вміст в ньому може доходити до 10%. З ростом температури та зміною хімічного 
складу шлаку вміст оксидів калію та натрію зменшується, а отже і їх вплив на знос 
футерівки стає незначним. Основним чинником, що впливає на константу 
просочення вогнетриву в зоні горну є температура (рис. 1). Тому, виведення лужних 
сполук з доменної печі з кінцевим шлаком, а отже збільшення їх вмісту в ньому, не 
приведе до суттєвого збільшення зносу вогнетривів в зоні горну.  

 

Рисунок 1 – Розподілення константи просочення вогнетриву шлаком з різним 
вмістом оксидів лужних металів по висоті печі при температурах 1150-1500°С 

(К-константа просочення вогнетриву шлаком) 
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Висновки: 
1. Обумовлена хімічним складом і властивостями шлакових розплавів 

корозійна активність шлаків по відношенню до вогнетривів може бути 
оцінена за допомогою критерію корозійної стійкості вогнетривів до шлакових 
розплавів, в якості якого обрано константу швидкості просочення вогнетриву 
шлаком. Критерій дозволяє здійснити вибір вогнетривкого матеріалу для 
різних зон печі в залежності від температурних умов її роботи і шлакового 
режиму, а також здійснити оцінку впливу хімічного складу шлаку, зокрема 
оксидів лужних металів, на стійкість вогнетривів. 

2. Встановлено, що при збільшенні вмісту оксидів лужних металів у шлаку 
збільшується константа просочення вогнетриву шлаком, а отже, збільшується 
її знос і, як наслідок, знижується термін її експлуатації. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА ФЕРРОСИЛИКОМАРГАНЦА  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 
 

Магистранты: И.Ю. Филиппов, Е.С. Моисеенко 
Руководитель –  проф., докт. техн. наук А.Н. Овчарук 

Национальная металлургическая академия Украины, г. Днепр, Украина  
 

Украина, обладая значительными запасами  марганцевой руды (второе 
место в мире после ЮАР), занимает лидирующие позиции в мире на рынке 
марганцевых ферросплавов, выплавляя около 20 % мирового объема 
ферросиликомарганца. 

Производство ферросиликомарганца на Никопольском заводе 
ферросплавов, крупнейшем в Европе предприятии по выплавке марганцевых 
сплавов, осуществляется в закрытых и герметичных электропечах 
повышенной единичной мощности типа РПЗ-63 и РКГ-81(рис. 1), освоение 
технологии выплавки в которых начато в 1968 году. 

Усилиями многочисленных коллективов учебных, исследовательских, 
отраслевых, проектных организаций и производственного коллектива завода 
за короткий период была освоена технология выплавки сплавов в этих печах. 
оптимизированы параметры процесса и усовершенствована конструкция 
уникальных печей прямоугольной 
формы, позволившая повысить срок 
службы их футеровки с 3–4 месяцев 
(на печах № 13 и 14 произошли 
крупные аварии с выходом расплава 
через их подину за 3 месяца после 
их пуска) до 20–25 лет [1]. 

Рудовосстановительная печь 
типа РПЗ-63 № 1 цеха производства 
ферросплавов введена в эксплуатацию 
в апреле 1995 года и, проработав 
более 22 лет, в декабре 2017 года 
была остановлена на капитальный 
ремонт с полной заменой футеровки 
ванны.  

За период работы до 
капитального ремонта на печи №1  
было произведено 1,106 млн. т 
ферросиликомарганца и 0,244 млн. т 
высокоуглеродистого 
ферромарганца. 

При остановке печи на 
капитальный ремонт, ее охлаждении и 

Рис. 1. Рудовосстановительная печь 
мощностью 63 МВ.А 
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удалении рыхлой шихтовой смеси из верхних горизонтов плавильного 
пространства были обнаружены настыли, характеризующиеся высокой 
прочностью, плотностью, кристаллическим строением структуры, 
металлическим и графитовым блеском. Топография настыли, места отбора 
проб приведены на рис. 2, а, б, из которых видно, что настыли расположены 
по всей площади ванны практически непрерывным слоем и имели различную 
высоту в разных районах печи. В частности, по югу ванны (за передней 
стенкой) их высота возрастала по направлению от фазы А ( 500 мм выше оси 
летки) к фазе С (до  1100 мм выше оси летки). 
 

 
 

 
        а       б 

Рис. 2. Виды по северной и  южной сторонам (а) и летка печи (б) 

По северу высота настыли была больше и достигала 1300 мм от уровня 
оси летки. С целью определения состава настылей производили отбор проб в 
разных точках ванны печи. Результаты химического анализа материала (табл. 
1, пробы №№ 1 – 3, 5 – 7, 9, 10) показали, что его состав представлен 
конгломератом, состоящим из металла – преимущественно ферросиликомарганца 
и карбида кремния, с незначительными примесями шлаковой фазы. 

Основной причиной зарастания подины ванны являлась эксплуатация 
печи на низкой используемой  мощности трансформатора (в том числе с 
периодическими отключениями печи), обусловленная техническим графиком 
работы по зонному тарифу использования электроэнергии (табл. 2), а также 
неоднократными длительными холодными простоями печи. В этих случаях и 
происходит карбидообразование в коксовом слое ванны печи при избытке 
углерода и наличии кремнезема  наиболее тугоплавких составляющих шихты. 
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Таблица 2. Электрический режим работы печей по зонному тарифу 

№ 
Время работы 

печи 

Длительность 
работы, 

ч 

Мощност
ь печи, 
МВт 

Съем 
электро-
энергии, 
МВт.ч 

Цена, 
грн./МВт.ч 

1 Ночь 7 50 350 500 
2 Полупик 12 29 350 1200 
3 Пик 5 20 100 2800 
4 Итого 24 33,5 800 1093* 
5 Одноставочный 

тариф 
24 33,5 800 1312,5 

Экономический 
эффект 

составляет 
800 х (1312–

1093) = 175200 
тыс. грн./сутки 

  *Средневзвешенная цена электроэнергии, грн./1 МВт.ч 
 
Ввиду наличия в составе настылей структурно прочного карбида 

кремния, удаление настылей в процессе выгребки затребовало больших 
трудо- и механических затрат, что значительно продлило срок выполнения 
ремонта. Было принято решение откалывать настыли большими кусками и 
транспортировать их с помощью лебедок из ванны. Всего было вывезено 
192,8 т крупных кусков настылей, а с учетом мелких фракций их общий вес 
превысил 200 т. 

Выполненный химический анализ проб выломок, отобранных в 
различных местах настыли и на различных горизонтах, показал, что все они, в 
основном, представлены шлакометаллическим конгломератом, содержащим 
карбид кремния (SiC), восстановленными Mn, Fe, Si, P, Ti, S; шлаковая 
составляющая представлена оксидами СаО, MgO, Al2O3 и R2O.  

Исследования физико-механических свойств выломок показали их 
высокие прочностные характеристики, которые в 2–18 раз выше в сравнении 
с марганцевой рудой, что и обусловливает значительные затруднения по их 
разрушению в твердом состоянии и извлечению из ванны РТП при ее 
остановке на капитальный ремонт.  

Анализируя результаты исследования следует отметить, что объемная 
плотность изменяется от 2455 до 3410 кг/м3, а истинная плотность от 2900 до 
3770 кг/м3, и это различие объясняется различием химического состава в 
пробах. По дробимости и удельной работе разрушения пробы имеют большие 
разбежности. По крепости пробы имеют от 2,8 до 12,3 баллов по шкале проф. 
М.М.Протодьяконова. Если учесть, что руды, имеющие крепость от 3 до 10 
баллов, относятся к средней крепости, то в нашем случае они более крепкие и 
поэтому их добычу необходимо осуществлять взрывными способами. 
Физико-механические свойства марганцевых руд и настыли РВП-1 
приведены в табл. 3. 

Исследуемый материал в сравнении с симиналами, полученными по 
технологии каменного литья, которые обладают физико-механическими 
свойствами, близкими к ударопрочной керамике, используемой для 
пулезащитных броневых пластин (плотность 2,9 г/см3, предел прочности при 
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сжатии 450 МПа, предел прочности на изгиб 50 
МПа, микротвердость 15 ГПа, ударная вязкость 
2,5 кДж/м2), характеризуется показателем 
ударной вязкости на порядок выше [4]. 

Рентгеноспектральным микроанализом 
образцов выломок определен фазовый состав 
гетерогенной системы, который представлен, 
практически, стехиометирическим карбидом 
кремния (33,6 % С и 63,99 % Si), фосфор 
представлен фосфидом железа, а сера – 
сульфидом марганца, содержащим 32,64 % S и 
55,27 % Mn. 

Исследования образцов проводились на 
растровом электронном микроскопе 
микроанализаторе SUPRA 40WDS («Карл 
Цейсс», Германия) с применением 
рентгеновского энергодисперсионного 
микроанализатора INCAx-sigth («Oxford 
Instruments», Великобритания) с программным 
обеспечением INCA 350. 

После этого проводился количественный 
химический микроанализ в отдельных точках на 
различных участках поверхности шлифа, 
которые соответствуют различным фазам (рис. 3, 
табл. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.3. Поверхность шлифа, на которой 

проведен количественный рентгеновский 
микроанализ в отдельных точках поверхности
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Таблица 4. Химический и минералогический состав исследуемого материала 

Номера спектров Эле-
мент 

Суммар-
ный 
спектр 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C 27,18 13,75 17,68 33,6 5,35 28,44 7,08 8,98 5,03 10,62
O 20,23 47,13 49,55 1,49 3,13 42,52 41,97 6,64 6,61 2,59 
F     2,11      

Na 0,25  1,59   0,63 0,61   0,31 
Mg 0,67 8,14 0,19   0,11 6,92    
Al 0,96 0,24 7,21  0,4 3,59 2,12    
Si 35,57 18,86 17,3 63,99 0,79 15,08 23,95 0,55 19,09 23,81
P         0,31  
S 1,43  0,22 0,23 32,64 0,31   0,25  
Cl      0,13     
K 0,53  2,99   2,77 0,39    
Ca 2,51 9,99 1,97  0,31 0,8 14,58 0,36 0,42  
Ti 1,44       82,99   
Mn 7,92 1,7 0,51 0,69 55,27 4,12 2,37 0,48 54,52 54,08
Fe 1,31 0,19    0,96   13,77 8,6 
Ba   0,81   0,54     
Итог 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Трудноизвлекаемые из рудовосстановительной печи настыли, 
образовавшиеся при их длительной работе (этот режим был введен на заводе 
с 2008 г. до середины 2019 г.) по так называемому «рваному» режиму, 
представлены, в основном, карбидом кремния (рис. 4, а), силикомарганцем 
различного состава, сульфидом марганца (рис. 4, б), карбидом титана и 
другими соединениями.  

Для разработки рекомендаций, направленных на разрушение настылей, 
был выполнен термодинамический анализ равновесия реакций в системе: SiC, 
Si, C, Mn, MnO, Fe, FeO (рис. 5). 

Анализ полученных результатов показывает, что термодинамически 
наиболее вероятно протекание процесса  химического разрушения карбида 
кремния по схеме: 

SiC + 3FeO = SiO2 + 3Fe + CO                                    (1) 
∆G = 158300 – 122,79 Т 

оказывает оксид железа, а наличие в системе оксида кальция еще более 
снижает отрицательное значение энергии Гиббса 

SiC + 3FeO + CaO = CaSiO3 + 3Fe + CO                              (2) 
∆G =193500 – 127,84 Т, 

а оксиды марганца практически не оказывают влияния на разрушение. 
Для проверки теоретических расчетов были проведены опыты по 

химическому разрушению карбида кремния образцов выломок настыли. 
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     а       б 

Рис. 4. Участки поверхности образца: 
а – уч. №4, основная фаза – карбид кремния с вкраплениями силикомарганца и 

сульфидов марганца; б – уч. №5, основной состав фазы участка  сульфид марганца. 
 

 
Рис. 5. Диаграмма равновесия реакций c участием  

SiC, Si, C, Mn, MnO, Fe, FeO 
 

В одном варианте проба настыли в количестве 200 г помещалась в 
графитовый тигель и нагревалась в печи Таммана без подшихтовки других 
оксидов. 

При нагреве до температуры 1500 оС происходит расслоение материала 
на жидкую составляющую и включения карбида кремния, плавающих на 
поверхности, т.е. разрушение карбидов не происходило (табл. 5, проба 1). 

Во втором варианте в навеску добавляли оксид железа FeO, 
содержащийся в окалине, и известняк СаСО3. При нагреве до температуры 
1300 оС проба была полностью расплавлена (проба 2).  

В одном варианте проба настыли в количестве 200 г помещалась в 
графитовый тигель и нагревалась в печи Таммана без подшихтовки других 
оксидов. 
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Таблица 5. Химический состав образцов выломок настыли до и после опытов 

Химический состав. % № 
пробы C Si Mn Fe CaO MgO Al2O3 TiO2 P Na2O K2O

1 7,2 38,0 18,7 2,5 11,2 3,9 5,2 3,6 0,06 - - 

2 18,0 14,8 12,8 16,5 15,2 1,4 2,5 1,4 0,05 0,8 0,1 
 

При нагреве до температуры 1500 оС происходит расслоение материала 
на жидкую составляющую и включения карбида кремния, плавающих на 
поверхности, т.е. разрушение карбидов не происходило (табл. 5, проба 1). 

Во втором варианте в навеску добавляли оксид железа FeO, 
содержащийся в окалине, и известняк СаСО3. При нагреве до температуры 
1300 оС проба была полностью расплавлена (проба 2).  

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Настыль, обнаруженная при остановке печи № 1 цеха производства 
ферросплавов, занимает практически всю площадь пода, образовав «ложную» 
подину толщиной 400 – 1300 мм выше уровня оси леток, что вызвало 
большие трудности при ее разрушении и извлечении из ванны. 

2. Причиной образования настыли на подине печей является перевод их 
на технический график работы по зонному тарифу использования 
электроэнергии, длительные холодные простои и сокращение объема 
производства высокоуглеродистого ферромарганца, способствующего 
размыванию карбидных образований. 

3. Вещественный состав настыли представлен гетерогенным 
конгломератом, состоящим из карбидов кремния, силикомарганца и 
незначительного количества шлаковой фазы сложного минералогического 
состава – волластонит, тремолит-актинолит, пирротин. 

4. Исследованиями физико-механических свойств образцов выломок 
выявлены высокие прочностные характеристики материала настыли, которые 
обусловлены спутано-волокнистым характером строения основной массы и 
армированность ее разно-ориентированными индивидами карбида кремния. 

5. Рентгеноспектральным микроанализом образцов выломок настыли 
печи подтверждено практически стехиометрическое содержание карбида 
кремния (33,6 % С и 63,99 % Si), фосфор в металлической фазе находится во 
взаимосвязи с железом, а сера образует сульфид марганца, находящийся в 
шлаковой фазе. 

6. Проведенные в лабораторных условиях исследования по определению 
температуры плавления образцов выломок показал, что при нагреве до 
температуры 1500 оС происходит расслоение расплава на жидкую фазу и 
плавающие на поверхности включения карбида кремния, а подшихтовка 
стехиометрического количества оксида железа (FeO) и известняка (CaCO3) 
позволила уже при температуре 1300 оС получить гетерогенный расплав. 
Это подтверждено термодинамическими расчетами равновесия в системеSiC 
– FeO – MnO – CaO – SiO2 – C. 
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Таким образом, в промышленных условиях производства химическое 
разрушение карбидов кремния необходимо осуществлять оксидами железа с 
подшихтовкой известняка. 

Рекомендации 
1. Оценить экономически и оптимизировать режим потребления 

электроэнергии, позволяющий выполнять производственную программу по 
объему и номенклатуре продукции, исключать длительные простои РВП и 
значительное снижение мощности.  

2. Обслуживающему персоналу постоянно контролировать уровень 
образования настыли и принимать меры по их химическому разрушению 
оксидами железа и щелочноземельных элементов с возможным добавлением 
разжижителей кислого шлака, образующегося при разрушении карбида кремния. 

3. На капитальный ремонт печи останавливать на выплавке 
высокоуглеродистого ферромарганца или малофосфористого шлака. 
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Освоение технологии производства марганцевых ферросплавов на 

Никопольском заводе ферросплавов (НЗФ) началось в 1968 году с вводом в 
эксплуатацию печи № 11 цеха № 2 типа РКЗ-16,5. 

 Первую плавку силикомарганца печь выдала 27 августа 1968 года с 
дальнейшим вводом в эксплуатацию печи № 12 (РКЗ-16,5), печей №№ 13–16 
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(РПЗ-63) – уникальных печей повышенной мощности (63 МВ.А) 
прямоугольной формы и №№ 17–18 (РКГ-81) – герметичных печей круглой 
формы с диаметром электродов 2000 мм японской фирмы Танабэ [1]. 
Параллельно шло строительство цеха № 1 с установкой 6-ти печей РПЗ и 2-х 
печей РКГ-75. Установленная мощность всего комплекса рудовосстановительных 
печей составляла около 1 млн. МВ.А, что позволило заводу выйти в мировые 
лидеры по производству марганцевых ферросплавов [2]. 

По проекту завод ориентировался на переработку марганцевого сырья 
Никопольского месторождения – Орджоникидзевского (Покровского) и 
Марганецкого горно-обогатительных комбинатов, с использованием дешевой 
атомной энергии Запорожской АЭС (г. Энергодар). 

Никопольское месторождение представлено низкосортными 
карбонатными и оксидными рудами, содержащими всего 28–29 % Mn и 
подвергающимися механическому обогащению с получением концентратов с 
35–44,3 % Mn. В процессе механического обогащения содержание фосфора 
не изменяется и составляет свыше 0,2 %, что намного  (в 4–5 раз) выше, чем в 
рудах зарубежных месторождений (табл. 1), которые практически не 
подвергаются обогащению, а только фракционируются. 

Марганцевые концентраты после механического обогащения 
представлены в основном фракцией менее 10 мм, поэтому перед 
металлургическим переделом в рудовосстановительных электропечах 
подвергаются окускованию методом агломерации на аглофабрике НЗФ [3]. 

Многочисленные исследования украинских ученых, выполненные 
совместно со специалистами Грузии, России, Казахстана и направленные на 
разработку различных технологических схем дефосфорации марганцевого 
сырья химическим, гидрометаллургическим и электрометаллургическим 
способом, позволили внедрить в промышленное производство наиболее 
рациональный способ – электрометаллургический [4–7], что дало 
возможность получать из низкосортного сырья высококачественные 
низкофосфористые сплавы, широко востребованные на мировом рынке. 

Производство высокоуглеродистого ферромарганца на отечественном 
сырье осуществлялось высокоэнергозатратным флюсовым способом (табл. 2). 
Процесс вели с подшихтовкой известняка на основности шлака 1,2–1,3, 
который отправлялся в отвал. 

Поставка на завод высококачественного марганцевого сырья зарубежных 
месторождений (табл. 1) позволила перейти на выплавку сплавов 
бесфлюсовым способом с получением товарного высокоуглеродистого 
ферромарганца и передельного малофосфористого шлака, который 
используется для производства рафинированных марок ферромарганца и  
силикомарганца с пониженным содержанием фосфора. 

Таким образом, использование высококачественного марганцевого сырья 
позволяет экономить на 1 т  высокоуглеродистого ферромарганца около 2000 
кВт.ч электроэнергии. 
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Таблица 2. Основные технико-экономические показатели выплавки 
высокоуглеродистого ферромарганца 

Способ выплавки 
Показатели 

флюсовый бесфлюсовый

Удельный расход, кг/б.т.: 
- марганцевого сырья (48 % Mn) 
- кокса 
- окатышей 
- известняка 
- электродной массы 

 
2060 
580 
110 
700 
21 

 
2971 
415 
85 
- 

22,4 

Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/б.т. 4290 3498 

Выход ШМП (48 % Mn) - 1353 

Mn в шлаке, % 14,2 35,8 

Кратность шлака 1,46 1,88 

Сквозное извлечение Mn, % 75 98,8 

 
Ссылки 

1. Никопольские ферросплавы. Гасик М.И., Куцин В.С., Лапин Е.В. и др.  –
Днепропетровск: «Системные технологии». – 2004. – 272 с. 

2. Рудовосстановительные электропечи и технология производства 
марганцевых ферросплавов // Куцин В.С., Величко Б.Ф., Гасик М.И. и др. 
Днепропетровск: НМетАУ, 2011. – 508 с. 

3. Петров А.В. Технология термической обработки  и окускования 
марганцевых концентратов. Монография. – Кривой Рог: Изд. Р.А.Козлов, 
2019. – 519 с. 

4. Теория и технология электрометаллургии ферросплавов. Учебник для 
вузов / Гасик М.И., Лякишев Н.П. – М.: СП «Интернет Инжиниринг», 1999. 
– 764 с. 

5. Хитрик С.И., Гасик М.И., Кучер А.Г. Получение низкофосфористых 
марганцевых концентратов. – К.: Техніка, 1969. – 200 с. 

6. Гасик М.И. и др. К вопросу о природе фосфора в марганцевых рудах. В сб.: 
«Металлургия и коксохимия. – Вып. 3. – К.: Техніка, 1966. 

7. Зельдин В.С., Власенко В.Е. Пирометаллургическая дефосфорация 
марганцевых руд. Сталь, 1962, № 10. 

 
 



Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
18 грудня 2019 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 161

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВОЇ РОБОТИ ШАХТНОЇ ВАПНЯНО-
ВИПАЛЮВАЛЬНОЇ ПЕЧІ НА ПРИРОДНОМУ ГАЗІ 

 

Магістрант - О.М.Форись 
Керівник – проф., канд. техн. наук С.С. Федоров, 

доц., канд. техн. наук С.М. Форись 
Національна металургійна академія України, м. Дніпро, Україна 

 

На основі математичного моделювання досліджено вплив режимних 
параметрів на показники роботи протиточної шахтної вапняно-випалювальної 
печі, що працює на природному газі. В якості основних показників роботи 
печі розглянуті структура видаткових статей теплового балансу та ступінь 
випалу вапняку. 

Близько 30 % металургійного вапна виробляють у газових протиточних 
шахтних печах, питома витрата палива в яких становить 140  150 кг у.п./т. 
Аналіз експлуатаційних показників даних агрегатів показує наявність 
значного потенціалу в економії палива та підвищенні якості готового 
продукту [1]. У цьому зв'язку, питання всебічного їхнього вивчення мають 
велике наукове й практичне значення. 

Аналіз літературних джерел показав, що результати комплексних 
досліджень теплової роботи шахтних вапняно-випалювальних печей 
представлені малою кількістю робіт [2 - 4]. Основною причиною є складність 
теплофізичних процесів, що відбуваються у печах, вивчення яких вимагає 
проведення масштабних і витратних наукових експериментів. 

Метою даної роботи є дослідження впливу режимних параметрів 
шахтної вапняно-випалювальної печі на основні показників її роботи: 
структуру теплового балансу та ступінь випалу вапняку. 

Основні технічні характеристики представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1 - Основні технічні характеристики шахтної  вапняно-
випалювальної печі  

Параметр Од. вим. Значення 
Робоча висота печі м 18 
Діаметр шахти м 4,3 
Добова продуктивність по вапну т/добу 200 
Вид палива - Природний газ 
Рівень розташування центрального пальника 
від стола вивантаження вапна 

м 2 

Рівень розташування нижнього ярусу бічних 
пальників від стола вивантаження вапна 

м 6 

Схема дослідженої печі наведена на рисунку 1.  
Піч являє собою вертикальну циліндричну шахту. Завантаження 

вапняку здійснюється зверху скіповим підйомником, вивантаження вапна – в 
основі печі. Рух матеріалу та газів в печі протиточний.  Робочий  простір  печі  
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Рисунок 1 Схема шахтної вапняно-випалювальної печі 

на газподібному палеві 
Ннагр - висота зони нагрівання вапняку; 
Нвип  - висота зони випалу; 
Нохол  - висота зони охолодження вапна. 

складається із трьох технологічних зон: зони нагрівання вапняку, зони випалу 
та зони охолодження вапна, у якій нагрівається повітря. Подача палива 
відбувається через два яруси бічних пальників і центральний пальник (керн). 
Частина димових газів, що відходять із печі, направляється на рециркуляцію в 
центральний пальник.  

Для дослідження впливу режимних параметрів на роботу печі була 
використана математична модель шахтної вапняно-випалювальної печі [5]. 

Математична модель являє собою сполучене чисельне рішення системи 
диференціальних рівнянь, що описують безвихровий рух газу в щільному 
шарі кускового матеріалу, конвективний і дифузійний перенос речовини в 
потоці, горіння палива, конвективний перенос теплоти в потоці, внутрішній 
тепло-масообмін у куску матеріалу. 

У моделі прибуткова частина теплового балансу включає теплоту, 
отриману в результаті згоряння палива і рециркулята, а також фізичну 
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теплоту, внесену в піч із потоками маси речовини (паливом, повітрям, 
рециркулятом, вапняком). Видаткові статті теплового балансу включають 
корисно використану теплоту, що пішла на дисоціацію вапняку  і втратами 
теплоти: з фізичною теплотою димових газів; від неповного хімічного 
згоряння палива; з фізичною теплотою готового продукту; від зовнішнього 
охолодження корпуса печі. 

При проведенні досліджень був вивчений вплив на роботу печі ряду 
режимних параметрів: витрати повітря, витрати рециркулята на центральний 
пальник, витрати вапняку, середнього діаметра кусків матеріалу, розподілу 
палива між пальниками. 

Аналіз результатів досліджень показав: оптимальним з погляду повноти 
згоряння палива є розподіл природного газу між центральним і бічним 
пальниками в співвідношенні 37 % і 63 %. При цьому розподіл палива на 
верхній і нижній яруси бічних пальників рівномірне, а ступінь випалу 
вапняку складає 78 %. Наявність оптимуму обумовлена особливостями 
газодинамічної роботи печі. У цьому режимі забезпечується найкраще 
сумішоутворення палива й окислювача. При цьому, максимум втрат з 
фізичною теплотою газів, що йдуть, обумовлений зростанням температури на 
виході з печі в результаті більш повного згоряння палива. Слід також 
зазначити, що перерозподіл палива між нижнім і верхнім ярусом бічних 
пальників не приводить до істотної зміни структури теплового балансу печі. 

Аналіз впливу витрати повітря на роботу печі показує наявність слабко 
вираженого оптимуму у видатковій статті теплового балансу - корисно 
використана теплота, що пішла на дисоціацію вапняку. У діапазоні витрати 
повітря 8000 ÷ 12000 м3/год поліпшується робота зони охолодження, що 
приводить до зниження втрат з фізичним теплом готового продукту. Цей 
зв'язок, а також поліпшення якості згоряння палива й приводять до росту 
корисної теплоти. Ступінь випалу, при цьому досягає 74 %. 

Зі збільшенням витрати рециркулята на центральний пальник у 
діапазоні 0 ÷ 1100 м3/год має місце виражене зниження втрат теплоти з 
хімічною неповнотою згоряння палива на 5 % і збільшення втрат теплоти з 
димовими газами на 4 %. Це пояснюється тим, що рециркулят містить у собі 
кисень (до 6 ÷ 8 %) і виступає в ролі окислювача для частини природного 
газу, що надходить у центральний пальник. 

Зі збільшенням витрати вапняку в діапазоні 270 ÷ 330 т/доб можна 
відзначити незначне зменшення ступеня випалу з 76 % до 73 %. Цей 
взаємозв'язок співпадає з експлуатаційними даними, згідно яким зміна темпів 
завантаження вапняку в зазначеному діапазоні й вивантаження вапна не 
робить істотного впливу на ступінь випалу. Втрати теплоти з димовими 
газами, при цьому, знижуються на 8 %.  

Слід зазначити значний вплив середнього діаметра фракцій вапняку на 
величину втрат теплоти з хімічною неповнотою згоряння палива та корисно 
використану теплоту. Зі збільшенням діаметра від 60 до 120 мм втрати 
теплоти з хімічною неповнотою згоряння палива знижується майже на 10 %. 
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При цьому, корисне тепло зростає на 8 %, що відповідає зміні ступеня випалу 
від 75 до 88 %. Такий вплив обумовлений, у першу чергу, поліпшенням 
сумішоутворення палива й окислювача в шарі кускового матеріалу за рахунок 
більш інтенсивного дифузійного перемішування.  

Висновки: 
1. Досліджено вплив режимних параметрів на показники роботи 

шахтної вапняно-випалювальної печі: структуру видаткових статей теплового 
балансу й ступінь випалу вапняку. В якості режимних параметрів розглянуто: 
витрата повітря, витрата рециркулята на центральний пальник, витрата 
природного газу на піч, витрата вапняку, середній діаметр кусків вапняку. 

2. На основі розрахунково-теоретичних досліджень установлено, що 
на роботу печі впливають всі перераховані параметри керування. При цьому, 
основні зміни відбуваються у видаткових статтях теплового балансу: корисно 
використана теплота, що пішла на дисоціацію вапняку, втрати теплоти з 
хімічною неповнотою згоряння палива, втрати з фізичною теплотою газів, що 
йдуть. 

3. Встановлені в ході досліджень зв'язки між режимними 
параметрами та показниками роботи будуть використані надалі для 
оптимізації режимів шахтних вапняно-випалювальних печей. 
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ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ПЕРФОРИРУЮЩИХ 
ПУАНСОНОВ 

 

Магистрант Н.С. Цыганков 
 Руководители – доц., канд. техн. наук В.С.Чмелёва, 

доц. канд. техн. наук Г.И. Перчун 
Национальная металлургическая академия Украины, г.Днепр, Украина 

 

Анализ литературы и результатов многих исследований показывает, что 
для перфорирующих пуансонов наиболее оптимальными марками стали 
являются быстрорежущие. 

Микроструктура пуансонов в исходном состоянии из сталей Р18 и 
Р5М5 (рис.1) представляет собой зернистый перлит. Из рисунка видно, что 
сталь Р6М5 имеет более однородную структуру. Сталь Р18 имеет заметную 
неоднородность в размерах и распределении избыточных карбидов. 

     
                   а                                                              б 

Рисунок 1- Исходная микроструктура быстрорежущих сталей, х500 
а – Р6М5; б – Р18. 

В состоянии поставки твёрдость сталей низкая и составляет 
HRC18…22. На отдельных образцах исследовали известный в литературе 
режим закалки от пониженных температур: 

Сталь Р18 – нагрев до 1210-1240 0С, закалка в масле, трёхкратный отпуск 
при 5600С; 

Сталь Р6М5 – две температуры нагрева под закалку: 1210-12400С и 1160-
11800С, закалка в масле, трёхкратный отпуск при 550-5600С.  

Исследовали микроструктуру, твёрдость и “удар” по заводскому методу 
после каждой обработки. Установлено, что обе стали, подвергнутые закалке 
от пониженных температур имеют положительную пробу на “удар” при 
твёрдости 56-62 HRC (Р18) и 57-61 HRC (Р6М5). Микроструктура 
термообработанных по приведенным режимам образцов из этих сталей 
приведена на рис.2. Микроструктура представляет собой отпущенный 
мартенсит и избыточные карбиды. В структуре стали Р18 присутствует 
определенное количество первичных крупных эвтектических карбидов, 
можно отметить б́ольшую неоднородность в распределении вторичных 
карбидов, чем в стали Р6М5 (рис.2). 
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                       а                                                             б 

                                      

                                                        в 
Рисунок 2 – Микроструктура термообработанных сталей Р18 и Р6М5 
после закалки и трехкратного отпуска при температуре 5600С, х500 

а – сталь Р18, температура закалки 1210-12400С; б – сталь Р6М5, температура 
закалки 1160-11800С; в – сталь Р6М5, температура закалки 1210-12400С. 

В структуре закаленной и отпущенной быстрорежущей стали 
обязательно присутствует некоторое количество остаточного аустенита. При 
металлографическом анализе он невидим. Мартенсит выявляется плохо, так 
как зёрна структуры и иглы мартенсита очень малы. Отчетливо выявляются 
карбиды разной степени дисперсности. 

Известно, что быстрорежущая сталь, закалённая с высокого нагрева и 
получившая более легированный твёрдый раствор, имеет б́ольшую твёрдость. 
Прочность же снижается с повышением температуры закалки из-за роста 
зерна и внутренних напряжений. Вязкость закалённой и отпущенной стали с 
повышением температуры закалки также сильно снижается. Это связано с 
укрупнением зерна и выделением при отпуске карбидов по границам зёрен. 
Эти теоретические положения подтверждают правильность выбора для 
пуансонов из сталей Р18 и Р6М5 именно пониженных температур закалки. 
Однако диапазон возможных пониженных температур закалки достаточно 
широк: 1000-12000С, и доказательством правильного выбора этой 
температуры, а также температуры и длительности послезакалочных отпусков 
могут быть только стойкостные испытания в условиях производства. 
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Экспериментальные данные позволили выбрать температуру закалки пуансонов, 
обеспечивающую необходимую прочность и вязкость. 

Термическая обработка пуансонов из стали Р6М5 и Р18 в камерной 
электропечи завода с защитным твёрдым карбюризатором приводит к порче 
поверхности пуансонов. Вследствие частичного сваривания частиц карбюризатора 
с поверхностью происходит также обезуглероживание поверхностного слоя, 
поэтому пуансоны, в соответствии с современными прогрессивными 
направлениями в выборе термического оборудования, обрабатывали в вакуумной 
печи. Все партии пуансонов из быстрорежущих сталей нагревали и охлаждали 
после нагрева под закалку в аргоне. Скорость охлаждения в аргоне в интервале 
температур 850-600℃ (А→П) составляла 80 0С /с, в интервале температур (А→Б) - 
230С /c, в интервале 140-20 0С (А→М) - 40С /c. Охлаждение в аргоне имеет 
значительное преимущество по сравнению с охлаждением в масле, в первую 
очередь за счёт уменьшения скорости охлаждения в температурном интервале 
мартенситного превращения; что дополнительно улучшает прочность и вязкость 
пуансонов, а также качество поверхности пуансонов. Охлаждение в аргоне 
обеспечивает качество поверхности пуансонов, не требующее дополнительной 
шлифовки, и, соответственно, дополнительного низкого отпуска для снятия 
шлифовочных напряжений. Сталь Р18 требует проведения дополнительного 
отжига с целью исправления структуры. С учетом этого обстоятельства 
применение стали Р6М5 более технологично. С точки зрения экономичности эта 
сталь также выгоднее, так как она дешевле, чем сталь Р18. 

Разработанный режим термической обработки пуансонов из 
быстрорежущей стали Р6М5 обеспечивает с использованием вакуумных 
печей последнего поколения и охлаждающей среды после закалки и отпуска – 
аргона – оптимальную структуру - мартенсит, специальные карбиды и 3-5% 
аустенита, необходимые механические свойства и высокую конструкционную 
прочность. 

Выводы 
1. Разработан режим термической обработки пуансонов из 

быстрорежущей стали Р6М5, обеспечивающий необходимую прочность и 
вязкость. 

2. Предложена термическая обработка пуансонов в вакуумной печи. 
3. В качестве охлаждающей среды при закалке и защитной среды при 

отпуске предложен аргон. 
4. Применение аргона обеспечивает качество поверхности пуансонов и 

исключает их шлифовку после упрочняющей термической обработки и 
низкий отпуск после шлифовки. 
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Бор является одним из наиболее эффективных микролегирующих 
элементов 1, 2. За рубежом при производстве конструкционных 
низколегированных сталей бор применяют в качестве одной из наиболее 
часто используемых микролегирующих добавок, обеспечивающих 
оптимальный комплекс технических характеристик без дополнительных 
затрат. В некоторых странах объем производства таких сталей составляет 
более 40%. 

В Украине производство борсодержащих сталей сосредоточено на 
предприятиях ООО «Метинвест» и не превышает 2% от общего выпуска 
продукции. Вместе с тем, украинские предприятия импортируют такие стали 
и. особенно, конструкционные для строительства и сельскохозяйственного 
машиностроения. Поэтому, увеличение производства и сортамента 
борсодержащей стали направлено на расширение рынка сбыта готовой 
качественной продукции. 

Одной из причин сдерживания производства борсодержащих сталей в 
условиях Украины является отсутствие эффективной технологии 
микролегирования и нестабильное содержание бора из-за низкой степени его 
усвоения.  

Оптимальным содержанием бора в конструкционных сталях считают 1-
3*10-3%. При этом большинство исследователей подчеркивают, что 
положительное влияние бора как микролегирующей добавки реализуется 
только за счет растворенного бора, а не в составе неметаллических 
включений, а благотворное влияние бора на технические характеристики 
(прежде всего на прокаливаемость) проявляются только в сталях прошедших 
термомеханическую обработку. 
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Вместе с тем ряд ученых 3 влияние бора на качественные показатели 
низколегированных сталей связывают с образованием нитридов бора, 
которые имеют высокую температуру плавления (2730С), а в углеродистой 
стали – с образованием карбидов бора, которые имеют не только высокую 
температуру плавления 2345С, но и твердость. Карбиды бора относятся к 
очень прочным химическим соединениям и по твердости близки к алмазу. 

Данные о влиянии бора на качество низколегированной стали – 
противоречивы. В основном, это связано с влиянием бора на пластические 
свойства стали. Известно, что провал пластичности металла, как правило, 
наблюдается в интервале температур 750-1050 С. 

Отличительной особенностью ММК им. Ильича является отсутствие 
проведения операций термической обработки для горячего тонкого проката и 
ограниченная вариативность операций для толстого проката. Это уменьшает 
долю высококачественного металла в сортаменте стали. 

За период 2016-2018 г. г. – доля борсодержащих сталей в общем объеме 
выплавки стали на этом предприятии составляет в среднем 1,41%. Из них - 
42,7%, конструкционных сталей общего назначения (3сп – 22,6%, А36 – 
11,9%, St-44-2 – 8,8%), а также 12,5 % марганецсодержащей стали 30MnB5 
(аналог 65Г), для с/х машиностроения, которая ранее импортировалась из 
других стран. Особый интерес представляет низкоуглеродистая 
низкокремнистая сталь 08 пс, проходящая термообработку в колпаковых 
печах ЦХП.  

Выплавку стали производят в 160-т конвертерах согласно действующей 
технологической инструкции. На плавках используют низкомарганцовистый 
чугун (950-970 кг/т) с температура 1300-1345С; лом стальной углеродистый 
с расходом (185-202 кг/т).  

Микролегирование бором производят в конце раскисления металла в 
стальковше. Металл продувают аргоном в течение 20 минут. В качестве 
борсодержащего ферросплава используют кусковой ФБ20 с размером кусков 
10-50 мм. Удельный расход бора был практически одинаков и составлял 0,01 
кг/т стали. 

Степень усвоения бора для сталей общего назначения составляла 77 – 
92% (3сп – 83%, А36 – 77%, St-44-2 – 92%). Для марганецсодержащей стали 
30MnВ5 – 88-92%. Это достаточно высокие величины степени усвоения бора 
для кусковых ферросплавов.  

Наиболее низкая степень усвоения бора отмечена для 
низкоуглеродистой низкокремнистой стали 08пс (64-75%). Это объясняется 
более высокой окисленностью металла на повалке и отсутствием в период 
внепечной обработки более сильных чем алюминий раскислителей.  

Учитывая более высокий объем производства конструкционных сталей 
общего назначения в работе было изучено влияние бора на технологические 
показатели, в том числе на механические свойства этих сталей на примере 
А36. Были обработаны данные 200 плавок текущего производства.  
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Согласно расчетам и данным металлографического исследования, часть 
бора в металле находится в виде нитридов, которые могут оказать влияние на 
качественные показатели металла. Часть азота находится в виде нитридов 
алюминия. 

Показано, что существенного влияния на механические свойства стали 
А36 микролегирование бором не оказывает. Средние показатели качества 
исследуемого металла (предел текучести и предел сопротивления) 
находились в пределах точности эксперимента. 

Положительным влиянием бора на механические свойства стали А36 
следует считать меньший разброс значений каждого из показателей и 
большая стабильность их свойств.  

На опытном массиве плавок удельный расход алюминия и, особенно, 
содержание в готовом металле кислоторастворимого алюминия (Alкр) было 
на 8-10% выше, чем на сравнительных плавках без микролегирования бором. 
При этом на сравнительном массиве плавок наблюдался более сильный 
разброс анализируемых параметров качества металла. Это объясняется 
нестабильностью содержания в нем кислоторастворимого алюминия (Alкр) 
(0,027-0,052%) и толщины проката (8-20 мм). 

Рекомендуемое содержание в конечном металле (Alкр) =0,028-0,030%. 
Контрольная выборка показателей качества металла при таком содержании 
(Alкр) показала значительное улучшение исследуемых параметров качества.  

Это может явиться предпосылкой снижения расхода алюминия, а также 
возможности использования для стабилизации показателей качества готового 
металла более сильных нитридообразующих элементов, например, титана или 
кальция.  

Выводы 
1. Производство борсодержащих сталей в условиях ММКИ в период 

нестабильного экономического состояния Украины особенно актуально, т. к. 
ориентировано на внутренний рынок конструкционного металла, а также 
позволяет повысить качество экспортной продукции. 

2.Использование бора в качестве микролегирующего элемента при 
производстве конструкционных сталей общего назначения, (не проходящих 
термообработку) стабилизирует качественные показатели металла и 
позволяет при прочих равных условиях сократить расход алюминия на 8-10%. 

3.Украинским металлургам необходимо увеличить объемы 
производства рядовых (массовых) борсодержащих сталей конструкционного 
сортамента. 
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Встановлено [1,2], що накопичення критичних рівнів лужних сполук і 
різновидів їх летючих з'єднань (пара К і Nа, ціанідів та ін.) в циркуляційній 
зоні доменної печі, істотно погіршують умови плавки, викликаючи розлади 
газодинамічного і теплового стану печей, знижуючи форсування їх ходу через 
посилення процесу руйнування коксу і розтягування по висоті зони 
в'язкопластичного стану, що погіршує якість чавуну і загальні техніко-
економічні показники. Зарубіжні і вітчизняні дослідження свідчать, що кожен  
кілограм лужних з’єднань на тонну чавуну, що залишився циркулювати в 
печі, обумовлює перевитрати коксу в середньому до 33 кг/т [1,2]. Введення в 
шихту агломераційних виробництв вторинних матеріалів, що містять значну 
кількість лужних сполук, призвело до значного збільшення лужного 
навантаження. 

Оперативне управління процесом доменної плавки з метою 
максимального виведення лужних сполук через шлак можливо за рахунок 
правильного поєднання технологічних прийомів, спрямованих на зміну 
теплофізичних або шихтових умов роботи печі. У зв'язку з цим важливими і 
актуальними стають дослідження, спрямовані на розробку критеріїв і 
методики оцінки лужної ємності доменного шлаку з метою їх використання 
для оптимізації шлакового режиму доменної плавки і поліпшення техніко-
економічних показників процесу. 

З метою визначення лугопоглинальної здатності шлакового розплаву 
розроблено показник оцінки фактичних концентрацій лужних оксидів (К2О і 
Na2O) в шлаковому розплаві - «лужна ємність», який дозволяє виконати 
оперативну прогнозну оцінку вмісту оксидів калію і натрію в шлаковому 
розплаві. Визначення лужної ємності доменного шлаку дозволить своєчасно 
коригувати склад і масове співвідношення компонентів шихти для отримання 
чавуну і шлаку оптимального складу і тим самим уникнути труднощів, 
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пов'язаних з рециркуляцією лужних сполук. На підставі кореляційно-
регресійного аналізу нами отримано емпіричне рівняння (1) для 
прогнозування лужної ємності доменного шлаку на основі параметрів 
міжатомної взаємодії [3]. 

 Zm
aeaaaЩЕ 

3210
      (1) 

У практиці доменного виробництва хімічний аналіз шихтових 
матеріалів і реальних шлаків на вміст лужних оксидів, як правило, 
виконується в недостатньому обсязі для оперативного управління, що 
унеможливлює організацію оперативного контролю їх надходження і 
виведення з доменної печі, а також отримання кількісних балансів 
накопичення їх в просторі доменної печі. Отримане емпіричне рівняння для 
прогнозування лужної ємності доменного шлаку дозволяє визначити вміст 
лужних оксидів в шлаку в умовах відсутності їх контролю в виробничих 
умовах або для заміни дорогих методів контролю вмісту оксидів калію і 
натрію в шлаковому розплаві. 

В основу оцінки оптимальної лужної ємності кінцевого доменного 
шлаку поставлена задача визначення хімічного складу доменного шлаку, при 
якому буде забезпечуватися висока ефективність видалення з доменної печі 
оксидів лужних металів і за рахунок цього забезпечити підвищення 
продуктивності доменної печі, економію коксу і виплавку чавуну відповідно 
до стандарту підприємства. Для визначення оптимальної лужної ємності 
доменного шлаку нами запропонований спосіб доменної плавки луговмісної 
шихти [4], що особливо вагомий в умовах відсутності хімічного аналізу 
лужних оксидів в доменних шлаках, так як дозволяє зробити контрольний 
замір декількох проб шлаку і надалі вести облік їх вмісту в шлаку. 

Можливість видалення лужних з’єднань з печі зі шлаком 
забезпечується при їх досягненні нижньої частини печі. Це досягається 
шляхом завантаження менш основної шихти і тим самим роботи шахти з 
більш пониженою основністю шлаку. При цьому лужні сполуки вже на 
ранніх стадіях зв'язуються в стабільні силікати або алюмосилікати. 
Циркуляція лужних з’єднань в області шахти і пластичної зони обмежується і 
виведення лужних сполук з колошниковим газом знижується. До того ж 
більш кислі збагачені лужними сполуками шлаки мають меншу в'язкість, в 
наслідок чого може бути забезпечено хороше стікання в області рідких фаз 
(тобто в зоні утворення первинних шлаків) і тим самим досягнута хороша 
газопроникність цієї зони [5]. 

В роботі [6] зазначено, що лужні з’єднання утримуються в шлаку в 
результаті повільного проходження хімічних реакцій, ніж під впливом будь-
яких термодинамічних характеристик системи. Якщо створити умови для 
вступу лужних сполук в реакцію з кремнеземом з утворенням силікатів, то 
можна буде видаляти їх з доменної печі зі шлаком і, таким чином, уникнути в 
значній мірі проблем, пов'язаних з рециркуляцією K2O і Na2O. Введення 
добавок вапна в кількостях, що перевищують допустимі межі, для 
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проходження реакції з кремнеземом і утворення стабільного силікату 
кальцію, призводить до виділення кремнезему з оксидів лужних сполук згідно 
реакції: 

COSiOCaOKNaCCaOSiOKSiONa  23232 )(2)(        (2) 
Ця реакція (2) відбувається при температурі 1450ºС. З метою видалення 

максимальної кількості лужних сполук в шлаку необхідно підтримувати 
основність шлаку (%CaO+%MgO)/(%SiO2+%Al2O3) на порівняно низькому 
рівні, так для умов АМКР нами рекомендований цей параметр рівний 1,12-
1,16. Однак кислий шлак має певні суттєві недоліки, а саме високу в'язкість, 
високий вміст оксидів заліза, зниження температури рідкого металу і високий 
вміст сірки в чавуні. 

Шлак в якому міститься оксид марганцю завжди знаходиться в контакті 
з металом, в якому розчиняється кремній. Між коефіцієнтом розподілення 
марганцю між чавуном і шлаком, та вмістом оксидів калію і натрію в шлаку 
існує пряма залежність. Оскільки кремній має більшу спорідненість до кисню 
ніж марганець, то можливе протікання реакції відновлення марганцю з його 
оксиду кремнієм (3). Розрахунок енергії Гіббса для цієї реакції при 
температурах 1300-1500°С підтвердив перебіг цієї реакції в прямому 
напрямку, тобто в бік утворення оксиду кремнію, який переходить в шлак і 
пов'язує лужні сполуки. 

MnSiOSiMnO 22 2    145.170852;145.180979 0
1773

0
1573  KK GG  (3) 

В результаті, між двома коефіцієнтами розподілу, заснованими на 
теоретичних розрахунках, в нами для печі №7 АМКР отримано рівняння 
залежності вмісту оксидів лужних металів в шлаку від коефіцієнту 
розподілення марганцю (4): 

    28.0%%15.0% 2  MnMnOK        (4) 
де, (% K2O) - вміст окису калію в шлаку, (%Mn) - вміст марганцю в 

шлаку, [%Mn] - вміст марганцю в металі. В роботах інших вчених, зокрема, 
японськими вченими, отримано схоже рівняння, основане на теоретичних 
розрахунках. 

З вищевикладеного випливає, що для видалення максимальної кількості 
лужних сполук зі шлаком необхідно підтримувати його основність на 
порівняно низькому рівні і підвищувати вміст оксиду марганцю. Спільний 
вплив основних (1-(CaO/SiO2) і 2 - (CaO + MgO/SiO2)) і оксиду марганцю на 
утримання лужних оксидів в шлаку ілюструють представлені картограми 
(рис. 1). Картограми представлені для вмісту оксиду марганцю в шлаку до 
1,05%. При необхідності роботи печі на шлаках підвищеної основності для 
забезпечення максимального виведення лужних оксидів зі шлаком 
рекомендується збільшити вміст оксиду марганцю в шлаку вище 1,05%. 

З метою оперативного контролю накопичення лужних з’єднань в 
доменній печі в складі системи контролю та управління шлаковим режимом 
доменної плавки «Шлак» розроблена підсистема «Alkalis», яка на основі 
оцінки лужної ємності доменного шлаку дозволяє здійснити діагностику 
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технологічної ситуації і видати рекомендації щодо оптимізації складу шлаку 
шляхом коригування складу шихти, що забезпечує регламентовані 
співвідношення лужної ємності і лужного навантаження.  Підсистема 
«Alkalis» забезпечує автоматизований контроль надходження лужних 
з’єднань в доменну піч, оперативний баланс та накопичення лужних з’єднань 
в доменній печі, визначення лужної ємності доменного шлаку, видачу 
рекомендацій з оптимізації і коригуванню відповідного складу шлаку [7].  

Для вибору оптимального хімічного складу доменного шлаку оператору 
пропонується користуватися картограмою взаємозв'язку лужної ємності, 
основності і оксиду марганцю (рис. 1). Так, наприклад, для забезпечення 
лужної ємності шлаку не менше 0,74% необхідно підтримувати основність на 
рівні 1,05 при утриманні оксиду марганцю 0,1%, або основність - 1,3 при 
утриманні оксиду марганцю 1%. Таким чином, збільшення виходу лугів зі 
шлаком можливо при регулярному наведенні шлаку з максимально 
можливою в даних термодинамічних умовах роботи печі лужної ємністю, або 
проведенні періодичних цілеспрямованих промивок. 

Публікація містить результати досліджень, проведених за грантом 
Президента України за конкурсним проектом Ф-82 (розпорядження 
президента України №242/2019-рп). 

Висновки: 
1. Запропоновано емпіричне рівняння для прогнозування лужної 

ємності доменного шлаку, яке дозволяє виконати оцінку сорбційної ємності 
шлакового розплаву по відношенню до лужних сполук і підвищити 
ефективність прийняття управляючих дій при оптимізації шлакового режиму 
доменної плавки. 

2. Розроблена підсистема «Alkalis», дозволяє користувачеві в результаті 
інтерактивної взаємодії приймати ефективні рішення, спрямовані на 
забезпечення оптимального режиму ведення доменної плавки з метою 
максимального виведення лужних оксидів з доменної печі зі шлаком і тим 
самим мінімізувати їх негативний вплив на процес плавки. 

      
Рисунок 1 -  Картограми сумісного впливу основностей (1 - (CaO/SiO2) і 2 - 

(CaO+MgO/SiO2)) і оксиду марганцю (%MnO) на вміст оксидів лужних 
металів в шлаку (%R2O) 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗДАТНОСТІ ДО СПІКАННЯ ВУГІЛЬНОЇ ШИХТИ, 

СКЛАДЕНОЇ З ДОДАВАННЯМ ФУСІВ,  
З МЕТОЮ ЇХ УТИЛІЗАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЦТВА КОКСУ 

 

Магістрант І.О. Шабанова 
Керівник – доц., канд. техн. наук В.П. Соколова 

Криворізький металургійний інститут Національної металургійної 
академії України, м. Кривий Ріг, Україна 

 

Утворення фусів  зумовлено винесенням з коксовим газом вугільної 
шихти та часточок коксу у газозбірник в період завантаження коксової печі. 
Фуси є сумішшю дрібних твердих вугільно-коксових часточок та 
кам’яновугільної смоли. Вихід фусів за відсутністю бездимного завантаження 
складає 0,05-0,07%  від шихти. Використання пароінжекції та гідроінжекції 
під час завантаження збільшує винесення пилу в газозбірник та, відповідно, 
кількість фусів в 2-3 рази [1]. При продуктивності коксохімічного 
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виробництва декілька мільйонів тон валового коксу за рік утворюються 
тисячі та десятки тисяч тон фусів. Отже фуси є багатотонажним відходом, що 
зумовлює необхідність їх утилізації. 

 Утилізація фусів шляхом додавання їх до шихти є раціональною тільки 
в кількості, що не знижує якість коксу. За даними роботи [2], використання в 
шихті для коксування кам’яновугільних фусів в кількості 5-8 % сприяє 
поліпшенню якості лабораторного коксу за показником подрібнюваності на 
2,5 % і стиранності на 1,5 %. Збільшення вмісту в шихті частки фусів >10 % 
призводить до зменшення насипної щільності вугільної шихти і міцності 
коксу. 

За даними досліджень [3], домішка фусів дозволяє отримувати кокс з 
шихти, що містить 60 % газового вугілля, міцніший, ніж з шихти, в складі 
якої лише 40 % вугілля марки Г. При цьому кількість фусів досить велике – 
12 %. Кокс за міцностю і виходом не поступається виробничому. 

Домішка кам’яновугільних фусів до шихти впливає на процеси 
спікання та коксоутворення, вона збільшує насипну щільність вугільного 
завантаження, посилює пластифікацію вугілля продуктами термодеструкції, 
покращує спікливість вугілля завдяки процесам хімічної взаємодії 
продуктів термічної деструкції вугілля та фусів, впливає на якість та вихід 
коксу. 

В даній роботі досліджували вплив домішки фусів до вугільної шихти 
на властивості пластичної маси шихти, які визначають її спікливість, а саме 
показники спучування та пластометричні показники при різній витраті фусів.  

Для лабораторних досліджень використовувались фуси з 
характеристикою:  щільність – 1,27 г/см3, зольність – 9,0 %, вихід летких 
речовин на горючу масу 33,7 %, вологість 4,6 %. 

Вугільна шихта мала наступний склад: ГЖП – 22; ГЖ – 37,5;  ОС/КС – 
21; К/КЖ – 14,5; ДГ -5,0 %. 

Відсоткове співвідношення шихти та фусів в дослідах наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 –Відсоткове співвідношення шихти та фусів 
 

№ досліду 1 2 3 4 5 6 
Шихта, % 100 99 98 97 95 93 
Фуси, % 0 1 2 3 5 7 

 

Визначення показників спучування (дилатометричних показників) 
здійснювали за методом ІгІ-ДметІ. В приладі ІГІ-ДМетІ фіксується час 
нагрівання до початку спучення Пп, період спучення Пс, і величина індексу 
спучення Іс. Схема прилада наведена на рис. 1. 

Дилатометричні показники Іс, Пп і Пс визначали для кожної проби в 
двох наважках паралельно. За результат досліду приймали середнє 
арифметичне двох визначень в допустимих межах розбіжностей. 

Отримані дилатометричні показники наведені в табл.2.  
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Рисунок 1 - Схема приладу ІГІ-ДметІ 

1 - барабан; 2 - гайка для кріплення барабана; 3 - напрямна трубка контрваги; 4- вантаж;    
5 - кожух печі; 6 - теплоізоляція; 7 - трубка для завантаження вугілля; 8 - нагрівальний 

блок; 9 - установні гвинти; 10 - гніздо для термопари; 11 - штемпель; 12 - нитка; 13 - перо 

Таблиця 2 - Результати визначення показників спучування 
 

№ досліду 1 2 3 4 5 6 
Фуси, % 0 1 2 3 5 7 
Пп , сек 98 102 107 119 124 130 
Пс , сек 44 47 53 62 73 75 
Ів, мм 15 16 17 20 22 23 

 

З отриманих двнних видно, що додавання фусів в кількості 1-2% від 
маси шихти незначно змінює індекс спучування: збільшує на 1-2 мм, тобто на 
6,7-13,3 відн.%.  Домішка фусів в кількості 3-5% суттєво збільшує індекс 
спучування на 5–7 мм  (на 33,3-46,7 відн. %). 

Визначення пластометричних показників, а саме товщини пластичного 
шару «у» та пластометричну усадку «х» здійснювали в пластометричному 
апараті Л.М.Сапожнікова. Схема приладу наведена на рис. 2. 

Отримані пластометричні показники наведені в табл. 3.  
 

Таблиця 3 - Результати визначення пластометричних показників  
 

№ досліду 1 2 3 4 5 6 
Фуси, % 0 1 2 3 5 7 
у, мм 14 15 16 18 17 17 
х, мм 26 25 23 19 19 18 

 

За даними табл. 2 видно, що зі збільшенням домішки фусів до 3 % 
спостерігається зменшення пластичної усадки вугільної шихти з 26 до 19 мм, 
подальше додавання фусів до шихти практично не змінює її усадку. Товщина 
пластичного шару має найбільше значення 18 мм при витраті фусів 3 %, що 
на 4 мм більше, ніж для шихти без домішки. Подальше зростання витрати 
фусів до 7 % незначно змінює товщину пластичного шару. 



Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
18 грудня 2019 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 178

 

Рисунок 2 –Пластометричний апарат Л.М. Сапожнікова 

1- штемпель; 2 – притискна планка; 3 – стакан; 4 – отвір для пластометра;  5 – трубка для 
термопари; 6 – верхній кирпич; 7 – дно стакана; 8 – нагрівач; 9 – нижній кирпич;  

10 – плита; 11- стойка; 12 – вантаж;  13 – стойка барабана; 14 – барабан; 15 – перо;  
16 – важіль; 17 - пластометр 

 
 Очевидно, змінення  дилатометричних та пластометричних показників 
вугільної шихти при додаванні фусів зумовлене  збільшенням кількості 
рідких продуктів у пластичному стані вугілля та збільшенням виходу 
парогазових продуктів. 

Висновки: 
1. Проведені лабораторні дослідження показали вплив домішок фусів на 

показники спучування та пластометричні показники вугільної шихти.  
2. Встановлено, що при додаванні фусів до шихти збільщуються індекс 

спучування, товщина пластичного шару та зменшується усадка. 
3. За результатами даних досліджень для підвищення спікливості 

вугільної шихти доцільно додавати фуси у кількості 1 - 3%.  

Посилання 
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1981. – 20 с. 
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3. Гуляев, В.М. Влияние добавок в шихту побочных продуктов 
коксохимического производства на качество кокса / В.М. Гуляев, В.Д. 
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АНАЛІЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ  
ХОЛОДНОДЕФОРМОВАНИХ ТРУБ 

 

Магістранти В.Д. Шума, В.Ю. Танчинець 
Керівники - доц., к.т.н. І.А. Соловйова, Ю.М. Николаєнко 

Національна металургійна академія України 
Інститут інтегрованих форм навчання 

м. Дніпро, Україна 
 

На сучасних виробництвах труб зі сплавів на основі титану проблеми 
пов’язані з точністю труб можна поділити на дві категорії, це:  

1. Проблема прокатки труб-заготовок з високим початковим рівнем 
поперечної різностінності, які одержані після прошивки на поперечно-
гвинтовому стані. Найбільш суттєвими є відхилення по товщині стінки гільзи, 
тобто поперечна різностінність.  

2. Проблема точності готових труб, які ми одержуємо після прокатки на 
станах ХПТ. При застосуванні станів ХПТ старих конструкцій, для 
забезпечення достатньої точності по геометричним параметрам, на 
виробництвах застосовують стани холодної прокатки труб роликами, які 
дозволяють також зменшити різностінність прокатуваних труб. 

Для отримання труб потрібної точності з мінімальними витратами 
необхідно правильно розрахувати точність технологічного процесу і 
підтримувати її на необхідному рівні, що можна здійснити за допомогою 
автоматичних засобів або шляхом зміни технологічних чинників. 

Впливати на точність прокатуваних труб можна наступними способами: 
1. Зміною дробності деформації, за інших рівних умов прокатки, 

наприклад: 
- зменшення величини подачі; 
- збільшення ступеня деформації. 
2. Зменшенням овальності струмка калібрів в калібруючій ділянці. 

Проте це різко знижує продуктивність прокатних станів, при цьому необхідно 
зменшувати лінійне зміщення. 

3. Збільшувати жорсткість деталей і вузлів робочої кліті прокатного 
стана, можливо конструктивною заміною кліті і т.д. Такий спосіб вимагає 
значних капітальних витрат. 

У роботі виконаний аналіз та дослідження впливу технологічних 
факторів на точність труб. Одним з головних питань в технології виробництва 
високоточних труб з титанових сплавів є вибір ефективного профілювання 
калібрів і оправок станів ХПТ. Перша умова - профілювання робочого 
інструмента (калібрів, оправок) повинно передбачати мінімально можливе 
редукування по діаметру прокатаних труб у вільному стані, без обтиснення по 
товщині стінки. Друга умова - профілі калібрів і оправок повинні передбачати 
максимальне обтиснення труби одночасно по діаметру і товщині стінки. 

Треба підкреслити важливість впливу технологічного мастила, яке 
визначає умови тертя. Величини коефіцієнта тертя при холодній прокатці 
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труб з титанових сплавів складають: при використанні в якості 
технологічного мастила бавовняного масла ~ 0,039; касторової олії ~ 0,047; 
пальмового масла ~ 0,055; емульсії на основі мінерального масла ~ 0,079. 

Режими холодної прокатки труб істотно впливають на температуру в 
осередку деформації. Тому при комплексному підході до вибору раціональної 
технології виробництва холоднодеформованих труб температура в осередку 
деформації може служити критерієм оптимізації процесу [5]. 

Від точності геометричних параметрів труб залежать надійність і маса 
обладнання, питома витрата металу, собівартість і ін. Точність труб - це 
ступінь відповідності їх форми і розмірів встановленим стандартам [1], вона 
визначається овальністю і різностінність. Для якісної оцінки величини 
поперечної різностінності можна використовувати залежність [2]: 
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де нS  - наведена в стані різностінність (2-5% в залежності від конструкції і 
стану обладнання ); TS  - різностінність заготовки в %. 

П.І. Орро і Я.Е. Осада [3] для прогнозування зміни відносної 
різностінності в ході процесу запропонували наступну залежність: 

 
      1,12034,0068,044,07,313,027,0  TзTTTзT SSSSSSS   

 
де   - дробність деформації; зS  - різностінність заготовки в%. 

Відомо, що для досягнення високої точності труб доцільно знижувати 
величину подачі і збільшувати витяжку (за однакової кількості лінійних 
зсувів) [1]. В роботі проаналізовано вплив подачі на відносну різностінність 
та овальність (рис. 1, 2). 

 
 

 
Рисунок 1 - Вплив величини подачі на відносну різностінність 
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Рисунок 2 - Вплив величини подачі на овальність труб [4, 5] 

Отримана теоретична залежність потовщення стінки на калібруючій 
ділянці, яка з урахуванням вхідних наведених даних має вигляд [4]:  
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Побудована номограма (рис. 3) для визначення обтиснення стінки на 

калібруючій ділянці. Використані залежності калібровки МІСіС. Отримана 
залежність зміни товщини стінки від лінійного зміщення (рис. 4) [4]. 

 

 
Рисунок 3 - Номограма для визначення обтиснення стінки на 

калібруючій ділянці 
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Рисунок 4 - Залежність t % (
t

t
) від m  (лінійного зміщення) 

 
Висновок 
Отримані залежності параметрів точності від параметрів технологічного 

процесу використані при розрахунках маршрутів та технологічних карт 
виробництва труб холодною прокаткою і можливо бути запропоновані для 
впровадження в виробництво. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЩЕЛОЧНОГО АЛЮМОСИЛИКАТА  

КАК ЗАМЕНИТЕЛЯ ИМПОРТНОГО ПЛАВИКОВОГО ШПАТА*) 
 

Аспирант А.В. Яковицкий 
Руководитель: к.т.н., проф. А.П.Горобец 

Национальная металлургическая академия Украины 
г. Днепр, Украина 

 
На большинстве металлургических заводов широко используется 

технология внепечной обработки стали на установках печь-ковш (УПК) со 
шлаком на основе извести и плавикового шпата при соотношении 
компонентов 3:1 и массовом расходе 10 кг/т. Отличительной особенностью 
применения CaF2 является способность ускорять расплавление 
шлакообразующих материалов в ковше за счет физического тепла металла и 
понижать вязкость шлака. В то же время, повышенная летучесть CaF2 и 
фтористых соединений (табл. 1), образовавшихся при взаимодействии 
плавикового шпата с компонентами шлака, определяет не только 
нестабильность состава шлака в течение внепечной обработки, но и, что 
особенно важно, отрицательно влияет на загрязнение окружающей среды 
фтористыми соединениями, отнесенными в соответствии с 
Государственными санитарными правилами ДСП-201-97 к 2-му классу 
опасности при среднесуточной предельно допустимой концентрации 
0,005 мг/м3. 

Таблица 1 – Давление пара компонентов в газовой фазе над 
шлаком (50% СаО-20%Al2O3-10%SiO2-20%CaF2) 

Парциальное давление Pi, мм рт.ст. 
Компонент 

I 600°C I 800°C 

CaF2 0,8 10,6 

OAlF2 0,4 5,3 

AlF3 0,3 0,4 

SiF4 3,8*10-3 0,7*10-2 

 

В качестве перспективных разжижителей сталеплавильных шлаков 
наибольший интерес представляют пегматиты, содержащие в своей 
минеральной структуре щелочные металлы. Пегматиты – природные 
минеральные образования сложены полевым шпатом, кварцем и мусковитом 
KAl2(OH,F)2AlSi3O10. 

                                                            

*)
  Концепция применения щелочных алюмосиликатов для формирования шлака при 

внепечной обработке стали научно обоснована и реализована в промышленных условиях 
под руководством д.т.н., проф. М.И.Гасика 
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Преимущественное взаимодействие Na2O с оксидами SiO2 и Al2O3, 
присутствующими в расплаве в виде анионов [SiO4]

4-, [AlO4]
4- может быть 

представлено реакцией: 

n Na2O + m SiO2 = Na2nSimOn+4 

В результате этой реакции n атомов кислорода, принадлежащих оксиду 
Na2O, передаются кремнию. Происходящий при этом процесс 
деполимеризации кремнезема представлен схемой: 

 

Разрушение структур с главным мотивом [SiO4]
4-, [AlO4]

4- приводит к 
снижению вязкости расплава и, как следствие, к снижению температуры 
ликвидус кристаллизующегося расплава. 

В условиях ЧАО «Днепроспецсталь» была проведена серия плавок 
сталей конструкционного  и инструментального сортамента с использованием 
минеральной породы пегматита для формирования шлака на УПК. Пегматит 
фракцией 20-90 мм поставлялся на  ЧАО «ДСС» по технологическим 
условиям ТУ У 14.5-22141286-001-2002. 

 
Таблица 2 – Химический состав пегматита, поставляемого на 

ЧАО «ДСС» для проведения опытных плавок 

Массовая доля оксидов, % 

SiO2 Al2O3 CaO MgO Fe2O3 K2O Na2O 

п.п.п., 
% 

75,2 13,2 1,21 1,1 0,6 2,1 6,1 0,34 
 
Опытные плавки производились по технологическому маршруту «ДСП-

УПК-Вакуумирование» по действующей технологии в соответствие с ТИ-
143-С-0-04, ТИ 143-С-1-04 с корректировкой шлакового режима на стадии 
внепечной обработки на УПК. 

При внепечной обработке металла шлаками с применением пегматита 
(80-150 кг/плавка), несмотря на значительное снижение основности до 1,5-2,0 
един. зафиксировано существенное повышение жидкотекучести шлака. 

Металл опытных плавок полностью соответствовал требованиям 
нормативно-технической документации ТУ ДСС, технических протоколов. 
 
 
 



Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
18 грудня 2019 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 185

АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ  
ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ШТАМПОВОГО ІНСТРУМЕНТУ 

 

Студент В.М. Бондарчук 
Керівник – проф., канд. техн. наук Т.С. Хохлова 
Національна металургійна академія України 

м. Дніпро, Україна 
 

У сучасному машинобудуванні технологічні процеси штампування 
застосовуються на металообробних підприємствах як з масовим і 
крупносерійним, так і з дрібносерійним і одиничним характером 
виробництва.  

Підвищення якості матеріалів, розширення сортаменту 
металопродукції і економія металу є основними завданнями, поставленими 
перед металургами і споживачами сталі. Завод гірського інструменту ТОВ 
«Техпоставка» був заснований в Дніпропетровську в 1998 році. Основним 
профілем діяльності підприємства є виробництво гірничо-ріжучого 
інструменту.  

ТОВ «Техпоставка» в своїй діяльності, роблячи ставку на лідерство в 
галузі, визначає вимоги якості продукту, що випускається. Стратегічна мета 
діяльності підприємства - виробництво продукції, що задовольняє вимогам і 
очікуванням замовників. ТОВ «Техпоставка» застосовується поперечно-
клиновий прокат. Штамповий інструмент для поперечно-клинового прокату 
працює в умовах одночасного циклічного впливу високих температур при 
динамічному характері навантаження. Величина цих параметрів змінюється в 
широких межах залежно від застосовуваного ковальсько-пресового 
устаткування, операції гарячого деформування і властивостей деформованого 
металу. У найбільш важких умовах працює штамповий інструмент при 
пресуванні, висадці і точній штамповці. 

Технологічний процес штампового інструменту включає попередню 
термічну обробку, механічну обробку, остаточну термічну обробку, зачистку 
гравюри та шліфування по опорних і настановних поверхонь. 

Попередня термічна обробка передбачає зниження твердості поковок 
для поліпшення їх оброблюваності різанням, подрібнення зерна, зниження 
залишкових напруг і підготовку структури до подальшої загартуванню. 
Оптимальною структурою вважається зернистий перліт з рівномірним 
розподілом фаз. 

Для штампів великих і середніх розмірів і складної форми рекомендується 
повний або ізотермічний відпал з отриманням структури зернистого перліту 
(табл. 1). Завантаження поковок проводять в піч з температурою не вище 600 °С. 

Для того щоб подрібнити зерно і отримати низьку твердість, а також 
структуру перліт для штампових сталей, крім відпала, можна проводити високий 
відпуск. За структурною ознакою штампові сталі - близькі до евтектоїдної, 
структура після відпалу (високого відпуску) - зернистий перліт (рис. 1). 
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Таблиця 1 – Температурні режими попередньої термічної обробки і 
твердість сталі 5ХНМ  

Ізотермічний відпал 
Відпал з безперервним 

охолодженням 
Високий відпуск 

tн,ºС tв,,ºС НВ tн,ºС НВ tн,ºС НВ 

760-790 650-660 197-229 760-790 197-241 680-700 207-241 
 

Мета остаточної термічної обробки - 
отримання в готовому інструменті 
оптимального поєднання основних 
властивостей: твердості, міцності, 
зносостійкості (забезпечують високий опір 
зім’яттю і стиранню гравюри штампа), в'язкості 
(для запобігання передчасного аварійного 
руйнування штампа) і теплостійкості. 

Найбільш поширений технологічний процес 
остаточної термічної обробки штампів для гарячого 
деформування складається з гартування і відпуску. 

Зазвичай температуру нагріву під 
гартування вибирають з метою  

Слід зазначити, нагрівання при гартуванні 
великих штампів (розміром більше 400 мм) для зменшення викривлення і 
запобігання тріщин здійснюють за одно - або двоступінчастим підігрівом, 
температуру якого вибирають залежно від марки сталі і конструкції 
інструмента (табл. 2). Штампи меншого розміру можна завантажувати в піч, 
нагріту до температури гартування. Для штампів розміром 250-400 мм 
максимальна величина напруг, що розтягують при нагріванні становить 620-
700 МПа, що значно менше опору відриву штампових сталей і немає 
небезпеки виникнення тріщин. 

Таблиця 2 - Режими термічної обробки штампів зі сталі 5ХНМ 
Гартування 

Температура, ºС 
Відпуск 
гравюри 

Відпуск хвостовика 

підігріву 
остаточного 
нагріву 

Середо-
вище 
охолод-
ження 

HRC 
t,ºС HRC t,ºС 

розмір 
штампів, 

мм 
HRC 

700-750 840-860 Масло 56-60 
530-
560 

36-40 
580-
610 

>400 33-37 

 
Для зменшення внутрішніх напружень штампи з легованої сталі 

охолоджують у маслі не до повного охолодження, а до температури 150-200 
°С, після чого їх виймають і негайно передають для відпуску, так як повне 
охолодження штампів може привести до утворення тріщин. 

 
Рисунок 1 - Структура 
сталі 5ХНМ після 
високого відпуску  

(карбіди, перліт), х500 
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Після гартування структура штампових сталей для гарячого 
деформування являє собою пересичений α-розчин (мартенсит) і невелика 
кількість надлишкових карбідів і залишкового аустеніту. Зміст останнього 
залежить від сумарного легування сталі (рис. 2, а). 

Відпуск штампів проводять відразу після завершення гартування, у 
всякому разі на пізніше ніж через дві години після гартування.  

Відпуск є остаточною операцією термічної обробки і проводиться для 
підвищення пластичності, зниження або майже повного усунення внутрішніх 
напружень, зменшення крихкості загартованої сталі, стабілізації структури і 
розмірів загартованих деталей.  

Для штампів виготовлених зі сталі 5ХНМ слід проводити відпуск 
гравюри по наступному режиму: температура нагріву - 530-560 °С, тривалість 
нагрівання до температури відпуску 11 годин, витримка при відпуску 2 год. 
15 хв. Твердість після відпуску НRС 36-40. 

Структура сталі після відпуску - троостосорбіт (рис. 2, б). 
 

              
        а            б 

Рисунок 2 - Структура сталі 5ХНМ:  
а - після гартування (мартенсит гартування + карбіди і залишковий аустеніт); 

б - після відпуску, х500 
 

Графік режиму остаточної термічної обробки молотових штампів 
виготовлених зі сталі 5ХНМ представлений на рис. 3. 

 
 

Рисунок 3 – Графік режиму остаточної термічної обробки молотових 
штампів виготовлених зі сталі 5ХНМ з найменшою стороною 300 мм 
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Проведені дослідження показали, що оптимальні параметри гартування 
та режиму остаточної термічної обробки молотових штампів виготовлених зі 
дозволяють покращити структуру та властивості сталі 5ХНМ, що 
застосовується для виготовлення штампового інструменту. 
 
 
 
 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЖИМОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ НОЖЕЙ 

ДЛЯ ХОЛОДНОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА 
 

Студент В.Н. Чирва 
Руководитель – проф., канд. техн. наук Т.С. Хохлова 
Национальная металлургическая академия Украины 

г. Днепр, Украина 
 
Большое значение в общем комплексе работы прокатных цехов имеет 

работа ножей для резки металлов. Основным элементом ножниц являются 
ножи. В зависимости от конструктивного и технологического назначения 
существует большое разнообразие ножниц. 

Ножи для резки металла работают в паре и предназначаются для 
деления его на части. Рабочая кромка ножа подвергается изнашивающему 
воздействию от соприкосновения с разрезаемым металлом, во время 
эксплуатации ножи испытывают значительные напряжения при ударном 
приложении циклических температурно-силовых нагрузок в сочетании с 
малой пластической деформацией и изломом режущих кромок в условиях 
сухого трения.  

Для изготовления ножей используют сталь 6ХВ2С. Сталь 6ХВ2С – 
высокоуглеродистая, среднелегированная, по структуре в отожженном 
состоянии (равновесном) – заэвтектоидная, по структуре в нормализованном 
состоянии относится к перлитному классу, к сталям повышенной 
прокаливаемости. 6ХВ2С относится к хромовольфрамокремнистым, дорогим 
сталям (5ХВ2С, 4ХВ2С). 

Комплексно легированная элементами W Cr Si , повышающими 
закаливаемость и прокаливаемость, улучшающими прочностные 
характеристики. Cr снижает чувствительность стали к перегреву, Si повышает 
устойчивость против отпуска, W снижает  чувствительность к отпусконой 
хркпкости.  

В работе исследовали влияние температуры нагрева под закалку 880, 
920 и 960 ° С. Образцы нагревали до указанных температур, выдерживали из 
расчета 1 минута на 1 мм сечения и закаляли в масле. Выполненные 
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исследования показали, что наиболее высокие значения твердости имели 
образцы, закаленные с температуры 920 °С; более низкие значения твердости 
в образцах, закаленных с температуры 880 °С обусловлены тем, что эта 
температура не обеспечивает полное растворение карбидов, достаточное 
аустенизацию металла. При нагревании образцов до температуры 960 °С, 
более низкие значения твердости можно объяснить тем, что эта температура 
ведет к росту зерна аустенита, в связи с чем после закалки появляется 
крупногольчатий мартенсит, что и обуславливает большие и неоднородные 
по размерам карбиды, в результате чего снижается твердость образцов. 

Закаленные в масле с температурой 920 ° С образцы, прошедшие в ПТО 
низкий отжиг при температуре 720 ° С, отпускали в интервале температур 
250-450 °С с шагом 50 °С.  

Изменение твердости с повышением температуры отпуска обусловлено 
влиянием на структуру закаленной стали. Снижение значений твердости и 
повышение уровня ударной вязкости с повышением температуры отпуска, 
связаны с распадом мартенсита, остаточного аустенита, коалисценсии и 
коагуляции карбидов. Микроструктура закаленных и отпущенных образцов 
представляет тростит отпуска на разных стадиях распада мартенсита, 
коалисценсии и коагуляции карбидов. 

Исследование влияния термической обработки на субструктуру 
закаленной и отпущенной стали 6ХВ2С делали с помощью 
рентгеноструктурного анализа. Исследовано также влияние температуры 
отпуска на твердость (HRC), ударную вязкость (KCU), размеры блоков 
мозаики (D) и микронапряжений (Δа / а) стали 6ХВ2С, закаленной в масле с 
температурой 920 °С, прошедшей в ПТО низкий отжиг. Показано, что с 
повышением температуры отпуска значения твердости (HRC) снижаются, а 
значение ударной вязкости (KCU) и размеров блоков мозаики (D) 
увеличиваются. Наблюдается обратная корреляционная зависимость с одной 
стороны твердости, а с другой - ударной вязкости и блоков мозаики. При этом 
изменение значений микронапряжений (искажений кристаллической решетки 
-фазы) (Δа/а) с повышением температуры отпуска носит сложный характер. 
С повышением температуры отпуск от 250 до 350 °С микронапряжения 
увеличиваются, а при дальнейшем повышении температуры - снижаются с 
0,75 при температуре отпуска 350 °С до 0,610-3 при температуре 450 °С. При 
этом при температуре отпуск 350 °С наблюдается острый пик 
микронапряжений. 

Исследования показали, что подбор оптимальной температуры отпуска, 
а также замена в ПТО отжига на низкий отжиг можно повысить качество 
изготавливаемых ножей для холодной резки металла, увеличить срок их 
службы. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  
НА ОСНОВІ ПРОВЕДЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН 

 
Магістрант  Д.В. Бармін 

Керівник – ст.викладач Н.П. Козенкова 
Національна металургійна академія України, м. Дніпро, Україна 

 
Успішне функціонування підприємства на ринку та підтримання його 

конкурентоспроможності можливе за умови періодичного внесення змін у 
його господарську діяльність. Нестабільність і різноманітність елементів 
бізнес середовища ускладнюють діяльність підприємств, вимагаючи від 
останніх значних адаптивних можливостей. У сучасних умовах 
господарювання та реформування економіки необхідність змін виникає 
настільки часто, що саме раціональне впровадження організаційних змін 
забезпечує підвищення ефективності діяльності підприємства та створення 
стійких конкурентних переваг. В даний час підприємства для сталого 
розвитку все більше уваги приділяють дослідженню та застосуванню 
концепції управління змінами («менеджменту змін»). Вітчизняні 
підприємства намагаються впроваджувати зарубіжні моделі управління 
змінами та застосовувати нові ідеї поведінки для покращення своїх 
адаптивних можливостей. Зміни можна вважати ефективними, якщо вони 
проведені системно в усіх основних елементах та аспектах господарської 
діяльності, а результат їх впровадження може бути помітний в показниках 
сталого розвитку підприємства. Організаційні зміни, без сумнівів, є основою 
переходу підприємства із поточного у новий якісний стан з метою досягнення 
його розвитку у довгостроковому періоді. 

На сьогоднішній день підприємства змушені постійно здійснювати 
зміни незалежно від сфери діяльності. Такі зміни можуть бути соціальними, 
політичними, економічними, технічними. Всі перераховані зміни стосуються 
кожного підприємства, вони називаються організаційними змінами. 
Організаційні зміни визначаються як цілеспрямований вплив менеджерів та 
інших працівників на діяльність підприємства і управління нею з метою 
пристосування до мінливого зовнішнього середовища [1]. Зміни у 
підприємстві передбачаються не як мета, якої потрібно досягти, а як спосіб, 
що допомагає підвищити конкурентоспроможність організації, 
продуктивність, ефективність роботи та ін.  Сучасному бізнес-середовищу 
притаманні значні трансформації, динамічні процеси, постійна зміна 
тенденцій та мінливість. Відповідно, будь-яке підприємство, що функціонує у 
такому середовищі, повинно вміти адаптуватися до змін та безперервно 
змінюватися самостійно. 

Орієнтована на успіх підприємство розуміє, що бюрократизм, негнучка 
система управління, жорстка й нединамічна структура неефективні на 
теперішньому висококонкурентному ринку. Підприємства з такими 
характеристиками, а також ті, яким властиві жорстка система ієрархії, вузька 
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професійна спеціалізація працівників, стандартизовані правила та процедури 
не можуть ефективно реагувати на зміни в навколишньому середовищі і, 
зрозуміло, втрачають свою продуктивність та лідируючі позиції на ринку. 
Тому в умовах зростаючої конкуренції настільки важливо, щоб існуюча 
організаційна структура забезпечувала адаптивність, гнучкість та творчий 
підхід до вирішення проблемних ситуацій. У загальному розумінні «зміни» - 
це наслідки освоєння нових ідей або моделей поведінки [2]. Зміна - це дія, яка 
впливає на значення або напрям самого процесу. Проблему змін як наукову 
концепцію першим із філософів розглядав Аристотель. Він визначав чотири 
види змін: зміна місця, якості, кількості, субстанції [3]. Платон вважав, що 
речі перебувають у постійній зміні [4]. У словнику «Економіка і право» 
констатується, що зміни можуть бути викликані нестабільністю загальних 
характеристик історичної еволюції умов діяльності організації [5].             Л. 
Беланжер визначає зміни як перехід від поточного стану в бажаний, коли 
поточний стан вважається неприйнятним, а бажаний - адекватним й 
очікуваним зі сторони. З точки зору дисбалансу, зміни тут розглядають як 
інструмент пошуку стійких позицій. Аналогічно трактує поняття «зміни» і 
Дж. Харрінгтон - як процес руху від нинішнього стану через перехідний 
період до бажаного стану [6]. На думку М. Бєсєдіна та В. Нагаєва, зміни - це 
перетворення, викликані нестабільністю загальних характеристик історичної 
еволюції умов діяльності організації, таких як фактори виробничих і товарних 
ринків, географічні фактори, внутрішньофірмові умови, зовнішні суспільно-
політичні умови та ін. [7]. 

У сучасному світі, де відбуваються соціальні, технологічні та інші 
зміни, менеджерам необхідно пам'ятати про те, що підприємства, так само як і 
люди, мають потребу не тільки у змінах, а також  у присутності стабільності. 
Виходячи з цього, можна сказати, що головним завданням керівників, які 
впроваджують організаційні зміни на підприємствах, є дотримання балансу 
між змінами і стабільністю. Також, важливо досягти збереження цього 
балансу протягом всього життєвого циклу підприємства. 

У діяльності підприємств є такі випадки, коли зміни приводили до 
негативних наслідків, наприклад, коли в невідповідний час на виробництві 
відбувалася заміна вдалого виготовлення іншим, більш новим. Подібні 
неусвідомлені організаційні зміни відбуваються в основному через те, що 
деякі керівники вважають, що безперервні зміни допоможуть їм стати 
успішними і виробляти таке враження на інших, тому керівники не 
уявляють функціонування підприємства без постійних змін. 
Консультанти, яких запрошують, дуже часто не наважуються сказати 
своєму клієнтові, що не варто докорінно міняти діяльність підприємства, а 
краще залишити все як є [8]. 

На основі дослідження діяльності ТОВ «ТДГ» наведених даних було 
виявлено і досліджено проблему, сутність якої полягає в тому, що на 
підприємстві були виявлені моменти, негативно відбиваються на діяльності 
підприємства в цілому. В основному це приводить до  зниження ефективності 
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функціонування виробничої системи, на якій будується вся діяльність 
підприємства. Це передбачає необхідність проведення на підприємстві 
організаційних змін. Пропонується захід, який полягає у впровадженні в 
виробничу систему підприємства нової, більш досконалої технології 
виробництва продукції, ефективність якої обґрунтовується у вигляді 
розрахунків основних показників, що впливають на зростання ділової 
активності підприємства. 

На підставі розрахунків ефективності пропонованого заходу в третьому 
розділі, можна сказати, що, безперечно, нова технологія виготовлення 
глушників є досить витратною на початковому етапі впровадження і вимагає 
особливої уваги і контролю.  Тому для успішного функціонування нової 
технології в запропонованому заході рекомендується впровадити в штат 
виробничого персоналу нового співробітника - спеціаліста з технічного 
контролю, який буде не тільки контролювати весь виробничий процес, а й 
виступить в якості наставника для навчання і освоєння чинним виробничим 
колективом нової технології виробництва продукції.  

Висновки: 
Не дивлячись на те, що запропонована технологія є витратною, при її 

ефективному функціонуванні підприємство ТОВ «ТДГ» очікує як мінімум 3 
фактори успіху: 

1. Значне зростання виручки від продажів глушників, виготовлених за 
новою технологією, так як на сьогоднішній день закатні глушники є в 
пріоритеті через проявленого високої якості, як наслідок і терміну служби. 

2. Підвищення конкурентоспроможності продукції на ринку. 
3. Підвищення репутації підприємства. 
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Метою діяльності кожного підприємства є отримання та максимізація 

прибутку, що визначається ефективністю його діяльності. Аналізуючи 
діяльність будь-якого підприємства можна визначити проблемні місця, де 
доцільно було б застосовувати додаткові механізми впливу на ефективність 
діяльності. До таких можна віднести логістику в цілому, а також транспортну 
логістику як складову її частину. Значна частина логістичних операцій на 
шляху руху матеріального потоку від первинного джерела сировини до 
кінцевого споживання здійснюється із застосуванням різних транспортних 
засобів. Витрати на виконання цих операцій складають до 50% від суми 
загальних витрат на логістику. 

На даний час більшість товарів, що виробляються та реалізуються 
українськими виробниками, мають низьку конкурентоспроможність, що 
спричинено високим рівнем витрат, зокрема доволі значною питомою вагою 
у них витрат на транспортно-експедиційне обслуговування споживачів. Проте 
в умовах ринкової конкуренції дана ситуація поступово змінюється, тим 
більше послуги транспортних компаній на ринку значно диференційовані, що 
розширює діапазон вільного вибору перевізника. 

Більшість українських фірм з метою зменшення загальних витрат, 
намагаються в першу чергу розглядати питання планування виробництва і 
управління запасами, у той час, як питання вибору перевізника і його вплив 
на результати діяльності взагалі не викликає уваги фахівців підприємств. 
Скорочення тривалості циклів торгівлі, збільшення вартості збереження і 
необхідність прискорення реакції на споживчий попит пояснюють 
необхідність приділяти максимум уваги питанням доставки товарів від 
постачальника до споживача. Той факт, що по деяких товарах витрати на 
доставку у фірми досягають, а іноді і перевищують, витрати на виробництво, 
вказує на необхідність приділяти значну увагу саме цьому аспекту 
підприємницької діяльності.  

При вирішенні питань транспортування товарів необхідно також 
враховувати можливості доставки продукції різними видами транспорту, а 
також наслідки цих компромісів для інших видів діяльності в системі 
розподілу, таких, як, наприклад, складування і підтримка товарно-
матеріальних запасів. Враховуючи той факт, що з часом відносні витрати 
різних видів транспорту змінюються, фірмам необхідно переглядати свої 
схеми транспортування з метою виявлення оптимального варіанту організації 
руху товарів. 
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У сучасних умовах західні спеціалісти виділяють декілька видів 
логістики: логістика, пов'язана із забезпеченням виробництва матеріалами - 
логістика постачання або закупівельна логістика; виробнича логістика; 
збутова логістика, або маркетингова, або розподільча, або комерційна. 
Виділяють також і транспортну логістику та складську, які по суті є 
складовими частинами кожного з трьох видів логістики. Невідокремленою 
частиною всіх видів логістики є також обов'язкова наявність логістичного 
інформаційного потоку, до якого входять функції збору даних про 
матеріальний потік, їх передачу, обробку та систематизацію в наступній 
видачі готової інформації. Цю підсистему логістики досить часто називають 
комп'ютерною логістикою або інформаційною [1]. 

У логістичному ланцюгу, тобто у ланцюгу, яким проходять матеріальні 
та інформаційні потоки від постачальника до виробника, виділяють такі 
головні ланки: постачання    матеріалів,    сировини,    напівфабрикатів    та 
комплектуючих виробів; складування продукції та сировини; виробництво 
товарів; розподіл готової продукції; транспортування; споживання готової 
продукції. Кожна ланка логістичного ланцюга охоплює свої елементи, які в 
сукупності утворюють матеріальну основу логістики. До матеріальних 
елементів логістики належать, наприклад, транспортні засоби та 
устаткування, складське господарство, засоби зв'язку та управління [2].  

Значна частина логістичних операцій на шляху руху матеріального 
потоку від первинного джерела сировини до кінцевого споживача 
здійснюється з застосуванням різних транспортних засобів. Треба зауважити, 
що витрати на виконання цих операцій складають до 50% від суми загальних 
витрат на логістику [3]. 

Питання транспортної логістики ґрунтовно досліджуються у працях 
таких відомих вчених як Тишбаев И.Е, Безель Б.П. та Миротин Л.Б, які 
розглядають дану проблему, ґрунтуючись на засадах розвиненої ринкової 
економіки. Перед вітчизняними фахівцями доволі гостро стає завдання оцінки 
доцільності впровадження та визначення ступеня адаптації цих рекомендацій 
до економічного середовища України. Недостатній рівень теоретичної 
розробки даної проблеми, а також необхідність вирішення питань організації 
транспортної логістики на українських підприємствах, її ефективного 
використання обумовлюють актуальність обраної теми. Особливо вона 
підвищується в умовах виходу вітчизняних підприємств на зовнішній ринок, 
де жорсткіша конкуренція вимагає максимального зменшення затрат та 
чіткого виконання умов договору, що можливо за рахунок оптимізації 
процесу перевезення із впровадженням механізмів транспортної логістики, 
основним моментом чого є правильний вибір перевізника продукції. 
Необхідно зазначити, що предметом транспортної логістики є комплекс 
завдань, пов'язаних з організацією переміщення вантажів транспортом 
загального призначення. 

Транспортна логістика як складова частина допомагає вирішити три 
основних завдання загальної логістичної системи: завдання, пов'язані з 
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формуванням ринкових зон обслуговування, прогнозом матеріального 
потоку, обробкою матеріального потоку в обслуговуваній системі (склад 
постачальника, споживача, підприємства гуртової торгівлі) й іншими 
роботами з оперативного управління і регулювання матеріального потоку;  
завдання, що включають розробку системи організації транспортного процесу 
(план перевезень, план розподілу виду діяльності, план формування 
вантажопотоків, графік руху транспортних засобів та ін.);  завдання, пов'язані 
з управлінням запасами і їх обслуговуванням транспортними засобами, 
інформаційними системами.  

В результаті характеристики основних завдань логістики, до них 
можемо віднести наступні: створення транспортних систем, у тому числі 
створення транспортних коридорів і транспортних ланцюгів, забезпечення 
технологічної єдності транспортно-складського процесу, спільне планування 
транспортного процесу зі складським і виробничим, вибір виду 
транспортного засобу, визначення раціональних маршрутів доставки.  

Для вирішення завдання вибору виду транспорту пропонуємо ввести 
характеристики, за якими можна його класифікувати: швидкість, доступність, 
надійність, вантажопідйомність, частота.  

Під час висвітлення теоретичних питань даної роботи, значна увага 
була приділена видам транспортування, до яких відносимо: унімодальне 
(одновидове) транспортування, яке здійснюється одним видом транспорту, 
наприклад, автомобільним, змішане перевезення (така система доставки 
здійснюється зазвичай двома видами транспорту, наприклад: залізнично-
автомобільним, річково-автомобільним, морсько-залізничим і т.п), 
інтермодальне перевезення (відрізняється від змішаних наявністю більш, ніж 
двох видів транспорту), термінальні перевезення (з використанням у 
логістичних ланцюгах і каналах вантажних терміналів і термінальних 
комплексів). 

Проаналізувавши методи та методики вибору оптимального 
перевізника, вважаємо за доцільне використовувати рейтинговий метод 
оцінювання перевізників за певними критеріями та за допомогою розрахунків 
критеріальних показників. Найбільш ефективними для застосування 
вважаємо такі критерії: вартість послуг, час переміщення вантажу, сучасність 
автопарку, якість послуг, що надаються, надійність часу прибуття, 
ефективність діяльності, фінансова незалежність, досвід роботи, 
популярність. 

Провівши аналіз діяльності ТОВ «Ласунка» можна сказати наступне: 
- детальний розгляд різних аспектів фінансового стану ТОВ «Ласунка» 

вказує на відсутність кризових явищ у його діяльності; підприємство є 
рентабельним майже протягом всіх років аналізованого періоду; в цілому 
фінансово-господарський стан товариства можна вважати добрим; 

- досить ефективна організаційна структура підприємства сприяє його 
успішному функціонуванні, займати лідируючі позиції в кондитерській галузі 
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особливо на внутрішньому ринку та розвивати свою зовнішньоекономічну 
діяльність;  

- в рамках зовнішньоекономічної діяльності підприємство віддає 
перевагу експорту своєї продукції за кордон та прагне до більш тісної 
співпраці з зарубіжними партнерами. 

Провівши ретельний порівняльний аналіз автомобільного та 
залізничного транспорту для транспортного забезпечення ТОВ «Ласунка» 
можемо визначити значну перевагу у використанні автомобільного 
транспорту для здійснення постачання готової продукції споживачам. 

Методика вимірювання рівня якості при аналізі та виборі системи 
доставки повинна базуватися на параметрах, які вантажовідправник обирає 
для цих цілей. Коли клієнт оцінює рівень якості доставки, він порівнює 
фактичні значення вимірюваних показників із тими значеннями цих 
показників, які є очікувані ним. Якщо обидва значення співпадають, то рівень 
якості може бути визнаний задовільним.  

Виходячи з того, що споживачі транспортних послуг висловлюють свої 
очікування не конкретними показниками, а певними припустимими, 
вважаємо за доцільне застосовувати теорію нечітких множин для проведення 
такої оцінки. Для вибору компанії-перевізника доцільно використовувати 
методику розрахунків критеріальних показників, а також складання рейтингу 
перевізників, що надасть можливість обрати оптимального з них.  

Висновки: 
Можна відзначити, що на основі результатів проведеного аналізу 

розроблено комплекс заходів щодо вдосконалення діяльності підприємства 
шляхом удосконалення процесу управління транспортними потоками на 
підприємстві. З проведеного аналізу, а також розрахунків можемо надати 
наступні рекомендації, щодо підвищення ефективності функціонування 
фірми: доцільним є призначення відповідальних осіб, або створення окремого 
підрозділу транспортної логістики на підприємстві; необхідно 
використовувати принципи маршрутизації для забезпечення оптимізації 
транспортних потоків; для зменшення витрат часу при виборі оптимального 
перевізника необхідно проводити попередній аналіз претендентів на 
відповідність визначеним параметрам за допомогою методики нечітких 
множин. 
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АНАЛІЗ СТАНУ ВНУТРІШНІХ ВИТРАТ НА ВИКОНАННЯ 
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ 

Студентка В.А. Берлінська, студентка Т.О. Чумак, 
Керівник - доц., канд. фіз.-мат. наук В.Г. Чернишев 

Одеський національний економічний університет, м. Одеса, Україна 

Найбільш відомими рейтингами оцінювання стану наукової сфери, 
результатів наукових досліджень і розробок є, зокрема, Глобальний інноваційний 
індекс, Глобальний індекс конкурентоспроможності (ГІК), Європейське 
інноваційне табло. ГІК є кумулятивним індексом та розраховується за методикою 
ВЕФ під час щорічного дослідження і використовується для визначення рейтингу 
країн за показником конкурентоспроможності. Невідповідність навіть одного з 
елементів призводить до погіршення комплексного значення індексу. У 2018 р. 
Україна у рейтингу ГІК посіла 83 місце серед 140 країн (у 2017 р. посідала 81 
місце з 137 країн, у 2012 р. - 73 місце серед 144 країн). Інноваційний розвиток є 
стратегічним чинником економічного зростання та підвищення 
конкурентоспроможності країн. Інноваційний розвиток має спиратися на 
потужну технологічну, наукову та інвестиційну базу. Складова ГІК “Інноваційні 
можливості“ налічує 12 показників, що поділені на три групи: взаємодія та 
різноманітність, дослідження і розробки, комерціалізація. У 2018 р. Україна за 
групою дослідження і розробки посіла 58 місце, у тому числі за показниками: 
наукові публікації з індексом Гірша - 50 місце, заявки на патенти – 62 місце, 
частка витрат на ДР від ВВП – 56 місце, індекс якості наукових установ – 44 
місце [1].  

У 2018 р. виконання НДР в Україні здійснювали 950 організацій, 
більшість з яких, як і в минулі роки, відносяться до державного та 
підприємницького секторів діяльності (48,1 % та 36,9 % відповідно). 
Важливим ресурсним показником вважається чисельність кадрів, зайнятих у 
науковій сфері. У 2018р. кількість працівників, що задіяні у виконанні НДР, 
становила 88,1 тис. працівників (з урахуванням сумісників та осіб, які 
працюють за договорами цивільно-правового характеру),з яких 65,4% - 
дослідники, 9,7% - техніки, 29,4% - допоміжний персонал. Питома вага 
докторів наук та докторів філософії (кандидатів наук) серед виконавців ДНР 
становили 29,3%, серед дослідників – 44,7%. Частка жінок у загальній 
кількості дослідників становила 44,7%, з яких 7,3% мали науковий ступінь 
доктора наук і 34,0% - доктора філософії (кандидата наук) [2, с. 6]. 

Під науковими дослідженнями та розробками (НДР) слід розуміти 
творчу діяльність, яка здійснюється на систематичній основі з метою 
збільшення обсягу наукових знань, у тому числі про людину, природу та 
суспільство, а також пошук нових сфер застосування цих знань. Критерієм, 
який дає змогу відрізняти НДР від супутніх їм видів діяльності, є наявність у 
дослідженнях та розробках значного елемента новизни. У відповідності до 
цього критерію конкретний проект в залежності від мети проекту відноситься 
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чи не відноситься до НДР. Внутрішні витрати на виконання НДР, що 
спрямовані на створення або вдосконалення нових видів виробів, технологій 
та матеріалів враховують тільки витрати власними силами організацій. У ці 
витрати не включають вартість робіт, що виконанні за договорами 
сторонніми організаціями [3]. 

Дослідимо динаміку зміни обсягу внутрішніх витрат на виконання НДР 
на одну особу за регіонами України за 2012 – 2018 рр. (табл. 1).  

Таблиця 1 – Внутрішні витрати на виконання наукових досліджень і 
розробок на одну особу, за регіонами України за 2012 – 2018 рр., грн. 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Україна 207,4 226,2 221,5 257,8 271,3 316,2 398,4 
Вінницька 22,9 17,9 20,7 16,8 24,9 28,4 31,5 
Волинська 15,3 15,9 9,8 13,4 13,1 17,7 17,8 
Дніпропетровська 258,5 268,3 317,7 418,7 569,2 700,8 631,3 
Донецька 100,5 108,5 53,4 38,8 4,5 3,1 3,9 
Житомирська 16,6 15,0 14,3 12,9 17,2 22,7 24,9 
Закарпатська 27,3 28,3 25,1 31,0 36,9 44,0 59,9 
Запорізька 314,5 277,7 251,5 285,4 408,1 528,2 809,9 
Івано-
Франківська 

25,5 15,4 15,1 12,1 14,7 20,4 34,9 

Київська 112,4 102,1 99,0 112,6 158,7 172,1 234,0 
Кіровоградська 32,6 31,2 33,3 59,0 77,5 79,2 106,7 
Луганська 71,3 63,3 27,0 12,4 10,7 13,5 17,1 
Львівська 106,2 111,1 103,3 108,1 105,3 145,6 170,2 
Миколаївська 164,7 522,0 210,4 257,9 340,4 305,2 291,2 
Одеська 78,8 76,0 72,1 84,7 99,9 113,9 126,2 
Полтавська 34,8 30,4 30,1 29,6 39,2 46,7 57,7 
Рівненська 11,0 10,0 8,5 8,0 8,0 11,8 16,7 
Сумська 141,6 117,4 110,9 108,6 117,2 146,5 168,0 
Тернопільська 13,1 11,7 10,6 10,1 13,2 18,2 28,9 
Харківська 679,9 675,9 686,1 708,9 765,8 894,6 1178,0
Херсонська 40,7 39,4 37,2 31,6 46,1 69,9 77,6 
Хмельницька 10,7 9,8 11,2 12,0 10,1 6,5 8,0 
Черкаська 42,2 45,8 42,9 80,0 96,0 92,8 94,7 
Чернівецька 37,1 41,0 39,9 50,1 67,7 53,5 69,4 
Чернігівська 30,3 63,1 34,9 48,9 40,7 36,2 40,8 
м. Київ 1367,6 1531,8 1579,0 1910,4 1736,3 626,5 855,2 

   

Дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 
Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та 
Луганській областях та зони АТО. 
Джерело: складено і розраховано авторами на основі [4]. 
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Для отримання узагальнюючих показників динаміки обчислимо середні 
величини: середній рівень динамічного ряду, середній абсолютний приріст, 
середній темп зростання, середній темп приросту, абсолютне значення 1% 
приросту [5, с. 416 – 423].  

У 2012 – 2014 рр. спостерігалось зменшення обсягу внутрішніх витрат на 
виконання НДР на одну особу в середньому по країні від 207,4 грн. у 2012 р. до 
221,5 грн. у 2014 р.; у 2015 - 2018 рр. спостерігалось збільшення – від 257,8 грн. у 
2015 р. до 398,4 грн. у 2018 р. Значення показника у 2018 р. в середньому по 
Україні збільшилось у порівнянні з 2012 р. на 191 грн., тобто у 1,9 рази. Збільшення 
цього показника спостерігалося у двадцяти одному регіоні (від 1,2 рази у 
Волинській і Сумській областях до 3,3 рази у Кіровоградській області), зменшення 
– у 4-х регіонах (від 1,3 рази у Хмельницькій області до 25,8 рази у Донецькій 
області). У 2012 – 2018 рр. у середньому щорічно значення показника в середньому 
по країні складало 271,3 грн. Щорічно сума збільшувалась в середньому на 31,8 
грн. Середній темп зростання показника складав 111,5%, а середній темп приросту 
– 11,5%. Абсолютне значення 1% приросту показника в середньому по України 
складало 3,2 грн. 

У 2018 р. у порівнянні з 2017 р. збільшення обсягу внутрішніх витрат на 
виконання НДР на одну особу спостерігалось у 23-х регіонах (від 
найменшого значення на 0,3% у Волинській області до найбільшого значення 
на 70,9% у Івано-Франківській області). У Миколаївській області значення 
показника зменшилось на 14 грн. (на 4,6%), у Дніпропетровській – на 69,5 
грн. (на 9,9%). Аналіз даних показує, що найбільші обсяги внутрішніх витрат 
на виконання НДР на одну особу у 2012 – 2018 рр. займали такі регіони: м. 
Київ (різке зменшення значення показника на 1109,8 грн., тобто у 2,8 рази у 
2017 р.), Харківська (незначне зменшення на 4 грн. у 2013 р. і поступове 
зростання з 2014 р.), Дніпропетровська (поступове зростання у 2012 – 2017 
рр. і зменшення у 2018 р.) і Запорізька області (зменшення значення 
показника з 314, 5 грн. у 2012 р. до 251,5 грн. у 2014 р., зростання з 2015 р.). 
Останні місця посідали Луганська (різке зменшення значення показника з 
71,3 грн. у 2012 р. до 10,7 грн. у 2016 р., зростання з 2017 р.), Рівненська 
(незначне зменшення з 11 грн. у 2012 р. до 8 грн. у 2015 – 2016 рр., 
збільшення з 2017 р.), Хмельницька (зменшення у 2013 р. у порівнянні з 2012 
р. на 0,9 грн., у 2017 р. у порівнянні з 2016 р. на 3,6 грн.; збільшення у 2014 – 
2015 рр. і 2018 р.) і Донецька (різке зменшення з 108,5 грн. у 2013 р. до 3,1 
грн. у2017 р., зростання у 2013 р. у порівнянні з 2012 р. на 8 грн. та 2018 р. у 
порівнянні з 2017 р. на 0,8 грн.) області. Обсяг внутрішніх витрат на 
виконання НДР на одну особу в 2018 р. в Харківській області більше 
значення показника в Хмельницькій області у 147,3 рази.  

У 2012 – 2018 рр. у середньому щорічно обсяг внутрішніх витрат на 
виконання НДР на одну особу в Харківській області складав 798,5 грн. 
Щорічно обсяг збільшувався в середньому на 83 грн. Середній темп 
зростання показника складав 109,6%, а середній темп приросту – 9,6%. 
Абсолютне значення 1% приросту показника складало 8,9 грн. Обсяг 
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внутрішніх витрат на виконання НДР на одну особу в Хмельницькій області у 
середньому щорічно складав 9,8 грн. Щорічно обсяг зменшувався в 
середньому на 0,5 грн. Середній темп зростання показника складав 95,2%, а 
середній темп скорочення – 4,8%. Абсолютне значення 1% приросту 
показника складало 0,1 грн.  

У 2012 – 2018 рр. в двадцяти одному регіоні середній темп приросту 
суми внутрішніх витрат на виконання НДР на одну особу був більше 
середнього темпу приросту по країні і складав від 13,0% (Київська область) 
до 21,8% (Кіровоградська область). У 14-и регіонах середній темп приросту 
був менше і складав від 2,5% (Волинська область) до 11,4% (Херсонська 
область). В Хмельницькій області, м. Києві, Луганській і Донецькій областях 
середній темп скорочення значення показника складав відповідно 4,8%, 7,5%, 
21,2% і 41,9%.  

Аналіз вивченої проблеми дозволяє зробити такі, зокрема, висновки: 
- у 2012 – 2018 рр. середній темп приросту обсягу внутрішніх витрат на 

виконання НДР, менший 5,5%, спостерігався у п'яти областях, середній темп 
скорочення – у чотирьох регіонах (у тому числі Хмельницькій, Луганській, 
Донецькій областях та столиці країни м. Києві – місті з потужним 
економічним потенціалом, одним з провідних індустріальних центрів 
України); 

- НДР виступають стратегічним фактором росту продуктивності праці, 
економії трудових і матеріальних витрат, сприяння застосуванню сучасних 
інноваційних технологій, розвитку наукового потенціалу тощо. 
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АСОРТИМЕНТНОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА   
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Керівник - проф., канд. екон. наук Д.Є. Козенков  

Національна металургійна академія України, м. Дніпро, Україна 
 

Сучасний етап розвитку ринкових відносин в Україні підвищує 
відповідальність і самостійність підприємств у виробці та прийнятті 
управлінських рішень забезпеченню ефективності їх роботи. Працюючи в 
умовах ринку чи конкуренції, власник повинен постійно аналізувати 
вигідність придбання, формування та використання різних видів запасів 
товарно-матеріальних цінностей, оцінювати втрати, які викликані їх 
неефективним використанням.  На даному етапі розвитку вітчизняної 
економіки все більше й більше значення у свідомості споживачів здобуває 
управління асортиментом продукції, що випускається на підприємстві, та 
його якість. Так, одним із найголовніших напрямків діяльності маркетингу 
кожного підприємства є асортиментна політика. Особливу значимість цей 
напрямок здобуває у нинішніх умовах переходу до ринкової економіки, коли 
до товару з боку споживача пред'являються підвищені вимоги по якості й 
асортиментам, і від ефективності роботи підприємства з виробленим товаром 
залежать всі економічні показники організації й ринкова частка. 

Як свідчить світовий досвід, лідерство в конкурентній боротьбі одержує 
той, хто найбільш компетентний в асортиментній політиці, володіє методами 
її реалізації й може максимально ефективно нею управляти. Тому управління 
товарним асортиментом припускає координацію науково-технічної та 
виробничо-збутової діяльності. Сутність планування, формування й 
управління асортиментом полягає в тому, щоб виробник вчасно пропонував 
певну сукупність товарів, які б, відповідаючи профілю його виробничої 
діяльності, найбільше повно задовольняли вимогам певних категорій 
покупців. Саме це є нагально необхідним для експортно-орієнтованого 
підприємства, що існує в умовах жорсткої міжнародної конкуренції. У зв’язку 
з цим  м набуває важливого значення політика управління запасами товарно-
матеріальними цінностями на підприємстві, що пояснюється, насамперед, 
тим, що виробництво - це потік матеріальних ресурсів через процес, який 
змінює форму цих матеріалів, перетворюючи їх у готову продукцію. В цьому 
і полягає актуальність даної теми. 

Надзвичайно важливим засобом підвищення конкурентоспроможності 
підприємства та отримання очікуваних економічних результатів є 
розроблення та впровадження якісного і збалансованого асортименту товарів. 
У разі відсутності збалансованості асортименту товарів підприємство втрачає 
потрібний рівень прибутку, втрачає свої переваги на ринку [1]. 

Асортимент продукції - це набір усіх типів і видів продуктів, що 
пропонуються клієнтам компанією або будь-яким її підрозділом. Це поняття 
також можна розглядати як сукупність продуктів, що пропонуються всією 
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галуззю. Цей діапазон може бути більш-менш спеціалізованим або загальним, 
повинен відповідати очікуванням цільового ринку компанії. Асортимент 
продукції складається з наступних характеристик: 

a) широта продукції компанії пов'язана з кількістю виробничих ліній, 
які виробляє компанія або тих, які представлено роздрібним торговцем. 
Наприклад, у автомобільного виробника може бути лінія седанів, лінія 
позашляховиків і лінія вантажних автомобілів. Широта асортименту залежить 
від мети фірми - або її надає постачальник вичерпного асортименту, або вона 
має на меті завоювати більшу долю ринку. Якщо фірма насамперед 
зацікавлена в прибутковості, то її асортимент, як правило, звужений; 

б) насиченість пов'язана з кількістю продуктів в певному ланцюжку 
продуктів або лінії. Наприклад, у автовиробника можуть бути чотири моделі 
седанів, три моделі позашляховиків і дві моделі вантажних автомобілів в 
кожній відповідній лінійці продуктів; 

в) глибина продуктової лінійки відноситься до різних версій того ж 
продукту, які можуть існувати в кожній лінійці продуктів. Так, наприклад, 
автовиробник може мати базову, стандартну і люксову версію для кожного зі 
своїх седанів і позашляховиків, але тільки базову і стандартну модель для 
своїх вантажівок; 

г) зіставлення - це ступінь, з якою лінійки продуктів пов'язані один з 
одним. У нашому прикладі автовиробників седани і позашляховики можуть 
бути досить узгодженими один з одним, оскільки вони є споживчими 
транспортними засобами, в той час як вантажівки можуть не відповідати їм, 
оскільки вони є комерційними транспортними засобами. 

У період кризового стану економіки формування збалансованого 
товарного асортименту - важливий фактор прибуткової діяльності 
підприємства. Потреби споживачів є основними чинниками розвитку ринку, 
вони визначають продукти та послуги, що забезпечують для підприємства 
потрібний рівень конкурентоспроможності [2]. 

Відомо, що в основу асортиментної політики підприємства покладено 
визначення оптимального портфеля товарів (асортиментного переліку) з певними 
характеристиками, який дозволяє за рахунок задоволення потреб споживачів 
одержати запланований прибуток і забезпечити оборотність капіталу.  

Основним елементом асортиментної політики є формування 
оптимального асортиментного «портфелю», а саме: вибір оптимальної 
ширини асортименту для забезпечення вимог ринку, тобто передбачення 
достатньої кількості асортиментних груп в портфелі; вибір оптимальної 
глибини асортименту для задоволення потреб споживачів; розробка 
асортиментного портфеля з урахуванням оптимальної кількості товарних 
груп та позицій всередині їх на основі збалансованості [3]. 

Формуванню асортиментного «портфелю» передує розробка 
асортиментної концепції підприємства, яка представляє собою 
цілеспрямовану побудову оптимальної асортиментної структури товарної 
пропозиції. При цьому за основу приймаються, з одного боку, споживач, 
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вимоги певних груп покупців (сегментів ринку), а з іншого - спроба 
забезпечити найбільш ефективне використання підприємством всіх видів 
ресурсів - сировинних, технологічних, фінансових, трудових і т.д [4]. 

Мета асортиментної концепції - зорієнтувати фірму на випуск товарів, 
які найбільше відповідають структурі та різноманітності попиту конкретних 
покупців. Головна мета концепції - визначити оптимальну структуру 
асортименту. Критеріями оптимальності виступають вимоги споживачів до 
переліку і якості товарів, ресурсні можливості, соціальні установки.  

Формування асортименту товарів підприємства дає змогу забезпечити 
задоволення споживчого попиту, підвищення економічної ефективності 
підприємства і рівня торгового обслуговування населення.  

Від складу і своєчасного оновлення асортименту товарів підприємства 
значною мірою залежить ступінь задоволення попиту, витрати потреб 
населення, які пов'язані з покупкою товарів. Відсутність на підприємстві 
окремих товарів, їх вузький або нестабільний асортимент, що не відповідає 
запитам покупців, породжують незадоволений попит, збільшуючи витрати 
часу населення на пошук необхідних товарів, негативно відбивається на 
економічній ефективності. Тому у формуванні асортименту товарів важливою 
вимогою є максимальне задоволення попиту покупців за мінімальних витрат 
часу на здійснення покупки і забезпечення ефективної роботи. 

Проаналізувавши діяльність підприємства ТОВ «КАСКАД» можна 
зробити висновки. 

Досліджуване підприємство займається роздрібною та оптовою 
торгівлею. 

Стратегію підприємства можна вибудувати як задоволення зростаючого 
попиту на продукцію, завоювання нових ринків збуту високою якістю 
торгової продукції, гнучкістю сервісного обслуговування, що чиниться 
клієнтам підприємства і цінової політики. 

Проаналізувавши асортиментну політику підприємства за останній 
період можна відзначити зростання виручки за всіма видами продукції за 
рахунок розширення асортименту. 

Проаналізувавши конкурентів слід зазначити що дане підприємство 
займає п'яте місце на ринку серед своїх конкурентів; це означає що 
підприємству необхідно посилити збутову діяльність. 

Надання оптових знижок постійним клієнтам формує зниження 
прибутку підприємства, тому  щоб уникнути значних втрат необхідно 
розширити ринок збуту. 

Витрати на рекламу у даного підприємства вважаються неефективними, 
так як неправильно розподілені по каналах збуту. Підприємству не потрібно 
вкладати велику кількість грошових одиниць так як основний контингент 
споживачів дізнається про підприємство за рекомендаціями або зі ЗМІ. 

Висновки: 
Виявивши недоліки досліджуваного підприємства необхідно розробити 

ряд рекомендацій: 
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1) регулярна участь в виставках підприємство зможе удосконалювати 
свою рекламну політику; 

2) підвищити стимулювання збуту допоможе прокат 
електроінструментів;  

3) процес автоматизації простимулює удосконалення асортиментної 
політики; 

4) за рахунок впровадження АВС-аналізу та системи знижок 
відбудеться збільшення обсягу реалізації товарів; 

5) підприємству необхідні кваліфіковані бренд-менеджери з організації 
збутової діяльності. 

Впроваджуючи дані заходи, підприємство зможе дозволити собі  
підвищити заробітну плату робітникам, удосконалити збутову діяльність, 
розширити асортимент і виробництво, збільшити розмір чистого прибутку. 
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Стратегічне управління базується на вивченні відносин, які можна 
охарактеризувати за допомогою системи «середовище - організація». Більшість 
серед існуючих сьогодні концепцій управління розглядає організацію як відкриту 
систему, котра постійно взаємодіє з окремими елементами зовнішнього 
середовища: іншими організаціями, банками, організаціями, що належать до 
соціально-політичних та економічних інституцій держави, місцевих органів тощо 
і дає змогу організаціям підтримувати більш-менш стійке становище, виживати в 
умовах, що постійно змінюються. 

Концепції існування та розвитку організацій у зовнішньому середовищі 
використовують різні підходи та моделі, сформовані на базі різних теорій 
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управління. Ще на початку XX сторіччя у перших працях з менеджменту 
зазначалось, що планування є інструментом, який допомагає у прийнятті 
управлінських рішень. Його мета - забезпечення нововведень та змін в 
достатньому обсязі, щоб адекватно реагувати на зміни у зовнішньому середовищі. 

Планування - необхідна передумова успішної реалізації будь-якого 
ділового починання організації. Як загальна функція управління, планування 
є процесом підготовки на перспективу рішень про те, що, ким, як, коли 
повинно бути зроблено. 

Сучасне розуміння розвитку економіки, передбачення майбутнього 
організації можна охарактеризувати чотирма основними етапами. Залежно від 
розвитку ринку комерційній діяльності фірм відповідає певна теорія 
управління організацією. 

Товарна орієнтація ринку характеризується прагненням до покращення 
якості товарів без серйозного врахування потреб, смаків, бажань покупців. 
Теорією управління фірмою за таких умов є бюджетний контроль, що 
базується на внесенні поправок в обсяг і структуру доходів - витрат 
виробництва та збуту залежно від поточної ситуації на ринку. В основі 
концепції бюджетного контролю лежить уявлення про загальну незмінність 
основних умов і закономірностей на ринку. Коректування діяльності 
здійснюється лише час від часу, якщо назріла необхідність. 

Збутова орієнтація характеризується забезпеченням ма-ксимізації збуту 
за допомогою реклами та інших методів впливу на покупця з метою 
примусити його здійснити покупку. При такій орієнтації використовується 
довгострокове планування, що грунтується на уявленні про можливість 
прогнозувати забезпечення довгострокового приросту основних показників 
діяльності фірми. Процес планування передбачав визначення довгострокових 
змін обсягу продаж, рівня витрат, продуктивності праці та інших показників 
згідно з набутим досвідом та існуючими тенденціями, що зберігатимуться 
досить тривалий час. Довгострокове планування пристосовує виробничу 
діяльність до змін на ринку, які мають відбитись на комерційній активності 
фірми на найближчі 2-10 років. 

Ринкова орієнтація діяльності фірм передбачає відбір товарів найвищої 
якості, що користуються найбільшим попитом і забезпечують максимум продаж 
саме цих товарів. У таких випадках використовується стратегічне планування. 

Стратегічне планування вносить суттєві корективи в методи управління, 
відкидаючи можливість керування діяльністю фірми виходячи з екстраполяції 
минулих тенденцій. Виникає необхідність вносити стратегічні корективи в 
поставлені завдання згідно зі змінами на ринку і аж до можливості прогнозування 
виходу на ринок інших товарів. Ця управлінська концепція робить акцент на 
умови ринку, особливо на умови конкуренції та збуту, як на критерій управління. 
Ця концепція вже наближається до маркетингу, але в ній ринкові умови 
враховуються лише як фактори випадкових відхилень від виробленої стратегії, а 
стратегічний план прилаштовується до таких змін, але не передбачає заходів, що 
спроможні активно впливати на ситуацію ринку. 
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Періодичне коригування запланованої стратегії не може вирішити завдання 
відповідно до умов ринку виробничо-збутової діяльності фірми. Провідні сучасні 
фірми використовують систему стратегічного управління, яка лежить в основі 
концепції маркетингу. Маркетинг розуміють як цілісну систему організації та 
управління діяльністю підприємством, яка забезпечує максимальний збут її 
продукції, досягнення значної активності виробничої діяльності та розширення 
ролі ринку. Суть маркетингу можна сформулювати так: «Виробляти те, що 
безумовно знаходить збут, а не намагатися нав'язати покупцю те, що вироблено». 
Основна мета маркетингу конкретної організації (фірми) - забезпечення 
максимальної рентабельності її функціонування, що може бути досягнуто лише в 
разі відповідності продукції фірми ринковим вимогам. 

Залежно від умов комерційної діяльності кожна фірма використовує 
відповідну теорію управління. Найпрогресивнішою є теорія стратегічного 
управління. Світова практика бізнесу показує, що більшість організацій, які 
досягли значних результатів в бізнесі, завдячує саме впровадженню системи 
стратегічного управління.  

Будь-яка модель управління організацією базується на відповідній 
концепції. Концепція управління – це система ідей, принципів, уявлень, що 
зумовлюють мету функціонування організації, механізми взаємодії суб'єкта та 
об'єкта управління, характер взаємовідносин між окремими ланками його 
внутрішньої структури, а також необхідний ступінь урахування впливу 
зовнішнього середовища на розвиток організації. 

Згідно з концепцією стратегічного управління аналіз зовнішнього та 
внутрішнього середовища - необхідний елемент визначення місії та цілей 
організації. Стратегії в цьому випадку виступають як інструменти досягнення 
цілей, а для успішної реалізації обраного стратегічного набору необхідно, 
щоб організація функціонувала відповідно до вибраної концепції управління. 

Стратегічне управління - це реалізація концепції, в якій поєднуються 
цільовий та інтегральний підходи до діяльності організації, що дає 
можливість встановлювати цілі розвитку, порівнювати їх з наявними 
можливостями (потенціалом) організації та приводити їх у відповідність 
шляхом розробки та реалізації системи стратегій («стратегічного набору»). 
Концепція стратегічного управління лежить в основі стратегічного мислення і 
знаходить вираз у характерних рисах її застосування. 

Характерні риси системи стратегічного управління певної організації 
залежать від взаємодії таких чинників: 

 галузевої приналежності; 
 розмірів організації (залежно від галузевих особливостей); 
 типу виробництва, рівня спеціалізації, концентрації та 

кооперації; 
 характерних рис виробничого потенціалу; 
 наявності (відсутності) науково-технічного потенціалу; 
 рівня управління; 
 рівня кваліфікації персоналу тощо. 
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За стандартною теорією торговельна діяльність заснована на діяльності 
виробничої, її поділі і відносному економічному відокремленні. Розвиток 
спеціалізованого товарного виробництва безпосередньо детермінує 
відповідний розвиток торгівлі. Але остання аж ніяк не пасивна стосовно до 
першого, - добре поставлене власне торгова справа і торгова політика 
стимулює виробництво товарів, бо вироблений продукт не може стати 
товаром, не будучи проданим. 

Одним з найважливіших механізмів забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства є його товарна політика, основною 
метою якої є формування такого номенклатурного і асортиментного складу 
товарного випуску, який здатний забезпечити підприємству стійку ринкову 
позицію, економічну стабільність і стратегічний розвиток. 

Ефективність товарної політики підприємства у великій мірі 
визначається обґрунтованістю та раціональністю вибору методів її 
формування. 

Питання формування системи ефективного управління товарним 
портфелем та розробки маркетингової товарної політики не є новим для 
економічної науки в цілому. Окремі питання формування товарної політики 
підприємства розглядаються в роботах багатьох вітчизняних та зарубіжних 
науковців: Г. Асселя, С.С. Гаркавенко, Е. Діхтля, Ф. Котлера, В.Я. Кардаша, 
А.М. Романова, І.В. Заблодської, Л.С. Лаврентьєвої, С.Ю. Хамініч, 
О.М. Бєлєнова, К.В. Одінцової, Н.С.Кубишиної та інших. 

Діяльність будь-якого підприємства здійснюється в постійно мінливій 
ринковій ситуації. Залежно від галузі, ринку, ступеня державного 
регулювання економіки підприємство опиняється в умовах тієї чи іншої 
ринкової моделі. В умовах ринкової економіки підвищується роль товарної 
політики, що зумовлено загостренням конкурентної боротьби за ринки збуту 
товарів; посиленням уваги споживачів до якості товарів, їх марки, 
обслуговування, упаковки; збільшенням темпу зростання появи нових товарів 
і товарів-замінників; підвищенням ролі стимулювання збуту і реклами. Після 
вибору ринку для своєї діяльності підприємство визначає комплекс 
маркетингових засобів впливу на споживачів. Найважливішою складовою 
цього комплексу є товар. 

Як відомо, товар - це засіб задоволення певної потреби, тобто все те, що 
може задовольнити нестатки або потребу і пропонується на ринок з метою 
привернення уваги, придбання, використання. До товарів належать 
матеріальні речі, послуги, окремі особи, конкретні місця, організації, ідеї або 
їх сукупність. 
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Політика - система заходів, здійснюваних підприємством або іншими 
особами, спрямованих на регулювання економічних процесів. Політика 
включає постановку тих або інших цілей і визначення шляхів та методів їх 
досягнення [1]. 

Товарна політика - це діяльність, пов'язана з плануванням і здійсненням 
сукупності заходів і стратегій із формування конкурентних переваг і 
створення таких характеристик товару, які роблять його постійно цінним для 
споживача і тим самим задовольняють ту або іншу потребу, забезпечуючи 
відповідний прибуток підприємству [2]. 

На нашу думку, товарна політика передбачає певний набір дій або 
заздалегідь обдуманих методів і принципів діяльності, завдяки яким 
забезпечується наступність і цілеспрямованість заходів із формування та 
управління асортиментом товарів. Відсутність такого набору дій призводить 
до нестійкості асортименту підприємства, провалів, схильності асортименту 
до надмірного впливу випадкових або минущих кон'юнктурних чинників. 
Поточні рішення керівництва в таких випадках нерідко носять 
половинчастий, малообґрунтований характер, що базується на інтуїції, а не на 
розрахунку. 

Таким чином, товарна політика - це комплекс заходів зі створення 
товарів або послуг і управління ними для задоволення потреб споживачів і 
отримання підприємством прибутку. 

Основними цілями товарної політики є: 
 забезпечення прибутку; 
 збільшення товарообігу; 
 примноження частки ринку, на якому діє підприємство; 
 зниження витрат на виробництво і маркетинг; 
 підвищення іміджу. 
Досягнення основних цілей товарної політики здійснюється завдяки 

стратегічним рішенням у таких областях створення і просування товару: його 
інновації, варіації, диференціації, елімінації, встановлення та вибору марки, 
упаковки, форми та виду товару і т. ін. 

Відповідно, до завдань товарної політики належать: 
 пошук нових товарів; розвиток нових товарів; 
 введення нових товарів на ринок; 
 обґрунтування форм товарів; 
 регулювання якості товарів; 
 контроль за поведінкою нових товарів на ринку і т. д. 
Центральним моментом товарної політики є пошук оптимальної 

структури продуктового асортименту [2]. Товарна політика покликана 
забезпечити спадкоємність рішень та заходів щодо: 

 формування асортименту і його управління; 
 підтримання конкурентоспроможності товарів на необхідному рівні; 
 знаходження для товарів оптимальних товарних сегментів; 
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 розробки та здійснення стратегії упаковки, маркування, 
обслуговування товарів. 

Розробка товарної політики передбачає виконання такого переліку 
робіт: 

 комплексний аналіз можливостей діючих ринків із позиції 
забезпечення успішної реалізації попередньої номенклатури продукції, тобто 
оцінка ринків збуту; 

 оцінка рівня конкурентоспроможності власного товару й 
аналогічного товару, виробленого конкурентами; 

 вибір найбільш сприятливих ринків і встановлення для кожного з них 
відповідної номенклатури продукції, обсягу реалізації, ціни; 

 аналіз зміни виторгу, визначення її оптимальних обсягів і відповідних 
їм цін, а також розробка плану перспективної номенклатури продукції з 
урахуванням її конкурентоспроможності. 

Відсутність товарної політики веде до нестійкості структури 
асортименту через вплив випадкових або минущих поточних чинників, 
втрати контролю над конкурентоспроможністю і комерційною ефективністю 
товарів. Прийняті керівником поточні рішення в таких випадках нерідко 
ґрунтуються винятково на інтуїції, а не на тверезому розрахунку, що враховує 
довгострокові інтереси. 

Здійснення товарної політики вимагає дотримання таких умов: 
 чіткого уявлення про цілі виробництва, збуту та експорту на 

перспективу; 
 наявності стратегії виробничо-збутової діяльності підприємства; 
 хорошого знання ринку і характеру його вимог; 
 ясного уявлення про свої можливості і ресурси: дослідні, науково-

технічні, виробничі, збутові у даний час і в перспективі. 
В умовах необхідності мобілізації все більших ресурсів для вирішення 

виробничо-збутових та інших завдань, невизначеності комерційних 
результатів потрібне ретельне опрацювання всього комплексу питань, що 
входять у товарну політику. 

На наш погляд, необхідне продумане на тривалу перспективу рішення 
таких проблем, як: 

 оптимізація асортименту вироблених виробів з урахуванням їх 
споживчих характеристик і особливостей технології виробництва; 

 темпи оновлення продукції в цілому і за окремими її видами з 
урахуванням життєвого циклу; 

 співвідношення нових та "старих" виробів у програмі, нових і 
освоєних ринків при збуті; 

 рівень оновлення товарів; 
 вихід на ринок із принципово новими видами продукції; 
 вибір часу виходу на ринок з новими товарами та вилучення з 

програми існуючих, але таких, що втрачають ринкові позиції, товарів та ін. 
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Товарну політику неможливо відокремити від реальних умов діяльності 
підприємства-виготовлювача, специфіки його профілю. Разом із тим, як 
показує практика, промислові підприємства, що знаходяться приблизно в 
однаково важких умовах сформованого ринково-економічного середовища в 
Україні, по-різному вирішують свої товарні проблеми: одні виявляють повне 
невміння і безпорадність, а інші, слідуючи принципам і методам маркетингу, 
знаходять перспективні шляхи [3]. 

Отже, для вирішення завдань товарної політики на будь-якому 
господарському рівні необхідний стратегічний підхід. Це означає, що будь-
яке рішення у зазначеній галузі повинно прийматися не тільки з точки зору 
поточних інтересів, а й з урахуванням того, як воно "працює" на кінцеві цілі. 
Такий підхід вимагає концентрації зусиль на вирішальних напрямах. 
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Управління кадровим потенціалом – це найважливіша функція будь-
якого підприємства, що включає сукупність принципів, методів, засобів і 
форм впливу на інтереси, поведінку і діяльність працівників із метою 
максимального використання їх інтелектуальних і фізичних здібностей при 
виконанні трудових функцій [1; 2].  

Об’єктом дослідження є механізми управління кадровим потенціалом в 
умовах АТ «НЗФ» – одного з найбільших у світі підприємств-
виробників марганцевих феросплавів. На підприємстві працює біля 6 тис. 
чоловік. В загальній чисельності працівників підприємства переважають 
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робітники, частка яких становить майже 80%. Середній вік працюючих на 
підприємстві складає 42,3 роки. 

Організаційна структура служби управління персоналом АТ «НЗФ» 
включає три структурні підрозділи, які реалізують кадрову політику 
підприємства. Для оцінки кадрового потенціалу підприємства створений 
спеціальний підрозділ «Бюро оцінки персоналу» в структурі служби 
управління персоналом. Атестація є обов'язковою для всіх і проводиться не 
рідше одного разу на два роки для керівного складу і не рідше одного разу на 
три роки для фахівців та інших службовців. За  результатами атестації 70% 
працівників відповідають займаній посаді, а 8% занесені до кадрового 
резерву.Також на підприємстві не рідше ніж один раз на п'ять років 
проводиться атестація робочих місць.  

Основною формою оплати праці працівників заводу є оплата за 
вартістю робочого місця з виплатою премій. Місячна вартість робочого місця 
у грошовому вираженні визначається множенням вартості в балах на ціну 
одного бала. Ціна одного балу розраховується економічними службами 
заводу, виходячи з фінансових можливостей підприємства. Середня заробітна 
плата на підприємстві зростає відповідно аналогічній динаміці у металургії.  

В умовах АТ «НЗФ» діє система безперервного процесу освіти, 
відповідно компанія отримала статус підприємства, яке постійно 
розвивається. Відділом наукової організації праці АТ «НЗФ» щорічно 
розробляються плани та графіки проведення підвищення кваліфікації, 
підготовки новим професіям, перепідготовки кадрів. Первісна професійна 
підготовка робітників на підприємстві здійснюється з числа осіб, зарахованих 
на роботу учнями відповідно до кадрової Програми АТ «НЗФ». Практично всі 
керівники, спеціалісти, службовці мають вищу освіту. Підприємством 
укладено договори з навчальними закладами (базові – НМетАУ, НТ НМетАУ, 
Навчально-науковий інститут інтегрованих форм навчання (ННІнІФН) в 
складі НМетАУ) на організацію практики для студентів різних 
спеціальностей, а також індивідуальні договори для студентів та учнів 
професійно-технічних навчальних закладів, батьки яких працюють на заводі. 

Отже, результати дослідження показали, що основу кадрової політики 
АТ «НЗФ» складають принципи ефективності та соціальної справедливості та 
головними напрямками роботи із кадровим складом є: ефективна організація 
процесу кадрового планування; організація та проведення заходів щодо 
пошуку, підбору та вібору персоналу згідно із стратегічними цілями 
підприємства; управління процесами плинності персоналу, планування та 
розміщення кадрів; створення постійно діючої системи пiдготовки i 
пiдвищення квалiфiкацiї працівників. 

Водночас аналіз ефективності управління кадровим потенціалом в 
умовах АТ «НЗФ» показав, що, незважаючи на позитивну тенденцію 
зростання продуктивності праці, вартості робочого місця та середньої 
заробітної плати, спостерігається зростання плинності кадрів і зниження 
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узагальнюючого показника ефективності використання кадрового потенціалу 
підприємства – рентабельності персоналу.  

Додатковий аналіз мотивуючих факторів трудової діяльності 
працівників цеху виробництва феросплавів показав, що причинами зростання 
плинності кадрів, в тому числі на рівні заводу, та зниження рентабельності 
персоналу є незадоволеність розміром заробітної плати та умовами 
праці.Результати ранжування мотивуючих факторів трудової діяльності 
працівників цеху виробництва феросплавів АТ «НЗФ» наведені на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Ранжування мотивуючих факторів трудової діяльності 

працівників цеху виробництва феросплавів АТ «НЗФ» 
 
Йдеться про необхідність інтеграції кадрової стратегії підприємства у 

систему його загальної стратегії: вирішення завдань підвищення рівня оплати 
праці та удосконалення умов праці можливо лише на основі підвищення 
загальної фінансово-економічної ефективності підприємства.  

Отже, основними факторами підвищення ефективності управління 
персоналом підприємства є: 

– посилення стратегічної складової системи управління кадровим 
потенціалом; 

– удосконалення системи матеріальної мотивації праці; 
– поліпшення умов праці. 
Відповідно першим кроком удосконалення системи управління 

кадровим потенціалом АТ «НЗФ» є визначення та ідентифікація кадрової 
стратегії. На основі комплексного аналізу стану підприємства та оцінки 
ефективності кадрової політики підприємства побудована матриця вибору 
кадрової стратегії, що представлена на рис. 2.  

 

Рівень зростання чисельності персоналу 
 

високий середній низький 
високий «Розвиток»   
середній  «Стабільність»  

Рівень 
стійкості 

підприємства низький   «Спад» 
 

Рисунок 2 – Матриця кадрових стратегій [3] 
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За матрицею кадрова стратегія АТ «НЗФ» кваліфікується як спадна, що 
характеризується негативними факторами щодо кадрів. У зв’язку з цим 
основним напрямком удосконалення управління кадровим потенціалом 
пропонується корекції наявної кадрової стратегії в напрямку «стабілізація» і в 
подальшому – «розвиток».  

Визначені відповідні заходи, серед яких на стратегічному рівні – 
впровадження прогресивної технології розвитку потенціалу успіху керівника – 
особистої збалансованої системи показників (PBSC). Основні елементи особистої 
системи збалансованих показників зображено на рис. 3.  

 
Рисунок 3 – Елементи особистої системи збалансованих показників 

 

Складена можлива стратегічна карта керівника вищого рівня 
управління, що може бути рекомендована для топ-менеджменту в умовах АТ 
«НЗФ». Процес знаходження балансу в особистій збалансованій системі 
показників пов'язаний з досягненням тісного узгодження між особистими та 
організаційними цілями та спільним зростанням цінностей. Розуміння 
цінностей кожного дозволить отримати довготермінові результати 
організаційних змін та вдосконалення. Вдосконалення особистості на основі 
РBSC – це циклічний процес самонавчання персоналу, який означає, що 
виконавши до кінця одну дію зі самовдосконалення, працівник обереє з РBSC 
іншу дію з найвищім на даний момент пріоритетом. Такий порядок принесе 
задоволення і працівникові, і оточуючим, і організації. Ефективний персонал 
– це персонал, який чітко знає, що і як робити, за що несе відповідальність, 
розуміє і усвідомлює свою роль в діяльності підприємства, а головне – 
постійно вдосконалюється.  

 

Висновки:  
Отже, головне завдання в управлінні кадровим потенціалом полягає не 

у максимальному його нарощуванні, а в розвитку рівня кадрового потенціалу 
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підприємства, що відповідає потребам виробництва. Невідповідність 
кадрового потенціалу підприємства потребам виробництва є серйозною 
проблемою. Все це зумовлює необхідність постійного контролю за ситуацією, 
коригування обраної кадрової політики, створення системи мотивації та 
розвитку персоналу, попередження можливих негативних явищ шляхом 
планомірного управлінського впливу на персонал відповідно до поточних і 
перспективних завдань розвитку підприємства.  
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Зміни відносини в Україні до ринкових відносин і ліквідації командно-

адміністративної системи господарювання пов'язані зі створенням новітнього 
господарського механізму, орієнтованого на споживачів і заснованого на 
різних формах власності і індивідуальності господарюючих суб'єктів. 
Розвиток ринкових відносин забезпечує поступове зростання розуміння 
важливості управління товарообігом в умовах гострої конкуренції, 
нестабільності і необхідності визначення спрямованої перспективи розвитку 
торгового підприємства. Все це об'єктивно створило нові передумови для 
застосування управління товарообігом в діяльності торгових суб'єктів. 

Кількісна та якісна характеристики товарної масі, яка переходити зі 
СФЕРИ виробництва у сферу споживання, відповідно до закону товарного 
обігу, Відображається в показниках товарообігу. Відомо, що товарообіг є 
одним Із головного результативних показників господарської діяльності 
підприємств торгівлі и важливим чинником забезпечення сталого 
економічного зростання країни в цілому. Зважаючі на це, дослідження 
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теоретико-методологічних и практичних засад управління товарообігом 
підприємств торгівлі не втрачає актуальності. 

Недооцінка управління товарообігом в умовах ринку, зведення його до 
мінімуму, ігнорування або некомпетентне здійснення найчастіше призводять 
до нічим не виправданим економічних втрат. Від того, наскільки професійно 
здійснюється управління товарообігом, залежить ефективність комерційної 
діяльності підприємства і, в кінцевому рахунку, фінансова стійкість 
підприємства. 

Обсяг продажу товарів характеризує конкурентні позиції підприємства, 
ступінь стійкості його положення на ринку, здатність продавати товари, щоб 
забезпечити отримання намічених і стабільних результатів. 

Прояв товарообігу рекомендується розглядати на рівні держави, і на 
рівні певного підприємства. Роздрібний товарообіг відображає обсяг 
позикових покупних фондів споживачів у вигляді доходів, які отримані як 
оплата праці і обмінюються на товари, що відповідають попиту населення. 

У суму товарообігу входить сума продажу товару населенню через 
роздрібну торгову мережу, а також продажу товарів для підприємств, установ 
і організацій. Велика частина роздрібного товарообігу безпосередньо 
пов'язана з особистими купівельними фондами населення і їх споживчої 
здатністю. 

Залежно товарообігу виражають відображення з одного боку, 
систематичне зростання виробництва, з іншого - безперервний підйом 
добробуту населення. Товарообіг має великий вплив на всілякі зміни 
показників роботи торговельних організацій. Обсяг і структура товарообігу 
відбиваються в таких показниках, як прибуток, дохід, рентабельність, сума і 
рівень витрат обігу, чисельність торгових працівників, фонд оплати праці, 
фінансовий стан підприємств та інше. Якщо план товарообігу виконується і 
перевиконується, пошук можливостей по його збільшенню мають постійний 
контроль і детальний аналіз показників товарообігу. 

Дослідження практики управління торгівлею показало, що управління 
товарообігом вимагає вдосконалення, так як товарообіг є найважливішим 
компонентом соціально-економічних процесів на підприємстві. В умовах 
невизначеної і непередбачуваною розв'язки подій ринкової економіки 
незмінне управління товарообігом і вміння приймати належні управлінські 
рішення є необхідною передумовою успішного функціонування торговельних 
підприємств.  

Головною метою управління товарообігом є забезпечення високих 
продажів, а значить і темпів розвитку підприємства торгівлі та задоволення 
попиту будь-яких контингентів покупців. На досягнення цієї мети 
спрямовано вирішення нагальних завдань: 

1. Об'єднання темпу розвитку товарообігу з розвитком регіонального 
споживчого ринку та змінами його кон'юнктури. 

2. Складання загального плану обсягу реалізації товарів, що гарантує 
отримання підприємством певної суми прибутку. 
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3. Уміння в процесі планування товарообігу ефективно 
використовувати наявний ресурсний потенціал. 

4. Гарантування запланованої структури товарообігу, все ціле 
відповідає структурі попиту покупців. 

5. Забезпечення необхідного обсягу і структури надходження товару і 
вже наявних запасів, що забезпечують злагоджену роботу торгового 
підприємства і постійність асортименту товарів в місцях його продажу [1]. 

Методи управління товарообігом класифікуються за різними ознаками. 
Виділяють методи прямого і непрямого впливу. При використанні перших 
передбачається безпосередній результат впливу, другі спрямовані на 
створення умов для досягнення високих результатів.  

До методів управління товарообігом відносять: організаційні методи 
управління; адміністративні методи управління; економічні методи 
управління; соціально-психологічні методи управління [2]. 

Управління товарообігом на підприємстві торгівлі реалізується на 
підставі наступних способів: стимулювання покупців; стимулювання торгівлі; 
стимулювання персоналу [3].  

Управління товарообігом - один з найважливіших елементів діяльності 
будь-якого підприємства торгівлі. Даний вид діяльності  залежить від ряду 
підсистем, які взаємодіють між собою і в сукупності забезпечують ефективне 
управління товарообігом на підприємстві. 

Розгляд управління товарообігом підприємства торгівлі з позиції 
системного підходу передбачає дослідження і оцінку стану наступних 
підсистем: ресурсного забезпечення; правового забезпечення; інформаційного 
забезпечення; організаційного забезпечення; методичного  забезпечення. 
Відповідно до цього методика оцінки стану управління товарообігом на 
підприємстві торгівлі заснована на розробці оціночних коефіцієнтів, 
розрахунок яких по приведених формулах дозволить оцінити стан кожної 
забезпечує підсистеми управління товарообігом на підприємстві торгівлі 
окремо [4]. 

В ході проведеного аналізу стану управління товарообігом на 
торговельному підприємстві ТОВ «Меблі ТЛТ» були виявлені певні недоліки, 
для усунення яких були запропоновані наступні рекомендації: 

- удосконалення ресурсної підсистеми управління товарообігом за 
допомогою підвищення кваліфікації персоналу ТОВ «Меблі ТЛТ»; 

- удосконалення організаційної підсистеми управління товарообігом в 
за рахунок матеріального стимулювання працівників ТОВ «Меблі ТЛТ»; 

- оцінка раціональності роботи продавців як напрямок вдосконалення 
інформаційної підсистеми управління товарообігом ТОВ «Меблі ТЛТ». 

Розрахунок економічних показників діяльності підприємства після 
впровадження рекомендацій показав їх ефективність.  

Рекомендації приведуть до зростання роздрібного товарообігу, валового 
доходу, прибутку від продажів і рентабельності продажів і дозволять 
удосконалити управління товарообігом на підприємстві в сучасних умовах. 
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Висновки: 
Після впровадження рекомендацій можливі наступні зміни у 

показниках діяльності підприємства. Головний показник, що відображає 
фінансовий результат діяльності - прибуток від продажів збільшиться на 
7,09% або на 42,93 тис. грн.  

Випереджаючі темпи приросту прибутку в порівнянні з приростом 
витрат дозволяють зробити висновок про те, що це випередження було 
забезпечено за рахунок більш високого темпу приросту валового доходу в 
порівнянні з витратами обігу.  

Також зросте рентабельність продажів на 0,17%. Це свідчить про 
економічну доцільність запропонованих рекомендацій. 
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На основі аналізу альтернативних трактувань вітчизняними та зарубіжними 
економістами сутності управління операційною діяльністю підприємства 
визначено, що  його предметом є закономірності планування, організації й 
управління операціями, процесами й операційними системами [1; 2].  

Об’єктом дослідження є операційна та управлінська діяльність АТ 
«НЗФ» – одного з найбільших у світі підприємств-виробників 
марганцевих феросплавів. На основі проведеного аналізу стану 
операційного менеджменту побудована карта відповідних проблем в умовах 
АТ «НЗФ», що представлена на рис. 1. На основі карти проблем операційного 
менеджменту визначені напрямки його удосконалення в умовах АТ «НЗФ».  
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Рисунок 1 – Карта проблем операційного менеджменту в умовах АТ 
«НЗФ» 

Серед таких: 
– на стратегічному рівні – ідентифікація та формалізація загальної 

стратегії підприємства; конкурентної та маркетингової стратегій, що є 
основою реалізації загальної стратегії; визначення відповідної системи 
операційних стратегій; 

– на оперативному рівні – визначення та обгрунтування заходів, 
спрямованих на реалізацію операційних стратегій підприємства. 

За результатами проведеного SWOT-аналізу АТ «НЗФ» рекомендовано 
дотримуватися системи операційних стратегій, які представлені стратегіями 
зниження виробничих витрат; підвищення якості продукції; диверсифікації. В 
межах існуючої системи операційних стратегій, підвищеня ефективності 
управління операційною діяльністю АТ «НЗФ»  передбачає в якості 
першочергового завдання проведення технічного переозброєння та упровадження 
новiтнiх технологiй, що дозволяє збiльшити об'єми виробництва, полiпшити 
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якiсть i розширити сортамент продукцiї, що випускається, понизити витрати i 
пiдвищити екологiчну чистоту виробництва. 

Для ефективної реалізації рекомендованих операційних стратегій в 
умовах АТ «НЗФ» пропонується удосконалення системи управління якістю 
на основі принципів TQM з використанням методики бенчмаркінгу (англ. 
benchmarking – опорна точка). Бенчмаркінг – це пошук кращої практики робіт 
у промисловості, яка сприяє відмінним результатам. Зміст бенчмаркінгу 
пов´язаний із діями організації в порівняльному оцінюванні свого стану в 
тому випадку, коли виявляється потреба у змінах. Мета бенчмаркінгу – 
зіставлення з успішно функціонуючими організаціями, при цьому не 
обов´язково з прямими конкурентами, і на основі цього визначення власних 
шляхів розвитку і можливостей для удосконалення діяльності підприємства. 

 
У центрі уваги методології бенчмаркінгу знаходиться краща практика: 

процеси, методи, підходи. При цьому можуть враховуватися як 
продуктивність, так і якість продукції, як діяльність організації в цілому, так і 
в окремих структурних підрозділах. 

Як показано на рис. 2, застосування бенчмаркінгу полягає в чотирьох 
послідовних діях: розуміння деталей власних бізнес-процесів, аналіз бізнес-
процесів інших компаній, порівняння результатів своїх процесів з 
результатами аналізованих компаній та впровадження необхідних змін для 
скорочення розриву і підвищення ефективності управління операційною 
діяльністю. 

На думку більшості вчених, бенчмаркінг не можна розглядати як 
одноразовий захід. Для кращого ефекту необхідно зробити бенчмаркінг 
інтегральною частиною інноваційного процесу вдосконалення виробничо- 
господарської діяльності з метою підвищення її ефективності. Ефект від 
використання технології бенчмаркінгу набагато перевищує зусилля і 
витрачені на нього кошти. Цей ефект полягає в тому, що бенчмаркінг:  

− підвищує прагнення до змін;  
− спрямований на задоволення кінцевих споживачів;  
− підвищує операційну продуктивність;  
− фокусується на впровадженні кращих світових практик;  
− рекомендує використання випробуваних підходів, методів, процесів і 

технологій;  
− визначає рівень конкурентоспроможності;  
− дає змогу ставити і вирішувати важкі, але досяжні завдання;  
− дає змогу здійснити великомасштабні поліпшення;  
− забезпечує більш оперативний і менш ризикований підхід до 

здійснення важких завдань;  
− забезпечує підприємству конкурентні переваги;  
− створює культуру безперервного вдосконалення;  
− зменшує витрати на процес підвищення результативності діяльності 

підприємства [3].  
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Рисунок 2 – Процес бенчмаркінгу 
 
Отже, бенчмаркінг в Україні взагалі, і в умовах АТ «НЗФ», має великі 

перспективи, оскільки на сучасному етапі розвитку світової економіки він є 
одним із найбільш ефективних інструментів, який сприяє подоланню 
відставання від конкурентів на основі порівняння й аналізу своєї діяльності з 
діяльністю найбільш успішних підприємств. Залучення досвіду інших 
підприємств дає змогу активізувати організацію бізнес-процесів, мінімізувати 
витрати, збільшити прибуток, оптимізувати управлінську структуру і, як 
результат, підвищити ефективність діяльності підприємства.  

Висновки: Найбільш поширеними проблемами на вітчизняних 
підприємствах, що пов’язані з операційним менеджментом виявлено 
неефективне управління операційною системою підприємства та застарілі 
методи управління, що, у свою чергу, породжує такі проблеми: неритмічна 
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робота виробництва, несвоєчасне постачання, великі витрати на виробництво 
продукції. Для усунення вищезазначених проблем операційного менеджменту 
на промисловому підприємстві перш за все необхідно запроваджувати 
прогресивні методи та системи управління операційною системою, які будуть 
адаптовані до українських реалій.  
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Оцінка конкурентоспроможності є вихідним етапом для розробки 
стратегічних альтернатив щодо підвищення конкурентних позицій 
підприємства. Сьогодні не існує однозначних підходів до методології 
дослідження конкурентоспроможності підприємства та складу показників у 
межах відповідних методів її оцінювання. Узагальнивши результати наукових 
досліджень цього питання [1; 2], можна систематизувати методики 
діагностики й оцінювання конкурентоспроможності підприємства (табл.1). 

Кількісні методи оцінювання конкурентоспроможності пов’язані 
здебільшого з розрахунком відносних величин (індексів, коефіцієнтів), що 
визначають рівень ключових показників за окремими аспектами 
конкурентоспроможності (сферами діяльності), і їхнім подальшим 
об’єднанням у групові та інтегральний показники. Вони допомагають оцінити 
реальні шанси організації у конкурентній боротьбі за стратегічні зони 
господарювання та ухвалити зважене управлінське рішення. Однак у деяких 
кількісних методах використовують вагові коефіцієнти, визначені 
експертами, тому методика не позбавлена суб’єктивізму. 

 Якісні методи оцінювання переважно мають низький ступінь 
математичної формалізації і пов’язані з експертними оцінками. Вони не 
дають змоги використовувати  оцінку  конкурентоспроможності  організації в 
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Таблиця 1– Класифікація методів оцінювання конкурентоспроможності 
підприємства 

Ознака 
класифікації 

Група методів Методи 

Кількісні Диференційований метод, інтегральний 
метод, метод різниць, метод балів 

 
За способом 
оцінювання Якісні SWOT-аналіз, метод експертних оцінок, 

евристичні методи 
Матричні Матриця БКГ, матриця Мак Кінсі, 

матриця Shell/DPM, метод PIMS, матриця 
Ансоффа 

Індексні 
(аналітичні) 

Інтегральні методи, метод конкурентних 
переваг, теорія ефективної конкуренції, 
конкурентоспроможність продукції 

 
 
За формою 
представлення 
результатів 

Графічні Радіальна діаграма, багатокутник 
конкурентоспроможності, метод профілів 

Методи, що 
характеризують 
ринкові позиції 

Модель БКГ, метод Мак Кінсі, модель 
Shell/ DPM, метод PIMS, модель Портера 

Методи, що 
характеризують 
рівень 
менеджменту 

Метод LOTS, метод експертної оцінки, 
ситуаційний аналіз, карти стратегічних 
груп, бенчмаркінг 

 
 
За показниками і 
змінними, що 
використовують 
під час аналізу 

Методи, що 
характеризують 
фінансово-
економічну 
діяльність 

Методи фінансово-економічного аналізу, 
методи прогнозування фінансового стану 

Спеціальні Конкурентоспроможність продукції, 
матричні методи 

За ступенем 
охоплення 
аспектів 
функціонування 
підприємства 

Комплексні Індексні, інтегральні методи, метод балів 

Стратегічні Модель БКГ, метод Мак Кінсі, модель 
Shell/ DPM тощо 

За рівнем 
ухвалення 
рішення Тактичні Інтегральні методи, аналіз конкурентних 

переваг, теорія ефективної конкуренції, 
конкурентоспроможність продукції, 
самооцінка 

 
процесі аналізу, не вирізняються науковою суворістю, їм властива 
суб’єктивність і умовність. Водночас, якісні методи достатньо гнучкі і дають 
змогу оцінити реальні факти, а не абстрактні цифри, якщо використовувати 
достовіру інформацію. 

Матричні методи передбачають використання матриці – таблиці 
впорядкованих за рядками та стовпцями елементів. Основою методики є 
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аналіз двовимірних матриць, що побудовані за принципом системи 
координат, а суть методу полягає у маркетинговому оцінюванні діяльності 
підприємств. За наявності релевантної інформації про обсяги реалізації 
продукції, можна отримати достовірну оцінку конкурентоспроможності 
організації. Матричні методи відрізняються простотою застосування. 

 Індексні методи – це розрахункові, кількісні методи, пов’язані з 
визначенням одиничних індексів (коефіцієнтів) за ключовими показниками й 
аспектами діяльності організації та їх зведенням до інтегрального показника. 
Залежно від застосування цих методів, можна здійснити як складні 
розрахунки, так і прості математичні операції. 

Графічні методи використовують у побудові багатокутника 
конкурентоспроможності або радіальної діаграми. Їхніми перевагами є 
простота та наочність.  

Також, завдяки групі спеціальних методів можна оцінити 
конкурентоспроможність за окремими аспектами діяльності організації – 
виробничими, маркетинговими, фінансовими тощо. 

 Комплексні методи полягають у комплексному підході і передбачають 
аналіз усього спектра найважливіших параметрів функціонування 
підприємства. Завдяки цим методам можна отримати найточнішу інформацію 
про конкурентоспроможність підприємства на основі досить широкого 
переліку порівняльних переваг, врахувати параметри як внутрішнього, так і 
зовнішнього середовища. 

 Стратегічні методи переважно характеризують конкурентну позицію 
підприємства на ринку.  

Тактичні методи пов’язані з оцінюванням окремих аспектів діяльності 
підприємства, а рішення, що ухвалюють за їхніми результатами, стосуються 
найчастіше короткострокового періоду. 

 Отже, на практиці методи є взаємопов’язаними, одночасно 
використовуючи декілька підходів. Ключовими методами оцінювання 
конкурентоспроможності підприємства є методи, в основі яких лежить 
життєвий цикл товару, частка ринку, теорія ефективної конкуренції, 
конкурентна перевага, оцінка конкурентоспроможності продукції тощо.  

Важливе значення для підприємства мають аналітичні методи 
дослідження рівня конкурентоспроможності, які можна охарактеризувати як 
кількісні, комплексні, тактичні. Узагальнення найпоширеніших із них 
засвідчило використання типового переліку показників, що характеризують 
окремі аспекти діяльності підприємства. Наприклад, в основі методу 
ефективної конкуренції лежить оцінка чотирьох групових показників 
конкурентоспроможності, що характеризують ефективність виробничої 
діяльності (управління виробничим процесом, економічність виробничих 
витрат, раціональність експлуатації основних засобів, досконалість технології 
виготовлення продукції, організація праці на підприємстві); фінансовий стан 
підприємства (коефіцієнти автономії, платоспроможності, абсолютної 
ліквідності, оборотності обігових коштів); ефективність управління збутом і 
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просування товарів (рентабельність продажу, коефіцієнт ефективності 
реклами і засобів стимулювання збуту); конкурентоспроможність товару 
(якість та ціна товару). 

Д. В. Яцковий пропонує шість груп показників [3]: ефективність 
виробництва; ділова активність; показники фінансового стану (стійкості); 
ефективність організації збуту і просування продукції; ефективність 
інвестиційно-інноваційної діяльності; стан підприємства на ринку цінних 
паперів.  

Кожній із зазначених методик використовує такі показники: 
продуктивність праці, фондовіддача, витрати на одиницю продукції, 
рентабельність продукції, коефіцієнт затовареності готовою продукцією, 
коефіцієнти покриття, автономії, абсолютної ліквідності. Виділення 
додаткових груп пов’язане або з врахуванням ще одного напряму діяльності, 
або з конкретизацією вже наявного блоку показників. 

 Принциповою відмінністю зазначених підходів є спосіб зведення 
одиничних показників до групових критеріїв, а їх, відповідно, до 
інтегрального показника. В першому випадку він визначається за 
середньозваженою арифметичною (сума добутків групових критеріїв та 
коефіцієнтів їхньої вагомості, що вже визначені дослідним методом і 
рекомендовані до використання промисловими підприємствами), а в двох 
інших варіантах – за середньою геометричною зваженою, де коефіцієнти 
вагомості визначають методом попарних порівнянь та за допомогою 
перетворення якісних оцінок на кількісні. 

За думкою експертів, відсутність універсальної методики оцінки 
конкурентоспроможності підприємства визначається не лише локальними 
недоліками існуючих методів, але й прагненням включити в оцінку якомога 
більш вичерпний перелік факторів конкурентоспроможності. Втім такий 
перелік факторів є невичерпним. Обмежений же перелік спричинює і 
обмеженість методу. З іншого боку, надмірне збільшення в оцінці факторів 
конкурентоспроможності веде до того, що трудомісткість їх інформаційного 
забезпечення і математичного оброблення стає надзвичайно високою, що 
суттєво знижує практичну застосовність подібних методів оцінки. Це 
доводить до висновку щодо необхідності вибору такої методики, яка оперує 
факторами конкурентоспроможності (кількість, значення, якісний склад), що 
відповідають меті, специфіці об’єкту та інтересам суб’єктів аналізу 
конкурентоспроможності. Також в умовах української економіки доцільно 
використання системно-комплексних підходів до оцінки 
конкурентоспроможності, що враховують специфіку вітчизняних 
підприємств. 

 

Висновки 
1. Отже, питання оцінювання конкурентоспроможності підприємства 

потребують насправді ґрунтовного вивчення. Досліджені методи поодинці не 
задовольняють вимогам українських підприємств, оскільки залишається 
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невирішеним питання вибору універсального показника та факторів 
конкурентоспроможності, що визначають його рівень.  

2. Вибір методу або методів є індивідуальним для кожного 
підприємства і його визначають завдання, які потрібно вирішити (діагностика 
стану підприємства, вибір стратегії тощо), рівень ухвалення рішення та 
фактори конкурентного середовища. 
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Логістична транспортно-експедиторська система є самодостатньою 
структурою, діяльність якої направлена на забезпечення процесу доставки 
вантажу з урахуванням питань безпеки та схоронності товару за умовами 
передбаченими в транспортному договорі, якщо такий присутній або 
прописані в послугах компанії, що надає такі операції. Для ефективної роботи 
транспортно-експедиторська система повинна постійно вдосконалювати 
управління поточними процесами та вміти швидко оптимізувати витрати на 
транспортні операції. 

Згрупувавши всі елементи процесу транспортування вантажу, 
отримаємо єдину транспортно-експедиторську систему, що посідає одне з 
головних місць в макрологістичній структурі підприємства. Управління 
потоковими процесами пов’язаними зі збутом товару посідає значну роль в 
управлінні логістикою в цілому, як на регіональному рівні так і на 
національному. Більшість країн відводять велике значення логістичній 
системі та спрямовують логістичну діяльність на оптимізацію часу постачать 
та зменшення транспортних витрат, основними елементами системи 
вважають транспорт, представників експедиторів, термінали, інформаційний 
зв’язок, технічне обслуговування, маршрути та інше. 
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Основою ефективності управління транспортно-логістичної системи 
виступає налагодженість та гнучкість ряду властивостей, що характеризує 
взаємозв’язок з навколишнім середовищем, такі як[1, с.68]: 

- автономність - характеризується здатністю системи досконально 
функціонувати незалежно від змін в середовищі; 

- цілісність - наявність єдиного зв’язку всіх елементів системи з однією 
діяльністю; 

- адаптивність - здатність системи до гнучкості та можливість швидко 
пристосовуватись до змін в зовнішньому та у внутрішньому середовищі. 

Особливими рисами транспортних систем в порівнянні з логістичною є 
наступні ознаки [1, с.69]: 

- наявність прямого зв’язку з навколишнім середовищем; 
- наявність єдиного управлінського центру; 
- впорядкованість елементів системи; 
- гнучкість системи; 
- обов’язкова присутність єдиної інформаційної системи, яка зв’язана 

внутрішніми мережами та має вихід на зовнішнє середовище; 
- обмеженість каналів зв’язків; 
- єдність та ціленаправленість системи. 
Таким чином, логістичні транспортно-експедиційні системи - це форма 

організації транспортного процесу, що дозволяє ефективно обслуговувати 
потреби виробництва. Транспортні системи можуть мати місцеве, 
регіональне, державне значення, а можуть обслуговувати міждержавні 
торговельні та виробничі зв'язки, і, отже, завдання, які повинні вирішуватися 
органами управління, визначаються специфікою транспортної системи. 

Транспортне обслуговування можна розуміти як певну діяльність по 
виконанню вантажно-розвантажувальних операцій та дій пов’язаних з 
переміщенням вантажу в просторі від постачальника до споживача. Операції 
з вантажних та розвантажувальних робіт є невід’ємною частиною процесу 
транспортно-логістичної системи та виконується в спеціальних транспортних 
вузлах підприємства або одержувача вантажу. 

Цей процес супроводжується експедиторським обслуговуванням, як 
правило це особа, що зацікавлена в інтересах фірми або підприємства і має в 
своїх зобов’язаннях супровід вантажу до клієнта в зберігаючи його цілісність. 
Основними процесами можна вважати частину складських робіт, підготовчих 
та облік вантажних операцій (експедиційне обслуговування). 

Важливим процесом в транспортній діяльності вважається маркування 
вантажу, це значно скорочує час пошуку потрібного товару та допомагає 
швидко визначити особливості транспортування вантажу. Існує декілька 
видів маркування [2, с. 135]: 

- товарне або фабричне, де вказується назва виробу, виробника товару, 
його адреса та адреса приймача, а також вказують державні стандарти та інші 
відомості про товар; 
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- маркування відправника, містить імена відправника та одержувача, а 
також номера пункту відправлення та призначення; 

- спеціальне або маркування попередження, тут зазначаються саме 
спеціальні символи та знаки щодо специфіки транспортування вантажу та 
його зберігання. Якщо вантаж має небезпечні властивості, це обов’язково 
вказується на його пакуванні; 

- транспортне маркування, наноситься відправником та має вигляд 
дробу, де вказується порядковий номер вантажу та кількість місць всієї партії 
відправлення, найбільш важливою інформацією є номер вантажної накладної 
за яким товар можна відслідкувати та отримати. Також сюди входить 
маркування інформації товару про його масу брутто та нетто. 

Таким чином, маркування є важливим показником якості роботи 
транспортної служби. Особливо, воно допомагає експедиторам зберегти товар 
та якісно виконати свою роботу. 

Експедиційні послуги, що надають більшість підприємств дають 
можливість застрахувати товар від негативних наслідків, що можуть 
виникнути при неправильному транспортуванні. Експедитори, як правило 
несуть відповідальність за цілісність товару, за введення товарних накладних 
та інших документів прийому та видачі вантажу та несуть відповідальність за 
розрахункові операції перевізного процесу. 

Загальний процес транспортно-експедиторської діяльності виглядає так: 
на підприємство поступає замовлення і починається формування товару, далі 
вантаж готується до транспортування(пакується, маркується) після чого 
завантажується до транспортного засобу та відправляється до замовника, 
супроводжує весь процес експедитор та слідкує за виконанням всіх вимог 
замовника, при необхідності вантаж змінює транспортний засіб. Коли товар 
доходить до замовника, він під керівництвом експедитора розвантажується і 
приймається клієнтом. 

Разом з цим процесом відбувається ряд поточних операцій пов’язаних з 
зберіганням товару, переходом прав власності; дотримання державних та 
санітарних умов при транспортуванні; митні операції, при необхідності та 
інші процеси, що супроводжуються доставкою товару від власника до 
клієнта. 

Поняття «експедиційна діяльність» в контексті сучасного логістичного 
підходу до організації руху вантажопотоків тлумачиться по-різному [3, с. 
138]: 

- як посередницька діяльність між вантажовідправником, 
вантажоодержувачем і перевізником; 

- як координаційна діяльність щодо узгодження дій та інтересів всіх 
елементів логістичних систем, що забезпечує розробку оптимальних 
маршрутів, графіків, способів доставки, ефективне використання 
транспортних засобів, а також економію часу, грошей і інших ресурсів при 
максимальному задоволенні клієнта. 
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Головною задачею логістичних рішень у транспортно-
експедиторському середовищі є забезпечення оперативності та гнучкості 
системи управління. При цьому має бути налагоджена взаємодія органів 
управління від початку створення товару до моменту розвантаження його 
замовнику. Для досягнення мети - виконання поставок на зазначених умовах 
у відповідній кількості, потрібній якості та у заявлені строки, необхідно 
зупинитись на питані оперативного управління транспортно-логістичною 
діяльністю. Цей напрям має декілька особливостей, по-перше розглядаються 
всі можливі способи скорочення витрат на транспортування товару; по-друге 
в пріоритеті залишається питання скорочення запасів при цьому не знижуючи 
ефективності збутової діяльності. Такий напрям передбачає створення певної 
інформативної бази, де на основі статистичних даних по підприємству 
будуються графіки та діаграми використання транспортних можливостей, 
прогноз попиту, виконання плану поставок, середній час виконання поставки 
та інше. За допомогою отриманих даних визначається майбутнє планування 
виробництва, замовлення виробничих матеріалів, планування забезпечення 
технічного обслуговування транспорту та інше. Тобто основою такого методу 
є розробка виробничої програми, де детально визначаються планові завдання 
збуту товару. 

При використані логістичного підходу оперативне управління можна 
розділити на два види: міжцехове та внутрішньоцехове. Перший вид 
спрямований на діяльність на рівні підприємства, другий на діяльність 
підрозділів підприємства. 

В якості об'єкта управління в логістиці визнаються поточні процеси 
(матеріальні, інформаційні, фінансові), а також експортно-імпортні операції. 
Управління матеріальним потоком - процес багато-суб’єктивний. Задача 
логістики полягає в тому, щоб об'єднати організаційні, технологічні, 
економічні, екологічні та інші можливості та інтереси всіх учасників процесу 
товароруху, розглядаючи його як систему. 

Необхідно відзначити, що матеріальний потік опосередковано не тільки 
інформаційними та фінансовими потоками. Через канали товароруху 
проходить потік власності та потоку ризику. Неможна забути і про кадрове 
забезпечення, інноваційні процеси та інші. Будь який елемент даної системи 
повинен удосконалюватись в той мірі, в чому це йому потрібно. Це слід 
враховувати, застосовуючи логістичний підхід до управління конкретною 
бізнес-структурою, розробляючи моделі її розвитку. 

Висновки: 
1. При вивченні теоретичних основ, було виявлено, що важливу роль в 

управлінні транспортно-експедиторською діяльністю відіграє організація 
технічних зв’язків з компаніями та фірмами, що надають частковий або 
повний спектр послуг у транспортно-експедиторській діяльності.  

2. З розвитком інформаційних технологій підприємствам надається ряд 
можливостей, що можуть покращити діяльність компанії, тому більшість 
іноземних авторів наголошують на актуальності введення на підприємство 
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окремої індивідуально налаштованої інформаційної системи. Важливість 
цього рішення характеризується можливістю прискорення роботи 
транспортно- експедиторської діяльності та оптимізацією деяких процесів.  
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Аналізуючи міжнародний ринок реклами за кордоном і саму систему 
маркетингових Інтернет-комунікацій, було виявлено, що в даних умовах 
боротьби за споживача, його довіру до підприємства, товару тощо 
визначальним чинником є наукова база рекламної діяльності. Науковці за 
кордоном ретельно досліджують новизну і доцільність того чи іншого 
виробу, всі аспекти і чинники впливу - від психологічної мотиваційної 
поведінки конкретної аудиторії споживачів до ефективності впровадження 
тих чи інших маркетингових Інтернет-комунікацій. 

Характер використання засобів інтегрованих маркетингових Інтернет-
комунікацій в інтернаціоналізованому ринковому середовищі залежить від 
рівня агресивності міжнародної маркетингової програми, який, у свою чергу, 
визначається інтенсивністю присутності й особливостями бізнес-поведінки 
компанії на зарубіжному ринку. Якість і результативність комплексу 
просування і збуту залежить також від досвіду міжнародної діяльності 
компанії та її доробку у сфері міжнародного маркетингового менеджменту, а 
крім того, від специфіки організаційно-економічних умов ринків і традицій 
функціонування комунікативних каналів [1]. 

Українським компанія, щоб досягти успіху на ринку зарубіжних країн 
необхідно серйозно ставитися до формування маркетингової комунікації на 
основі Інтернет-комунікації, аналізуючи всі чинники міжнародної 
маркетингової поведінки, просування товару та його збуту. З досвіду 
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закордонних компаній чітко видно, що пасивні та некреативні методи 
інформаційної стимуляції споживачів (переважно низьковитратні) 
недостатньо ефективні в умовах високої конкуренції на ринку. Тому це 
створює проблеми на всіх етапах просування та збуту товару, реалізації 
конкурентних стратегій інноваційного розвитку тощо. 

Програма просування продукту на зарубіжних ринках передбачає 
використання різноманітних засобів комплексного поширення інформації про 
товар, компанію-виробника та країну походження з метою активізації 
інтересу, усвідомлення переваг і прийняття рішення про купівлю. 
Особливості цієї діяльності в міжнародному середовищі визначаються 
специфікою іноземних ринків, пріоритетами економічного розвитку країн, 
уподобаннями та перевагами споживачів, соціально-культурними традиціями, 
можливими табу тощо [2, 276 с.]. 

Маркетингові комунікації на своєму національному ринку більш 
зрозумілі для підприємств, а вихід на нові національні зарубіжні ринки 
вимагає не тільки постійного оновлення, розширення асортименту своїх 
товарів та послуг. Конкуренція зростає, що призводить до того що 
підприємства не готові боротися за свою нішу ринку,використовуючи свої 
технологічні можливості. Це змушує знижувати ціну на свою продукцію, 
скорочувати витрати, що призводить до зниження якості своєї продукції і 
остаточної втрати довіри споживача. 

Основні тенденції, які показують сучасні маркетингові Інтернет- 
комунікації на зарубіжних ринках є стабільне зростання глобального 
рекламного бюджету. Так за останні 3 роки бюджет реклами збільшився 
більш ні в 3 рази. Ефективність рекламної діяльності знижується, насамперед, 
через збільшення обсягу тиску на споживача. Причиною даного явища є те, 
що в умовах постійного зростання конкуренції між підприємствами, зростає і 
кількість рекламодавців які активно збільшують інтенсивність рекламної 
діяльності. 

Розвиток глобального рекламного ринку не можлива без інтеграції 
самої реклами з іншими інструментами маркетингових Інтернет-комунікацій. 
Аналізуючи рекламні компанії провідних закордонних гігантів є той факт, що 
у всіх провідних країнах маркетингові комунікації стають не просто засобом 
просування товару чи компанії, а філософією самого рекламного бізнесу який 
з'явився в наший час з розвитком сучасних технологій. 

Основні напрямки ефективного впливу адресатів реклами на 
зарубіжному ринку [3]: 

- впровадження у систему управління маркетингових засобів Інтернет-
комунікацій; 

- активне використання сучасних технологій у сфері реклами - 
мерчайданзинг, позиціювання. 

Системне і комплексне використання основних маркетингових 
комунікацій, що має глобальний характер, а також обґрунтування у науковій 
сфері під назвою інтегрованих маркетингових комунікацій. 
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Основною складовою маркетингової діяльності є реклама, яка 
трансформується синхронно з еволюцією глобальної маркетингової політики. 
Переорієнтація суб’єктів ринкової діяльності, яка характеризується використанням 
масового маркетингу та перехід на інший диференційований етап, а потім і на 
індивідуальний сприяло широкому впровадженню в рекламі технології таргетингу 
(від англ. target – ціль). Цим терміном визначається механізм, що дозволяє виділити 
із всієї сукупності потенційних споживачів тільки ту частину, що задовольняє 
заданим критеріям (цільову аудиторію), і показати рекламу саме їй [4]. 

Маркетингова комунікація використовує просування товару на закордонній 
ринок, завдяки комунікації через Інтернет з товаровиробниками і тією цільовою 
аудиторією яка зацікавлена в послугах компанії. Джерелом інформації може бути 
певна компанія, що має необхідні зв’язки з потрібною аудиторією споживачів. 

Кожен з інструментів політики просування товару на окремому 
зовнішньому ринку має свій ступінь значущості і робить неоднаковий вплив 
на ефективність здійснення такої політики. Це обумовлено рядом чинників, 
основними з яких є [5]: 

- цілі діяльності фірми в даній країні взагалі і реалізації міжнародного 
маркетингу зокрема; 

- наявність ресурсів і можливості їх використання; 
- стан цільового ринку; 
- вид запропонованого товару; 
- етап життєвого циклу товару; 
- ступінь участі посередників в просуванні товару на цільовий ринок.  
Вчені виділяють основні переваги можливостей Інтернет-комунікацій [6]: 
Інтерактивність, взаємодія в режимі реального часу, можливість 

оперативного коректування і адаптації до маркетингового середовища; 
Глобальна присутність і безперервна робота, ефективне використання 

часу за рахунок дії формули 24х7 — робота 24 години на добу, 7 днів на 
тиждень; 

Використання моделі комунікації «один-до-одного», персоналізація, 
тобто можливість в стислі терміни отримувати, обробляти і відповідати на 
запити користувачів; 

Висока залученість користувачів в процес функціонування 
підприємства за рахунок зворотного зв'язку, посилюється їх вплив на 
результати роботи підприємства; 

Адресність, тобто збільшені можливості таргетингу (англ. Target 
«мішень») — надання цільовому сегменту в особі кожного користувача 
потрібної кількості комунікативних повідомлень. 

Тому можна виділити основні переваги від застосування Інтернет- 
комунікації: 

- по-перше, більш точне охоплення цільової аудиторії за рахунок розміщення 
інформації на тематичних Інтернет-сайтах, за рахунок вибору необхідного 
географічного сегменту Інтернет та за рахунок розміщення інформації у певний час 
(запропонована властивість Інтернету має назву targeting); 
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- по-друге, можливість аналізу поводження відвідувачів на сайті та 
удосконалення сайту, продукту і маркетингу відповідно до результатів такого 
«відстеження» (дана властивість Інтернет має назву trackting); 

- по-третє, постійна доступність інформації цільовій аудиторії; 
- по-четверте, висока гнучкість, оскільки існує можливість коригувати, 

чи взагалі змінити комунікативну програму; 
- по-п'яте, значною перевагою Інтернет є його нижча вартість, 

порівняно з іншими засобами масових комунікацій. 
Основні елементи комплексу просування товару за рахунок Інтернет- 

комунікацій: 
1. Реклама в Інтернеті. Використовується підхід а основі двох рівнів: 

перша частиною є зовнішня реклама, тобто банерна-реклама з використанням 
електронної пошти, списків розсилки, використання дощок оголошення і 
реєстрація самого сайту компанії в web -каталогах. 

2. Стимулювання збуту. Це різні види маркетингової діяльності, які 
збільшують на певний час купівельну цінність товару або послуги і цим 
самим стимулюють купівельну активність споживачів. Наприклад, різні 
конкурси або купони, що розміщуються в Інтернеті і в свою чергу 
використовуються як  web-сервер самої компанії. 

3. PR. Використання мережі Інтернет дозволяє знизити витрати на 
public relations, тобто зменшуються витрати за рахунок того що відбувається 
заміна друкованих матеріалів на інформаційну форму розміщену в Інтернеті. 
Тому перевагою Інтернету є можливість швидкого оновлення інформації в 
конкретний час без будь-яких додаткових витрат. 

Висновки: 
Отже, на зарубіжному ринку при формуванні системи Інтернет- 

комунікацій аналізують і досліджують не тільки національний ринок в тій чи 
іншій сфері діяльності, а й досліджують наукове підґрунтя до вибору об’єкта 
виробництва, просування тих чи інших послуг. Методи Інтернет-комунікацій 
постійно змінюються і трансформуються в більш складніший комплекс, що 
використовують нетрадиційні методи маркетингових комунікацій. 
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ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДЛЯ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ 

 

Магістрант Н.О. Донських 
Керівник – доц., канд. екон. наук Л.Г. Кемарська 

Дніпровський державний технічний університет 
м. Кам’янське, Україна 

 

Бухгалтерський облік в бюджетних установах є системою контролю за 
наявністю та рухом бюджетних і позабюджетних коштів, будується на 
загальноприйнятих у міжнародній практиці принципах, виконує 
управлінську, контрольну й інформаційну функції, має певні особливості. 
Найбільш специфічними об’єктами в обліку установ є доходи та видатки.  

В загальній системі бухгалтерського обліку бюджетних установ саме 
облік доходів і видатків є найскладнішим і найвідповідальнішим, потребує 
найдокладнішої розробки й опрацювання.  

До складу доходів загального фонду відносять асигнування з 
державного і місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи. До 
складу доходів спеціального фонду – власні надходження (спеціальні кошти, 
кошти на виконання окремих доручень, інші власні надходження), субвенції, 
одержані з бюджетів іншого рівня, та інших доходів спеціального фонду.  

Зовсім інше поняття наведено в МСБОДС 9 «Дохід від операції обміну», де 
доходи – валове надходження економічних вигод або потенціалу корисності 
протягом звітного періоду, коли чисті активи/власний капітал зростають у 
результаті цього надходження, а не в результаті внесків власників. При цьому 
суми, зібрані представником органу державної влади чи іншої урядової 
організації, не є економічними вигодами або потенціалом корисності, що 
надходять до суб’єкта господарювання, і не ведуть до збільшення активів чи 
зменшення зобов’язань, тому їх виключають з доходу [1]. 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про 
доходи суб'єктів державного сектору економіки викладені у НП(с)БОДС 124 
«Доходи», у МСБОДС 9 «Дохід від операції обміну» та МСБОДС 23 «Дохід від 
необмінних операцій (податки та трансферти)». Проте трактування таких 
економічних категорій у зарубіжній та вітчизняній практиці має значні 
розбіжності. Проаналізуємо їх у таблиці 1, дані якої свідчать про те, що визначення 
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Таблиця 1 – Порівняння визначень доходів від обмінних та необмінних 
операцій у МСБОДС та НП(с)БОДС 

Дохід від обмінних операцій Дохід від необмінних операцій 
Категорії 

МСБОДС 9 НП(с)БОДС 124 МСБОДС 23 НП(с)БОДС 124
1 2 3 4 5 

Суть 
операції 

Операція, в якій 
суб'єкт 

господарювання 
отримує активи або 
послуги чи погасив 

зобов'язання і 
безпосередньо дає 
приблизну вартість 
іншій стороні в 

обмін 

Ця господарська 
операція з 

продажу/придбан
ня активів в 

обмін на грошові 
кошти, послуги 
(роботи), інші 
активи або 
погашення 
зобов'язань 

Операції, що не є 
операціями обміну. 
Суб'єкт отримує 

вартість від іншого 
суб'єкта, 

безпосередньо не 
надаючи замість 
цього приблизно 
рівної вартості, або 
надає вартість 

іншому суб'єкту, не 
отримуючи 

приблизно рівної 
вартості 

Це 
господарська 

операція, яка не 
передбачає 
передачу 

активів, послуг 
(робіт) в обмін 
на отриманий 
дохід, або 
активи але 

може 
передбачати 
виконання 
певних умов 

 

Визначен
ня доходу 

Валове 
надходження 

економічних вигод 
або потенціалу 

корисності протягом 
звітного періоду, 
коли чисті активи/ 
власний капітал 
зростають у 
результаті 

надходження, а не 
внесків власників 

- 

Дохід складається з 
важливих 

надходження 
економічних вигод 
чи потенціалу 
корисності, 

отриманого і такого, 
що підлягає 
отриманню 
суб'єктом 

господарювання 
 

- 

Момент 
та умови 
визнання 
доходу 

Якщо існує 
ймовірність 
надходження 
майбутніх 

економічних вигод 
або потенціалу 
корисності до 

суб'єкта 
господарювання і ці 

вигоди можна 
достовірно оцінити 

Якщо існує 
ймовірність 
надходження 
економічних 
вигод або 
потенціалу 
корисності, 
пов'язаних з 
обміном 

операцією.  
Визнаний дохід 
не коригується на 
частину, яка не 

оплачена 
покупцем 

замовником тощо 
з визнанням цієї 
суми витратами 

Здійснення 
контролю за 

використанням або 
будь-який інший 
спосіб, отримання 
вигоди від активів, 
отриманих на 
виконання його 

завдань 

Одночасно з 
отриманням 

активів, послуг 
(робіт) 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 

Оцінка 
суми 
доходу 

Як правило, 
визначається 

шляхом угоди між 
суб'єктом 

господарювання та 
покупцем. 

Оцінюється за 
справедливою 

вартістю отриманої 
компенсації, або що 

підлягають 
отриманню 

Дохід від 
обмінних 
операцій 

оцінюється за 
вартістю активів, 

яка була 
отримана або 
підлягає 

отриманню 

Сума збільшення 
визнаних суб'єктам 
господарювання 
чистих активів 

Оцінюється у 
сумі отриманих 

активів. 
Отриманий 

актив 
оцінюється за 
фактичною 

вартістю, у разі 
якщо її не 
можна 

встановити, то 
за 

справедливою  
 

у міжнародних та національних стандартах за своєю економічною суттю не 
відрізняються, проте конкретні складові вказаних угрупувань мають певні 
відмінності [2]. 

Згідно з визначенням, наданим у МСБОДС 23, до доходів від 
необмінних операцій слід зарахувати суми податків, платежів та інших 
внесків, а також інші надходження активів до бюджетів урядів та бюджетних 
установ. До таких доходів слід віднести усі надходження, отримані бюджетом 
на етапі виконання дохідної частини бюджету. 

Бюджетні установи у процесі надання нематеріальних послуг також 
здійснюють видатки, які за економічним змістом відрізняються від витрат 
суб’єктів підприємницької діяльності. Поняття видатки також конкретизоване 
у Бюджетному кодексі, в якому визначено, що їх слід визнавати як кошти, 
спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним 
бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та 
повернення надміру сплачених до бюджету сум [3]. 

Міжнародна практика обліку оперує терміном «витрати», розуміючи 
під ним – зменшення економічних вигод або потенціалу корисності протягом 
звітного періоду у вигляді вибуття чи споживання активів або у вигляді 
виникнення зобов’язань, що призводить до зменшення чистих 
активів/власного капіталу. 

В міжнародних стандартах для обліку витрат основним є принцип 
нарахування, який ґрунтується на відображенні їх в міру виникнення, а не в 
міру фактичного отримання або виплати грошових коштів. Використання 
цього принципу передбачає: – відображення операцій в звітності того 
періоду, в якому вона була проведена; – визнання операції на момент її 
здійснення; – формування інформації про зобов’язання до отримання, а не 
тільки про фактично проведені платежі та отримані доходи. 

При цьому відображення доходів і витрат відбувається в міру 
виникнення споживання та економічних вигод. Таким чином, звітність 
сформована за цим принципом містить не тільки інформацію про минулі 



Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
18 грудня 2019 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 237

операції, а й про ті, що пов’язані з виплатою та отриманням грошових коштів 
у майбутньому. 

Слід також відзначити невідповідність у визначенні фінансового 
результату вітчизняних бюджетних установ і методики, що наведена в 
МСБОДС.  

Для бюджетних установ характерним є надання державних послуг 
соціального спрямування на виключно безоплатній основі. Фінансовим 
результатом для них є виконання покладених державних зобов’язань. Саме 
тому в кінці року установи розраховують результат виконання кошторису 
окремо за загальним і спеціальним фондом, шляхом відповідного списання 
всіх доходів і видатків. Визначені залишки на відповідних рахунках і будуть 
кінцевим показником діяльності [4].  

В міжнародній практиці застосовують в цьому випадку поняття 
надлишок (дефіцит) у результаті звичайної діяльності – різницю, яка 
залишається після вирахування витрат, що виникають у результаті звичайної 
діяльності. При цьому показник, що одержують, коригують на фінансовий 
результат від надзвичайних подій, визначаючи таким чином чистий надлишок 
або дефіцит. Тобто в даному випадку і вітчизняна, і міжнародна практика 
обліку збігаються визначаючи залишки на рахунках фінансового результату 
не як прибуток, а як показник ефективності використання бюджетних коштів. 

Висновки: 
1. Суми бюджетного асигнування слід вважати доходами обмінного 

характеру оскільки вони відшкодовують ресурси, витрачені за операціями 
обміну; виникають внаслідок понесення витрат обмінного характеру. 

2. Облік доходів відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку в державному секторі дає змогу забезпечити використання 
інтегрованої фінансово-аналітичної системи управління державним процесу 
бюджетування.  

3. Загалом національні стандарти бухгалтерського обліку для 
державного сектору відповідають основі міжнародних, однак деякі істотні 
відмінності між ними існують. Розкриття та аналіз всіх відмінностей цих 
стандартів, їх вдосконалення потребують подальших наукових досліджень. 
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Національна металургійна академія України, м. Дніпро, Україна 
 

В даний час темі актуальності людських ресурсів приділяють велику 
увагу, так як ефективність роботи будь-якого підприємства безпосередньо 
залежить від персоналу. Якщо раніше відділ персоналу був представлений 
відділом кадрів, який виконував такі функції, як виявлення потреби 
організації в кадрах, підбір персоналу та ведення обліку різної документації, 
то зараз робота кадрових співробітників ґрунтується на формуванні та 
ефективного використання функціонуючого персоналу, враховуючи його 
потенційні особливості. 

Домогтися ефективності в даному питанні можна тільки в тому 
випадку, якщо співробітник відповідає займаній посаді. Для того щоб виявити 
дане відповідність, слід проводити оцінку персоналу організації, 
використовуючи різні процедури і методи. 

Правильна розробка і проведення оцінки персоналу дозволить нам 
виявити сильні і слабкі сторони співробітників, їх компетентність, оцінити 
потенціал розвитку, результативність і скласти план професійного розвитку 
працівників. 

Організація процесу оцінки персоналу включає в себе постановку цілей 
і завдань ділової оцінки, вимоги, що пред'являються до оцінки, вибір методу, 
за допомогою якого вона буде реалізована, розробку процедури оцінки і 
аналіз отриманих результатів.  

Персонал є найбільш складним об'єктом управління, оскільки люди 
наділені інтелектом. Вони постійно розвивають взаємовідносини, засновані 
на довготривалій основі. У сучасних умовах цінність людських ресурсів 
постійно зростає, що призвело до формування системи управління 
людськими ресурсами. 

Управління персоналом — частина функціональної сфери кадрового 
господарства як основного механізму організації. Управління персоналом — 
це сукупність впливів на організаційну поведінку людей, спрямованих на 
активізацію ще невикористаних професійних і духовних можливостей для 
розв’язання поставлених завдань[1]. 

Основу концепції управління персоналом підприємства складає 
зростаюча роль особистості працівника, знання його мотиваційних установок, 
вміння їх формувати і направляти у відповідності із завданнями, що стоять 
перед підприємством [2].  

Оцінка персоналу - це система, що включає об'єкти і суб'єкти, методи і 
форми, інструменти, в сукупності дозволяють виявити і виміряти сильні і 
слабкі сторони працівників їх компетенції, результати трудової діяльності і 
потенціал [3]. 
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На сьогоднішній день в достатній мірі розроблені і реалізовані на 
практиці комплексні технології оцінки управлінського персоналу, до яких 
можна віднести ділову оцінку персоналу. Ділова оцінка персоналу - це 
цілеспрямований процес встановлення відповідності результативності праці 
та факторів її забезпечення вимогам робочого місця [4]. 

Елементами системи оцінки персоналу є: суб'єкт, об'єкт, предмет, 
процедура отримання оцінки. 

Система оцінки персоналу підрозділяється на три основних рівня:  
основна регулярна оцінка (проводиться раз в 3-5 років); регулярна проміжна, 
спрощена (оцінка за підсумками поточної роботи);  нерегулярне (проводиться 
в міру необхідності). 

Використання системи регулярної оцінки персоналу сприяє 
підвищенню ефективності управління співробітниками організації, а також 
включає в себе наступні цілі: прийняття обґрунтованого рішення про 
підвищення або зниження співробітника, його перекладі або вивільненні;  
підвищення ефективності роботи організації; здійснення контролю з 
управління персоналом; підвищення мотивації співробітників організації;  
підвищення ефективності використання людського потенціалу;  підвищення 
продуктивності праці; підтримання сприятливого психологічного клімату в 
колективі завдяки обґрунтованої і справедливої оцінки. Також оцінка 
персоналу дозволяє вирішити такі завдання, як:  вибір місця в організаційній 
структурі і встановлення функціональної ролі оцінюваного співробітника; 
розробка можливих шляхів вдосконалення ділових або особистісних якостей 
співробітника; визначення ступеня відповідності заданим критеріям оплати 
праці і встановлення її величини. Крім цього оцінка персоналу дозволяє 
вирішити такі додаткові завдання: встановлення зворотного зв'язку з 
співробітниками по професійним, організаційним і іншим питанням; 
задоволення потреби співробітника в оцінці власної праці і якісних 
характеристик [5]. 

Діюча на ПАТ «Азот» система оцінки персоналу є взаємопов'язаною 
системою, яка складається з таких напрямків, як оцінка при прийомі 
співробітників на роботу, оцінка фахівців з рідкісними знаннями і навичками, 
оцінка за компетенціями, оцінка кадрового резерву, а також психологічна 
оцінка 

В результаті вивчення процесу оцінки потенціалу і компетенцій 
співробітників був виявлений ряд слабких сторін, що перешкоджають в 
повному обсязі ефективно здійснювати оцінку персоналу, а також намічений 
план заходів, що сприяють вчиненню даного процесу, який детально 
розкривається в третьому розділі роботи. 

Аналіз виявлених раніше проблем дозволив розробити наступні заходи: 
застосування вхідного тестування на профпридатність для виробничого 
персоналу; оцінка виробничого персоналу по системі KPI;  використання 
методу «Оцінка 360 градусів» для розвитку і навчання власного персоналу; 
вдосконалення застосування системи НВО «Еталон». 
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Оцінка при прийомі на роботу, а саме проведення попередньої 
співбесіди, анкетування, інтелектуального і особистісного тестування і т.д. не 
відображає справжньої компетентності кандидатів, а також займає багато 
часу на здійснення оцінки та обробку її результатів. Замість тестування і 
попередньої співбесіди було запропоновано ввести вхідне тестування на 
профпридатність для фахівців, за результатами якого можна визначити, 
наскільки кандидат відповідає посаді.  

При проведенні атестації об'єктивним методом оцінки ефективності 
праці співробітників, зайнятих на виробництві, можна вважати результати 
ключових показників ефективності (KPI), тому що експертні оцінки в ході 
проведення атестаційного інтерв'ю, можуть бути необ'єктивними. У зв'язку з 
цим рекомендується впровадити систему ключових показників для оцінки 
виробничих робітників з метою підвищення об'єктивності оцінки. 

Ще одним недоліком при проведенні оцінки на підприємстві ПАТ 
«Азот» є те, що підприємство використовує не всі можливості експертної 
системи «Еталон».  У зв'язку з цим, рекомендується запровадити в оцінку 
наступні форми обстеження працівників: карта самооцінки; карта 
міжособистісної сумісності; карта психофізіологічних характеристик.  

Передбачається, що реалізація даних заходів призведе не тільки до 
оптимізації процедури оцінки персоналу, а й до позитивного для 
підприємства економічного ефекту 

Введення вхідного тесту на профпридатність дозволить скоротити цей 
процес до п'ятнадцяти хвилин на кожного кандидата на вакантну посаду. 
Варто також звернути увагу на показники економічної ефективності від 
впровадження даного заходу за півроку роботи. 

Передбачається, що після впровадження карт самооцінки, 
міжособистісної сумісності і карти психофізіологічних характеристик 
значення індексу відвертості збільшиться, оскільки дані карт дозволять 
оцінити відповідність реальних параметрів працівника запитам керівника, а 
також продемонструє їх психофізіологічні можливості і дасть шанс 
об'єктивно оцінити себе. Середнє значення індексу відвертості зросла на 
15,5%. Це говорить про те, що оцінка співробітників до впровадження заходів 
проводилась некоректно. 

Висновки: 
Таким чином, в процесі виконання роботи були вирішені наступні 

завдання: 
1. вивчено теоретичні та методичні аспекти процесу оцінки персоналу; 
2. проведено аналіз існуючої системи оцінки персоналу на 

підприємстві; 
3. розроблено практичні рекомендації щодо вдосконалення процесу 

оцінки персоналу підприємства хімічної галузі ПАТ «Азот».  
Показниками результативності запропонованих заходів є коефіцієнт 

економічної ефективності, який склав 80%, а також позитивний соціальний 
ефект від цих заходів, що говорить про гарний результат. 
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Однією з головних задач для окремо узятого підприємства, що працює в 
сучасних умовах господарювання, є створення інструментарію, які могли б 
допомогти модернізувати організаційну і інформаційну структуру 
підприємства так, щоб вирішувалися базові проблеми його розвитку, які в 
подальшому змогли забезпечити позитивний результат діяльності 
підприємства в майбутньому. На сьогодні, до такого інструментарію можна 
віднести систему контролінгу, його методи, інструменти та принципи. Одним 
з найбільш важливих напрямів зростання ефективності роботи підприємства є 
вдосконалення системи менеджменту за допомогою створення системи 
контролінгу як функціонально відособленого напряму економічної роботи на 
підприємстві, пов'язане з реалізацією фінансово-економічної функції в 
менеджменті для ухвалення оперативних і стратегічних управлінських 
рішень. 

В економічній літературі не існує однозначного визначення поняття 
"контролінг" (англ. control - керівництво, регулювання, управління, 
контроль), але практично ніхто не заперечує, що це нова концепція 
управління, породжена практикою сучасного менеджменту. У основі цієї 
концепції системного управління організацією лежить прагнення забезпечити 
успішне функціонування організаційної системи (підприємство, торговельна 
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фірма, банк та ін.) в довгостроковій перспективі шляхом : 
1) адаптації стратегічних цілей до умов зовнішнього середовища, що 

змінюються; 
2) узгодження оперативних планів із стратегічним планом розвитку 

організаційної системи; 
3) координації і інтеграції оперативних планів по бізнес процесам; 
4) створення системи забезпечення менеджерів інформацією для 

різних рівнів управління в оптимальні проміжки часу; 
5) створення системи контролю над виконанням планів, корегування 

їх змісту і термінів реалізації; 
6) адаптації організаційної структури управління підприємством в 

цілях підвищення її гнучкості і здатності швидко реагувати на вимоги 
зовнішнього середовища, що міняються. 

Вузловими компонентами концепції контролінга являються : 
7) філософія прибутковості - орієнтація на ефективну роботу 

організації в довгостроковій перспективі; 
8) розбиття завдань контролінга на цикли, що забезпечує 

інтеративність планування, контролю виконання і ухвалення корегуючих 
рішень; 

9) створення інформаційної системи, адекватної завданням 
цільового управління. 

Філософія прибутковості означає: 
10) пріоритет рентабельності діяльності підприємства, як 

ефективність роботи підприємства в цілому і його складових, над зростанням 
об'ємних показників (розміри підприємства, обсяги випуску, кількість філій і 
клієнтів, асортимент продукції, сума балансу і тому подібне); 

11) стійке зростання вартості підприємства в довгостроковій 
перспективе; основні передумови зростання вартості підприємства - наявність 
організаційної структури з чітко виділеними одиницями управління, системи 
планування і контролю, що забезпечує узгодження цілей, системи 
внутрішньої і зовнішньої звітності, орієнтовної на досягнення цілей; 

12) заходи щодо забезпечення зростання ефективності і вартості 
підприємства не повинні перевищувати допустимі для конкретних умов 
функціонування рівнів ризиків. 

Відносно функціональності контролінг можна визначити як орієнтовану 
на перспективу систему информаційної, аналітичної, методичної і 
інструментальної підтримки керівництва при реалізації циклу управління по 
усіх функціональних сферах діяльності підприємства. Однією з головних 
причин виникнення і впровадження концепції контролінга стала необхідність 
в системній інтеграції різних аспектів управління бізнес процесами в 
організаційній системі. 

Слід підкреслити, що контролінг не забезпечує автоматично успіх 
підприємства, звільняючи менеджерів від функцій управління. 

Контролінг здійснює сервісну функцію. Його основні клієнти - вище 
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керівництво, керівники і фахівці функціональних підрозділів підприємства. 
Аналізуючи сучасну практику управління підприємствами, можна відмітити, 
що контролер перетворюється на основного постачальника інформації для 
керівників. 

З організаційної точки зору контролінг - структурний елемент 
підприємства - підрозділ, служба або відділ, здійснюючий функції 
контролінга, визначувані внутрішніми документами підприємства. 

Контролінг як наукова дисципліна займається теорією вимірювання 
ресурсів, результатів виробничо-господарської діяльності і процесів. Таким 
чином, завданням контролінга як науки являється розробка теорії, методів і 
інструментів вимірювання в різних ракурсах: 

1) ресурси (матеріали, праця, основні засоби, фінанси і так далі); 
2) функціональні області і процеси (виробництво, закупівлі, збут 

тощо); 
3) елементи управління (облік, планування, контроль, аналіз). 
Якщо виміри не забезпечують точності, об'єктивності, порівнянності, то 

планування, контроль, облік і аналіз стають беззмістовними. 
Розрізняють системний, процесний і ситуаційний підходи до 

управління економічною системою. Системний підхід впливає на системи, що 
впроваджуються з метою зміни структури для забезпечення оптимальних 
результатів функціонування. Процесний підхід розглядає функції управління: 
облік, контроль, аналіз, регулювання, планування. Ситуаційний підхід 
заснований на використанні різних методів дії на значення економічних 
показників залежно від конкретних ситуацій. 
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В УМОВАХ КРИЗИ НА ПРИКЛАДІ КОМПАНІЇ MILLENNIUM 

 

Магістрант Н.А. Кравченко 
Керівник - доц., канд. техн. наук Т.І. Лисенко 

Національна металургійна академія України, м. Дніпро, Україна 
 

Продуктивність праці в сучасних умовах господарювання є 
найважливішим фактором забезпечення якості продукції, ефективності 
підприємства та однією з важливих складових його конкурентоспроможності. 
Серед публікацій, що досліджують фактори зростання продуктивності праці, 
в першу чергу в умовах кризи, цікаві ті дослідження, які аналізують 
внутрішні фактори підвищення продуктивності праці та оцінки їх впливу [1].  

Основні напрями та програми для підвищення продуктивності праці 
розробляють стосовно конкретного підприємства, виходячи з номенклатури 
та обсягу продукції, вимог до її конкурентоспроможності, аналізу та оцінки 
резервів діяльності. Універсальними для всіх видів підприємств можуть бути 
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такі напрямки: підвищення рівня якості робочої сили, охорона праці та 
поліпшення умов праці, підвищення технічного рівня виробництва та 
організації праці, підвищення рівня мотивації працівників тощо. Серед 
сучасних концепцій стосовно підвищення продуктивності праці на 
підприємствах, які набувають популярності в Україні, є впровадження 
ощадливого виробництва [2]. 

Одної із перших в кондитерській галузі впровадила ощадливе 
виробництво російська фабрика «Солодкий світ» [3]. Запаси необхідних 
продуктів для виготовлення тортів використовуються протягом доби або 
максимум трьох діб, що повязано з невеликим обсягом складу для 
зберігання, зі зменшенням витрат на зберігання, а також якістю інгредієнтів. 
У виробничих цехах підтримується чистота: принцип − нічого не повинно 
стояти на підлозі, тільки на візках або стелажах – застосовується до будь-якої 
діяльності. Графіки прибирання та підтримання чистоти не існують для 
галочки, це прямий зв'язок з якістю продукції. У складальному цеху беруть 
участь всі кондитери, без простоїв і пошуку інгредієнтів. «Саме вчасно» 
робітникам подаються візки з необхідной сировиной, також, вчасно 
забирають готову продукцію. Ритмічно (1-2) чол. працюють вантажники, що 
збирають продукцію і відвозять на місце погрузки без затримок. 

Застосування такого «інструменту» як стандарт 5С концепції 
ощадливого виробництва, впроваджено в кожному цеху. Все обладнання, 
інструменти мають своє місце та підтримується чіткий порядок. На дільниці 
автоперевезень, де готується до завантаження продукція, кожна машина 
подається вчасно в чітко відведений сектор. Дуже важливо, що всі працівники 
розуміють необхідність ощадливого виробництва і самі активно беруть участь 
у цих змінах. 

Впровадження цієї системи в компанії почали з освоєння стандарту 5С. 
На кондитерській фабриці все робиться відповідально до санітарних норм і 
правил, але запровадження стандарту 5С навело ще більше порядку. З'явилася 
кольорова розмітка в цеху, яка показує траєкторію руху і робить простір 
впорядкованішим. Установка стелажів для напівфабрикатів дозволила 
звільнити проходи, у всього обладнання з'явилися паспорти.  

Наступним кроком була оптимізація виробничого процесу. Аналіз 
процесу праці показав, що нерівномірне навантаження на працівників 
негативно впливає на цехову продуктивність праці. В результаті заходів з 
розподілу та поліпшенню умов праці рівень якості продукції зріс та 
продуктивність праці збільшилася майже у два рази.  

Впровадження ощадливого виробництва в компанії Millennium, що 
виробляє шоколад та шоколадні цукерки,  пропонується почати з розробки 
програми по підвищенню продуктивності праці на робочих місцях. Програма 
включає на першому етапі впровадження стандарту 5С, а на другому − проєкт 
«Шахова дошка». Другий проєкт має на меті залучити співробітників всіх 
рівнів до процесу забезпечення безпеки праці, реалізувавши тим самим 
принцип «Безпека  це відповідальність кожного». У зв'язку з інтеграцією 
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«Шахової дошки» з системою «5С», кожен співробітник бере участь в процесі 
підтримки чистоти та порядку на своєму робочому місці та підвищення рівня 
організації праці.  

Оцінюється рівень організації праці за допомогою системи 
комплексних показників за наступною методикою [4].Удосконалення 
організаційного рівня призводить до більш раціонального використання часу. 
Тому єдиним критерієм оцінки організаційного рівня праці для всіх окремих 
показників є робочий час (фонд робочого часу, розмір витрат праці на випуск 
продукції, на одиницю продукції). 

Розрахунок узагальнювального коефіцієнта організації праці полягає в 
розподілі раціонального робочого часу на фактичний фонд відпрацьованих 
годин: 

                                           (1.1) 
 

Де Т раціон – раціональний виробничий фонд часу; 
Т факт – фактично відпрацьований час. 
 
Значення раціонального або продуктивного часу включає безпосередні 

витрати часу на виконання робіт і резерви або плановані неявки. Для оцінки 
загального рівня організації праці в якості узагальнювального показника 
використовується значення кореня n-ступеня з основних показників (рівень 
поділу і раціоналізації праці, коефіцієнт використання робочих по 
кваліфікації, рівень організації робочих, рівень використання робочого часу 
та ін.): 

,                                        (1.2) 
Ступінь впливу зміни загального рівня організації праці та виробництва 

на продуктивність праці визначається за формулою: 

∆λR% = 100 ,                                         (1.3) 

де Корг. прац(пл.) і К орг.прац.факт – відповідно планований і фактичний рівні 
організації праці (коефіцієнти). 

Збільшення випуску продукції у вартісному вираженні за рахунок 
підвищення рівня організації праці обчислюється за формулою: 

∆NB= , ……………………….(1.4) 

Зниження змінної частини витрат в собівартості в результаті реалізації 
заходів що до підвищення організаційного рівня праці визначається за 
формулою: 

 , ………………..(1.5) 
де  – загальна сума змінних витрат фактична. 
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Змінна частина витрат у загальній собівартості змінюється під впливом 
вдосконалення організаційного рівня праці, тому вона коригується на 
коефіцієнт рівня організації праці, а зі збільшенням обсягу продукції, що 
випускається постійні витрати, залишаючись незмінними на весь обсяг, в 
одиниці продукції знижуються (табл. 1). 

Таблиця 1 - Оцінка впливу підвищення рівня організації  
праці та виробництва на результативні показники діяльності компанії 

 

Показники Факт 

Розрахунко
ві 

показники 
на 

фактичний 
випуск 

Розрахунко
ві 

показники 
на 

плановани
й 

випуск 

Зміни в результаті 
організаційного 
рівня праці 

Обсяг продукції, 
що випускається,  
тис. грн. 

14545,
7 

X 15131,1 585,4 4,0 

Умовно-змінні 
витрати, тис. грн. 

4072,8 3908,9 X 163,9 4,0 

Питомі змінні 
витрати на 
фактичний випуск 
продукції 

0,280 0,258 X 0,0 -4,0 

Постійні витрати, 
тис. грн. 

5091,0 5091,0 5091,0 X X 

Загальна сума 
витрат, тис. грн. 

9163,8 X 8999,9 -163,9 -1,8 

Собівартість на 
одну гривню 
випущеної 
продукції, грн. 

0,63 X 0,59 -0,04 -4,00 

Прибуток, тис. 
грн. 

5381,9 X 6131,2 749,3 13,9 

Рентабельність 
продукції 
(витрат),% 

58,7 X 68,1 9,4 16,0 

Рівень організації 
праці, коеф. 

0,6212 X 0,6462 0,025 4,02 

Розрахункові дані приведені в таблиці 1. Реалізація заходів щодо 
вдосконалення організації праці дозволить підвищити коефіцієнт загального 
рівня організації праці з 0,6212 до 0,6462.  
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Висновки 
1. Забезпечення ефективного функціонування та 

конкурентоспроможності підприємства вимагає використання розробленого 
організаційно-економічного механізму управління продуктивності праці 
персоналу. 

2. Серед важливіших внутрішніх факторів впливу на продуктивність 
праці – є рівень організації праці. Аналіз якого проводиться за наступними 
напрямками: організація рівня робочих місць; напруженість праці; рівня 
використання робочого часу; безпеки і санітарно-гігієнічних умов праці, 
оцінки економічної та соціальної ефективності. Для підвищення рівня 
організації праці в сучасних умов господарювання як найкраще підходить 
стандарт 5С та проєкт «Шахова дошка». 

3. Реалізація заходів щодо вдосконалення організації праці на 
підприємстві дозволить підвищити коефіцієнт загального рівня організації 
праці з 0,6212 до 0,6462. Це призведе до зростання виробництва, при 
незмінних постійних витрат, та скорочення питомих постійних витрат і 
зниження собівартості на одиницю продукції. Проведені розрахунки 
показали, що собівартість на одну гривню продукції знизиться на 0,04 грн. В 
результаті таких змін прибуток збільшиться на 13,9% і складе 6131,2 тис. грн. 
Рентабельність продукції зросте з 58,7% до 68,1% (6131,2х100/8999,9). 
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Основними напрямами управління збутовою діяльністю є канали збуту, 
асортимент і ціна продукції підприємства, обслуговування споживачів, 
маркетингові комунікації та просування товару, персонал. 
Товаропросуванням у маркетингу називають систему заходів, що забезпечує 
постачання товарів до місць продажу у визначеній кількості і часі з 
максимально високим рівнем обслуговування покупців. В економічній 
літературі товаропросувння часто ототожнюють з маркетинговими 
комунікаціями [1]. Під маркетинговими комунікаціями  Ф. Котлер розуміє 
управління процесом просування товарів та послуг на усіх етапах: перед 
продажем, в момент купівлі, під час та по завершенню процесу споживання 
[2]. Комплекс просування (Promotion Mix) об’єднує п`ять основних засобів 
впливу на цільові сегменти ринку: рекламу, стимулювання збуту, 
персональний продаж, зв`язки з громадськістю, прямий маркетинг, особистий 
продаж. 

Товаропросування сільськогосподарської продукції та продовольства є 
з’єднувальною ланкою між сільським господарством і ІІІ сферою 
агропромислового виробництва, тобто сукупністю галузей, які забезпечують 
надходження продукції від сільськогосподарських товаровиробників до 
кінцевого споживача, тобто заготівельну мережу, первинну і вторинну 
переробку продукції, системи оптової та роздрібної торгівлі. Безпосередньо 
для аграрної сфери система збуту – це впорядкована сукупність 
взаємопов’язаних і взаємозалежних елементів (товаровиробники продукції, 
закупівельні організації, складське господарство, переробні підприємства, 
підприємства оптової та роздрібної торгівлі та громадського харчування), 
задіяних у процесі товароруху продукції до кінцевого споживача. На 
ефективність збутової діяльності сільськогосподарського підприємства 
впливає галузева специфіка. 

Організаційно-технічними особливостями сільськогосподарського 
виробництва можна вважати: залежність виробництва сільськогосподарської 
продукції від біокліматичного потенціалу та природно-кліматичних умов; 
незамінність головних засобів виробництва – землі та води; просторове 
розміщення виробництва; його сезонність; особливості спеціалізації й 
концентрації виробництва; локальний характер виробництва окремих видів 
сільськогосподарських культур, що зумовлює об’єктивну необхідність 
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організації транспортування сільськогосподарських культур або продуктів їх 
переробки.  

До якісних особливостей виробленої продукції слід віднести: 
неоднорідність аграрної продукції, якісні показники якої не підлягають 
певній стандартизації; наявність резервних фондів і перехідних запасів 
сировини; швидку окупність витрат; використання сільськогосподарської 
продукції для внутрішньовиробничого споживання (на насіння, корм худобі, 
громадське харчування). 

Із викладеного випливає перша особливість організації збуту 
сільськогосподарської продукції, яка передбачає підвищення рівня товарності 
й пов’язана із  необхідністю задоволення потреб власного виробництва. 
Проте, враховуючи непередбачуваність ринкового попиту та пропозиції на 
сільськогосподарську продукцію, ринок, у свою чергу, ставить перед 
товаровиробником досить жорсткі умови й орієнтує його на виробництво 
продукції, яка користується у споживачів попитом. Отже, виробник повинен 
постійно відслідковувати ринкову кон’юнктуру і  вносити відповідні зміни в 
організацію виробництва. 

Наступна особливість полягає в тому, що невеликі сільськогосподарські 
товаровиробники є більш гнучкими й мобільними за можливостями зміни 
структури виробництва, ніж великі підприємства. 

Третя особливість – багатоканальність збуту продукції – зумовлена, 
передусім, відсутністю гарантій укладання і продовження договорів на її 
поставку й виконання взятих зобов’язань. Відповідно у невеликих за 
розмірами господарствах більші витрати на реалізацію в розрахунку на 
одиницю продукції, ніж у більш потужних. Отже, зниження високого рівня 
реалізаційних витрат на одиницю продукції можливо лише за умови їх 
оптимізації через використання більш ефективних інфраструктурних 
відносин.  

Традиційними каналами збуту готової продукції 
сільськогосподарськими товаровиробниками є: 

– переробні підприємства – в Україні промислове виробництво 
харчових продуктів здійснюють понад 22 тис. підприємств, на яких працює 
понад мільйон осіб. До складу харчової промисловості України входять 
харчосмакова, м’ясна, молочна, рибна промисловість. Самостійну групу 
галузей становить борошномельно-круп'яна та комбікормова промисловість; 

– на ринку, через власні магазини, ларки, палатки, що об’єднує 
реалізацію на роздрібних продовольчих ринках, оптових ринках 
сільськогосподарської продукції, та фірмова торгівля; 

– фірмова торгівля сільськогосподарськими підприємствами; 
– інші канали – реалізація продукції юридичним і фізичним особам. 

Здебільшого під цим каналом розуміють реалізацію товарів торгово-
посередницьким структурам. 
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Узагальнивши особливості виробництва, продукції та збуту сільгосп-
продукції, визначимо основні принципи організації збутової діяльності 
аграрних товаровиробників: 

– Принцип комерційної вигоди. Товаровиробник орієнтується на 
максимізацію комерційної вигоди, оцінюючи вплив на її рівень багатьох 
факторів, у числі яких віддаленість господарства від ринків збуту, переробних 
підприємств, види і якість транспортного сполучення, наявність і стан 
власних транспортних засобів тощо.  

– Принцип гарантованості збуту продукції, реалізація якого сприяє 
мінімізації економічних ризиків у аграрному виробництві. Наприклад, 
посилення інтенсивності конкуренції між товаровиробниками на ринку 
зернових і олійних культур призводить до встановлення стабільних та 
довготривалих комерційних зв’язків цих підприємств із переробними 
підприємствами. Це дозволяє реалізовувати продукцію за недостатньо 
високими цінами, втім за стабільних платіжних умов, забезпечуючи 
відповідні гарантії надходження коштів за реалізовану продукцію та 
підтримуючи в такий спосіб фінансову стабільність підприємства-
товаровиробника. В умовах сучасних ринкових відносин основним гарантом 
повинна бути держава через систему закупівельних інтервенцій. 

– Третій принцип полягає у переважній орієнтації виробництва на 
задоволення потреб регіонального ринку. Реалізація цього принципу для 
підвищення ефективності збуту продукції є важливою ще й тому, що середні 
та дрібні товаровиробники, як правило, не можуть формувати великі оптові 
поставки виробленої ними продукції, що значною мірою впливає на склад і 
структуру споживачів, розмір витрат на реалізацію тощо.  

Успішна реалізація розглянутих вище принципів можлива лише за 
умови розвитку в господарствах маркетингової діяльності. Проте для 
вивчення питань кон’юнктури ринку й розробки власної стратегії в 
мінливому ринковому середовищі аграрним підприємствам часто не вистачає 
фінансових ресурсів і кваліфікованих кадрів у питаннях здійснення 
маркетингової діяльності. Звідси випливає наступний принцип – формування 
маркетингових структур і раціонального розподілу обов’язків та 
відповідальності, кваліфікованого підбору відповідних кадрів.   

Розглянуті особливості та принципи дають можливість визначити 
основні фактори вдосконалення організації збуту продукції 
сільськогосподарських товаровиробників у сучасному ринковому середовищі 
(рис. 1). 

Висновки: Очевидно, що на зовнішні фактори сільськогосподарський 
товаровиробник не може впливати, водночас стан внутрішніх факторів 
великою мірою залежить від його діяльності. Основним завданням 
просування за моделлю «AIDA» є: поширення інформації про товар, 
нагадування про нього та місце збуту, інформування про переваги товару, 
спонукання до його придбання. 
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Рисунок 1 – Фактори, що впливають на ефективність збутової діяльності 
сільськогосподарських підприємств [3;4] 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  
КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ  

В УМОВАХ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

Магістрант Б.М. Литовченко 
Керівник - доц., канд. екон. наук С.О. Фаізова 
Національна металургійна академія України 
Інститут інтегрованих форм навчання 

м. Дніпро, Україна 
 
Управління кадровим потенціалом – це найважливіша функція будь-

якого підприємства, що включає сукупність принципів, методів, засобів і 
форм впливу на інтереси, поведінку і діяльність працівників із метою 
максимального використання їх інтелектуальних і фізичних здібностей при 
виконанні трудових функцій. 

В процесі аналізу ефективності управління кадровим потенціалом АТ 
«ДАЗ» виявлена необхідність удосконалення стратегічної його складової. 
Відповідно першим кроком удосконалення системи управління кадровим 
потенціалом є визначення загальної концепції стратегічного управління 
кадровим потенціалом.  

На основі вивчення та узагальнення теоретичних та методичних основ 
управління кадровим потенціалом підприємства пропонується модель 
стратегічного управління персоналом підприємства, яку зображено на рис. 1. 
Стратегічне управління персоналом дозволяє вирішувати наступні завдання: 

1) забезпечення підприємства необхідними людськими ресурсами у 
відповідності до його стратегії; 

2) формування внутрішнього середовища підприємства таким чином, 
що внутрішньоорганізаційна культура, ціннісні орієнтири, пріоритети у 
потребах створювали умови та стимулювали відтворення та реалізацію 
людських ресурсів та власне стратегічного управління; 

3) здатність усунення протиріч в питаннях централізації-децентралізації 
управління персоналом [1]. 

Вивчення досвіду стратегічного управління персоналом дозволяє 
визначити умови його ефективності [2]: 

– гнучкість та адаптивність до змін внутрішнього та зовнішнього 
середовища підприємства; 

– урахування специфічних особливостей галузі та конкретного 
промислового підприємства; 

– комплексний характер системи управління персоналом; 
– відповідність стратегії управління персоналом концепції 

стратегічного розвитку підприємства; 
– забезпечення необхідного рівня стабільності ключових елементів 

системи управління персоналом; 
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Рисунок 1 – Модель механізму стратегічного управління  

персоналом  
– забезпечення багатопланового впливу на об’єкт управління: 

використання максимально широкої номенклатури адміністративних та 
економічних методів. 

Формування системи стратегічного управління персоналом припускає 
внесення суттєвих змін до цілей, функцій та організаційної структури 
існуючої системи управління персоналом. Діюча в умовах АТ «ДАЗ» не є 
оптимальною. Так реалізація кадрової політики здійснюється на рівні 
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Департаменту управління персоналом (аналіз, підбір, оцінка та підготовка 
кадрів, формування кадрового резерву), відділу наукової організації праці 
(нормування праці, навчання та розвиток персоналу, кадрове планування, 
внутрішньоорганізаційні призначення працівників, контроль), планово-
економічного відділу (кадрове планування, мотивація, контроль), які не лише 
доповнюють один одного щодо реалізації функцій управління, але й вдаються 
до їх дублювання. При цьому деякі з функцій управління кадровим 
потенціалом, наприклад, формування та підтримка організаційної культури, 
адаптація персоналу тощо не введені у безпосереднє підпорядкування 
жодному з означених підрозділів. Все це є однією з причин зниження 
ефективності управління кадровим потенціалом підприємства.  

У зв’язку з цим вважаємо доцільним створення підрозділу 
стратегічного управління персоналом, структурно підпорядкованого вищому 
керівництву підприємства. Виходячи з цілей стратегічного управління,  
пропонуємо функції підрозділу стратегічного управління персоналом, що 
схематично представлено на рисунку 2. 

 
Рисунок 2 –  Функції підрозділу стратегічного управління персоналом 
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Створення підрозділу стратегічного управління сприяє вирішенню 
стратегічних планів та має деякі переваги: гнучкість, ефективне використання 
персоналу та підвищення його професіоналізму, можливість ротації кадрів 
шляхом залучення фахівців до участі в роботі над кількома проектами, 
розвиток мотивації та концентрація зусиль на реалізації стратегії. 

Висновки: Інноваційний характер сучасного виробництва, необхідність 
підвищення його ефективності в умовах жорсткої конкуренції на ринку праці 
визначають необхідність формування нових підходів до управління 
персоналом підприємств. Саме персонал є тим невичерпним ресурсом, який 
дозволяє підприємству вижити в складних економічних умовах, забезпечити 
досягнення конкурентних переваг, підвищити показники трудової віддачі і 
ефективності праці працівників. В сучасних умовах персонал перетворюється 
на стратегічний ресурс підприємства. Це визначає необхідність управління 
персоналом на основі принципів і методів стратегічного управління 
підприємством. У зв’язку з цим під об’єктом стратегічного управління 
персоналом слід розглядати не тільки наявність у підприємства робочої сили, 
кадрів, а як сукупні здібності і можливості персоналу, необхідні для 
здійснення дій, що забезпечують підприємству стратегічні переваги серед 
конкурентів, тобто кадровий потенціал підприємства.  
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Об’єктом дослідження є ТОВ «Кондитерська фабрика Стимул» (далі КФ 
«Стимул»), яке спеціалізується на виробництві шоколаду та цукристих 
кондитерських виробів. Компанія працює на ринку України з 1999 р. 
Виробничі потужності підприємства розташовані в м. Дніпро, і багато в чому 
КФ «Стимул» стала спадкоємцем традицій Дніпропетровської кондитерської 
фабрики – концерну «Дніпровські зорі». Сьогодні в асортименті підприємства 
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залишається продукція, яку містяни пам'ятають ще з радянських часів: 
цукерки «Стріла Дніпровська», желейна «Аркадія», помадно-лікерні цукерки 
«Столичні», вафельні «Ананасні» тощо. Ці цукерки – візитна картка, «свій 
продукт» міста, по якому впізнають м. Дніпро по всій Україні. При цьому 
підприємство активно розвиває власні новинки із оригінальними смаками, 
котрі користуються підвищеним попитом на українському ринку солодощів. 
Асортимент продукції налічує понад 300 найменувань кондитерських 
виробів: зефір, мармелад, східні солодощі, ірис, цукерки, вафлі.  

Ринок солодощів в Україні насичений та досить монополізований 
великими компаніями. Отже, щоби конкурувати, потрібно створити цікавий 
та унікальний продукт. Щоб зацікавити споживача, потрібно запропонувати 
йому те, чого він ще не куштував. За високого рівня конкуренції більшість 
відомих кондитерських компаній для забезпечення лідируючих позицій не 
тільки має добре розроблену й прозору стратегію розвитку, але й наполегливо 
дотримується встановлених параметрів розвитку [1; 2; 3], працюючи над 
постійним оновленням асортименту продукції. В умовах КФ «Стимул» 
пропонується освоєння принципово нової для підприємства лінійки 
глазурованих цукерок з молочно-горіховим та фруктовим наповнювачем. Це 
потребує розширення виробничих потужностей та відкриття нового цеху. 

З метою маркетингового обгрунтування бізнес-проекту оновлення продукції 
підприємства здійснено аналіз його внутрішнього та зовнішнього середовища, 
результати якого були узагальнені за допомогою методу SWOT-аналізу. Він 
дозволяє лаконічно визначити стратегічні ціли та стратегії розвитку. За допомогою 
методу, на кожному полі SWOT-матриці (табл.1) були розглянуті можливі варіанти 
розвитку подій. В графі «сила-можливості» визначено, що сильні сторони КФ 
«Стимул» дають їй можливість на високому рівні розвивати власні торговельні 
марки, що сприятиме впізнаваємості бренду, та збільшенню частки ринку. В графі 
«слабкість-можливості» визначено, що існуючі перспективи зростання ринкової 
частки та іміджу компанії можуть мінімізувати її слабкі сторони.  

В графі «сила-загроза» видно, що довгострокова співпраця з 
постачальниками дають змогу КФ «Стимул» домовлятися на вигідних умовах 
і мінімізувати загрозу зростання собівартості продукції, а високі стандарти 
якості та оновлення асортименту можуть активно протидіяти конкурентному 
тиску, що дає змогу відносно стабілізувати прибуток компанії і мінімізувати 
вплив економічної кризи. В графі «слабкість-загрози» показано, що треба 
сформувати ефективну політику маркетингових комунікацій з потенційними 
споживачами на основі суттєвого оновлення асортименту продукції, що дасть 
змогу компанії позбутися слабкості і спробувати запобігти підвищенню тиску 
з боку конкурентів. Отже йдеться про необхідність корекції маркетингової 
стратегії підприємства. 

Для об’єктивного розрахунку особливостей розвитку КФ «Стимул»  
треба враховувати етап життєвого циклу, на якому зараз компанія. 
Враховуючи виконані дослідженння і підходи, які розглядає вітчизняний 
науковець Г.Л. Монастирський [4], визначено, що компанія перебуває на 
перехідному етапі старіння у поступове відновлення (рис. 1).  
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Таблиця 1 – Матриця SWOT-аналізу КФ «Стимул»   

 

 
Рисунок 1 – Життєвий цикл КФ «Стимул» 
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Підприємство перебуває на ринку вже 20 років. Як показав фінансово-
економічний аналіз, на етапі старіння фінансово-економічні характеристики 
діяльності компанії почали знижуватись. Провівши аналіз поведінки КФ 
«Стимул» на даному етапі, треба зазначити, що компанія шукала можливості 
збереження ринкових позицій, розвивала конкурентні переваги, зробивши 
акцент на середній та низький ціновий сегмент, модернізувала продукцію, 
удосконалювала систему управління якістю. В звязку з цим можна 
спостерігати поступовий підйом в етап відновлення, показники чистого 
прибутку і обсягів продажів за 2016-2018 рр в цілому мають схильність до 
зростання.  

Отже, на основі аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища 
підприємства рекомендовано відновлення життєвого циклу підприємства 
шляхом оновлення продукції у середньому ціновому сегменті.  

КФ «Стимул» працює в середньому і низькому ціновому сегменті і 
додержується стратегії диференційованого маркетингу. Це вид маркетингу, 
що розробляє різні маркетингові комплекси для різних споживчих сегментів, 
виходячи з їх відмінностей та особливостей потреб, що були покладені в 
основу сегментування ринку. Такий маркетинг застосовують фірми, які 
володіють достатніми потужностями, щоб обслуговувати увесь ринок, але 
розуміють, що на цьому ринку присутні різні споживачі і вони будуть 
купувати різні товари. Для внутрішнього ринку КФ «Стимул» передбачає 
застосування стратегії середніх цін на рівні, відповідному сприйняттю 
покупцями цінності товару, тобто ціна відповідає тому, скільки коштує товар 
насправді. Стратегія середніх цін застосовується тому, що підприємство не 
має можливості застосувати як стратегію високих цін (покупці дуже чутливі 
до ціни), так і стратегію низьких цін (покупці можуть сприйняти даний товар 
як низькоякісний; конкуренти здатні відповісти на низький рівень ціни 
зниженням своїх цін на аналогічні товари). Оскільки компанія зацікавлена в 
стабільності і збереженні сприятливого клімату для своєї діяльності на ринку 
і розглядає отримання прибутку як довгострокову політику, то така стратегія 
для неї є найбільш оптимальною. Ця стратегія не призводить до появи нового 
конкурента, не дозволяє «наживатися» за рахунок покупців і разом з тим дає 
можливість отримувати справедливий прибуток на вкладений капітал 
(близько 6-8% рентабельності). 

Зважаючи на те, що торговельні мережі, з якими співпрацює компанія, 
розташовані у різних регіонах України, де населення має різну купівельну 
спроможність, рекомендовано застосовувати ще один вид цінової стратегії – 
стратегію диференціації цін. Тобто, різні ціни для різних груп населення та 
різних районів. 

Пропонований бізнес-проект оновлення продукції  КФ «Стимул» не 
потребує масштабної маркетингової кампанії, оскільки розробляється на базі 
вже існуючої фірми, яка зарекомендувала себе на ринку.  

Висновки: У багатьох випадках маркетинговий блок, що включає 
дослідження ринку – це найбільш трудомістка частина бізнес-плану: ємність і 
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динаміка ринку, виявлення конкурентів, їх слабкі й сильні сторони, розробка 
стратегії конкуренції, аналіз можливих постачальників, розробка тактики 
діяльності на ринку: ціноутворення, способи продажів і просування товару, 
перспективи розвитку тощо. Водночас для започаткування бізнесу, або його 
диверсифікації, наприклад, шляхом оновлення асортименту продукції, 
маркетинговий блок бізнес-планування є його обов'язковим стартовим 
етапом. 
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В Україні мале підприємництво як самостійне соціально-економічне 
явище розвивається в складних умовах становлення ринкової економіки 
стикається з безліччю проблем. Водночас основними цілями економічної 
політики України залишається досягнення економічного зростання і повної 
зайнятості населення, що значною мірою пов'язане зі станом справ і 
перспективами розвитку малого підприємництва.[1]. 

Процес прийняття управлінських рішень в малому бізнесі важче 
стандартизувати й звести до обмеженого набору алгоритмів. В малому бізнесі 
рішення приймаються одноособово, за рівнем обґрунтування: вони інтуїтивні, 
базуються на здоровому глузді менеджера (досвіді, стажі, кваліфікації), 
професіональні. Водночас різні умови вимагають від підприємця різних 
підходів і методів розв'язання проблем, особливо що стосується асортименту 
продукції. Для прийняття обґрунтованого рішення підприємцю потрібно 
враховувати багато чинників, які взаємодіють між собою.  

Управління товарним асортиментом – невіддільна частина функціонування 
будь-якого сучасного підприємства. Оптимальний товарний асортимент дає 
змогу підтримувати конкурентоздатні позиції, фінансово-економічну діяльність 
підприємства та задовольняти потреби покупців. На сьогодні не існує єдиного 
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підходу до формування й управління товарним асортиментом, тому кожне 
підприємство самостійно застосовує найбільш ефективний та результативний 
підхід. Найбільш поширеним методам аналізу товарного асортименту притаманні 
не тільки переваги, але і недоліки. Тому для забезпечення максимальної 
ефективності аналізу асортименту необхідно вибрати ті з них, які найбільшою 
мірою враховують специфіку конкретної ситуації.  

До методів, що використовуються в малому бізнесі існують певні вимоги, 
тобто вони повинні: мати невелику трудомісткість, бути оперативними, 
розраховуватися в таблицях Ехсеl, не потребувати великого обсягу інформації та 
витрат коштів, вони мають мати практичний характер та легко впроваджуватися 
на підприємстві. Методи повинні допомагати моделювати свою власну 
економічну ситуацію, оптимізувати поведінку на ринку та створювати варіанти 
моделей з власними економічними показниками [2]. 

Доступними для менеджерів малого бізнесу є економіко-статистичні 
методи й методи математичного моделювання, що дозволяють (при певній 
підготовці менеджерів і наявності програмної підтримки) досить швидко 
обробляти й використовувати оперативну інформацію на практиці. 

Відомими прикладами застосування методів економіко-математичного 
моделювання у маркетингу для структурування й аналізу ринкової інформації 
є моделі життєвого циклу товару, моделі маркетингового комплексу 4р, 
матриця "Бостон консалтинг груп", SWOT-аналіз конкурентів, матриця 
визначення проблеми та ін.  

Товариство з обмеженою відповідальністю «Агроніка» є юридичною 
особою приватного права. Предметом діяльності Товариства є виготовлення 
сиропів та бакалії під ТМ «Здорова родина». Продукція реалізується на 
території України. Виробничі потужності розташовані в м. Кам'янське. 
Основною базою даних о асортименті продукції, засобами актуалізації 
інформації є бухгалтерська програма 1С, в якій значне місце займає облікова 
інформація, зокрема бухгалтерська. 

Підприємство протягом двох останніх роки забезпечує перевищення 
грошових надходжень над витратами, тобто є платоспроможним. 
Мінімальний запас безпеки збільшився з 47,8% до 51,3%.  

Для формування асортиментного портфеля продукції ТОВ «Агроніка», 
було проведено дослідження з використанням матриці БКГ та «ефект — 
випуск», рис. 1.  

Дослідження показало, що в асортиментному портфелі є як продукти, 
що приносять основний дохід товариству, так і нові види продукції які 
потрібно підтримувати для подальшого їх просування до споживачів. 

Матричні методи дозволяють підприємцю приймати більш зважені 
рішення при плануванні діяльності як тактичному так і оперативному 
періодах. Вони мають практичний характер  легко розраховуються в 
таблицях Ехсеl, добре піддаються візуалізації, не потребують великого обсягу 
інформації та витрат коштів. 
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А) Б) 
 

Рисунок 1- Інструменти планування товариства «Агроніка»: 
А) Матриця БКГ для тактичного рівня прогнозування, ЗТР –зростання темпів ринку,%;  

Б) Матриця «ефект-випуск» для оперативного рівня прогнозування 
 

Для подальшого прийняття рішення о формуванні асортименту було 
проведене маркетингове дослідження на споживчому ринку м. Дніпро, ціль 
якого – виявити споживачів продукції ТМ «Здорова родина» у місці Дніпро й 
фактори прийняття рішень при покупці (ціна, якість), а також основні 
джерела інформації о продукції ТОВ «Агроніка». 

Були проведені як кабінетні, так і польові дослідження. Дані 
кабінетного дослідження [3] свідчать, що ціна продуктів  чинник дуже 
важливий, особливо для незабезпечених людей, проте їх смак і якість 
залишаються настільки актуальними, що українському споживачу далеко не 
все одне, що споживати, навіть в умовах соціально-економічної кризи. 

Дія середньо забезпечених громадян натуральність, свіжість і 
екологічна чистота продукту, а також власні уявлення про гідність продукту 
відіграють важливішу роль, ніж для незабезпечених та малозабезпечених 
груп населення. У групі людей з достатком ближче до середньо - 
забезпечених з'являється новий важливий критерій, що визначає споживчий 
вибір: марка товару як гарант якості продукту. Критерії вибору в групі 
заможних зорієнтовані, в першу чергу, на сутнісні характеристики продукту 
(натуральність, і свіжість, екологічна чистота) і власні уявлення про його 
гідність. Опитування споживачів м. Дніпро проводилось за двома анкетами, 
одна із них дала уяву о споживачах, а друга — о відношенні споживачів до 
продукції ТМ «Здорова родина».  

Отже, типовим покупець продукції ТМ «Здорова родина»  є 
середньозабезпечена група споживачі, переважно жіночої статі (70% 
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опитуваних), що купують продукцію в мережі магазинів АТБ. У першу чергу 
при покупці для них є смак і якість продукції навіть в умовах соціально-
економічної кризи. Натуральність, свіжість і екологічна чистота продукту, а 
також власні уявлення про гідність продукту відіграють важливішу роль, ніж 
для незабезпечених та малозабезпечених груп населення. Основним 
джерелом інформації о продукції ТМ є власна інтуїція (69% опитуваних) та 
рекомендації друзів (26% опитуваних). 

Використання в діяльності товариства концепція мікс (marketing mix 
model) дає змогу підприємцю зосередитись на основних важливих елементах 
бізнесу. Приклад приведено на рисунку 2.  

Аналіз продажів з застосуванням «Воронки продажів» в поєднанні з 
моделями маркетингового комплексу 4р дає можливість оперативно вести 
облік, аналіз та планування продажів, клієнтською базою, здійснювати 
просування нових видів продукції та розв'язувати маркетингові питання. 

 
 

Рисунок 2 - Модель маркетингового комплексу 4р ТОВ «Агроніка» 
 
Для оптимізації ціни пропонується використовувати маржинальний аналіз, 

що дає змогу диферціювати ціни по регіонах України. Для реалізації відносно 
нової продукції «Ягідні джеми» пропонується розширити місце продажів та 
реалізувати їх через мережу магазинів Еко-лавка. Просувати продукції товариства 
через кулінарні шоу на телебаченні або через ІНТЕРНЕТ с подальшим 
використанням маркетингового просування «із вуст у вуста», дасть змогу 
розширити цільову аудиторію споживачів ТМ «Здорова родина». 

Висновки 
Розробка оптимального товарного асортименту підприємства, 

орієнтованого на ринковий попит, передбачає, по-перше, використання 
моделей і методів для дослідження попиту, а по-друге, використання методів 
обґрунтування номенклатури й структури асортименту на основі виявленого 
попиту. Методи апелюють до різних джерел конкурентоспроможності 
підприємства на ринку, використовують різні критерії оптимальності Методи, 
що розглянуті у статті враховують специфіку малого бізнесу й дають змогу 
приймати рішення по формуванню асортименту в сучасних умовах. 
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Перед усім аналіз ринку це комплекс дій, спрямованих на вивчення усіх 
факторів, умов, ситуацій, які впливають на стан і розвиток ринку, на зміни 
його обсягів, структури, масштабів. 

Аналіз ринку проводиться з метою одержання об’єктивної інформації 
про реальну ситуацію на ринку, виявлення та оцінки сили впливу основних 
чинників. У ході аналізу виявляють обсяги, структуру, широту і якість 
попиту, пропозиції за певний час та тенденції розвитку ринку, визначають 
ступінь збалансованості попиту і  пропозиції, встановлюють відхилення між 
цими категоріями. Особливе значення надається аналізу цін як основному 
факторові, що формує попит населення. Оцінюють розмір і структуру 
незадоволеного попиту, ступінь масовості попиту (як відношення кількості 
споживачів товарів (послуг) до загальної чисельності ймовірних споживачів). 

Переглядаючи багато інтернет ресурсів, які публікують статті щодо 
ринку електро та бензо інструменту, можна дійти висновку, що цей ринок не 
залежать від сезонів та користується однаковим попитом протягом року. Але, 
на відміну від цієї широко розповсюдженої думки, хочу закцентувати все ж 
на його сезонності.  

Електро інструмент як обширна категорія користується попитом 
протягом всього року. Але як що аналізувати глибше то можливо 
прослідкувати сезонність.  

Тому при реалізації електроінструменту потрібно проводити більш 
глибокий аналіз та вивчати більш детально які конкретні позиції будуть 
користуватися попитом в ту чи іншу пору року. Не можливо закупити якісь 
товар наприклад бітонозмішувачі та продавати їх цілий рік в однаковій 
кількості. Необхідно зрозуміти що попит на них знизиться в зимовий сезон і 
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недостачу цього попиту потрібно компенсувати наприклад бензопилами та 
снігоочистної техніки. 

Скажімо, бензопили купують починаючи з вересня по листопад, що 
можна прослідкувати за акційними сезонними пропозиціями всесвітньо 
відомих виробників, таких як Stihl та Husqvarna, а по весні починаються 
знижки на бензокоси. Також протягом осені та навесні дуже добре 
продаються автомийки (такі як Karcher). 

Так само як аналізується сезонність продажу товару, також критично 
важливо проводити аналіз попиту на той чи інший товар в залежності від 
регіону, в якому планується здійснювати продаж. 

Регіони дуже відрізняються розташуванням, кількістю населення, 
купівельною спроможністю населення, наявністю корисних копалин, ліси 
тощо. 

На приклад в Житомирському регіоні зосереджено багато 
каменедобувних та деревообробних підприємств. От же для задоволення їх 
потреб потрібно закуповувати товар який задовольнить попит саме цього 
ринку. Це деревообробні станки, бензопили(багато лісгоспів), потужні кутові 
шліф машини для різки каміння. Ще потрібно враховувати кількість місць 
дистрибуції інструменту, це дуже залежить від регіону. У великих містах 
буває декілька представників певного товару. Зростає конкурентність, тому 
буває краще обрати більш ексклюзивний товар.  

Після проведення детального аналізу та збору даних, можливо буде 
прогнозувати закупівлю та подальший збут товарів для забезпечення 
найбільшого задоволення потреб споживачів кожного з регіонів, відповідно 
до сезонів року. 

Прогнозування є одним із найскладніших завдань управлінської 
діяльності, тому потрібно враховувати всі чинники які можуть впливати на 
формування стратегії планування попиту. 

Технологічні інновації прискорюють попит на елестро та бензо 
інструмент, такі як будівельники, сантехніки,та деревообробні компанії є 
основними кінцевими споживачами електроінструментів на ринку. На відміну 
від користувачів, торговці очікують більшої точності, зручність і 
продуктивність від їх електроінструментів. Таким чином або значне зниження 
продуктивності електроінструментів, або наявність технологічно досконалих 
електроінструментів призводить до того, що попит на електроінструменти у 
торговців замінює їх, що буде стимулювати зростання ринку 
електроінструментів. 

Цілі дослідження ринку електроінструментів: 
1. Проаналізувати споживання електроінструментів (вартість і 

обсяг), тип продукту та додатки, дані історії з 2017 до 2019 року та прогноз до 
2023 року. 

2. Зрозуміти структуру ринку електроінструментів шляхом 
визначення його різноманітних під сегменті. 
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3. Орієнтований на ключових виробників електро та бензо 
інструментів, щоб визначити, описати і проаналізувати обсяг продажів, 
вартість, частку на ринку, конкурентне середовище на ринку, SWOT-аналіз та 
плани розвитку на найближчі кілька років. 

4. Аналіз ринку з урахуванням індивідуальних тенденцій зростання, 
майбутніх перспектив і їх вкладу в загальний ринок. 

5. Поділитися детальною інформацією про ключові фактори, що 
впливають на зростання ринку (Потенціал зростання, Можливості, Драйвери, 
Галузеві виклики і ризики). 

6. Аналізувати конкурентні розробки, такі як розширення, угоди, 
запуск нових продуктів і придбання на ринку. 

7. Стратегічно профілювати ключових гравців і всебічно аналізувати 
їх стратегії зростання. 

Звіт про дослідження ринку електроінструментів допоможе визначити 
нові можливості зростання і розробити унікальні стратегії зростання, надавши 
всебічний аналіз конкурентного середовища ринку електроінструментів і 
надавши інформацію про продукти, які пропонують компанії. 
 
 
 
 

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯМ ПЕРСОНАЛУ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 

Магістрант  С.В. Натина 
Керівник - доц., канд. екон. наук О.В. Каут 

Національна металургійна академія України 
Інститут інтегрованих форм навчання 

м. Дніпро, Україна 
 

Персонал підприємства є його ключовим ресурсом. Загальна 
ефективність і керованість організації безпосередньо залежить від 
професійно-ділових і особистісних характеристик працюючих в ній фахівців. 
Які б не були прекрасні ідеї, новітні технології, сприятливі зовнішні умови, 
без добре підготовленого персоналу високої ефективності роботи домогтися 
неможливо. Вкладення в людські ресурси і кадрову роботу стають 
довгостроковим фактором конкурентоспроможності і виживання фірми [1]. 

Таким чином, варто відзначити, що підприємства повинні вкладати 
кошти у розвиток свого персоналу, який має відповідати умовам 
конкурентного середовища, які постійно підвищують вимоги до підготовки 
фахівців, що працюють на підприємстві. 

Розглядаючи причини низької ефективності підприємницької діяльності, 
потрібно більше уваги приділяти необхідності підготовки і перепідготовки кадрів 
підприємницької сфери. В умовах швидкого «морального старіння знань і 
навичок» керівнику необхідно періодично підвищувати кваліфікацію, так як на 
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ринку майже повна зміна товарної продукції відбувається з періодичністю 1 раз в 7 
років, а на мікрорівні (рівні підприємств) за цей період відбувається майже повне 
оновлення технічного потенціалу [2]. 

Розвиток персоналу підприємства може відбуватися за рахунок різних 
видів робіт, що можуть проводитися як менеджерами та вищим керівництвом 
компанії, так і запрошеними тренерами, коучами та фахівцями з різних сфер. 
На сьогоднішній день це є актуальним питанням, оскільки розвиток 
персоналу допоможе компанії підвищити продуктивність праці, знизити 
плинність кадрів і адаптувати їх до швидко мінливих умов роботи. Проте, 
важливо правильно організувати процес навчання, обрати один з методів 
розвитку персоналу, який буде підходити саме для тієї компаній з 
урахуванням всіх особливостей, в якій вони будуть застосовуватися. 

Розвиток персоналу дозволяє підвищити адаптивність співробітників до 
актуальних тенденцій бізнесу і сформувати націленість на розвиток галузі, в якій 
вони задіяні. Застосування ефективних методик навчання і розвитку працівників 
допомагає організації «створювати» власних фахівців. Для досягнення бажаного 
результату необхідно керуватися такими принципами [2]: 

- послідовність і цілісність системи розвитку фахівців; 
- адаптивність форм і способів розвитку; 
- стимулювання співробітників (як матеріального, так і 

нематеріального). 
Програма розвитку повинна розроблятися з урахуванням реальних 

можливостей компанії, адже саме від них залежить вибір форм і методів 
навчання. 

На сьогоднішній день найбільш поширеним є такі методи [3]: 
- навчання під час роботи; 
- наставництво; 
- курси, семінари, майстер-класи, проведені поза робочою обстановкою 

із залученням сторонніх фахівців; 
- аудіо- та відеокурси; 
- ротація фахівців; 
Використовується при перекладі співробітника на іншу посаду з метою 

отримання ним додаткової професійної кваліфікації, придбання нового 
досвіду. Ротація може використовуватися як засіб мотивації. Тривалість 
переведення працівника на нове місце роботи може тривати від кількох днів 
до кількох місяців. 

- обмін знаннями, що проводиться всередині компанії; 
- делегування повноважень; 
- ділові та рольові ігри. 
Для досягнення гідних результатів слід віддавати перевагу 

комплексному підходу: комбінувати різні методики, що враховують 
особливості аудиторії. 

Наприклад, для розвитку прикладних навичок найкраще поєднувати 
майстер-класи, проведені із залученням компетентних фахівців, і відеокурси, 
які допоможуть закріпити отримані знання. 
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Для підвищення професійних якостей співробітників відділів реклами, 
продажів і розвитку найкраще підходять профільні конференції, творчі 
конкурси. Нестандартні методики навчання якнайкраще підійдуть для 
підвищення професійного рівня топ-менеджменту. Нетрадиційні тренінги, 
театральні постановки, метафоричні ігри та інші нетипові методи навчання 
сприятимуть кар'єрного та особистого росту навіть найдосвідченіших і 
компетентних управлінців. Схема розвитку персоналу повинна бути 
послідовною і структурованою (складатися з окремих модулів). Це допоможе 
співробітникам розібратися в задачах, які постануть перед ними на кожному з 
етапів підготовки, освоїти необхідні навички і знання, необхідні для їх 
вирішення [4]. 

Щоб досягти цілей по досягненню нового рівня професіоналізму серед 
співробітників, поставлених керівництвом компанії, не можна обмежуватися 
одним лише створенням програми навчання. Щоб зацікавити персонал в 
підвищенні рівня професійних знань, необхідно правильно вибудувати 
систему заохочень. Це необхідно зробити через те, що для більшості 
співробітників сам процес навчання не є основною мотивацією, а при її 
відсутності всіх зусиль можуть виявитися марними [2]. 

В якості основного стимулу до розвитку фахівця можна 
використовувати результати, яких він зможе досягти в міру освоєння нових 
знань і залучення в нову діяльність. 

Мотивація співробітників до навчання також має розглядатися як метод 
розвитку персоналу. Всі фактори, які можуть вплинути на рівень мотивації 
співробітників (як негативно, так і позитивно) можна поділити на три групи [3]: 

- індивідуальні - схильність до навчання, загальний рівень активності, 
- зацікавленість у розвитку; 
- демографічні - з віком працівники намагаються не «розпорошуватися» 

і вважають за краще глибоке занурення в сферу застосування своїх 
професійних навичок; 

- ситуаційні. 
На перші дві групи вплинути практично неможливо, в той час як 

ситуаційні фактори піддаються регулюванню. До ситуаційних факторів 
відносять [5]: 

- матеріальну зацікавленість - відсутність або наявність матеріальних 
стимулів, що спонукають до навчання і роботи над собою; 

- стресові ситуації (відсутність стресових чинників підвищує здатності і 
прагнення до навчання, а їх наявність - знижує); 

- нематеріальне спонукання (підвищення авторитету і почуття власної 
значущості працівника, визнання його заслуг); 

- загальний рівень організаційної культури в організації. 
Крім того, варто зазначити, що навчання може бути як індивідуальним, 

так і груповим, тобто за участі певної визначеної кількості осіб. 
Втрата співробітників може мати серйозні наслідки для організації, для 

морального духу її службовців, продуктивності і прибутку. Процес пошуку 



Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
18 грудня 2019 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 268

нових відповідних кандидатур через спеціальні агентства і фірми може 
обійтися вам дуже дорого. 

Важливим аспектом роботи з персоналом є збереження найбільш 
важливих фахівців у компанії. Це може досягатися декількома методами, 
проте найважливішою умовою для цього є створення такої атмосфери та 
можливостей для розвитку всередині компанії, аби працівники самі 
проявляли бажання працювати на благо компанії. 

Закріплення кращих співробітників на фірмі - це ключ до швидкого 
зростання будь-якого підприємства. Не всі співробітники мають однакові цінності 
в фірмі. Певна плинність кадрів нормальне явище в будь-якій компанії. Але для 
малого або середнього підприємства може стати катастрофою звільнення цінного 
співробітника, який обіймав ключову посаду [4]. 

Висновки: 
1. На сьогоднішній день власники компаній приходять до висновку, що 

люди є найголовнішим ресурсом будь-якої організації. Саме потреба у 
компетентних професійних співробітниках стимулює постійний розвиток 
напрямків діяльності з персоналом та механізмів розвитку і збереження 
працівників компаній. 

2. Важливим аспектом є постійний розвиток персоналу підприємства, що є 
важливою складовою роботи будь-якою НR-служби і може здійснюватися у 
різних напрямках (як на робочому місці, так і поза ним; з використанням 
запрошених фахівців чи за рахунок власних спеціалістів тощо). Крім того, 
особлива увага має приділятися збереженню ключових фахівців у компанії. 
Цей процес має бути безперервним та направленим на створення таких умов 
на підприємстві, за яких працівники будуть повністю задоволені своїм 
становищем. 
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Промисловість є однією із базових галузей економіки України, що 
забезпечує основні потреби споживачів. Промислові підприємства є 
суб’єктами господарювання, що діють у встановленому порядку та створені 
для виготовлення продукції промислового характеру з метою задоволення 
потреб споживачів і отримання прибутку. Враховуючи сучасний політичний 
та економічний стани, та їх вплив на діяльність підприємств, актуальними є 
розробка та впровадження заходів, що сприятимуть трансформації та 
відновленню вітчизняної економіки. 

Так, досліджуючи аналіз сучасного стану промисловості України, 
О.Ходякова [1] визначає ключовими як заходи поновлення індустріального 
потенціалу країни, так і її конкурентні переваги: 

- потужна сировинна база. Україна займає одне з лідируючих місць у 
світі по запасах залізної й марганцевої руди (близько 15-17 % 
загальносвітових запасів), вугілля (у тому числі коксівного); 

- вигідне географічне положення. Наявність у безпосередній близькості 
ринків ЄС і СНД; 

- мінімальна кількість витрат на вже визначену оплату праці у системі 
вартості, яку визначено на виробництво промислової продукції; 

- величезний нереалізований потенціал внутрішнього попиту на 
продукцію промисловості. 

Діяльність промислових підприємств характеризують відповідні 
показники, серед яких кількість нових замовлень від клієнтів підприємства на 
виробництво певної продукції за різним типами діяльності, що, враховуючи обсяг 
іноземних замовлень, ілюструє ступінь залучення промисловості до 
міжнародного ринку. Таким чином, актуальним є впровадження заходів та 
методів підвищення ефективності діяльності підприємства з метою здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності, що актуалізується в сучасних умовах. 

Функціонування підприємств та їх діяльність на міжнародному ринку 
визначається показником ефективності виробництва, що містить низку 
показників та напрямів. О.В. Шляга та М.В. Гальцев визначили критерій зі 
ступеню ефективності для виробництва у макроекономічному плані. Цей 
критерій допомагає побачити ріст продуктивності стосовно суспільної праці, 
що відображається через групи показників: узагальнюючі показники 
економічної ефективності виробництва, ефективності використання живої 
праці, основних виробничих фондів, матеріальних ресурсів, фінансових 
коштів, показники якості продукції [2]. 
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Досліджуючи шляхи підвищення ефективності діяльності підприємств 
машинобудування, О.Є. Соколов [3] зазначає, що до основних факторів 
забезпечення ефективності діяльності машинобудівних підприємств у сучасних 
умовах господарювання належать: диверсифікація виробництва, забезпечення 
платоспроможності та фінансової стійкості підприємства, стратегічне 
інвестування, діагностика збалансованої системи стратегічних показників 
діяльності підприємства, ефективне управління активами підприємства, 
раціональний розподіл та використання ресурсів підприємства відповідно до 
завдань його бізнес-плану та ін., а також ефективний маркетинг, який забезпечує 
стабільність ринкових позицій підприємства не тільки у короткостроковій, але й у 
довгостроковій перспективі. 

У сучасних умовах більшість підприємств не повною мірою використовує 
маркетинговий потенціал, що обумовлено відсутністю розуміння його ролі та 
необхідністю розробки дієвого механізму управління маркетинговим 
потенціалом підприємства, можливість оцінки з метою максимального 
задоволення інтересів груп відповідних користувачів, формування стратегічних 
напрямів діяльності, прийняття управлінських рішень на мікрорівні. 

Таким чином, сукупність ресурсів підприємства визначає можливі 
досягнення цілей потенціалу підприємства, багатоаспектні складові, що містить 
як матеріальні, так і нематеріальні активи, які забезпечують ефективність 
діяльності підприємства. 

Маркетинговий потенціал підприємства формують низка факторів, які в 
загальному визначають реальні можливості формування 
конкурентоспроможності промислового підприємства на ринку. У цілому до 
елементів потенціалу підприємства можна зарахувати усе, що пов’язане з його 
функціонуванням і розвитком. Він означає низку людських знань та навичок, які 
працівники отримали під час роботи на підприємстві та в цілому, їхня внутрішня 
готовність до плідної спільної діяльності разом з іншими членами підприємства, а 
також матеріальних тобто це активи, які будуть відображатися у балансі компанії: 
прямі і оборотні засоби, інвестиції та нематеріальні ресурси [4]. 

Вивчаючи маркетинговий потенціал у системі управління аграрними 
підприємствами, В.В. Кучер та О.В. Кучер [5] зазначають, що найважливішим 
елементом підприємницької діяльності в сільськогосподарських підприємствах є 
маркетинг, який є засобом, що забезпечує ділову активність, стабільність, 
конкурентоспроможність і ефективність роботи сільськогосподарського 
підприємства. Потенціал маркетингу характеризує можливість застосування 
різноманітних маркетингових ресурсів та має бути інтегральною 
характеристикою ресурсного забезпечення підприємства. 

В цілому, одним з основних завдань промислових підприємств є 
розширення його ринкової частки за рахунок розвитку та ефективного 
використання маркетингового потенціалу, що передбачає комплекс заходів, 
зокрема, побудову маркетингової системи підприємства, визначення можливих 
ризиків, загроз та розробку заходів щодо їх уникнення або мінімізації, проведення 
маркетингових досліджень, прийняття на їх основі управлінських рішень. 
Вочевидь, формування маркетингового потенціалу промислового підприємства 
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потребує наявності оціночних параметрів щодо маркетингової системи, що в 
подальшому ідентифікує напрями її діяльності та розвитку. 

Вивчаючи особливості оцінки маркетингового потенціалу підприємства, 
В.М. Божко [6] пропонує такі кроки: 

- початковий, що передбачає визначення мети і завдань аналізу, під час 
якого обумовлюються вимоги до вхідної та вихідної інформації, формується 
послідовність і обираються оціночні показники маркетингового потенціалу і 
методи їх розрахунку; 

- розрахунково-аналітичний крок передбачає виконання розрахункових 
операцій і формування кількісних та якісних показників стосовно головних 
складових маркетингового потенціалу, їх роль в системі, сила впливу на кінцевий 
результат роботи підприємства, факторів та тенденцій зовнішнього середовища в 
контексті впливу на маркетинговий потенціал підприємства та резервів у 
стратегічній перспективі; 

- заключний крок оцінки маркетингового потенціалу підприємства означає 
підсумок дослідження, на основі якого визначають головні цілі та напрямки, 
перспективи та пріоритети стосовно формування та управління маркетинговим 
потенціалом компанії , тобто відбувається формування стратегічного напрямку 
для розвитку маркетингової системи самого підприємства. 

Індикатори оцінки елементів маркетингового потенціалу є основою для 
формування оптимальної стратегії розвитку всього підприємства. Проте досі 
залишається невирішеною проблема математичного інструментарію методичного 
забезпечення оцінки маркетингового потенціалу підприємства. В цілому для 
вирішення маркетингових завдань доцільно використовувати економіко-
управлінський аналіз; лінійне програмування як математичний метод для вибору 
оптимального рішення при формуванні асортименту продукції; методи теорії 
масового обслуговування при формуванні графіків поставок товарів; теорію 
зв’язку як метод отримання інформації про процеси, що виходять за межі 
встановлених параметрів; методи теорії ймовірності, що допомагають прийняти 
рішення при найбільш ймовірному розвитку подій, та ін. 

Оцінка маркетингового потенціалу є одним із ключових аспектів у 
формуванні стратегії діяльності промислових підприємств та прийнятті ними 
управлінських рішень. В цілому, маркетинговий потенціал підприємства містить 
всі наявні маркетингові ресурси, резерви та можливості щодо їх використання для 
забезпечення постійної конкурентоспроможності промислового підприємства на 
основі проведення ефективних маркетингових заходів щодо дослідження 
кон’юнктури ринку й розширення товарної, цінової і збутової політики, а також 
розробки стратегій щодо поведінки товару, конкурентів і споживачів на ринку. 
Відповідно, основними складовими маркетингового потенціалу промислового 
підприємства є внутрішнє (товарна та цінова політика, збутова система, 
механізми просування товару, організаційна структура, рівень 
конкурентоспроможності, інформаційна система, кадрова політика, 
комунікаційна діяльність тощо) та зовнішнє (частка ринку, характеристика ринку, 
конкуренти, взаємозв’язки зі споживачами та ін.) середовище. 
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Висновки: 
1. Виявлено, що до факторів, які впливають на маркетинговий потенціал 

промислового підприємства, належать: рівень кваліфікації та досвід персоналу 
(маркетологів), рівень співвідношення ціна/якість, частка ринку, відомість 
торгової марки, оптимальний асортимент, лояльні споживачі, рівень 
обслуговування, власна збутова мережа, виважена цінова політика, імідж 
підприємства, маркетингова інформаційна система, партнерські відносини з 
посередниками і постачальниками. 

2. Розробка ефективної системи комплексної оцінки маркетингового 
потенціалу на промислових підприємствах дозволить підвищити ефективність 
виробництва та реалізації, посилити ефективність управління, покращити якість і 
конкурентоздатність продукції, прискорити науково-технічний розвиток 
підприємства та збільшити продуктивність праці. 
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Підприємства та організації однієї сфери діяльності, в більшості 
випадків, мають однакове устаткування, використовують однотипні 
технології і методи роботи, знаходяться в однаковій ситуації. Але, 
незважаючи на це, вони сильно відрізняються один від одного. Одні 
відчувають успіх, а інші зазнають збитків, не витримують ринкової 
конкуренції. 
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Хоч би якими були погляди на управління мотивацією персоналу, 
оплата праці працюючих грає важливу роль в залученні, мотивації і 
збереження робочої сили. Відповідно, головну роль системи оплати виконує 
мотивація. 

Одним з важливих чинників, що впливає на витрати і на результативну 
роботу співробітників є оплата праці персоналу. У зв'язку з цим, більшість 
компаній намагаються формувати систему оплати таким чином, щоб вона 
зберігала витрати на персонал в рамках певних показників, сприяла 
мотивування і управління діями працівників для досягнення ними цілей 
підприємства. 

Зміна соціальної структури суспільства, утворення нових соціальних 
верств суттєво впливають на формування, стан і реалізацію його трудового 
потенціалу. Змінився характер міжособистісних відносин у процесі праці, 
сучасна система мотивації та стимулювання праці формують трудовий 
потенціал організації. 

В даний час в Україні відбуваються дуже значимі зміни в системі 
зацікавленості працівників до праці. Особливу значущість на підприємствах 
набувають питання мотивації і стимулювання праці, адже від наявності 
ефективної системи мотивації та стимулювання праці залежить підвищення 
творчої продуктивності персоналу. 

Більшість організацій постійно проводять експерименти: змінюють 
співвідношення основної та додаткової заробітної плати, набір соціальних 
пільг, умови преміювання, вводять різні форми морального заохочення. 
Проводячи ці заходи, вони усвідомлюють, що основним завданням мотивації 
праці є відповідність системи стимулів мотивами праці працівника. 

Але в більшості випадків в організаціях не вивчається думка 
співробітників про достатність і цінності наявних мотивацій праці, про 
ступінь втілення цих мотивів. 

Тому вивчення стимулювання і мотивації персоналу в рамках 
формування трудового потенціалу організації в даний час набуває високу 
актуальність, так як саме від зацікавленості працівників залежатиме успіх і 
значимість підприємства при завоюванні лідируючих позицій на ринку. 

У економічній літературі є безліч визначень мотивації, які розкривають 
її сутність із різних сторін. Ефективність праці за інших рівних умов 
визначається особистим відношенням людини до праці, її трудовою 
поведінкою. У свою чергу трудова поведінка визначається впливом багатьох 
факторів, що діють з різною силою в різних напрямках. 

У загальному розумінні мотивація – це сукупність рушійних сил, що 
стимулюють людину до виконання визначених дій. Ці сили можуть мати як 
зовнішнє, так і внутрішнє походження і змушувати людину свідомо або 
несвідомо робити ті або інші вчинки [1]. 

Відношення до праці характеризується прагненням (або відсутністю 
прагнення) людини максимально виявляти свої фізичні та духовні сили, 
використовувати свій досвід і знання, здібності досягнення визначених 
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кількісних і якісних результатів праці. Воно виявляється в поведінці, 
мотивації й оцінці праці. 

Трудова поведінка – це зовнішній, прояв відношення до праці, а 
мотивація й оцінка – внутрішній. 

Залежно від поведінки людини, мотивація – це процес свідомого вибору 
їм того або іншого типу дій, обумовлених комплексним впливом зовнішніх і 
внутрішніх факторів (відповідно стимулів і мотивів). 

В управлінні, мотивація – це функція керівництва, що полягає у 
формуванні в працівників стимулів до праці (спонукати їх працювати з 
повною віддачею), а також у довгостроковому впливі на працівника з метою 
зміни по заданих параметрах структури його ціннісних орієнтацій та 
інтересів, формування відповідного мотиваційного ядра і розвитку на цій 
основі трудового потенціалу. 

Сутність теорій мотивації полягає в тому, що людина, усвідомлюючи 
завдання, що ставляться перед нею, і знаючи ту винагороду, яку вона може 
одержати за їхнє вирішення, зіставляє це зі своїми потребами, можливостями 
і здійснює певну діяльність. 

Розмаїття поглядів підтверджує, що мотивація – це складний процес, 
ефективність якого оцінюється за результатами діяльності підприємства. 

Основні завдання мотивації: формування в кожного співробітника 
розуміння сутності і значення мотивації в процесі праці; навчання персоналу і 
керівного складу психологічним основам внутрішньофірмового спілкування; 
формування в кожного керівника демократичних підходів до керування 
персоналом з використанням сучасних методів мотивації. Для вирішення цих 
завдань необхідний аналіз: процесу мотивації в організаціях; індивідуальної і 
групової мотивації;  змін, що відбуваються в мотивації діяльності людини при 
переході до ринкових відносин [2]. 

Мотивація як основна функція менеджменту пов’язана з процесом 
спонукання себе та інших людей до діяльності шляхом формування мотивів 
поведінки для досягнення особистих цілей і цілей організації. 

Зміст функції мотивації полягає у визначенні потреб персоналу та 
забезпеченні їх задоволення в організації; розробленні систем винагороди за 
роботу, що виконується; застосуванні різноманітних форм оплати праці; 
використання стимулів ефективної взаємодії працівників у колективах і на 
підприємстві загалом [3]. 

За допомогою мотивації керівництво підприємства може вирішувати 
такі завдання:  залучення й утримання в організації кращих спецiалiстiв;  
визнання дiяльностi працiвникiв, якi досягли значних результатiв, з метою 
подальшого стимулювання їх творчої активності; демонстрація ставлення 
керівництва до високих результатів праці; популяризація результатiв працi 
кращих працiвникiв; застосування рiзноманiтних форм визнання заслуг; 
покращення морально-психологiчного стану працiвникiв через вiдповiдну 
форму визнання; забезпечення підвищення трудової активності колективу 
підприємства. 
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Найбільш важливим фактором ефективної роботи підприємства є 
висококваліфікований персонал. Кваліфікація працівника і ефективність його 
праці безперервно пов'язані: чим вища кваліфікація, тим вища продуктивність 
праці. У ТОВ «Колесоффнет» підвищення кваліфікації персоналу - 
удосконалення теоретичних знань та практичних навичок з метою 
підвищення продуктивності праці, виручки, професійної майстерності 
працівників. У компанії практикується безперервна система професійного 
навчання працівників. Мотивація співробітників до праці нерозривно 
пов'язана з розвитком організаційного клімату: від пасивно-безособистісного 
типу до активно-особистісного, сприятливому якнайповнішої реалізації 
можливостей співробітника. 

Основним механізмом матеріальної мотивації в компанії 
«Колесоффнет» є виплата премій, що передбачає одноразову видачу 
працівникові певної грошової суми. Працівник отримує премію при 
досягненням ним більш високих успіхів у праці в порівнянні з іншими 
співробітниками. Заробітна плата в ТОВ «Колесоффнет» складається з 
наступних компонентів: тариф (оклади); премія; доплати, передбачені 
законодавством України про працю; премія за результатами роботи відділень.  

В ТОВ «Колесоффнет» також розвинена система моральних заохочень - 
оголошення подяки за успішне виконання співробітником поставлених перед 
ним завдань. Керівники ТОВ «Колесоффнет» вважають, що моральне 
стимулювання іноді діють ефективніше, ніж матеріальне 

При оцінці параметрів системи мотивації важливим фактором є оцінка 
сприйняття співробітниками рівня ефективності дії керівництва в області 
управління мотивацією персоналу.  У зв'язку з цим, серед працівників було 
проведено опитування. За результатами даного опитування з'ясувалося, що 
рівень невдоволення діями керівництва досить високий: заходи щодо 
підвищення мотивації не є коректними, або взагалі не робляться, так 
вважають 46% опитаних.  Успішними дії керівництва вважають лише 17% 
співробітників. За результатами опитування, найбільш дієвими методами 
управління мотивацією співробітники вважають: підвищення заробітної 
плати (81% співробітників), заходи по згуртуванню колективу (54%), 
поліпшення умов праці (44%) і створення можливостей кар'єрного росту. 
Можемо зробити висновок, що основним мотивуючим фактором 
співробітників ТОВ «Колесоффнет» є підвищення оплати праці 

Можна визначити основні недоліки в системі управління мотивацією 
персоналу ТОВ «Колесоффнет». До них відносяться: невдоволення персоналу 
оплатою праці і відсутність згуртованості колективу, і відповідно, 
формування несприятливого психологічного клімату 

Розділивши заробітну плату на кілька частин, можна підвищити 
мотивацію і приносити організації більший прибуток. 

Впровадження ефективної системи матеріальної мотивації є 
ефективним, якщо розроблений алгоритм видачі премій і працівники чітко 
уявляють взаємозв'язок між виконану ними роботою і видачі премії за 
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результати праці. З проаналізованих нами даних видно, що працівники 
зацікавлені в цьому. Запропоновані заходи щодо вдосконалення управління 
мотивацією персоналу дозволять збільшити частку зацікавлених 
співробітників результатами своєї роботи. 

Висновки:  
В роботі були розроблені такі заходи: вдосконалення преміальної 

системи; формування сприятливого клімату в колективі. Таким чином, 
запропоновані заходи щодо вдосконалення управління мотивацією персоналу 
дозволять збільшити частку зацікавлених співробітників результатами своєї 
роботи.  Практична значимість даної роботи полягає в розробці заходів для 
вдосконалення управління мотивацією праці персоналу ТОВ «Колесоффнет». 
Отримані результати можуть бути застосовано в ТОВ «Колесоффнет» в 
практичній діяльності. 

Посилання 
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Механізм управління – це спосіб організації управління підприємством 
з притаманними йому формами, методами, засобами, що відповідають кожній 
історичній епосі і кожному соціально-економічному устрою. В літературі 
частіше за все представлені наступні види механізму управління: фінансовий 
механізм, економічний механізм, мотиваційний механізм, організаційний 



Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
18 грудня 2019 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 277

механізм, механізм продуктивності праці тощо. Мотиваційний механізм 
економічна енциклопедія трактує як сукупність зовнішніх і внутрішніх умов, 
які зацікавлюють колектив у здійсненні певної економічної діяльності з 
метою задоволення потреб і реалізації інтересів, складовими елементами 
якого є цілі, стратегія, організаційна структура управління, функції 
управління та технологія управління [1]. Будь-який мотиваційний механізм 
забезпечує перетворення набору факторів, принципів, стимулів, мотивів, 
ціннісних орієнтацій, сподівань, поведінкових реакцій з лінійного 
дискретного стану у замкнутий, постійно повторювальний процес. У 
структурному відношенні мотиваційний механізм включає фінансово-
економічні методи і важелі, певну структуру відповідальних працівників, 
норми і правила стимулювання, періодичність проведення оцінки 
здійснюваних заходів тощо.  

Порівняння галузевих моделей мотиваційного механізму виявляє певні 
особливості (табл. 1). Модель мотивації працівників промислового 
підприємства має реалізовувати цілі підприємства шляхом забезпечення 
цілеспрямованого, систематизованого впливу керівництва підприємства на 
рівень якості виконання працівниками своїх професійних обов'язків шляхом 
застосування цільових угод із визначенням цілей підприємства, структурного 
підрозділу і окремого працівника; за виконання доручених завдань і 
реалізацію визначених цілей гарантується винагорода. Після оцінки 
відповідності цілей окремого працівника цілям структурного підрозділу, яким 
він керує, і цілям підприємства загалом, проводиться аналіз і оцінка якості 
виконання працівниками покладених на них функцій. 

Механізм мотивації працівників металургійних підприємств передбачає 
використання, на рівні окремої галузі, комплексних заходів мотивування: 
матеріального, морального та соціального характеру. На рівні окремого 
підприємства передбачається однакове використання, в якості основного 
механізму мотивації персоналу, встановлення взаємозв'язку між цілями 
підприємства, цілями його структурних підрозділів і цілями окремих 
працівників підприємства та тісної взаємозалежності розміру винагороди 
працівника підприємства від результативності та продуктивності його праці.  

Механізм мотивації праці персоналу металургійного підприємства 
здебільшого базується на моніторингу та забезпеченні рівноваги між 
результатами праці і винагородою працівника, колективу та власника. 
Вітчизняні металургійні підприємства при виборі методів мотивації 
орієнтуються переважно на результативність праці, і при цьому майже 
ігнорують якість роботи, професійну майстерність та кваліфікацію робітника. 
Мотиваційний механізм обмежений економічним впливом на персонал, а 
методи нематеріального стимулювання  праці є лише додатковим 
інструментом. Також не задіяні методи участі в прибутках, опціони на 
купівлю акцій, винагороди за ефективну діяльність, індивідуальне 
заохочення.  
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Таблиця 1  – Характерні особливості організаційного механізму 
мотивації праці персоналу вітчизняних промислових підприємств 

[2, сс.242-243] 
Галузь  Особливість мотиваційної моделі  Джерело  

Металургійні 
підприємства 

-використання мотиваційного 
моніторингу; 
- вивчення потреб, інтересів та 
мотиваційної спрямованості працівників 
підприємства; 
- винагорода, пов'язана з результатами 
праці працівника і підприємства; 
- комплексне використання економічних і 
неекономічних засобів мотивації 

І.О.Щукін,  
Т.С. Морщенок 

Вугледобувні 
підприємства  

- мотивування працівників через потреби 
та комплексний підхід до встановлення 
причинно-наслідкових зв'язків; 
- звязаність цілей підприємства та 
персоналу; 
- використання матеріальних і 
нематеріальних методів мотивування 

З.Б. Живко 

Машино-
будівні 

підприємства 

- заробітна плата залежить від 
результатів діяльності підприємства; 
- головні важелі мотиваційного 
механізму: стимули та мотиви 
матеріальні, економічні, соціальні, 
трудові, психологічні потреби та системи 
оцінки і моніторингу; 
- враховуються потреби персоналу та 
інтереси підприємства 

О.А. Харун 

Промислові 
підприємства  

- застосування на підприємстві цільових 
угод із визначенням цілей підприємства, 
підрозділу, працівника; 
- реалізація цілей підприємства = 
винагорода; 
- методи мотивування (матеріальні і 
моральні) обираються після оцінки 
відповідності цілей підприємства і 
підрозділу 

Г.Кіндерман 

 

Водночас підприємства-лідери металургійної галузі намагаються 
впроваджувати заходи щодо його удосконалення в напрямку індивідуалізації 
трудової мотивації, впровадження прогресивних методів оцінки  результатів 
та якості праці персоналу в процесі преміювання.  Серед таких – ПАТ 
«Інтерпайп НТЗ». На підприємстві завершився процес оновлення описів і 
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оцінки всіх посад за методикою Hey Group. Грейдинг (від grading – 
класифікація, сортування, упорядкування) – угруповання посад за визначеними 
підставами (визначення «питомої ваги посад») і розподіл їх в ієрархічній 
структурі відповідно до їх цінністі для організації з метою побудови системи 
мотивації. Суть грейдингу полягає в зіставленні внутрішньої значущості посад 
для організації (внутрішня цінність) з цінністю цієї діяльності на ринку 
(зовнішня цінність). Запровадження грейдової системи оплати праці передбачає: 
оцінку посад; визначення цінності посад; установлення міжкваліфікаційних 
співвідношень для кожного грейду; встановлення мінімального посадового 
окладу для кожного грейду. Система ґрейдів є свого роду корпоративним 
«табелем про ранги», в якому кожному кластеру (ґрейду) посад відповідає свій 
рівень заробітної плати. Ґрейдинг – це метод створення універсальної ієрархії 
посад (рангів) для всього персоналу компанії; система оцінки, що дозволяє 
визначити прийнятні для всіх працівників рівні компенсації на основі 
зіставлення відносної цінності для компанії різних ділянок роботи (посад). 
Процедуру грейдування слід розглядати як практичний інструмент, який дає 
змогу повніше врахувати індивідуальні потреби підприємства у диференціації 
постійної частини заробітної плати. Головною перевагою системи ґрейдинга є 
переклад нематеріального показника «цінність роботи співробітника» в 
грошовий еквівалент.  

Ґрейдування – не аналог тарифної системи, хоча грейди представляють 
собою ієрархічну структуру посад, де оклади виставлені по принципу 
зростання. Але є й суттєві відмінності (табл. 2). Для кожного ґрейду 
встановлюється діапазон окладів, так звана вилка. Вона визначається не для 
кожної посади окремо, а для усього ґрейду. Оскільки посадовий оклад 
відображає основну цінність робочого місця, а не ефективність конкретного 
працівника, то можна «накладати» вилку однакового діапазону на кожен 
ґрейд. Діапазони задають верхній та нижній рівень. Розмір діапазону 
залежить від бачення підприємства того, яким чином ці ж діапазони 
підтримують кар’єрний зріст та інші цінності організації. Тому вилка має 
постійне значення.  

Отже, матеріальна мотивація персоналу ПАТ «Інтерпайп НТЗ» 
виражається у вигляді встановлених цільових окладів та у вигляді змінної 
винагороди (премії). Розміри преміальної винагороди (премії) працівникам 
встановлюються відповідно до політики преміювання в залежності від 
віднесення посади до функціональної сім'ї, категорії, рівня посади.  

Висновки:  
На мотиваційний механізм ПАТ «Інтерпайп НТЗ» суттєво впливає 

галузева специфіка. Заробітна плата є основним інструментом трудової 
мотивації на підприємстві. Водночас введення нової системи оплати праці – 
системи ґрейдів, дозволило оптимізувати фонд оплати праці та зробити 
систему нарахування заробітної плати більш гнучкою.  Висока змінна частина 
в доході працівника дозволила більш гнучко реагувати на коливання обсягів 
виробництва і зміни режимів роботи.  
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Таблиця 2 – Відмінності між тарифною системою та ґрейдами [3]  
 

Тарифна система Система ґрейдів 

1. Побудована на основі оцінки 
професійних знань, навичок та стажу 
роботи.  
2. Посади розміщуються по принципу 
наростання.  
3. Ієрархічна структура тарифної 
сітки заснована на мінімальній 
зарплаті, помноженої на коефіцієнти 
(міжрозрядні, міжгалузеві, міжпосадові
та міжкваліфікаційні).  
4. Всі посади вишиковуються по 
суворому принципу наростання по 
вертикалі (від робітника до 
управлінця).  

1. Передбачає більш широку лінійку 
критеріїв, які включають такі 
показники оцінки посади, як: 
управління, комунікації, 
відповідальність, складність роботи, 
самостійність, ціна помилки та інші.  
2. Ґрейдинг допускає пересічення 
частин двох ґрейдів, які знаходяться 
поряд. У результаті цього робітник 
або майстер нижчого ґрейда завдяки 
своєму професіоналізму може мати 
більш високий посадовий оклад, ніж, 
наприклад, спеціаліст по охороні 
праці, який знаходиться у ґрейді 
поряд з ґрейдом вищого порядку.  
3. Структура ґрейдів побудована 
тільки на значенні посади, яка 
прораховується у балах.             
4. Посади розміщуються тільки по 
принципу важливості для 
підприємства.  
5. Допомагає управляти фондом 
оплати праці і робить систему 
нарахування заробітної плати 
гнучкою.  
6. Упорядковує дисбаланс заробітної 
плати на підприємстві.  
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У діяльності вітчизняних підприємств маркетинговий підхід не знайшов 
широкого застосування і в основному використовується лише при організації 
збутової діяльності. Крім того, в теорії управління промисловими 
підприємствами недостатньо уваги приділяється питанням маркетингу, 
відсутні єдині загальновизнані правила, терміни, формулювання і методики. 
Слід підкреслити, що управління, засноване на маркетингу, може дозволити 
врахувати максимальну кількість прихованих факторів в діяльності 
підприємств. 

Маркетингова політика дозволяє реалізувати пріоритети розвитку за 
умови чітко обґрунтованої базової та функціональних стратегій підприємства, 
їх раціональної інтегрованості на основі відповідної системи управління. 
Намагання вибудувати ефективну маркетингову стратегію, ігноруючи 
пріоритети інших функціональних сфер, що характерно для багатьох 
вітчизняних підприємств, може забезпечувати позитивні ефекти лише у 
короткотерміновому періоді. Якщо вести мову про маркетингову орієнтацію 
підприємства в цілому, тобто побудову відповідної системи управління, то 
слід вести мову про маркетингово-орієнтований підхід до управління 
підприємством. 

Також хотілося б відзначити, що до необхідності використання 
маркетингового підходу звертаються тільки автори підручників з маркетингу 
та стратегічного управління. Причому зачіпається лише питання необхідності 
звернення до маркетингового підходу (орієнтації на споживача при 
розрахунку ціни). Конкретні ж методики і інструменти розрахунку ціни із 
використанням даного підходу, як правило, не наводяться, що пов'язано з 
недостатньою вивченістю цього питання, наявністю безлічі думок, 
відсутністю єдиних загальновизнаних правил, термінів, формулювань, 
методик в галузі маркетингу взагалі. 

В умовах жорсткої конкуренції складність полягає в тому, що 
доводиться шукати баланс між обсягами виробництва і можливостями 
реалізації продукції при сильному взаємовпливі всіх сфер діяльності 
підприємства, в першу чергу - маркетингу і виробництва. В цих умовах 
виникає ряд істотних вимог до формування маркетингово-орієнтованого 
підходу до управління розвитком промислового підприємства: 

- вимога системності передбачає, що управління промисловим 
підприємством являє собою систему з двома основними елементами: 
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маркетинг і виробництво, тобто, з одного боку - врахування можливостей, які 
надає ринок, а з іншого - обмеження, пов'язані з недостатністю ресурсів; 

- вимога цільової спрямованості передбачає, що управління 
промисловим підприємством підкоряються єдиному критерію - максимізації 
прибутку в короткостроковому періоді; інші показники його діяльності, такі 
як завантаження потужностей, асортимент, частка ринку і т.д. є 
підпорядкованими і балансують один з одним за допомогою вказаного 
критерію; 

- вимога структурності має на увазі, що управління промисловим 
підприємством являє собою багаторівневу структуру розподілу ресурсів, 
інформаційних потоків і управлінських рішень, що охоплює не тільки збутові 
і маркетингові, а й інші служби підприємства [1, с. 57]. 

Об'єднуючи воєдино інтереси ринку і виробництва, необхідно створити 
маркетингово-орієнтований підхід, який полягає у впровадженні в управління 
розвитком підприємства елементів і принципів маркетингу. 

У концептуальному відношенні сполучною ланкою між концепціями 
маркетингу і маркетинговими моделями є маркетингові стратегії. Цей зв'язок 
можна уявити логічним ланцюжком «концепція-стратегія-модель». Як 
зазначалося раніше, існує кілька маркетингових концепцій, кожна з яких має 
свої особливості. Розуміння їх суті є важливим для аналізу проблем вибору 
інструментарію їх реалізації. 

Слід підкреслити, що метою виробничої концепції маркетингу є 
вдосконалення виробництва, зростання продажів і максимізація прибутку за 
рахунок мінімізації витрат. Концепція передбачає, що споживач вибирає 
товар в залежності від його ціни та доступності для придбання. При цьому 
головне завдання маркетингу полягає в тому, щоб збільшити виробничу 
потужність, забезпечити доступність товару за низькими цінами. [2, с. 77]. 

Дана концепція використовується, якщо попит вищий за пропозицію, 
якщо існує можливість розширення попиту на ринку шляхом зниження цін 
або можливість знизити витрати шляхом збільшення обсягу виробництва 
завдяки вигідній закупівлі вихідних матеріалів або за рахунок удосконалення 
технології та організації виробництва. 

У практичній діяльності сучасних вітчизняних підприємств 
маркетинговий підхід набуває все більшого поширення і адаптується 
відповідно до нових потреб ринку. Очевидно, що роль маркетингу зростає [3, 
с. 446-490; 4, с. 45], відбувається трансформація його методологічної бази, 
технологій, інструментарію. Специфіка зовнішнього середовища диктує свої 
вимоги, вітчизняні підприємства вимушені посилювати маркетингову 
складову в управлінській політиці, орієнтуватись на впровадження сучасних 
маркетингових технологій. Крім того, маркетинг відіграє одну з провідних 
ролей у забезпеченні успіху підприємств-інноваторів. Дослідження Р.Г. 
Купера засвідчили, що близько 75% ідей нових товарів генерується на основі 
аналізу потреб ринку, при тому 75% їх ринкових невдач пояснюється 
переважною дією ринкових факторів [5, с. 22-23]. Суб’єкти ринку стають 
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більш інформованими, їх поведінка набуває значно більшого раціоналізму, 
що обумовлює необхідність системного удосконалення маркетингової 
політики. 

Першочерговий акцент у системі пріоритетних завдань маркетингової 
політики вітчизняних підприємств, все ж здійснюється на організації збутової 
діяльності. В силу комплексу причин, ігнорується той факт, що управління на 
принципах маркетингу, може дозволити врахувати велику кількість 
прихованих факторів у діяльності підприємств. В умовах ресурсних обмежень 
така перевага набуває значної актуальності. Крім того, сьогодні 
недооцінюється роль маркетингової орієнтації з точки зору вирішення 
завдання антикризового управління [3, с. 493-499], формування принципово 
нових переваг у конкурентній боротьбі, виявлення стратегічних проекцій 
підприємств, реалізації потенціалу розвитку тощо. 

Основною метою маркетингово-орієнтованого підходу до управління 
розвитком підприємства є забезпечення виживання цього підприємства в 
умовах ринкових відносин. Найважливішими завданнями маркетингово-
орієнтованого підходу до управління розвитком підприємства слід вважати: 

- запобігання витратам всіх видів ресурсів, пов'язаних з виробництвом 
та виведенням на ринок товарів і послуг, які не користуються попитом; 

- запобігання (або мінімізація) витрат всіх видів ресурсів, пов'язаних з 
виробництвом і виведенням на ринок товарів і послуг, за якими 
стимулювання попиту не дозволяє досягти цілей фірми; 

- цільове використання всіх видів ресурсів для забезпечення повного 
задоволення потреб і запитів потенційних покупців товарів і послуг, 
виведених фірмою на ринок; 

- формування умов для реалізації принципу соціально орієнтованої 
діяльності фірми, яка враховує потреби і запити співробітників фірми, 
конкретних споживачів товарів і послуг, суспільства в цілому; 

- формування умов для розширеного відтворення і підтримки на 
потенційних ринках товарів і послуг, а також в громадській думці в країні і за 
кордоном сприятливого образу (іміджу) фірми як надійного та стабільного 
ділового партнера. 

У цільовому ж комплексі можна виділити складову сценарного апарату 
першої особи, його світогляд, цінності, обмеження, «ступеня свободи», і 
складову організації, яка відображає особистість керівника. Досягнення 
фірми і досягнення власника - дві сторони їх спільної діяльності, кожна з яких 
надзвичайно важлива. Таким чином, маркетингово-орієнтований підхід до 
управління розвитком підприємства передбачає постійну орієнтацію на 
ринок, його кон'юнктуру за рахунок посилення зворотного зв'язку.  

Через певні проміжки часу необхідно проводити коригування планів і 
стратегій, тобто вироблена стратегія не є постійною на багато років 
функціонування фірми. Тому саме управління, побудоване на маркетингових 
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принципах, передбачає циклічну (кільцеву) схему управління підприємством, 
за допомогою якої можна вільно орієнтуватися на постійно змінювану 
кон'юнктуру ринку. 

Важливість маркетингово-орієнтованого підходу в управлінні 
підприємствами полягає в формуванні нового образу мислення керівників, 
нової філософії управління, в основі якої лежить прагнення до максимального 
ступеня задоволення виявлених потреб споживачів та клієнтів шляхом 
виготовлення продукції, що є актуальною та затребуваною саме в цей період 
часу. 

Використання маркетингу при прийнятті управлінського рішення 
дозволяє враховувати стан, динаміку попиту і кон'юнктури ринку, створює 
умови для пристосування виробництва до вимог ринку, сприяє формуванню 
сприятливого інвестиційного клімату. Необхідність використання 
маркетингового підходу обумовлена і тим, що він сприяє розкриттю 
потенційних можливостей підприємства. 

Висновки: 
1. Концепція маркетингу, як фундаментальна основа управлінської 

політики, динамічно трансформується. Розуміння напрямів такої 
трансформації, її особливостей, тенденцій, дозволяє виявляти нові проекції 
розвитку підприємства, під зовсім іншим кутом зору оцінювати його 
потенціал, а відтак і вносити відповідні зміни в систему управління 
використовуючи сучасний інструментарій маркетингової політики.  

2. В умовах обмеженості ресурсів та невизначеності зовнішнього 
середовища, зазначені переваги маркетингово-орієнтованого підходу 
набувають значної актуальності, оскільки створюють можливості реалізації 
не лише антикризових пріоритетів, але і передумов стратегічного розвитку, 
уникаючи критично небезпечних загроз зовнішнього середовища. 
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Процес управління маркетингом - це розроблений послідовний 

комплекс маркетингових дій, спрямованих на реалізацію маркетингових 
функцій та принципів, у результаті яких мають бути виявлені і задоволені 
потреби споживачів, а фірма повинна отримати очікуваний прибуток [1]. 

Проаналізувавши наведені в літературних джерелах поняття управління 
маркетинговою діяльністю, запропоновано наступне удосконалене і 
розвинене його визначення, яке розглядається з позиції його призначення, 
сутності і системності. Управління маркетинговою діяльністю на 
підприємстві - це система різних видів діяльності, що являють широкий 
комплекс заходів стратегічного й тактичного характеру, пов'язаних між 
собою і спрямованих на ефективне здійснення ринкової діяльності 
підприємства та досягнення його основної мети - задоволення потреб 
споживачів товарів і послуг і отримання на цій основі найбільшого прибутку. 
Це поняття враховує складність процесу управління маркетингом, його 
призначення і сутність, воно підкреслює системність цього процесу, бо 
управління маркетингом має здійснюватись системно і комплексно [3]. 

Управління маркетингом може здійснюватися з позицій п'яти підходів: 
вдосконалення виробництва, товару, інтенсифікації комерційних зусиль, 
маркетингу, соціально-етичного маркетингу [4]: 

Концепція вдосконалення виробництва стверджує, що споживачі 
будуть прихильні до товарів, які широко поширені і доступні за ціною, а як 
наслідок - компанія повинна зосередити свої зусилля на вдосконаленні 
виробництва і підвищенні ефективності системи розподілу. Застосування цієї 
концепції підходити в двох ситуаціях: коли попит на товар перевищує 
пропозицію і коли собівартість товару дуже висока і її необхідно понизити, 
для чого потрібно підвищити продуктивність. 

Концепція вдосконалення товару стверджує, що споживачі прихильно 
відноситимуться до товарів, що пропонують найвищу якість, кращі 
експлуатаційні характеристики і властивості, тому компанія повинна 
зосередити свої зусилля на постійному вдосконаленні товару. Негативний 
момент даної концепції є те, що споживачі насправді задовольняють не 
потребу в конкретному товарі, а свої потреби, які можуть бути задоволені 
товарами іншого роду. 

Концепція інтенсифікації комерційних зусиль стверджує, що споживачі 
не купуватимуть товари компанії в достатній кількості, якщо компанія не 
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зробить достатніх зусиль у сфері збуту і стимулювання. Сфера застосування 
згаданої концепції - просування на ринок товарів так званого пасивного 
попиту (страховки, енциклопедичні словники та ін.). 

Концепція маркетингу стверджує, що запорукою досягнення мети 
організації є визначення потреб цільових ринків і забезпечення бажаної 
задоволеності ефективнішим і продуктивнішим, ніж у конкурентів 
способами. Орієнтація в даній концепції йде на потреби клієнтів. 

Концепція соціально-етичного маркетингу стверджує, що завдання 
компанії - встановлення потреб і інтересів цільових ринків і забезпечення 
бажаної задоволеності ефективнішими і продуктивнішими способами з 
одночасним зміцненням благополуччя споживача і суспільства в цілому. Дана 
концепція намагається вирішити протиріччя між задоволенням справжніх 
потреб клієнтів і їх довготривалим благополуччям. 

З описаних підходів можна виявити основні принципи управління 
маркетингом на підприємстві: спрямованість на споживача, вплив на 
споживача, пристосованість і гнучкість, спрямованість на перспективу, 
комплексність, інновативність, системність, зменшення потенційних збитків, 
задоволення базових потреб, економічна ефективність, навчання, 
інформування та захист споживача [5]. 

Описані вище принципи визначають напрями діяльності підприємств, 
що виконуються в рамках управління маркетингової діяльності, склад і 
направленість її основних функцій, для яких властивий еволюційний 
розвиток на підприємствах. У сучасних наукових виданнях немає 
загальноприйнятої класифікації функцій, які входять до комплексу 
маркетингу. У результаті цього - зміст функцій маркетингу визначається 
об’ємами виробництва і збуту, конкуренцією, асортиментом, особливостями 
споживання і попиту на продукцію підприємства. 

Загальними функціями управління маркетингом на підприємстві є 
аналіз, планування, організація виконання, контроль. Специфічними ж 
функціями - розробка цілей і завдань підприємства, основних стратегічних 
принципів його діяльності, розробка стратегії підприємства, визначення 
ринків, планування продукції, підготовка планів закупівель матеріально- 
технічних ресурсів, формування виробничого плану, планування й реалізація 
комплексу маркетингових комунікацій, формування каналів розподілу, 
формування та реалізація цінової політики, планування фінансового 
забезпечення, підбір службовців; формування структури управління 
маркетинговою діяльністю, формування та реалізація системи керівних 
впливів; організація збирання й обробки маркетингової інформації [2]. 

В системі управління маркетинговою діяльністю підприємства 
виділяють наступні методи маркетингових досліджень та дій: вивчення 
зовнішнього середовища; вивчення наявних та планування майбутніх 
товарів; планування руху та продажів товарів; забезпечення формування 
збуту та стимулювання пропозиції; забезпечення цінової політики 
підприємства; забезпечення необхідного рівня безпеки використання 
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товару, захисту навколишнього середовища, вимог до споживчих 
властивостей товару [7, с. 48-49]. 

Незважаючи на наявність різних стратегій щодо оцінки ефективності 
маркетингу, в його плануванні та реалізації є деякі недоліки, зокрема: не 
усвідомлення доцільності систематичного дослідження маркетингових 
заходів, недостатній кваліфікаційний рівень працівників маркетингового 
відділу, проведення суто формального аналізу без застосування сучасних 
методів. 

Функціональне забезпечення управління маркетинговою діяльністю, 
тобто створення служби маркетингу, функціонування маркетингової 
інформаційної системи, визначення стратегії і планування маркетингу, 
маркетинговий контроль розпочинаються з дослідження ринку 
(включаючи поведінку споживачів, аналізу конкурентів, маркетингових 
можливостей підприємства, сегментації ринку та позиціонування товару). 
Потім проводиться розробка комплексу маркетинг підприємства, тобто 
товару, ціноутворення, методів і каналів збуту, методів просування товару 
на ринку [2, с. 291-292]. 

Постійному розвитку управління маркетингом сприяє постійна 
поява нових ідей і тенденцій у цій галузі. Хоча країни з розвиненою 
ринковою економікою і накопичили багатий досвід у практиці 
використання маркетингу у діяльності підприємств, слід враховувати те, 
що він є однією з найдинамічніших галузей економічної діяльності. 
Тенденції в розвитку сучасного ринку мають особливе значення для 
еволюції маркетингу, це зростаюче значення таких сфер [6, с.165]: 

- якості, ціни і задоволення споживачів; 
- побудови взаємин із споживачами та втримання їх; 
- управління процесами бізнесу та інтеграції управлінських функцій; 
- глобального мислення і планування місцевих ринків; 
- стратегічних альянсів і мереж; 
- галузей з високими технологіями; 
- маркетингу послуг; 
- прямого та онлайн-маркетингу; 
- етичності маркетингової поведінки. 
Для успішного опанування маркетингу потрібно дотримуватися 

умов [2, с.298-299]: 
- організація навчання керівників і фахівців основних прийомів і 

засобів; 
- підготовка відповідних кадрів; 
- створення кадрового потенціалу маркетологів-професіоналів; 
- побудова необхідної організаційної структури (спеціальні служби 

маркетингу); 
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- створення науково-матеріального забезпечення дослідження 
маркетингу; 

- високий рівень виконання маркетингових елементів; 
- механізм стимулювання для переорієнтації на маркетинг. 

Висновки: 
1. Розробка та реалізація маркетингових заходів потребують створення 

допоміжних систем маркетингу. До них належать, зокрема, система 
планування маркетингу, система організації служби маркетингу та система 
маркетингового контролю. Гармонійне поєднання і взаємодія цих 
допоміжних підсистем значною мірою зумовлюють ринковий успіх 
підприємства. 

2. Розроблення та прийняття маркетингових рішень у системі 
підприємництва базуються на обліку розходжень і спільності понять 
маркетингу як філософії, способу організації діяльності фірми та як 
інструментарію, що впливає на процес обміну, в який вступають і в якому 
безупинно взаємодіють суб’єкти цієї системи. Теорія взаємодії вимагає 
інтегрованого застосування на практиці цих трьох аспектів розуміння 
маркетингу [9, с. 282]. 
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Аналіз факторів, що впливають на ефективність системи управління 
діяльністю промислового підприємства показав, що запорукою її підвищення 
в сучасних умовах господарювання є активна інноваційно-інвестиційна 
діяльність. Це справедливо і в умовах ТОВ «Арт Строй», яке спеціалізується 
у виробництві та реалізації меблевої продукції на ринок Південно-Східного 
регіону України.  

За даними офіційної статистики найбільша питома витрата меблевих 
підприємств на інновації за напрямами у 2018 р. припадала на придбання 
машин та обладнання, пов’язані з упровадженням інновацій (70,1%), що 
свідчить про цілком природний процес – прагнення модернізувати свою 
технологічну базу, щоб протистояти конкуренції. Така ж тенденція 
притаманна і ТОВ «Арт Строй». Політика управління інноваційно-
інвестиційною діяльністю підприємства спрямована значною мірою на 
механізацію і автоматизацію виробничих процесів, впровадження 
ресурсозберігаючих технологій, створення й освоєння нової продукції. 
Водночас підприємство зовсім не інвестувало у придбання інноваційних 
технологій, власні дослідження й розробки. Головним джерелом інвестицій 
так і залишаються власні кошти.  

Результатом аналізу системи управління підприємством став висновок 
щодо необхідності створення інноваційного менеджменту. В умовах ТОВ 
«Арт Строй» він знаходиться у стадії становлення – інноваційний розвиток 
носить безсистемний, ситуаційний характер; відсутня чітко визначена 
система інноваційних стратегій з урахуванням зовнішнього та внутрішнього 
середовища; відсутній механізм управління інноваційним розвитком та 
відповідні організаційні структури управління: функції управління 
інноваційним розвитком розподіляються між традиційно існуючими 
функціональними і виробничими підрозділами.  

Інноваційний менеджмент – це система, в якій фактори взаємодіють між 
собою, які націлені на досягнення або підтримання потрібного рівня 
життєздатності та конкурентоспроможності підприємства за допомогою 
механізмів управління інноваційними процесами [1; 2], тобто, процесами 
створення, освоєння, поширення і застосування інновації [3]. Мета інноваційного 
менеджменту полягає в нарисі основоположних спрямувань науково-технічної і 
виробничої діяльності компанії в таких сферах її діяльності: розробка, поліпшення 
і впровадження нової продукції; подальша модернізація і розвиток застарілих 
рентабельних виробництв; закриття неприбуткових виробництв. 
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Для становлення системи управління інноваційною діяльністю 
підприємства з точки зору загального менеджменту повинна бути створена 
технологія ухвалення управлінського рішення щодо формування напряму 
інноваційного розвитку підприємства як сукупності взаємозалежних 
процедур, що дозволяють розробити альтернативні рішення, обґрунтувати їх 
організаційно-економічну ефективність на основі стратегічного, ситуаційного 
та економічного аналізу й здійснити аргументований вибір стратегії 
інноваційного розвитку [4, с.129]. Проектування інноваційної стратегії – це 
безперервний, динамічний процес, основу якого складає вибір потенційно 
успішного стратегічного становища підприємства. Вимоги до успішної 
інноваційної стратегії зводяться до наступних: вона повинна містити ясні 
директиви і часові орієнтири, бути гнучкою, підтримуватися організаційним 
дизайном і корелювати із загальною стратегією. Запорукою успішності 
інноваційної стратегії є її постійне вдосконалення. 

За результатами проведеного SWOT-аналізу ТОВ «Арт Строй» можна 
зробити висновк, що його загальна стратегія – це стратегія інноваційного 
зростання імітаційного типу, яка здійснюється на основі активного 
реагування на інновації конкурентів, широкого впровадження інноваційних 
рішень провідних лідерів галузевого ринку і економії витрат на власні НДР, 
модернізації та реконструкції, підвищення ділового іміджу підприємства як 
лідера галузі та визнаного гравця галузевого ринку.  

Відповідно до формалізованої загальної стратегії, конкурентні стратегії 
ТОВ «Арт Строй» можуть бути представлені стратегіями: 

– диференціації або лідерства за продуктом; 
– фокусування; 
– підвищення індивідуального іміджу; 
– розширення експортної діяльності. 
Стратегічний аналіз показав, що визначеній загальній стратегії ТОВ 

«Арт Строй» має відповідати інвестиційна стратегія, спрямована на 
підвищення інвестиційної привабливості, а інноваційна стратегія повинна 
бути представлена стратегіями, спрямованими на розвиток технологічних та 
продуктових інновацій, модифікації та модернізації виробництва (табл. 1). 
Водночас відсутність управлінських інноваційних стратегій є однією з 
причин того, що ТОВ «Арт Строй» сьогодні не взмозі реалізовувати 
інноваційну стратегію лідерства. 

Висновки:  
Запорукою успішного управління ефективністю виробничо-

господарської діяльності промислового підприємства в сучасних умовах 
господарювання є адаптація до змін внутрішнього й зовнішнього середовища. 
Підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання можливе 
тільки лише за використання нових технологій, упровадження сучасного 
устаткування, під час виробництва удосконаленої продукції. Звичайно, 
сьогодні технологічний фактор займає ключове місце в системі розвитку 
підприємства, проте, організація результативного управління інноваційним 
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розвитком підприємства залишається актуальним питанням з урахуванням 
викликів внутрішнього та зовнішнього середовища.  

 

Таблиця 1 – Портфель стратегії інноваційного розвитку ТОВ «Арт Строй» 
 

Стратегія Опис стратегії 
Умови реалізації 

стратегії 
Прим*.

Розвиток 
технологічних 
інновацій 

Створення конкурентних 
переваг за рахунок опанування 
нових технологічних процесів, 
ресурсозберігаючих та 
безвідходних технологій 

Високий попит на 
продукцію 
Наявність необхідних 
фінансових ресурсів 
Кваліфікована робоча 
сила 
Інноваційний потенціал 
управлінського персоналу 

+ 

Розвиток 
продуктових 
інновацій 

Виробництво наукоємної 
продукції інноваційного 
характеру, нової для 
підприємства або для ринку 

Максимальне ресурсне 
забезпечення  
Маркетингові 
дослідження 
Власна науково-дослідна 
база 
Ефективні бізнес-процеси 
Ефективний інноваційний 
менеджмент 

+ 

Модифікація 
виробництва 

Збільшення прибутку за 
рахунок імітації продуктових та 
технологічних інновацій, 
удосконалення якості та 
споживчих властивостей 
існуючої продукції, існуючих 
технологій, техніки та процесу 
управління  

Незадовільний рівень 
рентабельності  
Наявність ринкового 
попиту на продукцію 

+ 

Розбудова 
бізнесу 
відповідно до 
стандартів 
світового 
менеджменту 

Впровадження організаційних 
та управлінських інновацій 

Організація ІСБ 
Формування 
консолідованої фінансової 
звітності, підтвердженої 
провідними аудиторськими 
компаніями, створення 
інституту незалежних 
директорів 

– 

Модернізація 
виробництва 

Опанування нових технологій 
для традиційних продуктів, 
упровадження інноваційних 
машин, устаткування, приладів 

Бізнес перебуває на межі 
кризи 
Погіршення ринкової 
кон’юнктури 
Наявність джерел 
фінансування 

+ 

Прим* - Присутність в загальній інноваційній стратегії підприємства 
 
 
 



Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
18 грудня 2019 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 292

 

Посилання 
 

1. Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент / С.М. Ілляшенко. – Суми : ВТД, 
2010. – 334 с. 

2. Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент : [учеб. пособ. для вузов] / 
Ю.П. Морозов. – М. : ЮНИТИ, 2001. – 214 с.]  

3. Сутнісна характеристика інновацій та інноваційних процесів [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://lib.lntu.info/book/page5.html. 

4. Федулова І. В. Концептуальні засади управління інноваційним розвитком 
підприємств  / І. В. Федулова // Маркетинг і менеджмент інновацій.–2014.–
№2.–С.122-135.Режим доступу:http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/ 

 
 
 
 
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  ПІДПРИЄМСТВА 

НА ОСНОВІ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ 
 

Магістрант А.І. Рижиков 
Керівник - доц., канд. екон. наук С.О. Фаізова 
Національна металургійна академія України 

Інститут інтегрованих форм навчання 
м. Дніпро, Україна 

 

З метою підвищення ефективності управління 
конкурентоспроможністю в умовах будівельного підприємства 
рекомендовано використання прогресивних управлінських технологій, серед 
яких – збалансована система показників (BSC). Засновники системи, Д. 
Нортон і Р. Каплан, визначають BSC як інструмент, що дозволяє 
трансформувати місію та стратегію організації у вичерпний набір показників 
діяльності, які слугують основою для системи стратегічного управління й 
контролю [1; 2]. У концепції BSC фінансові й нефінансові індикатори 
вартості підприємства інтегруються з урахуванням причинно-наслідкових 
зв’язків між результуючими показниками і ключовими факторами успіху, під 
впливом яких вони формуються. Згiднo з Р. Кaплaнoм i Д. Нoртoнoм, BSC 
рoзглядaєтьcя в чoтирьoх взaємoзв’язaних cклaдoвих: фiнaнcoвoї, клiєнтcькoї, 
внутрiшньoї й cклaдoвoї нaвчaння й рoзвитку: 

1) фiнaнcoвa: oпиcує мaтерiaльнi результaти реaлiзaцiї cтрaтегiї зa 
дoпoмoгoю трaдицiйних фiнaнcoвих пoнять; цiлi фiнaнcoвoї cклaдoвoї – 
екoнoмiчнi пiдcумки уcпiшнoї cтрaтегiї (зрocтaння дoхoдiв i прибутку, a 
тaкoж прoдуктивнicть); 

2) клiєнтcькa: при фoрмулювaннi клiєнтcькoї cклaдoвoї cтрaтегiчнoї 
кaрти менеджери визнaчaють цiльoвi cегменти cпoживчoгo ринку, у яких 
кoнкурує дaне підприємство тa пoкaзники результaтiв йoгo дiяльнocтi з 
пoгляду клiєнтiв; 
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3) внутрiшня: вiдпoвiдaє зa двa життєвo вaжливих кoмпoненти cтрaтегiї 
– рoзрoбку й нaдaння клiєнтoвi прoпoзицiї цiннocтi тa удocкoнaлення 
прoцеciв i cкoрoчення витрaт як зacoбу пiдвищення прoдуктивнocтi у 
фiнaнcoвiй cклaдoвiй; 

4) нaвчaння й рoзвитoк: вiдбивaє тi немaтерiaльнi aктиви, якi є нaйбiльш 
вaжливими для cтрaтегiї. В якocтi цiлей для дaнoї cклaдoвoї вcтaнoвлюють 
види дiяльнocтi (людcький кaпiтaл), cиcтеми (iнфoрмaцiйний кaпiтaл) i 
мoрaльний клiмaт (oргaнiзaцiйний кaпiтaл), неoбхiднi для пiдтримки прoцеciв 
cтвoрення вaртocтi. 

У збaлaнcoвaнiй cиcтемi пoкaзникiв cтрaтегiчнi цiлi пoгoджуютьcя мiж 
coбoю причиннo-нacлiд-кoвим лaнцюжкoм у фoрмi тaк звaних «cтрaтегiчних 
кaрт» (Strategy Maps). Термiнoм «cтрaтегiчнa кaртa» Р. Кaплaн i Д. Нoртoн 
зaпрoпoнувaли нaзивaти причиннo-нacлiдкoвi зв’язки мiж oкремими 
елементaми cтрaтегiї oргaнiзaцiї [3]. Кaртa пoбудoвaнa зa iєрaрхiчним 
принципoм. Вci цiлi, зaвдaння, прoцеcи збaлaнcoвaнi пo вертикaлi й 
гoризoнтaлi – вci дiї пiдприємcтвa взaємoпoв’язaнi i мaють iндикaтoри, якi 
пoкaзують, як здiйcнюєтьcя плaн, якими темпaми йде дocягнення цiлей.  

Cтрaтегiчнa кaртa – це дocить прocтий i нaoчний cпociб вiдoбрaження 
cтрaтегiї підприємства, його цiлей i нaпрямкiв рoзвитку. Функцioнaльне 
признaчення cтрaтегiчних кaрт пoлягaє у пoширеннi cтрaтегiї cеред 
прaцiвникiв пiдприємcтвa тa перенеcеннi її нa oперaцiйний рiвень дiяльнocтi, 
тoбтo у щoденнi oперaцiйнi прoцеcи. 

Відповідно до моделі стратегічного розвитку  підприємства на основі 
формування конкурентних переваг побудована стратегічна карта підвищення 
конкурентоспроможності будівельного підприємства. Ocнoвнoю cтрaтегiчнoю 
метoю, для якoї рoзрoбленo дaну cтрaтегiчну кaрту, є пiдвищення 
конкурентоспроможності пiдприємcтвa будiвельнoї гaлузi шляхoм підвищення 
його фінансової стійкості та конкурентоспроспроможності продукції/послуг, 
дoпoмaгaючи людям жити кoмфoртнo i зaдoвoльняти cвoї пoтреби у якісному 
житлі. Це дoзвoлить влacникaм oтримaти бiльший прибутoк тa цим caмим 
пoкрaщити фiнaнcoвий cтaн дaнoгo пiдприємcтвa, a перcoнaлу пiдприємcтвa – 
гiдну винaгoрoду, щo буде cпoнукaти йoгo дo реaлiзaцiї прoфеciйнoгo тa твoрчoгo 
пoтенцiaлу. Вихoдячи з цілей загальної cтрaтегiї дocлiджувaнoгo пiдприємcтвa та 
його конкурентних стратегій, в межaх пoбудoви cтрaтегiчнoї кaрти cфoрмoвaнo 
цiлi для її чoтирьoх ocнoвних прoекцiй тa визнaченo причиннo-нacлiдкoвi зв’язки 
мiж ними (риc. 1). 

Oтже, нa нижньoму рiвнi cтрaтегiчнoї кaрти, рoзтaшoвуєтьcя прoекцiя 
«Нaвчaння тa рoзвитoк», в межaх якoї визнaченo нacтупнi цiлi: пiдвищення 
рiвня кoмп’ютеризaцiї, пiдвищення рiвня квaлiфiкaцiї перcoнaлу, 
вдocкoнaлення cиcтеми мoтивaцiї тa зaлучення квaлiфiкoвaних i дocвiдчених 
cпецiaлicтiв. Тaкoж для пiдвищення рiвня квaлiфiкaцiї перcoнaлу тa зaлучення 
квaлiфiкoвaних тa дocвiдчених cпецiaлicтiв неoбхiднo вдocкoнaлити cиcтему 
мoтивaцiї прaцiвникiв, щo хaрaктеризуєтьcя тaким пoкaзникoм, як кoефiцiєнт 
плиннocтi кaдрiв, тoбтo рух кaдрiв в oргaнiзaцiї.  
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Рисунок 1 – Стратегічна карта підвищення конкурентоспроможності 

будівельного підприємства 
 

Нa рiвень вище рoзтaшoвуєтьcя прoекцiя «Внутрiшнi бiзнеc-прoцеcи», 
якa oхoплює дocягнення тaких цiлей: cкoрoчення тривaлocтi викoнaння рoбiт 
тa нaдaння пocлуг мoжливе шляхoм рoзрoбки вирoбничoї прoгрaми, в якiй 
буде предcтaвленo нoвiтнi метoди oбcлугoвувaння, cучacне oблaднaння, a 



Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
18 грудня 2019 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 295

тaкoж cкoрoчення тривaлocтi викoнaння рoбiт мoжливе при прaцi 
квaлiфiкoвaних тa дocвiдчених cпецiaлicтiв. Cкoрoтивши тривaлicть 
викoнaння рoбiт, мoжнa пiдвищити oбcяг зaмoвлень, тaк як для клiєнтiв це є 
дocить вaжливим пoкaзникoм. Пiдвищення oбcягу прoдaж пoкрaщує 
пoкaзники ефективнocтi дiяльнocтi пiдприємcтвa. Нa пiдвищення 
кoнкурентocпрoмoжнocтi прoдукцiї впливaє пiдвищення ефективнocтi 
дiяльнocтi, cкoрoчення тривaлocтi викoнaння рoбiт, пiдвищення рiвня 
квaлiфiкaцiї перcoнaлу тa зaлучення квaлiфiкoвaних i дocвiдчених 
cпецiaлicтiв. 

Нa рiвень вище знaхoдитьcя прoекцiя «Клiєнти», якa рoзглядaєтьcя як 
cпoживчa бaзa i cегмент ринку, в якoму кoнкурує дaне пiдприємcтвo. Тaк, 
пiдприємcтву неoбхiднo збiльшувaти чacтку нa внутрiшньoму ринку шляхoм 
рoзширення acoртименту пocлуг, якi нaдaютьcя. Дocягнення цiлi пiдвищення 
ефективнocтi звoрoтньoгo зв’язку з клiєнтaми хaрaктеризуєтьcя кiлькicтю 
пoзитивних вiдгукiв прo рoбoту пiдприємcтвa. Для пiдвищення ефективнocтi 
звoрoтньoгo зв’язку з клiєнтaми дoцiльнo рoзрoбити прoгрaму пo cтвoренню 
iнфoрмaцiйнoї мережi для клiєнтiв, якa включaє нaявнicть e-mail тa веб-caйтa, 
aле для бiльшoї зручнocтi неoбхiднo cтвoрити мoжливicть oтримaти вiдпoвiдi 
нa зaпитaння в режимi oн-лaйн. Дocягнення цiлi пiдвищення зaдoвoлення 
клiєнтiв хaрaктеризуєтьcя тaким пoкaзникoм, як вiдcoтoк зрocтaння кiлькocтi 
пiдпиcaних дoгoвoрiв. Нa верхньoму рiвнi cтрaтегiчнoї кaрти рoзтaшoвуєтьcя 
прoекцiя «Фiнaнcи», якa oхoплює цiлi зниження coбiвaртocтi, що мoжливе зa 
рaхунoк зниження цiн нa мaтерiaли, пoшук aльтернaтивних тoвaрiв-
зaмiнникiв зa нижчими цiнaми. Пiдприємcтву неoбхiднo рoзрoбити прoгрaму 
екoнoмiї витрaт, шляхoм зaкупiвлi великoї кiлькocтi тoвaрiв, мaтерiaлiв у 
пocтiйних пocтaчaльникiв з викoриcтaнням cиcтеми знижoк, aбo шляхoм 
пoшуку нoвих бiльш вигiдних пocтaчaльникiв cирoвини тa мaтерiaлiв. Якщo 
дocягти зниження coбiвaртocтi нaдaних пocлуг, тo пiдприємcтвo збiльшить 
величину чиcтoгo прибутку, яку мoжнa буде нaпрaвити в мaйбутньoму нa 
рoзвитoк пiдприємcтвa тa нa рoзширення мacштaбiв йoгo дiяльнocтi. Зa 
рaхунoк пiдвищення чиcтoгo прибутку збiльшитьcя рoзмiр влacнoгo кaпiтaлу, 
шляхoм oтримaння нерoзпoдiленoгo прибутку, цим caмим мoжнa 
oптимiзувaти cтруктуру кaпiтaлу. Тaкoж пiдприємcтвo змoже oтримaти 
дocтaтнiй рiвень влacних oбiгoвих кoштiв, якi неoбхiднi для фiнaнcувaння 
oбoрoтних aктивiв. 

Висновки: Oтже, викoриcтaння cтрaтегiчнoї кaрти дacть змoгу 
керiвництву oтримaти неoбхiдну для упрaвлiння конкурентоспроможністю 
пiдприємcтва iнфoрмaцiю, якa є вимiрнoю i включенoю у cтрaтегiчну кaрту тa 
мaє cтрaтегiчну cпрямoвaнicть. Крiм тoгo, внacлiдoк вчacнoгo oтримaння 
iнфoрмaцiї тa перетвoрення її нa дocтупну для рoзумiння, керiвництвo змoже 
здiйcнювaти кoнтрoль зa пoтoчними пoкaзникaми дiяльнocтi пiдприємcтвa. 
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Національна металургійна академія України 

Інститут інтегрованих форм навчання 

м. Дніпро, Україна 
 

Метою імідж-менедженту є створення сильного корпоративного іміджу.  
Для вартісно-орієнтованих підприємств особливого значення набуває 
позитивний ціннісний (корпоративний) імідж. Причиною стає глобалізація 
ринків капіталу, загострення конкуренції за інвестиційний капітал, зростання 
вартості підприємства, його цінності як основного критерію вибору 
інвесторів. Основними детермінантами ціннісного іміджу є управлінська 
досконалість підприємства, результатом якої є зростання його вартості. 

Ключовим моментом стратегічного управління, а управління іміджем є 
таким, стає розробка стратегії [1, с.57]. Імідж-стратегію промислового 
підприємства необхідно розглядати як функціональну стратегію в системі 
стратегічного управління підприємством, оскільки в умовах конкуренції 
імідж-стратегія в рамках загальної стратегії промислового підприємства 
дозволяє ефективно взаємодіяти з різними суб’єктами, забезпечити 
підприємству досягнення його загальних цілей і виживання в довгостроковій 
перспективі. Проте імідж-стратегія не повинна виділятися окремо, як, 
наприклад, фінансова, виробнича, збутова та інші, адже вона є цілісною 
системою субстратегій, яка в рамках загальної стратегії промислового 
підприємства дозволяє ефективно взаємодіяти з різними суб’єктами, 
забезпечити підприємству досягнення його загальних цілей і виживання в 
довгостроковій перспективі [1, с. 58].  

Заходи зі стратегічного управління іміджем промислового підприємства 
повинні формуватися відповідно до ситуації, яка склалася на цільовому 
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ринку. Іміджева стратегія підприємства має формуватися не як сукупність 
цільових показників, які повинні бути досягнуті до певного моменту часу, а 
як цільова ідентичність, яку повинне надбати підприємство. Постановка цілей 
повинна мати не лише кількісний, але і якісний та структурний характер, що 
схематично зображено на рис. 1.  

 
Рисунок 1 – Місце імідж-стратегії у моделі стратегічного управління 

промислового підприємства [1; 3] 
 

Результатом аналізу методологічної основи оцінювання іміджу 
підприємства на основі його діагностики став висновок щодо необхідності вибору 
такої методики, яка відповідає меті, особливостям об’єкту та інтересам суб’єктів 
оцінки іміджу та враховує специфіку вітчизняних підприємств, в тому числі 
галузеву. Підприємства-лідери вітчизняної металургійної промисловості – це 
вартісноорієнтовані підприємства. Металургійна промисловість є однією з 
галузей міжнародної спеціалізації України. Тобто, конкурентоспроможність та 
імідж вітчизняних металургійних підприємств на міжнародних ринках напряму 
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залежать від темпів реструктуризації, ефективності реалізації інноваційних 
процесів. В умовах загострення конкуренції за інвестиційний капітал провідні 
металургійні компанії прагнуть до підвищення інвестиційної привабливості в 
очах потенційних інвесторів. Інвестиційна привабливість підприємства – це 
багаторівнева інтегральна характеристика сукупності економічних, фінансових, 
виробничих та організаційних аспектів оцінки підприємства, які повинні 
відповідати вимогам потенційних інвесторів та забезпечує позитивний ефект від 
вкладень [2]. 

Отже, за основу оцінки копоративного (ціннісного) іміджу ТОВ «ДМЗ 
Комінмет», який є одним з лідерів вітчизняної трубної промисловості, ми 
обрали методику інтегральної оцінки інвестиційної привабливості 
підприємств та організацій, яка затверджена наказом Агентства з питань 
запобігання банкрутству № 22 від 23.11.1998 р. Вона передбачає визначення 
фінансово-економічного стану підприємства за даними фінансової звітності і 
включає в себе розрахунок групи показників, вибір яких залежить від цілей, 
що ставить перед собою інвестор [4].  

Згідно до цього підходу та оцінки факторів створення вартості 
металургійного підприємства [5, с.180] оцінка корпоративного іміджу має 
враховувати: оцінювання фінансових результатів діяльності, фінансової 
стійкості та ліквідності; результати аналізу ділової активності й 
рентабельності; масштаб бізнесу;  ринкові показники. Рейтингова оцінка 
вартісноорієнтованого підприємства за рівнем корпоративного іміджу 
дозволяє ідентифікувати рівень корпоративного іміджу та конкурентну 
позицію підприємства за такими критеріями: оцінка інвестиційним 
співтовариством перспектив зростання вартості підприємства, ступінь 
зрілості та якість корпоративного управління підпрємством, рівень 
фінансово-економічної ефективності та ймовірність банкрутства, тобто, 
ступінь ризикованості потенційних інвесторів.  

Аналіз за результатами згортки і визначення інтегрального показника 
згідно рейтингової системи виявив задовільний рівень корпоративного іміджу 
ТОВ «ДМЗ Комінмет». Його характеризують такі риси: надійність 
підприємства викликає підозру, недостатній рівень платоспроможності. Існує 
певний потенціал зростання ринкової вартості. Необхідна якісна 
трансформація корпоративної моделі управління. Значна ризикованість. 
Щодо управління іміджем – рекомендована стратегія його удосконалення та 
підвищення рівня всіх його параметрів. 

Для формування іміджевої стратегії використано матричний метод. Для 
підприємства із середнім рівнем іміджу (достатнім або задовільним) 
рекомендується розробляти стратегію поліпшення іміджу (стадія зростання 
життєвого циклу). Вона передбачає одночасне покращання як зовнішнього, 
так і внутрішнього іміджу. 

Висновки: Отже, для підвищення ефективності управління 
корпоративним іміджем ТОВ «ДМЗ Комінмет» та реалізації визначеної 
стратегії поліпшення його іміджу, рекомендовано такі заходи: 
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1. Впровадження прогресивних технологій управління, в тому числі 
нематеріальними активами, іміджем підприємства.  

2. Наступним заходом підвищення ефективності управління іміджем 
піприємства запропоновано впровадження прогресивних технологій 
виробництва основної продукції підприємства. Це забезпечує реалізацію 
іміджевої стратегії вдосконалення в умовах ТОВ «ДМЗ Комінмет» за 
рахунок:  

– забезпечення високої якості товару;  
– встановлення оптимальної ціни на основі зниження собівартості 

одиниці продукції.  
Впровадження проектних заходів дозволить поліпшити всі показники 

корпоративного іміджу підприємства в проектному періоді. 
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Ринкова стратегія розвитку економіки передбачає збалансований 
розвиток всіх галузей народного господарства – як галузей матеріального 
виробництва, так і інфраструктури. До галузей інфраструктури відносять такі 
галузі, які забезпечують зберігання, доставку продукції, як у сфері 
виробництва, так і у сфері обслуговування. Це – транспорт, зв’язок, торгівля, 
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матеріально-технічне забезпечення. Матеріально-технічну базу забезпечення 
виробництва необхідними ресурсами представляє складське господарство. 

 Складське господарство є необхідним елементом суспільного 
виробництва, воно властиво всім галузям народного господарства і має 
складну структуру. Основні завдання складського господарства полягають в 
збереженні споживчих якостей продукції виробничо-технічного призначення 
і товарів народного вжитку, раціональному розміщенні запасів матеріальних 
ресурсів, виконання всіх необхідних операцій вантажопереробки продукції на 
різних етапах її просування. 

Складське господарство зустрічається у всіх функціональних областях 
логістики: постачальницької, виробничої, розподільної. У кожній з них 
функціонування складу пов'язане з певною спеціалізацією і призначеннями і 
має свої особливості, які багато в чому визначають політику технічної 
оснащеності складу. Дуже важливу роль відіграє організація складського 
господарства для будь-якого торгового підприємства, так як від неї в 
кінцевому підсумку залежать і обсяги поставок, і системи управління 
запасами, нарешті, це значна стаття витрат підприємства. Тому на кожному 
торговому підприємстві повинна проводитися робота з вивчення 
ефективності організації складського господарства. Цим обґрунтована 
актуальність теми даного дослідження. 

З дослідженням даної теми пов’язані імена таких вітчизняних та 
зарубіжних вчених як: Крикавський Є. В., Гаджинський А.М., Окландер М. А 
та багато інших. Водночас варто зазначити, що проблема дослідження 
складської логістики в Україні ще не достатньо розроблена та потребує 
подальшого опрацювання. 

Складське господарство - це сукупність будівель і споруд, що мають 
призначення для зберігання, розміщення, прийому, будь-якої продукції, а 
також засобів і предметів праці; частина матеріально - технічної бази, що дає 
збереження продукції з області виробництва в область споживання, а так само 
всередині області виробництва; необхідна умова прийнятною циркуляції 
сировини, палива, готових виробів [1].  

Устрій складського господарства визначає його приналежність до тієї 
чи іншої галузі господарства, торгівлі, а також розміщенням по території і 
місце в процесі відтворення. 

Об'єктами складського господарства є різні резервуари, майданчики, 
приміщення і будь-які інші споруди універсального або спеціалізованого 
типу, оснащені контрольно-вимірювальними приладами, апаратурою володіє 
захистом для продукції, що зберігається від пожеж і будь-яких кліматичних 
впливів, а так само засобами для укладання продукції та іншими засобами. До 
головних завдань складського господарства відносять: організація постійного 
і безупинного постачання підприємства певними матеріальними ресурсами; 
максимальне зменшення витрат, що мають зв'язок із здійсненням складських 
операцій; набір деталей і інших матеріальних цінностей, вибір, дозування та 
інші операції заключного характеру [2]. 
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Переміщення матеріальних потоків в логістичному ланцюзі вимагає 
концентрації у певних місцях необхідних запасів, для зберігання яких 
призначені відповідні склади. Рух через склад пов'язано з витратами живої і 
матеріалізованої праці, що збільшує вартість товару. У зв'язку з цим 
проблеми, пов'язані з функціонуванням складів, мають значний вплив на 
раціоналізацію руху матеріальних потоків в логістичному ланцюзі, 
використання транспортних засобів і витрат обігу. 

Сучасний великий склад - це складне технічне спорудження, яке 
складається з численних взаємозалежних елементів, має певну структуру і 
виконує ряд функцій по перетворенню матеріальних потоків, а також 
накопиченню, переробці і розподілу вантажів між споживачами. При цьому 
можливе різноманіття параметрів, технологічних і об'ємно-планувальних 
рішень, конструкцій устаткування і характеристик різноманітної 
номенклатури вантажів, що переробляються на складах, відносить склади до 
складних систем.  

У той же час склад сам є лише елементом системи більш високого рівня 
- логістичного ланцюга, яка і формує основні та технічні вимоги до 
складської системі, встановлює цілі та критерії її оптимального 
функціонування, диктує умови переробки вантажу. Тому склад слід 
розглядати не ізольовано, а як інтегровану складову частину логістичного 
ланцюга. Тільки такий підхід дозволить забезпечити успішне виконання 
основних функцій складу і досягнення високого рівня рентабельності [3]. 

Логістичний процес на складі досить складний, оскільки вимагає повної 
узгодженості функцій постачання запасами, переробки вантажу і фізичного 
розподілу замовлень. Практично логістика на складі охоплює всі основні 
функціональні області, що розглядаються на мікрорівні. Тому логістичний 
процес на складі набагато ширше технологічного процесу. 

Ефективне функціонування складів в системі логістики, незалежно від 
їх призначення і виду діяльності, можливо лише при успішному вирішенні 
цілого ряду основних проблем. До таких проблем, з якими стикаються малі 
підприємства при створенні складського господарства і при раціоналізації 
діючих складів, можна віднести: 

- вибір місця розташування складу; 
- визначення виду і розміру складу; 
- розробка системи складування; 
- низький рівень автоматизації складу. 
Проведено аналіз організації складської роботи підприємства ТОВ 

«Polarity», обраного в якості бази дослідження.  
Технологічні карти, які використовує підприємство, говорять про 

спеціалізацію складів і порядок використання технічних засобів, а також 
відображають види і обсяги робіт, терміни їх виконання і розподіл цих робіт 
між обслуговуючим апаратом складів. 

В ході складської переробки проводять такі операції: розвантаження, 
навантаження, сортування, перерахунок матеріалів, зберігання 
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комплектування, а також оформлення супровідних документів та ведення 
обліку матеріальних цінностей. 

Інформацію про додаткову супровідну документацію (сертифікати 
відповідності і т.д.) згідно правил приймання продукції відображають у 
картках обліку поставки, з яких дана інформація експортується з 
інформаційної системи підприємства. 

В ході дослідження сформовано пропозицію щодо вдосконалення 
організації складського господарства. У цю пропозицію входить 
впровадження системи автоматизії деяких процесів (Система автоматизації 
складу Solvo.WMS), яка дає можливість збільшення ефективності 
використання складської площі, а також впровадження адресної системи 
зберігання, метою якої є підвищення контролю над зберіганням товару, а 
також мінімізація витрат часу на пошук необхідного об'єкта.  

У 2018 році на інвентаризацію було витрачено 205 людино-годин. На 
один людино-годину потрібно 10,522 тис. грн. тобто в результаті відволікання 
основної маси працівників було недоотримано обороту в розмірі 1656,677 
тис. грн.  Крім цього, розмір витрат обігу, які були пов'язані з обробкою 
товару, знизиться на 25% (за результатами впровадження подібної системи на 
інших підприємствах), тобто витрати зменшяться на 414 тис. грн. мінімум. Зі 
збільшенням товарообігу виросте і товарообіг за закупівельними цінами. 
Можна сказати що пропонована рекомендація по автоматизації складського 
комплексу дозволить підвищити товарообіг на 4,6%, а також отримати річний 
економічний ефект у сумі 763,467 тис. грн. 

В даний час дана пропозиція актуально для ТОВ «Polarity», так як, не 
дивлячись на своє становище на ринку компанія досі не користується 
системами автоматизації складу, а також системами адресного зберігання. 

Висновки: 
Запропоновані рекомендації позитивно впливають на діяльність 

підприємства, про це свідчить збільшення основних економічних показників 
ТОВ «Polarity». Так, товарообіг, вироблення підвищилися на 8,1%. 
Витратовіддача зросла на 15,46%. Прибуток зросте на 80,92%. Зростання 
рентабельності склав 2,95%. 

Отже, було визначено, що запропоновані рекомендації спрямовані на 
вдосконалення організації складування товарів на основі логістики. Результат 
виявився позитивним. Автоматизація процесів складування, а також 
підвищення контролю над зберіганням товару зробило сприятливий вплив на 
показники фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Polarity». 
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Управління процесами постачання, виробництва і збуту крупного 
металургійного підприємства характеризується наявністю безлічі учасників 
ланцюгів поставок, різноманітністю потоків різної спрямованості і 
інтенсивності, численною номенклатурою ресурсів і готової продукції, 
різноманітністю умов і форм співпраці з постачальниками і споживачами, що 
вимагає застосування ефективних логістичних технологій. Тільки системне їх 
використання дозволяє оптимізувати витрати, пов’язані з матеріально-
технічним забезпеченням підприємств, організацією виробництва, збуту, 
транспортування і складування, добитися стійкої і ритмічної роботи 
металургійного підприємства як логістичної системи [1].  

Частка логістичної складової в собівартості продукції вітчизняного 
виробництва може досягати 40%. В Європі витрати на все, що пов'язано з 
доставкою, зберіганням, складуванням, складають в середньому 15%. 
Причина такого разючого контрасту - завищені через транспортних і 
складських витрат ціни і зриви термінів постачань, що стали типовим явищем 
у відносинах між російським постачальником і споживачем [2]. 

Впровадження логістичних систем в організацію виробництва є одним 
із чинників конкурентоспроможності продукції чорної металургії, оскільки 
споживачі все частіше пред’являють високі вимоги не тільки до якості та 
ширини асортименту, але і до здійснення постачань в строк. Під час вивчення 
та аналізу існуючих логістичних систем підприємств металургійної галузі 
були виділені характеристики, які впливають на їх ефективність:  

1. В рамках металургійного виробництва циркулює величезна 
номенклатура закупівель сировини, матеріалів і, як наслідок, має місце 
монопсоничне положення на локальних ринках, нерівнозначні умови покупки 
сировини та матеріалів у місцевих виробників і продажу їм готової 
металургійної продукції.   
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2. Обмеженість і достатня віддаленість сировинних ресурсів від центрів 
споживання.   

3. Проведення підприємствами металургійної галузі диференційованої 
цінової політики на різних ринках збуту, що обумовлює можливості продажу 
за ціною, нижче за собівартість в одних регіонах, за рахунок продажів за 
завищеними цінами в інших.   

4. Врахування екологічного фактору при розміщенні металургійного 
виробництва – об’єктивна необхідність в розвитку економіки України. На 
нинішньому етапі розвитку національного господарства різко загострилася 
екологічна ситуація в багатьох регіонах України, що не може не 
враховуватися при розміщенні підприємств металургійної галузі, які істотно 
впливають на навколишнє середовище та природокористування, будучи 
крупними забруднювачами атмосфери, водоймищ, лісових масивів, земель 
(на підприємства чорної металургії припадає 20–25 % викидів пилу, 25–30 % 
окислів вуглецю, більше половини оксидів сіра від їх загального об’єму в 
країні).  

5. На розміщення підприємств металургійної галузі впливає розвиток 
різного роду систем, а саме забезпеченість району об’єктами виробничої та 
соціальної інфраструктури, рівень їх розвитку. Аналіз потенціалу підвищення 
економічної ефективності промислових металургійних підприємств показує, 
що близько 50 % оптимізації фінансових витрат залежать від співпраці з 
постачальниками. При організації процесу закупівлі та доставки на склад 
виробництва сировини формується основна частина собівартості кінцевого 
продукту.  

Однією з найпоширеніших форм організації процесу закупівлі в 
промислових металургійних підприємствах є система централізованого 
постачання, що дозволяє ефективно впорядковувати робот у служб 
постачання. Універсальної схеми організації централізованого постачання не 
існує. Керівництво кожного підприємства ставить певну мету і завдання 
перед своїми службами постачання, виходячи з яких і визначаються методи 
роботи. В рамках одного підприємства можуть застосовуватися не одна, а 
декілька схем організації постачання. Все залежить від специфіки 
виробництва і від бажання керівництва.  

Зважаючи на це, виділяються особливості такої централізованої 
системи організації логістичних процесів: обирається форма взаємодії між 
постачальниками та металургійними підприємствами. Вибрана форма 
фіксується договором, де відбиваються всі умови взаємодії в процесі 
постачань; проводиться аналіз всієї номенклатури сировини, що купується. 
На підставі аналізу ухвалюється рішення про доцільність централізованих 
постачань; складається регламент взаємодії в процесі постачання підрозділів 
металургійних підприємств, обговорюється весь процес взаємин, права і 
обов’язки кожного підрозділу, задіяного в організації постачання [3]. 

Зважаючи на всі позитивні моменти застосування логістичних процесів 
на підприємствах металургійної галузі, варто виділити істотні недоліки, які 
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впливають на ефективність їх функціонування та істотно відбиваються на 
збільшенні собівартості продукції, що виготовляється:  

1. Ігнорування сучасних концепцій менеджменту. Нова інтегральна 
парадигма управління, яка породжує нову ідеологію управління логістичними 
процесами і бізнесом в цілому, – Supply Chain Management (SCM) – 
управління ланцюгами постачань. Вона відображає нове розуміння бізнесу: 
окремі підприємства розглядаються як ланки ланцюга постачань, пов’язані в 
єдиному (інтегральному) процесі управління потоками всіх видів ресурсів для 
оптимального задоволення покупців відповідно до їх специфічних потреб.   

2. Широкого поширення набула практика повторних посередницьких 
операцій, які помітно збільшують логістичні витрати і тим самим кінцеву 
ціну продукції для покупця. Посередниками в операціях фізичного розподілу 
є різні суб’єкти: спеціалізовані транспортні, експедиторські фірми; компанії 
фізичного розподілу; вантажні термінали і термінальні комплекси; 
підприємства з сортування, упаковки готової продукції та інші підприємства.  

Ми відокремили основні причини, які обумовлюють використання 
металургійними підприємствами торгових посередників при формуванні 
логістичних каналів і ланцюгів: управління потоковими процесами на основі 
логістичної концепції вимагає на явності певних фінансових, матеріальних, 
трудових та інших ресурсів. Чим вище вимоги до ефективності управління, тим 
більше засобів і ресурсів може знадобитися; спроба формування ефективної 
структури логістичних каналів і ланцюгів, а також подальше її удосконалення 
передбачає наявність знань і досвіду у сфері кон’юнктури ринку про структуру 
товарних потоків, методи реалізації і способи розподілу в галузі.  

3. Методи закупівельної логістики з урахуванням специфіки чорної 
металургії опрацьовані недостатньо. Більшість робіт, присвячених цим 
питанням, носять постановочно-описовий хара ктер. Без належної уваги 
залишаються проблеми оперативного управління запасами і постачаннями, 
управління запасами на багатономенклатурних складах, організації 
розподілених складів, автоматизації управління тощо.  

4. Складний механізм ухвалення рішень в процесі підготовки заявки на 
матеріально-технічні ресурси.  

5. На багатьох підприємствах металургійної галузі здійснюється 
фрагментарне управління бюджетом матеріально-технічних ресурсів. 
Джерелом проблеми фрагментарного застосування інструментів управління 
ризиками в бюджетному процесі є низький рівень методологічної і 
методичної розробки вказаного напряму, відсутність системного підходу до 
оцінки, моніторингу ризиків і їх мінімізації.  

6. Дуже часто визначення запасів здійснюється у вартісному виразі, а не 
в натуральному. Кінцевий об’єм запасів у вартісному виразі лише приблизно 
відображає реальну вартість наявних запасів. Особливо сильно це 
проявляється при закупівлі, коли на різні виробничі запаси встановлюються 
різні цінові надбавки і/або якщо у кожному конкретному випадку ці надбавки 
варіюються в широкому діапазоні.  
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7. Наявність істотних незатребуваних (неліквідних) запасів. Наявність 
на складах незатребуваних (неліквідних) запасів веде до втрат значних коштів 
металургійного підприємства. Тому необхідність розробки механізму 
підвищення оперативності виявлення і усунення неліквідних запасів є вкрай 
актуальним завданням для реалізації і управління логістичної системи 
металургійного підприємства.  

8. Обмеженість критеріїв вибору постачальника. Вибір постачальника є 
одним з найбільш критичних недоліків закупівельної логістики на 
металургійному підприємстві. Ця проблема є одним із чотирьох основних 
завдань відділу збуту/закупок фірми. Тому вибір «правильного» 
постачальника є основою успішного функціонування і створення стійкої бази 
постачання будь-якої компанії.  

Ухвалення правильного рішення про постачальника, маючи інколи 
лише обмежену суб’єктивну інформацію, під силу тільки професіоналам. 
Необхідність обґрунтувати рішення щодо закупівель (перед керівництвом 
металургійної компанії) додатково ускладнює завдання, оскільки часто 
менеджери діють інтуїтивно. Звичайне рішення покупця залежить від його 
оцінки здатності постачальника задовольняти критеріям якості, об’єму, умов 
доставки, ціни і обслуговування.  

9. Недостатньо ефективне використання складських приміщень і площ. 
В умовах циркуляції величезної номенклатури закупівель сировини і 
матеріалів на металургійних підприємствах помилки управління складськими 
процесами негативно позначаються на рівні задоволення попиту і призводять 
до непропорційного зростання потреб в складських площах. Наслідками 
таких помилок управління складськими процесами є: дефіцит площ, 
неефективне використання устаткування і технічних ресурсів, високі витрати 
на зберігання й обробку сировини та матеріалів, низьку якість 
обслуговування.   

Висновки:  
В результаті проведеного аналізу існуючих систем реалізації і управління 

логістичними системами підприємств металургійної галузі, можна зробити 
висновки про необхідність проведення досліджень для вирішення такого питання 
– розробки механізму синтезу галузевих центрів логістичної відповідальності, які 
б вирішували існуючі проблеми реалізації логістичних бізнес-процесів галузі на 
підставі аутсорсингової взаємодії з учасниками ринку. 
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Складна система організаційних відносин і зв’язків, що виявляються в 
управлінні підприємством, формується свідомо в процесі діяльності людей 
для реалізації двох основних функцій управління: організації та координації. 
Функціонування цієї системи здійснюється за допомогою різних методів 
управління в процесі організаційної діяльності. 

Методи в менеджменті відграють дуже важливу роль. На їх основі 
забезпечується чіткий розподіл обов’язків, дотримання всіх норм і 
повноважень у вирішенні питань господарської діяльності, а також 
застосування заходів відповідальності.  

Забезпеченість спрямованості методів управління на досягнення 
поставлених цілей управління, дотримання внутрішніх нормативних 
документів і підтримання системи управління підприємством – це є основною 
проблемою на сучасних підприємствах. Будь-який економічний механізм 
вимагає організаторської, розпорядчої діяльності, координації зусиль 
працівників окремих підрозділів, окремих функцій, окремих елементів 
керованої системи. Через посередництво організаційних відносин, що 
становлять частину механізму управління, реалізується одна з найважливіших 
функцій менеджменту - функція організації. 

Організаційні методи управління - це способи та прийоми, за 
допомогою яких створюються різноманітні соціальні системи, здійснюється 
вплив на систему, її частини та елементи і забезпечується певний рівень їх 
організованості. Організаційні методи здійснюють прямий вплив на об'єкт 
управління через накази, розпорядження, оперативні вказівки, контроль за їх 
виконанням, систему адміністративних засобів підтримання трудової 
дисципліни. Ці методи регламентуються правовими актами трудового й 
господарського законодавства, основною метою яких є правове регулювання 
відносин між керівником і підлеглим, зміцнення законності, захисту прав і 
законних інтересів підприємства та його працівників відповідно до Кодексу 
законів про працю та інших законодавчих актів.  

Найважливіша мета цих методів - локальне використання можливостей 
підвищення ефективності виробництва шляхом аналізу, вибору, формування та 
регулювання взаємодії структурних елементів у даний момент розвитку 
підприємства. Для організаційних методів характерна їх відповідність правовим 
нормам, що діють на певному рівні управління, а також актам і розпорядженням 
вищих органів управління. В основі класифікації організаційних методів лежить їх 
групування за певними ознаками. За роллю в процесі управління виділяють три 
основні групи: регламентуючі, розпорядчі та дисциплінарного впливу. 
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Організаційні методи управління – це потужний важіль досягнення 
результатів поставлених цілей у випадках, коли потрібно підпорядкувати 
колектив і направити його на рішення конкретних завдань управління. 
Ідеальні умови їх ефективності – високий рівень регламентації управління та 
трудової дисципліни, коли управлінські впливи без значних спотворень 
реалізуються нижчестоящими ланками управління. Це особливо актуально у 
великих багаторівневих системах управління, до яких відносяться великі 
підприємства.  

Дослідження проводилося на ТОВ «Інтерпайп Ніко Тьюб», яке  
спеціалізується на виробництві безшовних труб за вітчизняними і 
зарубіжними стандартами для нафтопереробної, нафтохімічної, авіаційної та 
суднобудівної промисловості, машинобудування та приладобудування, 
нафтогазової та енергетичної галузі та труб загального призначення, що 
застосовуються в інших галузях промисловості.  

Рекомендації щодо підвищення дієвості організаційних методів 
управління у ТОВ «Інтерпайп Ніко Тьюб». В результаті проведеного 
дослідження виявлено, що на підприємстві чітко працює система 
організаційних методів управління, а саме: 

- організаційне регламентування (розробка положень про 
підрозділи, що визначають їх функції, права та обов’язки; розробка штатного 
розкладу); 

-  організаційне нормування (розробка різних нормативів, наприклад, 
трудових (розряди, ставки), нормативи рентабельності, правила внутрішнього 
розпорядку); 

-  організаційно-методичне інструктування (посадові інструкції 
методичні вказівки до виконання робіт, робочі інструкції). 

У ТОВ «Інтерпайп Ніко Тьюб» налагоджений дієвий контроль за 
виконанням управлінських рішень, але до недоліків можна віднести наступне: 

1. Довготривалість проходження документів з моменту їх створення у 
структурному підрозділі до моменту прийняття рішення директором заводу 
та впровадженням даного рішення виконавцями.  

2. Роздутість бюрократичного апарату, що призводить до додаткових 
витрат підприємства. 

3. Великий обсяг документообігу на паперових носіях, які вручну 
реєструються, переносяться з приймальні у приймальню, розмножуються для 
відправки виконавцям, вимагають утримання підприємством архівної будівлі. 

4. Широке застосування адміністративних методів призводить до 
втручання в діяльність структурних підрозділів, знижує ініціативу 
працівників. 

З метою усунення виявлених недоліків можна рекомендувати: 
- запровадити електронний документообіг, який сприятиме скороченню 

часу проходження документа та прозорість його пересування, зручну 
архівацію. Таке нововведення дозволить зменшити бюрократичний апарат та 
зекономити фонд оплати праці; 
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- замінити лінійний тип  організаційної структури управління на 
лінійно-функціональний. Це розширить можливості лінійних керівників у 
питаннях стратегічного управління виробництвом, переданням ряду функцій 
спеціалізованим ланкам. 

Керівництву підприємства треба зрозуміти, що застосування 
організаційних методів – це оперативний вплив на виробничий процес, з одного 
боку, і прийняття перспективних і ефективних рішень по удосконаленню системи 
управління і виробництва – з іншого боку. Надмірне та необґрунтоване 
застосування адміністративних методів може призвести до плинності кадрів, 
зниженню бажання творчо підходити до виконання процесу виробництва.  

Висновки 
1. Організаційні методи управління займають особливе місце в системі 

менеджменту. Це пояснюється тим, що вони створюють необхідні умови 
функціонування організації. За допомогою методів створюються трудові 
колективи, формуються організаційні структури управління, діяльність 
організації регламентується і забезпечується інструкціями, що фіксують 
механізм роботи з кадрами.  

2. Дослідження дієвості організаційних методів у ТОВ «Інтерпайп Ніко 
Тьюб» виявило ряд недоліків, які заважають своєчасному впровадженню 
управлінських рішень. Це, насамперед, великий обсяг документообігу на 
паперових носіях. Така організація доведення управлінських рішень до 
виконавців сприяє збільшенню бюрократичного апарату,  

3. Запровадження лінійно-функціональної організаційної структури та 
електронного документообігу дозволить усунути зазначені недоліки та 
зробити впровадження організаційних методів більш дієвим. Це сприятиме 
стабільній роботі виробництва, зацікавленості працівників та вдосконаленню 
виробничого процесу. Такий підхід рекомендовано запровадити у ТОВ 
«Інтерпайп Ніко Тьюб», бо це відповідає зростаючим вимогам сучасного 
виробництва. 

Разом з тим, виробництво – це творчий процес, де головну роль відіграє 
ініціатива, інженерна думка, раціоналізаторська пропозиція. Організаційні 
методи не повинні ставати на заваді бажанню трудового колективу бути 
співавтором  управлінських рішень.  
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Проблема удосконалення організаційної структури управління підприємством 
та його підрозділами є актуальною в сучасних умовах господарювання. В даної 
галузі є наукові дослідження та деякий досвід. Це процес має еволюційний характер 
та удосконалення організаційної структури відбувається з урахуванням змін 
зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Сучасні погляди в області менеджменту, відстежуючи організаційні структури 
управління підприємств, визначили, що їх конвергенція зосереджена навколо 
стратегічних цілей підприємства та визначається не тільки типами централізації та 
децентралізації, але і готовністю до змін. 

Аналіз функцій служб показав, що відсутність концентрації в системі 
управління на кінцевий результат – якість, своєчасність, собівартість виготовлення 
продукції, пов’язане з недостатнім рівнем адміністративного контролю, та 
знаходженням останнього на великої відстані від виробництва. Недостатнє 
використання у роботі інформаційних технологій, відволікання керівників в систему 
ремонтного обслуговування у зв’язку з постійними ремонтами застарілого 
обладнання, додаткові втрати від використання якісної сировини, тягнуть додаткові 
втрати та знижують кількість виробленої продукції. 

З метою ліквідування негативних явищ необхідно провести роботи по 
вдосконаленню організаційної структури. Створенню моделі організаційної 
структури управління, яка б відповідала вимогам зовнішнього та внутрішнього 
середовища, що змінилося, передував детальний аналіз галузевих типових 
організаційних структур управління. 

Тому для удосконалення організаційної структури  підприємства ПАТ «НЗФ» 
можливо впровадити такі заходи: 

- розформувати діючі, як самостійні структурні підрозділи виробничого 
об’єднання; 

- укрупнити конструкторські відділи, научно-дослідницькі технологічні 
підрозділи; 

- провести кардинальні зміни в структурі управління в підрозділах основного 
та допоміжного виробництва; 

- сформувати мобільні групи спеціалістів, зайнятих конструюванням, та 
технологічною підготовкою виробництв; 

- упровадити децентралізовану, дивізіональну структуру управління з 
додаванням нових підрозділів. 

Ці заходи дадуть змогу вирішити проблему підвищення ефективності, яка 
складається з 3 основних задач: 

1. Використовування передумов і розподіл можливостей підприємства в 
поліпшенні фінансово-економічної діяльності. 

2. Розробка програм, проектів або організаційно-технічних заходів, сприяючих 
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отриманню додаткового прибутку. 
3. Виконання розрахунків по обґрунтуванню запропонованих проектів і 

заходів. 
Вдосконалення оргструктури внутрішньофірмового менеджменту в цілях 

приведення її у відповідність з вимогами сучасного стратегічного менеджменту на 
підприємстві ПАТ «НЗФ» необхідно розв'язувати поетапно. 

Структура управління ПАТ «НЗФ» є лінійно-функціональною з появою нових 
форм взаємостосунків на товарному ринку і ринку капіталу виникла об'єктивна 
необхідність в чіткій согласованій взаємодії як всього виробничого комплексу, так і 
окремих його ланок - проектно-конструкторських і технологічних підрозділів, 
функціональних служб, виробничих і допоміжних ланок. Саме від оперативного 
розповсюдження знань та інформації, результативних дій, заснованих на розвиненій 
внутрішній комунікації, високого загального професіоналізму, залежить можливість 
великого товариства вижити в умовах гіперінфляційних процесів, економічних криз 
та спаду виробництва. 

Створенню моделі оргструктури управління ПАТ «НЗФ», яка відповідає 
вимогам внутрішнього і зовнішнього середовища необхідно провести аналіз типових 
організаційних структур управління, а також підприємств цієї галузі. 

Результатом аналізу є розробка і упровадження на ПАТ «НЗФ» 
децентралізованої, заснованої на корпоративних принципах дивізіональної продуктової 
внутрішньо фірмової структури управління з додаванням нових підрозділів . 

З упровадженням цієї оргструктури управління відбудуться зміни в 
співвідношенні вертикальних і горизонтальних зв'язків, розподілі функцій в апараті 
управління та виникненням нових для керівників спеціально організованих 
підрозділів, спеціалізованих по виробництву. 
 

 

 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ  
В УМОВАХ ВІТЧИЗНЯНОГО ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 
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Більшість науковців визначає ресурсозбереження як комплекс 
технічних, економічних, організаційних заходів, спрямованих на раціональне 
використання ресурсів та забезпечення зростаючих потреб у них переважно 
за рахунок економії [1; 2; 3; 4]. Отже, ресурсозбереження трактується, в 
першу чергу, як спосіб, метод господарювання. Організаційно-економічний 
механізм управління ресурсозбереженням можна розглядати як систему 
взаємопов’язаних суб’єктів, об’єктів, методів та інструментів 
ресурсозберігаючої діяльності підприємства, що спрямована на забезпечення 
стійкого розвитку шляхом упровадження ресурсозберігаючих заходів. 
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На основі дослідження теоретико-методологічних основ механізму 
ресурсозбереження на підприємстві та аналізу ресурсного потенціалу, 
факторів та резервів ресурсозбереження підприємств металургійної галузі, 
здійснена оцінка ресурсного потенціалу та ефективності ресурсозбереження в 
умовах ПАТ «ДТЗ». Це одне з провідних підприємств України по 
виробництву трубної продукції. На основі дослідження механізму 
ресурсозбереження на підприємстві,  алгоритму визначення стратегії 
ефективного ресурсозбереження та оцінки внутрішнього і зовнішнього 
середовища ПАТ «ДТЗ» зроблені наступні висновки: 

Загальна стратегія підприємства  – це стабілізаційна стратегія 
підприємства, яке вдається до виходу з кризової ситуації та збереження 
конкурентних позицій на існуючих ринках за рахунок використання 
традиційних технологій при мінімумі витрат на нововведення, модифікації 
асортименту та підвищення якості та окремих властивостей існуючої 
продукції, удосконаленні виробничих процесів, існуючих технологій, 
процесів управління тощо. 

Підприємство дотримується пасивної стратегії ресурсозбереження, яка 
спрямована на підтримку стійкої роботи за рахунок оперативних резервів 
економії, організаційно-технічного розвитку підприємства, розширення 
виробництва якісної продукції, в тому числі на експорт без суттєвої зміни 
технології її виробництва на основі економії всіх видів ресурсів.  

В аналізованому періоді підприємство не має достатнього 
інноваційного потенціалу, інноваційної інфраструктури та інноваційної 
культури, що розвиваються, для зміни стратегії ресурсозбереження в 
напрямку активної ресурсноефективної стратегії реалізації всіх факторів 
ресурсозбереження та їх розширення за раціонального використання ресурсів 
та впровадження технологічних, продуктових та управлінських інновацій.   

Отже, в межах існуючої стратегії ресурсозбереження підприємство має 
вирішувати такі стратегічні цілі: 

 – збільшення прибутку за рахунок імітації та опанування нових 
технологічних процесів, маловідходних, ресурсозберігаючих та безвідходних 
технологій; 

– підвищення якості та споживчих властивостей існуючої продукції, 
існуючих технологій, техніки та процесу управління; 

– розширення асортименту шляхом освоєння нових видів труб з 
послідуючою сертифікацією. 

Необхідною умовою для переходу до активної ресурсноефективної 
стратегії є подолання кризових явищ та фінансове оздоровлення 
підприємства, нарощування його матеріально-технічного, трудового та 
інформаційного потенціалу. Це передбачає вирішення заходів щодо 
удосконалення існуючої стратегії ресурсозбереження. Вони згруповані за 
відповідними напрямками на рис. 1.  
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Рисунок 1 – Вдосконалення стратегії організації та управління 

ресурсозбереженням в умовах ПАТ «ДТЗ» 
 

Висновки:  

1. Організаційно-економічний механізм управління ресурсозбере-
женням на підприємстві охоплює всі питання виробничої, комерційної, 
науково-дослідної, постачальницької діяльності господарського суб'єкта, 
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ефективно зацікавлюючи його окремі підрозділи та служби у проведенні 
комплексних робіт з підвищення ресурсоефективності виробництва.  

2. Виконання кожної з функцій управління ресурсозбереженням на 
підприємстві має узгоджуватися з відповідними напрямами діяльності, що, 
зрештою, і забезпечить ефективність процесу ресурсозбереження. 
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ДОВГОСТРОКОВОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 
 

Магістрант А.С. Шаповал 
Керівник – доц., канд. економ. наук Л.Г. Кемарська 
Дніпровський державний технічний університет 

м. Кам’янське, Україна 
 

Дебіторська заборгованість є невід’ємною складовою діяльності будь-
якого підприємства. Незважаючи на те, що вона являється активом 
підприємства, великі суми дебіторської заборгованості негативно впливають 
на діяльність підприємства. Зараз серед українських підприємств існує криза 
неплатоспроможності. Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що 
облік довгострокової дебіторської заборгованості є одним із найбільш 
суперечливих тем у бухгалтерському обліку. 

Великі обсяги дебіторської заборгованості порушують нормальне 
функціонування підприємства, так як дебіторська заборгованість відволікає 
кошти з обігу. Тому підприємства повинні контролювати її обсяги на рівні 
нормального функціонування підприємства, у разі виникнення безнадійної 
заборгованості створити резерв сумнівних боргів. 

Головний національний документ, який регулює питання обліку 
дебіторської заборгованості є П (С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», 
згідно з яким довгострокова дебіторська заборгованість визначається як така, 
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що не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена 
після 12 місяців із дати балансу [1].  

Так як кожна довгострокова заборгованість має ймовірність бути 
невчасно погашеною або взагалі перейти в безнадійну, що призведе до втрат 
та використання залучених коштів, збільшення фінансових витрат на відсотки 
за користування залученими коштами. Тому постає питання реальної оцінки 
довгострокової заборгованості. Відповідно до П(с)БО 10 довгострокова 
дебіторська заборгованість відображаються в балансі за їх теперішньою 
вартістю. Згідно Наказу Міністерства фінансів України [2] маємо наступні 
зміни в П(с)БО 10 щодо довгострокової заборгованості (таблиця 1). 

Таблиця 1 – Поточні зміни до П(с)БО 10  
Норма 
П(С)БО Минула редакція Редакція з урахуванням змін

Абз. 2 
п. 12 
П(С)БО 
10 
 
 
 

Довгострокову дебіторську 
заборгованість, на яку нараховують 
проценти, відображають у балансі за 
їхньою теперішньою вартістю. 
Визначення теперішньої вартості 
залежить від виду заборгованості й умов 
її погашення 

Довгострокову дебіторську 
заборгованість відображають у 
балансі за її теперішньою 
вартістю. Визначення 
теперішньої вартості залежить 
від виду заборгованості й умов 
її погашення 

Для визначення теперішньої вартості дебіторської заборгованості 
використовують метод дисконтування.  

Теперішня вартість – це вартість, яка отримується шляхом 
дисконтування первісної вартості певного активу чи зобов’язання.  

Первісна – це фактична вартість + витрати, які безпосередньо пов’язані 
з придбанням/вибуттям [3]. 

Дисконтування – це визначення вартості грошового потоку шляхом 
приведення вартості всіх виплат до певного моменту часу [4]. 

Відповідно до останніх змін в П(с)БО 10 дисконтуванню підлягає вся 
довгострокова дебіторська заборгованість, а не лише на яку нараховують 
відсотки.  В даному випадку підприємства, які мають довгострокову 
дебіторську заборгованість, мають змогу обліковувати всі види 
довгострокової заборгованості за теперішньою вартістю. 

Ключовим моментом дисконтування є визначення ставку дисконту. 
Підприємство може використовувати ринкову ставку відсотка або самостійно 
розраховану. Більшість підприємств використовує другий варіант, адже при 
визначенні самостійно ставки дисконту можливо  врахувати ризики. 

Для розрахунку ставки дисконту застосовують різні методи. 
Найпростіший з них - береться ставка відсотка за кредитами, які може 
отримати таке підприємство на певний період. Наприклад, якщо строк 
погашення дебіторської заборгованості – 5 років, то і для ставки дисконту 
береться ставка відсотка за п’ятирічним кредитом для цього підприємства, 
який воно може отримати в банку. Незважаючи на те, що метод є 
найпростішим, він розраховує суми дисконту приблизно. 
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Тому необхідно розраховувати ставку дисконту за такою формулою 
(1.1) [5]: 

, (1.1) 
де PV – поточна вартість платежу; FV – майбутня вартість платежу 
(номінальна сума грошової виплати); і – ставка дисконтування; n – кількість 
періодів, протягом яких очікується надходження (виплата) коштів. 

Також слід приділити увагу відображення операції в бухгалтерському 
обліку. Облік довгострокової заборгованості розглянемо на прикладі. 

Наприклад, підприємство на рахунку має довгострокову дебіторську 
заборгованість в сумі 200 тис. грн., термін погашення через 3 роки. Ставка 
дисконту – 12%.  

Рахуємо теперішню (поточну) вартість заборгованості: 
Теперішня вартість 50000/(1+0,04)+50000/(1+0,04)2+ +100000/1+0,04)3 = 

155680,6 грн. 
Розрахунок теперішньої вартості за три роки наведено в таблиці 2. 

Таблиця 2 – Розрахунок дисконтованої суми за 3 роки 
 Рік Сума 

заборгованості 
Облікова 
вартість на 
початок 
періоду 

Ставка 
дисконтування

Амортизація 
дисконту/премії 

Облікова 
вартість на 
кінець 
періоду 

1 50000 155680,6 0,12 18681,67 124362,3 
2 50000 124362,3 0,12 14923,47 89285,74 
3 100000 89285,74 0,12 10714,29 0,00 

Всього 200000 - - 44319,43  

Різниця між первісною і теперішньою вартістю заборгованості: 
44319,43 = 200000-155680,6. 

Типові проведення з обліку довгострокової дебіторської заборгованості 
наведено в таблиці 3. 

Таблиця 3 – Типові проведення з обліку довгострокової 
дебіторської заборгованості 

Зміст господарських операцій Дебет Кредит Сума 
1 2 3 4 

Відображення довгострокової заборгованості на балансі 183 311 200000 
Відображена різниця між первісною та теперішньою 
вартістю заборгованості 

952 183 44319,43

Кінець 1 року  
Нарахування амортизації різниці 183 733 18681,67
Переведення заборгованості довгострокову в поточну 377 183 500000 
Погашення заборгованості 311 377 500000 

Кінець 2 року  
Нарахування амортизації різниці 183 733 14923,47
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Продовження таблиці 3 
1 2 3 4 

Переведення заборгованості довгострокову в 
поточну 

377 183 500000 

Погашення заборгованості 311 377 500000 
Кінець 3 року 

Нарахування амортизації різниці 183 733 10714,29
Переведення заборгованості довгострокову в 
поточну 

377 183 100000 

Погашення заборгованості 311 377 100000 
 

Для відображення переведення довгострокової заборгованості в 
поточну використовують рахунок 377 «Розрахунки з іншими дебіторами». 
Для зручності обліку слід вести до Плану рахунків дзеркальний рахунок до 
611 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в 
національній валюті», наприклад, 360 «Поточна дебіторська заборгованість за 
довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті». 

Висновки: 
1. Довгострокова дебіторська заборгованість є суперечливим 

питанням в бухгалтерському обліку. Великі обсяги довгострокової 
заборгованості обтяжують підприємства і несуть загрозу несплати 
зобов’язань перед своїми контрагентами. 

2. Оцінка довгострокової дебіторської заборгованості відіграє 
значну роль в системі бухгалтерського обліку. Згідно останніх змін в П(с)БО 
10 «Дебіторська заборгованість»  дисконтуванню підлягає вся довгострокова 
дебіторська заборгованість, а не лише на яку нараховують відсотки. 

3. Дисконтування означає визначення вартості грошового потоку 
шляхом приведення вартості всіх виплат до певного моменту часу.  
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РОЗРОБКА СЦЕНАРІЮ МАРКЕТИНГОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  

 

Магістрант С.С. Шульга 
Керівник - доц., канд. екон. наук С.О. Фаізова 
Національна металургійна академія України 

Інститут інтегрованих форм навчання 

м. Дніпро, Україна 
 

Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності – це комплексний 
процес використання маркетингового інструментарію для створення здатностей та 
реалізації можливостей (як матеріальних, так і нематеріальних), спрямований 
відповідно до підпроцесів на ефективне вивчення, організацію, стимулювання/ 
підтримку та контролювання/оцінювання інноваційної діяльності [1; 2]. 

Розробка і прийняття управлінських рішень у процесі запровадження 
системи маркетингового забезпечення інноваційної діяльності залежить від 
двох умов, які можуть виконуватися або не виконуватися, а саме – наявність 
маркетингової та інноваційної діяльності на підприємстві.  Відповідно до 
наявних умов щодо здійснення підприємством маркетингової та інноваційної 
діяльності можливі чотири сценарії формування маркетингового 
забезпечення інноваційної діяльності на підприємстві (рис. 1).  

Відповідно до даних аналізу сценарій 1 – «Гармонізація» може бути 
рекомендований для  АТ «ДАЗ», як об’єкта дослідження. Цей сценарій розвитку 
маркетингового забезпечення інноваційної діяльності використовується у разі 
виконання на підприємстві двох умов, а саме: наявність відділу маркетингу або 
іншого маркетингового підрозділу та здійснення інноваційної діяльності. Суть 
його полягає в гармонізації взаємодії маркетингової та інноваційної діяльності у 
процесі досягнення визначених цілей. Підприємство має прагнути до реалізації 
сценарію «Гармонізація», проте сценарій «Стимулювання» та «Інтеграція» є 
невід’ємними його складовими, оскільки внутрішні і зовнішні заходи та механізми, 
які використовуються при їх впровадженні, в т.ч. спрямовуються і на 
взаємоузгодження цілей, функцій, завдань та інструментарію маркетингової та 
інноваційної діяльності. Адже, для гармонізації маркетингової та інноваційної 
діяльності в процесі маркетингового забезпечення інноваційної діяльності 
використовуються переваги інтеграції, що сприяє досягненню синергійного ефекту 
та механізму стимулювання, які приводять до розвитку.  

Алгоритм гармонізації взаємодії маркетингової та інноваційної 
діяльності схематично представлений на рис. 2. 

Вихідними елементами структурно-логічної схеми гармонізації 
взаємодії маркетингової та інноваційної діяльності є цілі, які згруповані у 
чотири блоки, залежно від напряму їх спрямованості та реалізації:  

1. Товар. Досягнення цілей інноваційної діяльності, а саме створення нового 
продукту (послуги), його модифікація та формування конкурентних переваг сприяє 
реалізації цілей маркетингової діяльності – надання максимально широкого вибору 
за для досягнення максимального споживання. 
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Рисунок 1 – Матриця вибору сценаріїв маркетингового 

забезпечення інноваційної діяльності 
 
2. Підприємство. Ціль маркетингу створити інформаційно-аналітичну 

базу щодо прийняття управлінських рішень – забезпечує реалізацію цілі 
інновацій – покращення організаційної та управлінської діяльності. 
Проведення на підприємстві реорганізації та модернізації, покращення 
виробничого процесу сформує основу для забезпечення прибутковості 
господарсько-виробничої діяльності. 
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Рисунок 2 – Алгоритм гармонізації взаємодії маркетингової та 
інноваційної діяльності 

 

3. Споживач. Мета маркетингової діяльності – досягти максимального 
задоволення споживачів та підвищити якість їх життя. Коли маркетинг не 
справляється з визначеними завданнями – виникає необхідність у створенні 
нових потреб у споживачів, що є складовою інноваційної діяльності.  

4. Ринок. Мета маркетингу – досягти запланованих показників, 
збільшити частку ринку тощо, які дають можливість оцінити якість та 
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ефективність маркетингової діяльності та визначити конкурентні позиції 
підприємства на ринку, що корелюється із забезпеченням 
конкурентоспроможності, в т.ч. і за рахунок досягнення технічного лідерства.  

Простежується взаємозалежність між цілями маркетингової та 
інноваційної діяльності – досягнення одних приводить до реалізації інших 
або сприяє їх формуванню, що створює потребу у необхідності їх узгодження 
та визначенні напрямів їх взаємодії. Наявність маркетингової та інноваційної 
діяльності створює потребу у впровадженні системи маркетингового 
забезпечення інноваційної діяльності на підприємстві та визначає 
необхідність гармонізації їх взаємодії для підвищення ефективності і якості 
процесу реалізації цілей, усунення дублювання функцій та досягнення 
синергії.   

 

Висновки: Саме маркетингове забезпечення інноваційної діяльності на 
основі розвитку та інтеграції інноваційного потенціалу і маркетингових 
можливостей забезпечить ефективну реалізацію стратегії розвитку та більш 
повне задоволення потреб споживачів..  
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На основі аналізу альтернативних трактувань вітчизняними та 
зарубіжними економістами сутності управління операційною діяльністю 
підприємства [1; 2; 3] визначено, що  воно  є цілеспрямованою діяльністю по 
керуванню операціями з купівлі потрібних ресурсів, їхньої трансформації в 
готовий товар (послугу) з поставкою останнього або останніх на ринок з 
метою задоволення потреб покупців.  

Об’єктом дослідження є операційна та управлінська діяльність АТ 
«Інтерпайп НМТЗ». Це сучасне високооснащене промислове пiдприємство, 
основним видом дiяльностi якого є виробництво та реалiзацiя сталевих 
електрозварних труб.  
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Загальна стратегія підприємства характеризується такими 
характеристиками. Це стратегія вартісноорієнтованого підприємства, яке 
дотримуеться стратегії диференціації продукції і цін на основі активного 
реагування на інновації конкурентів шляхом їх імітації та економії витрат на 
власні НДДР;  збереження конкурентних позицій на існуючих ринках та 
активного просування на міжнародні ринки; модифікації асортименту та 
підвищення якості та окремих властивостей існуючої продукції; удосконаленні 
виробничих процесів, існуючих технологій, процесів управління; підвищення 
ділового та соціального іміджу підприємства як лідера галузі. Аналіз 
стратегічного портфелю АТ «Інтерпайп НМТЗ» показав наявність в його 
структурі таких операційних стратегій: стратегія зниження виробничих витрат, 
стратегія підвищення якості продукції, стратегія диверсифікації.  Реалізація 
визначених операційних стратегій дозволяє підприємству забезпечувати 
конкурентні переваги в реалізації загальної стратегії. За результатами 
проведеного SWOT-аналізу АТ «Інтерпайп НМТЗ» рекомендовано 
дотримуватися конкурентної стратегії диференціації продукції і цін. Отже 
підприємству і надалі доцільно дотримуватися визначених операційних стратегій. 
На рис. 1 схематично зображена відповідність рекомендованих операційних 
стратегій конкурентним перевагам, на отримання яких орієнтовано АТ 
«Інтерпайп НМТЗ». Після ранжирування слабких сторін підприємства та загроз 
зовнішнього середовища сформовано такі цілі щодо підвищення ефективності 
операційної діяльності підприємства: 

– зниження витрат на виробництво продукцiї за рахунок рацiонального 
використання матерiальних, трудових, паливно-енергетичних та iнших видiв 
ресурсiв, застосування енергозберiгаючих технологiй, впровадження власного 
виробництва комплектуючих для пакування труб;  

– пiдвищення ефективностi функцiонування системи управлiння якiстю, 
системи охорони навколишнього середовища, охорони працi, досягнення 0% 
браку виробництва, зростання рiвня трудової й технологiчної дисциплiни, 
посилення вимог до вхiдного контролю отриманої сировини, матерiалiв та 
напiвфабрикатiв, а також по контролю якостi вiдвантажуваної продукцiї, 
вдосконалення органiзацiї i планування виробництва;  

– виконання заходiв щодо технiчного переозброєння виробництва та 
пiдтримки технiчного рiвня, модернiзацiї устаткування, упровадження 
прогресивних науково-технiчних розробок, освоєння нових видiв продукцiї з 
метою зростання якiсних показникiв продукцiї, що випускається, пiдвищення 
конкурентоспроможностi продукцiї i розширення ринкiв збуту;  

– пiдвищення продуктивностi працi за рахунок упровадження кращих 
практик, залучення свiтового досвiду, унiфiкацiї та централiзацiї процесiв;  

– вживання заходiв, спрямованих на задоволення зростаючих потреб 
клiєнтiв в частинi презентабельностi продукцiї;  

– застосування iндивiдуального пiдходу до кожного клiєнта;  
– пошук варiантiв закупiвлi основної сировини на бiльш вигiдних 

умовах.  
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Рисунок 1 – Відповідність рекомендованих операційних стратегій 
конкурентним перевагам, на отримання яких орієнтовано АТ 

«Інтерпайп НМТЗ» 
 

В межах існуючої системи операційних стратегій, виробнича стратегiя 
АТ «Інтерпайп НЗФ» повинна передбачати проведення технiчного 
переозброєння та упровадження новiтнiх технологiй, що дозволяє збiльшити 
об'єми виробництва, полiпшити якiсть i розширити сортамент продукцiї, що 
випускається, понизити витрати i пiдвищити екологiчну чистоту 
виробництва. 

Висновки: Отже, в результаті зростання ефективності основної 
(виробничої, комерційної, сервісної тощо) діяльності підприємства 
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отримують можливість скорочувати витрати, і, як наслідок, генерувати більші 
прибутки. Ефективна операційна діяльність підприємства сприяє 
задоволенню інтересів усіх зацікавлених груп економічних суб’єктів: 
власників бізнесу, персоналу, держави, споживачів. 
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У загальній теорії систем, управління являє собою доведення системи до 
бажаного стану або збереження в існуючому стані. Отже управління інноваційним 
розвитком підприємства (УІРП) – це  цілеспрямований вплив на процес інноваційних 
змін господарської системи, здійснюваний керуючою системою, для приведення її до 
нової якості (рівня інноваційності).                                                                  

В економічній літературі домінує визначення сутності УІРП з позицій 
стратегічного підходу, відповідно до якого управління інноваційним розвитком 
підприємства повинне стратегічно визначати напрямки інтеграції зусиль у створення 
нових технологій, продуктів, послуг і процесів на основі розроблення й трансформації 
ключових компетенцій підприємства відповідно до мінливих факторів і умов 
зовнішнього середовища. Отже, стратегічне управління інноваційним розвитком 
підприємства – це процес розроблення та реалізації концепції, яка є основою для 
прийняття ключових управлінських рішень щодо бажаного рівня інноваційного 
розвитку, допустимих ризиків та приведення у відповідність наявних можливостей 
шляхом розробки й реалізації системи стратегій за напрямами інноваційного розвитку 
підприємства [1].  

На сьогодні, існує велика кількість базових інноваційних стратегій. К. Фрімен 
виділяє шість основних видів інноваційних стратегій підприємства: наступальну, 
захисну, імітаційну, залежну, традиційну та «за нагодою» [2]. Близькими є погляди В. 
Стадник та М. Йохна, які пропонують розглядати чотири типи інноваційних стратегій: 
стратегію наступу, імітаційну стратегію, залежну стратегію та стратегію «за нагодою» 
(стратегію «ніші») [3, с. 89]. Особливої уваги заслуговує класифікація Є. Родіонової [4, с. 
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36], яка інноваційні стратегії поділяє на стратегію технологічного лідера (наступальну), 
стратегію слідування за лідером (захисну), стратегію диверсифікації та імітації.  

В табл. 1 систематизовані основні типи інноваційних стратегій та наведена їх 
характеристика. Наведена класифікація може виступати основою для визначення 
інвестиційно-інноваційної стратегії підприємства у відповідності із його цілями, 
наявними та перспективними можливостями їх реалізації, а також забезпечити 
співвідношення параметрів інноваційної та інвестиційної стратегій з метою досягнення 
синергетичного ефекту від їх впровадження. 

Зважаючи на сучасні виклики конкурентного середовища та світової глобалізації 
для забезпечення розвитку вітчизняних підприємств нагальним стає впровадження 
інновацій. Тільки досягнення світового рівня інноваційної активності стане для 
підприємства підґрунтям його конкурентоспроможності й подальшого існування.  

Отже, розробка програми інноваційного розвитку і, як наслідок, відповідної 
стратегії є базою формування конкурентних переваг і стійкого фінансового стану 
вітчизняних підприємств.  

Доведено, що основними етапами формування стратегії інноваційного розвитку 
підприємства є: визначення загального періоду формування стратегії інноваційного 
розвитку підприємства; діагностика інноваційної діяльності підприємства; оцінка 
сильних і слабких сторін його інноваційної діяльності; формування стратегічних цілей 
інноваційного розвитку; визначення перспектив реалізації розробленої інноваційної 
стратегії; організація її реалізації; контроль за реалізацією стратегії інноваційного 
розвитку підприємства.  

Результати оцінки  ринкової позиції та інноваційного потенціалу  ПрАТ 
«СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»  на основі SWOT-аналізу наведені у табл. 2. 
Підприємство має достатній інноваційний потенціал, інноваційну інфраструктуру та 
інноваційну культуру, що розвиваються, для орієнтації інноваційних стратегій 
переважно на розвиток технологічних, продуктових та управлінських інновацій. З 
урахуванням життєвого циклу трубної продукції компанія «СЕНТРАВІС» на даний 
момент займає четвертий етап життєвого циклу товару, а саме вичерпує свій потенціал 
зростання, тому повинна укріпити свої конкурентні позиції за допомогою корекції 
стратегії інноваційного розвитку в напрямку наступальної  інноваційної стратегії. 

Висновки: 
Інноваційна стратегія є одним із альтернативних варіантів досягнення 

стратегічних цілей підприємства на основі залучення та спрямування інвестицій в 
інноваційні напрямки розвитку. У сучасних умовах саме такий шлях дає можливості 
формувати конкурентні переваги та створити умови для ефективної діяльності в 
довгостроковій перспективі. 
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Таблиця 1 – Інноваційні стратегії підприємств 
Вид  Характеристика 

Наступальна 
інноваційна 
стратегія 

 
 
 
 

Стратегія характерна в основному для підприємств, які будують 
свою діяльність на принципах «підприємницької конкуренції» та 
розробляється для реалізації загальної стратегії зростання. Для 
реалізації наступальної стратегії необхідна орієнтація на дослідження 
(у багатьох випадках навіть на фундаментальні) в поєднанні із 
застосуванням новітніх технологій. Цей вид стратегії вимагає високої 
кваліфікації при розробці нововведень, уміння швидко реалізувати 
нововведення і здатності передбачати ринкові потреби. Стратегія 
наступу характерна для великих об'єднань і підприємств  

Імітаційна 
інноваційна 
стратегія 

«слідом за 
лідером» 

 

Стратегія включає в себе запозичення досвіду інноваційних 
лідерів в галузі або використання нових технологій шляхом 
закупівлі ліцензій у інших підприємств. При цьому імітуються 
основні споживчі властивості інновацій, випущених на ринок 
підприємствами, що займають лідируючі позиції. Проте для 
успіху на ринку підприємства імітатори повинні мати певні 
переваги у виробництві аналогічної продукції порівняно з 
підприємствами піонерами, постійно вдосконалюючи та 
модернізуючи запозичені види продукції  

Залежна 
стратегія 

 

Характер технологічних змін у даному випадку залежить від 
політики підприємств, які виступають як “батьківські” стосовно 
“залежних” підприємств, які не роблять спроб змінити свою 
продукцію, оскільки вони тісно пов’язані із вимогами головної 
організації. Такі підприємства не здійснюють інноваційний пошук 
самостійно, але забезпечують високі критерії якості роботи і 
гнучкість пристосування до вимог нових технологій та ринків збуту 

Традиційна 
стратегія 

 

Тип стратегії не передбачає значних технологічних змін, тому 
він лише умовно належить до інновацій. Часто виробництва 
стають традиційними внаслідок закріплення за ними певних 
інноваційних форм на тривалий період їх життєвого циклу 

Стратегія  
«за 

нагодою» 
або  

стратегія 
«ніші» 

 

Стратегія “за нагодою” або стратегія “ніші” є реакцією 
керівництва на зовнішні сигнали ринку чи інституційного 
середовища. Інноваційна діяльність тут полягає в пошуку 
інформації щодо можливостей, які з'являються у підприємства за 
нових обставин, знаходженні особливих ніш на наявних ринках 
товарів і послуг, що мають споживача з нетиповим, але значущим 
різновидом потреб  

Захисна 
стратегія 

 

Стратегія захисту спрямована на те, щоб утримати конкурентні 
позиції підприємств на вже наявних ринках. Головна ідея такої 
стратегії – оптимізація співвідношення “витрати–ефект” у 
виробничому процесі.  
Підприємства, що дотримуються захисної інноваційної стратегії, 
намагаються якнайшвидше запатентувати інновацію, щоб 
захистити її від конкуренції та появи на ринку товарів 
субститутів. Підприємства із захисною інноваційною стратегією 
займають позиції поряд чи трохи позаду наступальних фірм, 
аналізуючи досягнення й помилки останніх 
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Таблиця 2 – Матриця SWOT-аналізу ПрАТ «СЕНТРАВІС»  
Зовнішнє середовище підприємства  

Можливості (О) 
1. Розширення 
сортаменту продукції, 
що матиме попит 
2. Розширення географії 
експорту 
3. Залучення інвестицій в 
виробництво 
4. Збільшення частки 
продукції з високою 
доданою вартістю 
5. Модернізація 
основних фондів 
6. Покращення іміджу 
компанії  

Загрози (Т) 
1. Недостатня кількість 
інвестицій у виробництво 
2. Висока конкуренція з 
боку країн Азії, особливо 
Китаю, на світових ринках 
металопродукції 
3. Протекціонізм інших 
країн (збільшення податків 
на імпорт металопродукції) 
4. Збільшення імпорту 
аналогічної продукції 
5. Посилення екологічних 
вимог 
6. Зростання собівартості 
продукції 
7. Вплив військових дій 

Сила (S) 
 
1.Вигідне географічне 
положення компанії  
2. Широкий асортимент 
товару 
3. Співпраця з надійними 
постачальниками та 
партнерами 
4. Сертифікована система 
управління якістю 
5.Наявність мінерально-
сировинної бази 
6. Відносо дешева робоча 
сила з достатньо високим 
рівнем кваліфікації 
працівників 
7. Наявність великих 
виробничих потужностей 
8. Готовність до 
впровадження сучасних 
технологій та отримання 
якісної продукції 

Поле «Сила-
можливості» - SO 

 
Збільшення об’ємів 
продажу і 
конкурентоспроможност
і за рахунок збільшення 
частки продукції з 
високою доданою 
вартістю 
(високотехнологічна 
продукція) 

Поле 
«Сила-загрози» - ST 

 
Можливість укладання 
нових вигідних договорів з 
надійними 
постачальниками, 
впровадження сучасних 
технологій виробництва, 
зниження собівартості 
одиниці продукції 

В
н
ут
р
іш
н
є 
се
р
ед
ов
и
щ
е 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва

 

Слабкість (W) 
1. Недостатне 
фінансування науково-
дослідницьких робіт, 
спрямованних на розробку 
інноваційних технологій, 
вдосконалення 
технологічних процесів 
2. Низька частка 
виробництва 
високотехнологічних 
видів продукції 

Поле «Слабкість-
можливості» - WO 

Збільшення частки 
продукції з високою 
доданою вартістю 
(високотехнологічна 
продукція) збільшить 
надходження коштів у 
підприємство, в т.ч. 
розробку інноваційних 
технологій 

Поле «Слабкість -
загрози» - WT 

Формування ефективної 
інноваційно-інвестиційної 
політики для зміцнення 
конкурентних позицій 
компанії 
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ПРОГНОЗУВАННЯ ЧАСОВИХ РЯДІВ  
НА БАЗІ МЕТОДУ К-НАЙБЛИЖЧИХ СУСІДІВ  

 
Магістрант О.М. Авраменко 

Керівник - доц., канд. техн. наук К.Ю. Островська 
Національна металургійна академія України, м. Дніпро, Україна 

 
Аналіз часових рядів - це сукупність математико - статистичних 

методів аналізу, призначених для виявлення структури часових рядів і їх 
прогнозування. У сфері моделювання на підставі даних системи аналіз 
дозволяє скласти уявлення про її структурі, а також спрогнозувати майбутні 
стану. Одним з підходів до аналізу часових рядів є використання методу 
найближчих сусідів. Ідея цього методу полягає в пошуку найбільш близьких 
ділянок даних згідно деякої функції близькості. Метод найближчих сусідів 
відноситься до локальних методам аналізу часових рядів, так як використовує 
не всю історію ряду, а вибирає тільки найбільш істотні для прогнозування 
дані. 

Мета прогнозування - отримати науково обґрунтовані варіанти 
тенденцій розвитку (зміни) керованого об'єкта (показників його стану) в часі і 
просторі. 

Завдання прогнозування часового ряду Z  полягає в тому, щоб по 
знаному відрізку даних  0 1 TZ ,Z ,...,Z  передбачити наступні n значень 

 T 1 T 2 T nZ ,Z ,...,Z   . Алгоритм пошуку найближчих сусідів складається з 

наступних кроків: 
1. Позначимо m

tZ  вектор - історію довжиною m, що складається з 
наступних значень: 

 t
m t m 1 t m 2 t 1 tZ Z ,Z ,...,Z ,Z      

Розіб'ємо ряд Z на безліч векторів - історій m
tZ , де t = (m, ..., T).  

В такому випадку вектор m
TZ  буде останньою доступною історією для ряду Z. 

2. Серед векторів - історій m
TZ  виберемо k векторів, які є найближчими 

сусідами вектора m
TZ . Для визначення близькості векторів в  даній роботі 

будемо використовувати евклідову відстань. Найближчі сусіди позначимо як 

inn , при цьому коефіцієнт i показує ступінь  близькості сусіда до передісторії 
m
TZ : чим менше індекс, тим менше відстань до передісторії. 

m 1
m m 2

E T t T j t j
j 0

P (Z ,Z ) (Z Z )


 


   

3. Отримані вектори  i t m 1 t m 2 t 1 tnn Z ,Z ,Z ,Z     , де i = (1, …, k), 

використовуються для  прогнозу майбутніх значень ряду.  
Існує кілька підходів використання найближчих сусідів для 

передбачення значень ряду: 
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1. В роботі [1] пропонується використовувати  значення, такі за 
найближчими сусідами inn , для отримання значення T 1Z   наступним чином:  

 
i 1

k

t
i 1

T 1

Z
Z

k




 


. 

В цьому випадку пункти 1 - 3 повторюються для передбачення кожного 
з значень  T 1 T 2 T nZ ,Z ,...,Z   . Позначимо цей підхід як SA (від англ. Simple 

average - просте середнє); 
2. Інший підхід, описаний в роботах [1] і [2], ґрунтується на 

авторегресійному аналізі найближчих сусідів і останньої передісторії ряду. 
Передбачається, що значення T 1Z  залежить від останньої передісторії 
наступним чином:  

T 1 0 T 1 T 1 m 1 T m 1 mZ a Z a Z ... a Z a             

Для визначення невідомих коефіцієнтів  0 1 ma ,a ,...,a  будується і 

вирішується система рівнянь: 

 
Аналогічно підходу SA пункти 1-3 повторюються для передбачення 

кожного із значень T 1 T 2 T nZ ,Z ,...,Z   . Позначимо цей підхід як LAR (від англ. 

Local Autoregression - локальна авторегресія); 
3. В роботі [3] описаний підхід довгострокового передбачення. Для 

кожного найближчого сусіда  
i m 1 i m 2 i 1 ij t t t tnn Z ,Z ,Z ,Z
    

 визначимо вектори - 

продовження  
i 1 i 2 i n 1 i nj t t t t i

p Z ,Z ,Z ,Z
    

  і обчислимо вагові коефіцієнти, що 

характеризують близькість цього сусіда до вектору m
TZ : 

22m
E i T

i m
E k 1 T

P (nn ,Z )
w 1

P (nn ,Z )

  
       

, 

i
i k

j
j 0

w
w

w





. 

Вектор передбачень  T n T 1 T 2 T n

n
Z Z ,Z ,...,Z     отримують у такий 

спосіб:  
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T n

kn

i i
i 0

Z w nn



   

Перевагою даного підходу є те, що передбачення всіх необхідних 
значень виходять за одну ітерацію. Позначимо цей підхід як LTP ( від англ. 
long-time prediction – довгострокове передбачення). 
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3. Варфоломеева А.А. Локальные методы прогнозирования с выбором 
метрики /А.А. Варфоломеева. – 2012. 
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Сьогодні мобільні пристрої стають все більш зручнішими та 
багатофункціональними помічниками сучасної людини. Основними 
операційними системами (ОС) таких пристроїв являються Android від 
компанії Google та IOS від компанії Apple. ОС IOS зустрічається лише у 
продуктах компанії Apple, у той час як ОС Android зустрічається у 
смартфонах і планшетах майже у всіх інших компаній. 

Одним з найважливіших критеріїв розширення кола користувачів 
мобільного додатку є якість. Забезпечення якості додатків можливе за 
рахунок тестування, яке дозволяє своєчасно виявити та виправити критичні 
помилки. Є декілька варіантів тестування мобільних додатків (з точки зору 
середовища, де тестування проводиться) [1]: 

- тестування на реальному пристрої; 
- тестування з використанням емуляторів; 
- тестування за допомогою інструментів розробника у браузері. 
Одним із найзручніших методів тестування функціоналу Android-

додатків являється тестування з використанням емуляторів, які імітують різні 
ОС та їхні версії, а також різноманітні мобільні пристрої.  

Існує багато емуляторів [2, 3]: BlueStacks, Nox App Player, MEmu, 
Genymotion, KoPlayer, Andy, Android Droid4X, LeapDroid, Windroy, YouWave, 
Remix OS Player. 

Проведемо багатокритеріальний порівняльний аналіз найпопулярніших 
емуляторів для тестування Android-додатків: BlueStacks, Nox App Player, 
MEmu, Genymotion. 
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1. Американський емулятор BlueStacks – універсальне 
багатофункціональне рішення, яке підійде як для тестувальників мобільних 
додатків, так і для звичайних користувачів. 

Має наступні ключові характеристики: підтримка ОС Windows та 
MacOS; підключення Android Debug Bridge; версія Android 7.1.2; створює 
ярлики на робочому столі для швидкого запуску додатків; ручне 
налаштування роздільної здатності дисплея, режиму графіки, процесору 
(кількості ядер) та оперативної пам'яті (кількість Гб). 

2. Nox App Player – китайський емулятор з мінімалістичним 
інтерфейсом, з безліччю різноманітних опцій і можливістю підключення 
декількох пристроїв одночасно. 

Має наступні ключові характеристики: підтримка ОС Windows та 
MacOS; можливість підключення декількох пристроїв одночасно; версії 
Android 4.4, 5.1, 7.1.2; можливість активації root-прав; ручне налаштування 
роздільної здатності дисплея, режиму графіки, процесору (кількості ядер) та 
оперативної пам'яті (кількість Гб). 

3. MEmu – китайський емулятор для тестувальників ігор, який 
допомагає легко і швидко запускати ігри та економити час. Даний емулятор 
підходить навіть для тестування вимогливих ігр. 

Має наступні ключові характеристики: підтримка ОС Windows, MacOS; 
версії Android 4.4, 5.1, 7.1.2; можливість підключення декількох пристроїв 
одночасно; емуляція геймпаду та спеціальної клавіатури; можливість активації 
root-прав; ручне налаштування роздільної здатності дисплея, режиму графіки, 
процесору (кількості ядер) та оперативної пам'яті (кількість Гб). 

4. Одним із самих популярних емуляторів серед тестувальків є 
емулятор Genymotion, створенний у Франції. Оскільки саме в цьому 
емуляторі є можливість вибору моделі смартфону за версією Android, 
роздільної здатності дисплея, щільності пікселів, джерела та типу пристрою. 
Даний емулятор допомагає розробникам в покращені мобільних додатків, 
особливо рекомендується для початкових розробників додатків Android. 

Має наступні ключові характеристики: підтримка ОС Windows, MacOS, 
Linux; можливість підключення декількох пристроїв одночасно; >100 
моделей девайсів; Android IP від 4.1(API 16) до 9.0(API 28); Form factor – 
Phone, Small Tablet, Large Tablet; Density – від 120 (LDPI) до 640 пікселей 
(XXXHDPI); Size – від (240*320) до (2560*1800). 

На основі проведеного огляду емуляторів виконано порівняльний аналіз 
за наступними критеріями (табл. 1): ОС, версія Android, «>1 пристрою», root 
права, ліцензія, підключення Android Debug Bridge. 

Розрахуємо рейтинг розглянутих емуляторів з використанням методу 
аналізу ієрархій у абсолютних вимірюваннях (нормативний МАІ, МАІ-Н) із 
бібліотеки методів системи підтримки прийняття рішень NooTron [8]. 

Для цього переведемо оцінки альтернатив (емуляторів) із натуральних у 
лінгвістичні (табл. 3), пріоритети яких розраховані за алгоритмом МАІ-Н та 
наведені у табл. 2. 
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Таблиця 1 – Порівняльний аналіз емуляторів Android-додатків 

Емулятор ОС 
Версія 

Android
>1 

пристрою
Root 
Права

Ліцензія 
Підключення 

Android 
Debug Bridge 

BlueStacks 
[4] 

Windows, 
MacOS 

7.1.2 Ні Ні Безплатна Так 

Nox App 
Player [5] 

Windows, 
MacOS 

4.4, 5.1, 
7.1.2 

Так Так Безплатна Ні 

MEmu [6] 
Windows, 

MacOS 

4.4.4, 
5.1.1, 
7.1 

Так Так Безплатна Ні 

Genymotion 
[7] 

Windows, 
MacOS, 
Linux 

4.1 – 9.0 Так Ні Безплатна Ні 

 

Таблиця 2 – Лінгвістичні оцінки для МАІ-Н 

№ Лінгвістична оцінка Пріоритет 

1 Високий рівень 0,540 

2 Середній рівень 0,297 

3 Низький рівень 0,163 

Таблиця 3 – Багатокритеріальний аналіз емуляторів Android-додатків з 
використанням МАІ-Н 

Емулятор ОС 
Версія 

Android 
>1 

пристрою 
Root 
Права 

Ліцензія 
Підключення 

Android 
Debug Bridge 

BlueStacks 
Середній 
рівень 

Низький 
рівень 

Низький 
рівень 

Низький 
рівень 

Високий 
рівень 

Високий 
рівень 

Nox App 
Player 

Середній 
рівень 

Середній 
рівень 

Високий 
рівень 

Високий 
рівень 

Високий 
рівень 

Низький 
рівень 

MEmu 
Середній 
рівень 

Середній 
рівень 

Високий 
рівень 

Високий 
рівень 

Високий 
рівень 

Низький 
рівень 

Genymotion 
Високий 
рівень 

Високий 
рівень 

Високий 
рівень 

Низький 
рівень 

Високий 
рівень 

Низький 
рівень 

 
З використанням МАІ-Н побудовано рейтинг емуляторів Android-

додатків (рис. 1). 
Таким чином, кращим за усіма критеріями є емулятор Genymotion, що є 

логічним, адже за кількістю підтримуваних версій ОС Android та наявним 
функціоналом він домінує над іншими емуляторами. 

Висновки 
1. Тестування Android-додатків із використанням емуляторів допомагає 

прискорити роботу тестувальників. 
2. Робота мобільних додатків залежить від багатьох факторів: версія ОС 

Android, роздільної здатності пристрою, підключення до мережі інтернет та ін. 
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Рисунок 1 – Рейтинг емуляторів Android-додатків за МАІ-Н 

 

3. При різних технічних вимогах до процесу тестування слід 
використовувати різні емулятори. Отже, при необхідності протестувати 
програму, на максимальній кількості пристроїв більш підійде Genymotion. В 
свою чергу, при тестуванні вимогливих мобільних ігор рекомендується 
використовувати MEmu, а також Nox App Player та BlueStacks. 

4. Важливо враховувати, що повністю зімітувати роботу мобільного пристрою 
на емуляторі не можливо, та проектувати тести відповідно до цього обмеження. 

Посилання 
1. Must have при оформлении багов по мобильному тестированию  Emulator 

[Електронний ресурс] – Електрон. дані – Режим доступу: 
https://training.qatestlab.com/blog/helpful-materials/must-have-in-bug-reporting-
mobile-testing/ 

2. Топ 10 эмуляторов Андроид на ПК [Електронний ресурс] – Електрон. дані 
– Режим доступу: https://101android.ru/emulyatory-android/ 

3. 5 бесплатных эмуляторов Android на ПК [Електронний ресурс] – Електрон. 
Дані – Режим доступу: https://lifehacker.ru/emulyatory-android-na-pk/ 

4. BlueStacks [Електронний ресурс] – Електрон. дані – Режим доступу: 
https://www.bluestacks.com/ru/index.html 

5. NoxPlayer [Електронний ресурс] – Електрон. дані – Режим доступу: 
https://ru.bignox.com/ 

6. MEmu [Електронний ресурс] – Електрон. дані – Режим доступу: 
https://www.memuplay.com/ 

7. Genymotion Android Emulator [Електронний ресурс] – Електрон. дані – 
Режим доступу: https://www.genymotion.com/ 

8. Система поддержки принятия решений NooTron [Електронний ресурс] – 
Електрон. дані – Режим доступу: https://nootron.net.ua. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ БІБЛІОТЕК JAVASCRIPT  
ДЛЯ РОЗРОБКИ ВЕБ-ДОДАТКУ З КОНСТРУКТОРОМ ТОВАРІВ 

 

Магістрант Е.В. Бранкевич 
Керівник – доц. каф. ІТС, канд. техн. наук Г.Л. Євтушенко 

Національна металургійна академія України, м. Дніпро, Україна 
 

Для сучасного виробничого підприємства добрим рекламним ходом є 
розробка індивідуальних дизайнерських товарів. На сьогоднішній день 
інтернет-магазини користуються великою популярністю. Невеликий інтернет- 
магазин з переліком товарів і способом оплати можно розробити навіть на 
спеціалізованих сайтах-констукторах без знання мов програмування, а для 
сайтів з конструктором товарів, на яких клієнт сам підбирає критерії для 
свого товару і дизайн – розробити дещо складніше. 

Сайти з багатим функціоналом потребують використання різних мов 
програмування, найчастіше користуються мовою JavaScript. Проте тільки 
сама мова не призначена для специфічних завдань, тому що на чистому 
JavaScript можна написати весь сайт чи динамічну частину його, проте 
розроблено багато бібліотек і фреймворків, які поліпшують багато задач, а 
саме роблять програмний код більш читальним та допомагають зменшити 
витрати часу на написання коду. 

Конструктор товарів  представляє частину сторінки веб-сайту, яка 
динамічно змінюється залежно від дій користувача і зберігає результати та 
відправляє до бази данних. 

Прикладом конструктора товарів можуть бути сайти по підбору 
малюнка на футболку або завантаження свого зображення на чохол для 
телефону. 

Сайти з конструктором товарів працюють за принципом завантаження 
зображень на сторінку і написання функцій (подій) на дії користувача, 
наприклад завантаження свого зображення, додати текст, перетягнуть 
зображення, збільшити чи зменшити зображення, видалити  і т.д.  

Завантаження зображень на сторінку краще за все проводити з 
форматом *.SVG. Цей формат векторних зображень розроблений спеціально 
для веб-додатків. 

Одним зі способів написання сайту з конструктором товарів є 
використання Canvas. 

Canvas (англ. Canvas – «полотно») – елемент HTML5, призначений для 
створення реєстрового двомірного зображення за допомогою скриптів, 
зазвичай на мові JavaScript [1]. Початок відліку блоку знаходиться зліва 
зверху. Від нього і будується кожен елемент блоку.  

Використовується, як правило, для відтворення графіків для статей і 
ігрового поля в деяких браузерних іграх. Але також може використовуватися 
для вбудовування відео в сторінку і створення повноцінного плеєра. 

Інший спосіб написання сайту – використовувати мову програмування 
Java, проте такий метод краще підійде для мобільних версій сайту, а також не 
буде працювати якщо у користувача не встановлений Java пакет.  
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Інші мови програмування рідше застосовують на веб-сторінках. 
Тож можно сказати, що без використання мови программування 

JavaScript можливо розробити сайт, додати динаміку і анімації з 
використанням CSS, проте це дуже розширить программний код і для деяких 
дій потребує багато сил і вмінь. 

JavaScript (JS) – динамічна, об'єктно-орієнтована прототипна мова 
програмування. Реалізація стандарту ECMAScript. Найчастіше 
використовується для створення сценаріїв веб-сторінок, що надає можливість 
на стороні клієнта (пристрої кінцевого користувача) взаємодіяти з 
користувачем, керувати браузером, асинхронно обмінюватися даними з 
сервером, змінювати структуру та зовнішній вигляд веб-сторінки [2]. 

Мова JavaScript використовується для:  
 написання сценаріїв веб-сторінок для надання їм інтерактивності; 
 створення односторінкових веб-додатків (React, AngularJS, Vue.js); 
 програмування на стороні сервера (Node.js); 
 стаціонарних додатків (Electron, NW.js); 
 мобільних додатків (React Native, Cordova); 
 сценаріїв в прикладному ПЗ (наприклад, в програмах зі складу Adobe 

Creative Suite чи Apache JMeter); 
 всередині PDF-документів тощо. 
Проте не зважаючи на те, що мова програмування JavaScript має стільки 

сфер застосування, використання одного тільки JavaScript буде дуже 
складним. Існує безліч додаткових утиліт, які допомагають написати код 
швидше і коректніше.  

Залежно від поставленого завдання використовуються різні бібліотеки і 
фреймворки на основі даної мови, найпопулярнішою бібліотекою є jQuery. 
Згідно з дослідженнями організації W3Techs, JQuery використовується понад 
половиною від мільйона найвідвідуваніших сайтів. Синтаксис jQuery 
розроблений, щоб зробити орієнтування у навігації зручнішим завдяки 
вибору елементів DOM, створенню анімації, обробки подій, і розробки AJAX-
додатків. jQuery також надає можливості для розробників, для створення 
плагінів у верхній частині бібліотеки JavaScript. Використовуючи ці об'єкти, 
розробники можуть створювати абстракції для низькорівневої взаємодії та 
створювати анімацію для ефектів високого рівня. Це сприяє створенню 
потужних і динамічних веб-сторінок. 

Існуючий плагін «jquery.svg.js» дозволяє маніпулювати векторною 
графікою по специфікації SVG 1.1. Приведемо невеликий приклад. 

SVG полотно додаємо до div у вигляді функції: 
$(selector).svg(); 
selector — властивість id тега div; 
svg() — функція плагіна. 
Отримання обгортки для заданого контейнера: 
$(selector).svg('get'); 



Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
18 грудня 2019 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 337

Приклад червоного кола: 
var svg = $('#svgintro').svg('get');  
svg.circle(130, 75, 50, {fill: 'none', stroke: 'red', strokeWidth: 3}); 
Якщо використовувати чистий JavaScript, програмний код буде довшим 

та складніше читається. 
Наприклад, для створення простого рожевого квадрата досить багато 

коду: 
var ns = 'http://www.w3.org/2000/svg' 
var div = document.getElementById('drawing')  
var svg = document.createElementNS(ns, 'svg') 
svg.setAttributeNS(null, 'width', '100%') 
svg.setAttributeNS(null, 'height', '100%') 
div.appendChild(svg) 
var rect = document.createElementNS(ns, 'rect') 
rect.setAttributeNS(null, 'width', 100) 
rect.setAttributeNS(null, 'height', 100) 
rect.setAttributeNS(null, 'fill', '#f06') 
svg.appendChild(rect) 

Для порівняння, бібліотека SVG.js надає синтаксис, який є коротким і 
простим для читання. Код для створення такого ж рожевого квадрату: 

var draw = SVG('drawing') , rect = draw.rect(100, 100).fill('#f06') 
В порівнянні бібліотека SVG.js не використовує повторень і дуже 

скорочує програмний код. 
Розглянемо ще декілька популярних JavaScript бібліотек, направлених 

на роботу з зображеннями [3]. 
Fabric.js – дана бібліотека працює поверх Canvas. За допомогою 

Fabric.js можливо холст заповнювати малюнками, фігурами, групами фігур, 
текстом. Бібліотека має багато функцій, дозволяє додавати до об’екта 
градієнт, фільтр, анімацію, а також дозволяє на стороні клієнта повертати, 
масштабувати об’єкт або перетаскувати тільки горизонтально. 

Приклад коду для створення зеленого круга: 
var circle = new fabric.Circle({ 
 radius: 20, fill: 'green', left: 100, top: 100}); 
canvas.add(circle); 

Snap.svg розроблений для сучасних браузерів (IE9 та вище, Safari, 
Chrome, Firefox и Opera) і тому підтримує новітні функції SVG, такі як 
маскування, обрізка, шаблони, повні градієнти, групи і багато іншого. 

Насамперед дана бібліотека застосовується для завдання анімації на 
веб-сайті. 

Також плюсом даної бібліотеки є можливість «розкласти» зображення, 
а не тільки писати свої форми, наприклад якщо працювати зі строками 
завантаженими через Ajax. 

Намалювати круг можна таким способом: 
var s = Snap("#svg"); 
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var bigCircle = s.circle(150, 150, 100); 
Paper.js називає себе швейцарським армійським ножем векторних 

графічних скриптів. І багато в чому це так і є. 
За замовчуванням Paper.js працює поверх елементів полотна HTML5 з 

власною моделлю DOM для управління. Ви можете редагувати криві Безьє 
прямо всередині коду, що дає вам набагато більше контролю навіть з 
базовими сценаріями. 

Це більше бібліотека маніпуляції з полотном, ніж просто призначена 
для користувача анімація або бібліотека SVG. Але це, безумовно, потужний і 
відмінний вибір. 

Якщо програмний продукт має великий і складний функціонал і 
спрямований на розвиток у майбутньому, слід скористатися фреймворком для 
написання програмного коду. 

Фреймворк – це програмне забезпечення, що полегшує розробку і 
об'єднання різних компонентів великого програмного проекту. Ця платформа 
підходить для створення сайтів, бізнес-додатків і веб-сервісів. 

Переваги використання JavaScript фреймворків: 
 Ефективність – проекти, які повинні бути реалізовані набагато 

швидше з добре структурованими готовими шаблонами і можливостями; 
 Безпека – кращі JavaScript-файли мають фірмову систему безпеки і 

підтримують велику кількість спільнот, які виступають в ролі 
тестувальників; 

 З великим кодом і безкоштовними кодами. 
Терміни розробки типового функціоналу на фреймворками більше, ніж 

при використанні CMS (конструктори сайтів, для створення конструкторів 
товарів не використовуються). Також фреймворки містять тільки базові 
компоненти бізнес-логіки рівня додатків, тому багато функцій реалізовуються 
індивідуально. Для розробки на фреймворку потрібне розуміння бізнес-
процесів, які потрібно реалізувати. Наприклад, якщо в CMS вже є якийсь 
встановлений процес обробки замовлень, то фреймворки такого не 
пропонують. 

Щоб використовувани фреймворк, потрібно розуміти, як він працює.  
 

 
Рисунок 1 – Структура веб-додатку MVC-фреймворку 
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Model-View-Controller (MVC, «Модель-Представлення-Контролер», 
«Модель-Вид-Контролер») – схема поділу даних програми, призначеного для 
користувача інтерфейсу і керуючої логіки на три окремих компоненти: 
модель, уявлення і контролер – таким чином, що модифікація кожного 
компонента може здійснюватися незалежно . 

Модель (Model) надає дані і реагує на команди контролера, змінюючи 
свій стан. Подання (View) відповідає за відображення даних моделі 
користувачеві, реагуючи на зміни моделі. Контролер (Controller) інтерпретує 
дії користувача, сповіщаючи модель про необхідність змін. 

Router – вибір конкретного контроллера по URL. 
Фреймворки включають в себе декілька мов програмування, розглянемо 

та порівняємо декілька JavaScript фреймворків [4, 5]. 
Одним з JavaScript фреймворків, що стрімко розвивається  є Angular. 
Angular поставляється з великим списком функцій, які дозволять 

розробити всі, починаючи від веб- до декстопних і мобільних додатків. 
Фреймворк побудований на TypeScript від Microsoft з прицілом на те, щоб 
зробити JavaScript більш гнучким і привабливим для великих підприємств. 
Функції ng2 мають архітектуру на основі компонентів, покращений DI 
(dependency injection – впровадження залежностей), ефективний сервіс логів, 
міжкомпонентна взаємодія і багато іншого.  

Angular є кращим варіантом для корпоративних додатків або для 
середовищ програмування з високими стандартами до читання коду. 

Говорячи про фреймворки важко не згадати про React.js, тому що ним 
користується велика частка програмістів.  

React.js – це більше бібліотека, ніж фреймворк. Він стоїть за 
інтерфейсом користувача фейсбука і інстаграмма, показуючи свою 
ефективність всередині динамічних додатків з високим трафіком 
(пропускною здатністю). Він вважається самим швидкозростаючим JS 
фреймворком. 

Незважаючи на те, що React є більш складним у вивченні, він робить 
розробку додатків простою та легкою для розуміння. Крім того, він може 
ідеально підійти для складних, значних програмних рішень з високим 
ступенем навантаження. 

Vue.js – кращий вибір для швидкої розробки крос-платформних 
додатків. Він може стати міцною основою для високопродуктивних додатків 
в одну сторінку (SPAs) і вигідним рішенням для тих випадків, коли 
продуктивність важливіше, ніж хороша організація коду або структура 
програми. 

MEAN – це абревіатура яка з складається з MongoDB, ExpressJs, 
Angular і NodeJs. Це набір комплексного програмного забезпечення, який 
використовують для веб-розробки. 

Плюсом MEAN є те, що він використовує в зв’язці ряд найкращих в 
своїй ніші веб-технологій. Та основну роль відіграє використання спільної 
мови програмування JavaScript. Звичайно, що кожна з відокремлених частин 
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аплікації вимагає досконалих знавців своєї справи, але цей стек дає велику 
перевагу людям, які прагнуть впливати на всю розробку та зекономити час 
для вивчення інших мов програмування.  

Найпопулярніший фреймворк, – Node.js, – призначений для 
відокремленого виконання високопродуктивних мережевих додатків на мові 
JavaScript. Функції платформи не обмежені створенням серверних скриптів 
для веб, платформа може використовуватися і для створення звичайних 
клієнтських і серверних мережевих програм. Для забезпечення виконання 
JavaScript-коду використовується розроблений компанією Google рушій V8. 

Для забезпечення обробки великої кількості паралельних запитів у 
Node.js використовується асинхронна модель запуску коду, заснована на 
обробці подій в неблокуючому режимі та визначенні обробників зворотніх 
викликів (callback). При написанні програм для Node.js необхідно 
враховувати специфіку подієво-орієнтованого програмування, наприклад, 
замість виконання. 

Express.js, або просто Express – програмний каркас розробки веб-
додатків для Node.js, реалізований як вільне і відкрите програмне 
забезпечення під ліцензією MIT. Він спроектований для створення веб-
додатків і API. Де-факто є стандартним каркасом для Node.js. Автор 
фреймворка, TJ Holowaychuk, описує його як створений на основі написаного 
на мові Ruby каркаса Sinatra, маючи на увазі, що він мінімалістичний, але має 
велику кількість плаґінів, що підключаються. Express є бекендом для 
програмного стека MEAN, разом з базою даних MongoDB і каркасом 
AngularJS для фронтенду. 

 
Висновки: 
Серед багатьох мов програмування існує безліч способів розробити свій 

веб-додаток. Щоб додати динаміки веб-сторінці не завжди достатньо 
використовувати тільки мову гіпертекстової розмітки сторінки і мову стилів, 
особливо якщо сайт має розширений функціонал. 

JavaScript, наразі, є однією з найпопулярніших мов програмування в 
інтернеті, що дозволяє завантажувати скрипти, які додають сайту анімації, 
роблять відклик на роботу користувача приємним і гнучким. 

При розробці веб-додатку з конструктором товарів необхідно 
завантажувати багато зображень на сторінку, що збільшує очікування 
завантаження сторінки, тому існує велика кількість утиліт для маніпуляцій з 
зображеннями. 

В роботі розглянуто багато бібліотек і фреймворків для маніпуляцій з  
SVG-зображеннями, в основі яких покладена мова JavaScript. Вони 
використовуються для скорочення коду і прискорення роботи. 

Частіше виникає питання, використовувати бібліотеку чи фреймворк.  
В ході дослідження були виявлені позитивні і негативні сторони бібліотек 

та фреймворків, на основі чого можна зробити наступні висновки: 
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1) Бібліотека має менший розмір і менше функцій. Для створення 
анімацій, графіків, покращення дизайну сайту чи створення динаміки 
використання JavaScript бібліотеки достатньо, проте якщо необхідно 
зберігати результати, відправляти данні до бази даних, використовувати 
зображення у великій кількості, то краще скористатися фреймворком. 

2) Будь-який фреймворк має переваги: 
 велика кількість різноманітних взаємопов'язаних функцій; 
 інформацію можна отримувати безпосередньо; 
 представлена можливість працювати окремо в одному розділі програми, 

використовуючи наявні дані; 
 мінімальний ризик помилок; 
 гнучкість програми; 
 додаток витримує великі навантаження; 
 SEO підтримка; 
 відкрита бібліотека даних; 
 невелика вага бази даних. 
3) Використання фреймворку робить написання коду більш комфортним, 

а сайт швидшим та гнучкішим, проте вивчати фреймворк потрібно довше і 
складніше. 

4) Для розробки веб-додатку з конструктором товарів автором обрано 
фреймворк Angular 8. Маючи досвід розробки сайту з використанням 
бібліотеки jquery.js можна сказати, що працювати з фреймворком набагато 
легше, це дуже скорочує написання коду, завантаження сторінок виконується 
в рази швидше і легше знайти помилку, проте пошук потрібної інформації 
займає більше часу, так як Angular стрімко розвивається і існують помилки 
при переході між версіями, інформація на форумах у 90% випадків 
англомовна, в той час як на jquery існує багато інформації російською мовою, 
так як ця бібліотека вже застаріла. 
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Аналізуються існуючі рішення, які використовуються при створенні та 
проектуванні сайту. Розглянуті питання, як краще побудувати структуру 
сайту. Був зроблений невеликий експеримент на прикладі деякого сайту, на 
визначення його зручності користування. 

Юзабіліті або зручність використання – це підхід, що повинен зробити 
сайт ергономічним та зрозумілим для будь-якого користувача мережі 
Інтернет. Дуже важливо, щоб веб-ресурс мав чітку структуру, був приємний 
на вигляд, не відволікав різними яскравими картинками від змісту. Чим більш 
простим для сприйняття буде сайт, тим частіше користувач буде повертатися, 
шукати інформацію саме на цьому веб-ресурсі або якщо це комерційний сайт 
– купувати товари [1]. Розглянемо сайт, який зображений на рис.1. 

 
Рисунок 1 – Приклад сайту 

Червоною лінією виділено область меню, яка не структурована та 
нагромаджена великою кількістю пунктів. Такі сайти займають дуже багато 
часу в користувача на пошуки потрібної інформації, і часто не знаходячи те, 
що потрібно, користувач, уникаючи складнощів, довго не затримується на 
такій веб-сторінці [2]. Юзабіліті досить низьке з огляду на заплутану систему 
меню, та незручну орієнтацію на сайті. 
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Читаючи новини або шукаючи товар, користувач може загубитися на 
сайті, через безліч реклами та велику кількість рекомендацій різної 
нісенітниці. Можливо це такий підхід зацікавити користувача, але насправді 
це просто відволікає від процесу й такий веб-ресурс залишає неприємні 
спогади. При цьому витрачається багато часу на пошуки потрібного.  

Як написано в статті [2] структуризація допомагає класифікувати певні 
товари або певну інформацію за схожими ознаками, але цього не завжди 
дотримуються комерційні сайти, тому що чим більше всього вам покажуть, 
тим, на їх думку, вищий шанс заохотити купити більше товарів.  

У будь-якому варіанті структуровані сайти, такі як наприклад «Розетка» 
безперечно кращі, ніж сайти з хаотично розміщеною інформацією. Багатий 
функціонал привертає увагу користувачів, їм буде досить комфортно 
орієнтуватися в такому Інтернет-ресурсі та шукати інформацію. 

На сайті [3] наводиться статистика, що 40% відвідувачів мережі 
Інтернет залишають веб-ресурс, якщо сторінка завантажується довше 2-3 
секунд. Можна безперечно погодитися з цією статистикою. Користувач 
завжди потребує своєчасного доступу до інформації. Якщо він буде чекати 
досить довго, доки сайт завантажиться – це викличе незадоволення і 
обурення. Більше він не зверне уваги на даний веб-ресурс, знаючи, як дуже 
довго завантажується сторінка, і без впевненості чи буде подана інформація 
на цьому сайті корисна. 

Наведена інформація на даному ресурсі [3] говорить, що показники 
конверсії продажів Інтернет-магазину безпосередньо залежать від 
комфортності процесу покупки. Тому швидкість завантаження сайту, 
структуризація, яка полегшує вибір товару або корисної інформації, досить 
сильно впливає на вибір користувача, і в нього залишаються в пам’яті 
приємні спогади про наданий сервіс (обслуговування користувачів) та 
збільшується шанс на подальше звернення користувача саме до цього веб-
сайту. 

Була розглянута інформація на веб-сторінках [4,5,6,7] та проведена 
класифікація вимог, які розробник повинен дотримуватися за такими 
пунктами як структура сайту, контент та правила ергономічного 
користування, яких розробник повинен дотримуватися. 

Сайти за своєю структурою поділяються на Landing Pages 
(односторінкові сайти), Сайти-візитки, Корпоративні сайти, Промо-сайти, 
Інтернет-магазини, Іміджеві сайти, Сайти-портали, On-line сервіси, Сайти-
каталоги, Сайти-форуми тощо. Кожен з них відповідає за свій функціонал, а 
саме розповісти про власника, чи надати максимальну кількість корисної 
інформації, чи зацікавити продукцією користувача. Детальніше у статті [8]. 

Кожна сторінка повинна мати посилання на головну сторінку. 
Посиланням може бути один із пунктів горизонтального чи вертикального 
меню чи логотип сайту або компанії, який знаходиться в шапці сайту. 

Відсутність помилок. Сайт повинен працювати правильно, тому що 
кожна секунда його неправильної роботи, кожне неправильне посилання або 
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кнопка, яка посилається на неіснуючу сторінку будуть коштувати 
користувачів і клієнтів. Ніхто не буде затримуватися на непрацюючому сайті. 
Потрібно використовувати одну й ту саму систему навігації на всіх сторінках 
сайту. Контент сайту – це вся інформація, що на ньому розміщена (тексти, 
відео, аудіо, зображення, фотографії). 

Від вмісту сайту безпосередньо залежить його прибутковість. 
Відвідувачі в першу чергу шукають корисну інформацію. Тому, тільки 
якісний і унікальний контент може гарантувати успіх. Неможливо вивести 
сайт на верхівку пошукових видач і підвищити прибутковість без якісного 
контенту та регулярного його оновлення. Уся інформація на сайті має бути 
корисною. Тільки достовірний експертний контент, який повністю розповідає 
про всі переваги та недоліки компанії/товарів/послуг спонукає здійснювати 
покупки [9]. Головна інформація повинна бути спочатку. Ідея ресурсу 
повинна бути на головній сторінці й бути першою інформацією, яку побачить 
користувач. Не потрібно завантажувати сайт зайвою інформацією та вводити 
користувачів в оману. 

Правило трьох кліків – це одне з самих відомих правил юзабіліті сайту. 
У ньому йдеться про те, що користувач повинен знайти потрібну йому 
інформацію за три кліка мишкою, але якщо веб-ресурс має складну 
структуру, багато підпунктів або різних категорій, то не слід зважати взагалі 
на це правило. Досліди, опубліковані на сайті User Interface Engineering 
показали, що кількість кліків не впливає на поведінку клієнта. Він може 
залишити веб-сторінку і після першого кліку, і після двадцять п’ятого. Це 
означає, що сайт не повинен будуватися на даному правилі. 

Правило семи – це ще одне розповсюджене правило, у якому йдеться 
про те, що пам’ять людини здатна запам’ятати 5-9 предметів або сутностей. І 
з цього існує рекомендація використовувати в навігаційному меню не більше 
7 пунктів. Не виконання цих вимог збільшує в рази шанси на те, що 
користувач покине сайт, тому що завжди є можливість знайти веб-ресурс 
кращий, який працює без помилок і буде більш зрозумілим. Тому потрібно 
обов’язково проектувати сайт, продумуючи наперед, для якої аудиторії він 
буде призначений, контент та зручну просту структуру. 

Розглянемо сайт Харківського національного університету 
радіоелектроніки [10] рис. 2 та проаналізуємо його структуру й контент. 

Це корпоративний сайт, основними завданнями якого є формування 
авторитету університету, залучення абітурієнтів, інформування студентів та 
викладачів тощо. На головній сторінці зображено саму будівлю учбового 
закладу, актуальні новини, та навігаційне меню. Кожна сторінка має 
посилання на головну за допомогою логотипу закладу. Помилки відсутні, 
інформація структурована та поділена для кожної аудиторії сайту. Існує 
можливість вибору мови, щоб кожен студент університету міг зручно 
користуватися веб-сторінкою та функція пошуку, що значно полегшує 
знаходження інформації.  
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Рисунок 2 – Головна сторінка сайту 

Пункт меню «Контакти» рис. 3 дозволяє зручно знайти учбовий заклад 
на карті, та містить адресу закладу, електронну пошту та телефони 
приймальної комісії.  

 
 

Рисунок 3 – Сторінка контактів закладу 

Система навігації витримана в одному форматі на всіх сторінках веб-
ресурсу. 

Контент сайту суто науковий. Відеоінформація представлена як для 
абітурієнтів, які збираються поступати до вузу так і для інших користувачів – 
студентів, та робітників ВУЗу, тощо. Зображення та фотографії наявні майже 
на кожній сторінці від історії ХНУРЕ рис. 4, до списку робітників 
навчального закладу. 
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Рисунок 4 – Сторінка історії ХНУРЕ 

Правило трьох кліків і правило семи використано успішно. Потрібна 
інформація знаходиться швидко та в навігаційному меню знаходиться не 
більше семи пунктів. Відповідність вимогам, які розробник повинен 
дотримуватися, а саме пунктам «Структура», «Контент» та «Правила 
ергономічного користування», дозволяє стверджувати про зручність 
користування цим сайтом. Юзабіліті веб-ресурсу дружнє до всього кола 
користувачів. 

Висновки: 
1. Було розглянуто сайт Харківського національного університету та 

був зроблений аналіз зручності користування цим веб-ресурсом. Структура, 
контент та правила ергономічного користування були зроблені досить добре. 
Аудиторія цього сайту переважно студенти та робітники вузу, потреби котрих 
веб-ресурс повинен задовольняти. Функція вибору мови та пошуку – це вдалі 
рішення, які позитивно впливають на ергономіку Інтернет-ресурсу. 

2. Юзабіліті – це дуже важливо для сьогодення. Жоден пристрій, сайт 
чи навіть стілець, не зможуть бути спроектовані без використання цього 
підходу [11]. Структуризація для сайту є необхідною умовою, без якої не 
можна обійтися. Кожному товару повинен бути детальний опис та інструкція 
для замовлення, тому що для користувача ця інформація дуже важлива, щоб 
бути впевненим у надійності сайту. Кожному пункту меню потрібно виділити 
своє місце, при наведені курсором на цей пункт – повинна з’являтися підказка 
та зображення товару, якщо це комерційний сайт. Це значно полегшить 
визначитися з покупкою. 

3. Дуже бажаним рішенням є режим, який дозволяє змінювати мову на 
сайті, зручну для користувача та функція пошуку, яка полегшує процес 
знаходження інформації. 
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В современных условиях из-за возрастающей конкуренции среди 
производителей труб актуальным является повышение точности продукции. 

В данной работе определяется поперечная разностенность обсадных труб, 
прокатанных на ТПА с автоматическим станом.  

Различают два вида поперечной разностенности - эксцентричную и 
симметричную, причем считают, что эксцентричная разностенность образуется 
при прошивке, а симметричная - при прокатке труб в круглых калибрах с 
выпусками 1. Важной технологической задачей является выделение и 
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количественная оценка каждого из видов разностенности. Обычный контроль 
точности по отбираемым пробам не позволяет выявить вид разностенности труб, 
а соответственно, определить на какой стадии деформации она возникает.  

Износ инструмента, отклонения от установленного температурного и 
деформационного режима, погрешности в настройке оборудования и другие 
причины приводят к разбросу значений геометрических размеров труб и 
появлению разностенности. 

Величина абсолютной поперечной разностенности S=Smax – Smin в 
данном сечении трубы не дает правильного представления о характере 
изменении толщины стенки. В общем случае поперечную разностенность 
представляют в виде двух составляющих: эксцентричной и симметричной 
составляющей, вызванной особенностями деформации металла в круглом 
калибре. Поэтому определенную трудность представляет выделение каждой 
из этих составляющих. Поперечную эксцентричную разностенность S 
можно определить по формуле 1: 

          
  (1)

 
где  - коэффициент, характеризующий долю эксцентричной 

разностенности в общей разностенности;  
n – число измерений толщины стенки в сечении; 
поп – среднее квадратичное отклонение стенки трубы в данном 

поперечном сечении. 
Толщину стенки S в любой точке поперечного сечения можно 

выразить следующим образом 2: 
  S= Scp + ecos,       (2) 

где Scp – средняя толщина стенки в сечении;  - текущий угол; е – 
величина эксцентриситета, определяемого по формуле 2 

  е = 0,5(Smax – Smin).      (3) 

Дисперсия  толщины стенки, вызываемая эксцентричностью 
наружной и внутренней поверхностей 2 

.       (4) 
Доли, вносимые в общий разброс значений толщины стенки 

(разностенность) в данном поперечном сечении эксцентричностью 
(эксцентричная разностенность) и некруглостью наружной и внутренней 
поверхности (симметричная разностенность) можно определить из 
выражения 2 

     
 (5)

 
Другой подход для определения поперечной разностенности предложен 

в 3. В общем виде изменение толщины стенки готовой трубы описывается 
достаточно сложной зависимостью и непосредственно разделить поперечную 
разностенность на эксцентричную и симметричную можно в очень редких 
случаях. Поэтому авторы предлагают провести эту работу с применением 
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спектрального анализа функции изменения толщины стенки в произвольном 
поперечном сечении трубы.  

Предлагаемый авторами метод определения составляющих поперечной 
разностенности основан на использовании дискретного преобразования 
Фурье к массиву экспериментальных значений толщины стенки трубы в 
произвольном поперечном сечении. 

Недостаток данного метода заключается в том, что относительная 
суммарная поперечная разностенность не всегда является алгебраической 
суммой наведенной и эксцентричной разностенности.  

Фактическую толщину стенки в любом поперечном сечении трубы 
считаем случайной периодической функцией центрального угла с периодом 
2, а значение толщины стенки в каждой точке представляет собой сумму 
среднего значения и n гармонических составляющих. Путем разложения в ряд 
Фурье выделяются амплитуды гармонических составляющих различного 
порядка, каждая из которых описывает определенный вид разностенности. 
Первая гармоника имеет период 2 и представляет собой эксцентричную 
разностенность с двумя экстремальными значениями толщины стенки; вторая 
- с периодом  представляет собой симметричную разностенность с четырьмя 
экстремумами толщины стенки по периметру и т.д. 4 

В данной работе использован подход, изложенный в 4. Для 
имеющихся периодических данных измерения толщины стенки трубы в 
произвольном поперечном сечении в качестве аппроксимирующей функции 
принимается полином Фурье третьего порядка в виде 

.   (6) 

Абсолютную разностенность  n–го вида можно определить по 
формуле 4 

,     (7) 
де Сn – соответствующий коэффициент полинома Фурье. 
Партия обсадных труб (7 штук) размером 244,48х10,03 мм была 

обмерена на переднем и заднем конце в 8 точках периметра (таблица 1). 
Трубы прокатаны из стали 26Г2ТР по стандарту АРI 5CT, Допуск по толщине 
стенки: +8/-2 % (+10,83/-9,83 мм). 

Определение составляющих расчетной абсолютной поперечной 
разностенности (эксцентричной и симметричной) обсадных труб было 
выполнено с помощью специально разработанной программы. Одновременно 
определялись фактическая средняя толщина стенки труб и относительная 
поперечная разностенность. 

Графическое представление замеров толщины стенки обсадной трубы 
№1 размером 244,48х10,03 мм в 8 точках периметра и аппроксимирующего 
полинома представлено на рис. 1. 
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Таблица 1. Экспериментальные данные замеров толщины стенки 
обсадных труб размером 244,48х10,03 мм 

1 п/к 10,25 10,40 10,55 10,55 10,75 10,60 10,55 10,30 

 з/к 10,65 10,50 10,40 10,35 10,30 10,28 10,10 10,05 

2 п/к 10,90 10,80 10,80 10,62 10,55 10,50 10,50 10,43 

 з/к 9,95 10,05 10,25 10,35 10,40 10,25 10,20 10,05 

3 п/к 10,10 10,25 10,29 10,35 10,45 10,70 10,35 10,15 

 з/к 9,85 9,90 9,95 10,15 10,34 10,25 10,20 10,10 

4 п/к 10,05 10,25 10,10 10,0 10,0 9,90 9,95 10,05 

 з/к 9,95 9,98 10,10 10,15 10,20 10,15 10,05 10,0 

5 п/к 10,10 10,15 10,34 10,55 10,40 10,35 10,27 10,15 

 з/к 10,0 10,08 10,24 10,15 10,07 10,05 10,0 10,0 

6 п/к 10,17 10,23 10,30 10,45 10,55 10,80 10,67 10,42 

 з/к 10,05 10,15 10,20 10,24 10,30 10,20 10,15 10,0 

7 п/к 9,95 9,98 10,15 10,24 10,35 10,30 10,27 10,10 

 з/к 9,85 9,90 9,99 10,05 10,15 10,12 10,05 10,05 

 

  
передний конец задний конец 

Рис. 1. Изменение толщины стенки обсадной трубы №1 размером 
244,48х10,03 мм:  

фактическое значение – сплошная линия, аппроксимирующий полином – пунктирная 
линия 

 
Результаты расчета поперечной разностенности на переднем и заднем 

конце обсадных труб размером 244,48х10,03 мм приведены в табл. 2. 
Анализ данных таблицы 2 показывает высокую точность труб в 

представленной партии. Средняя фактическая поперечная разностенность 
составляет 4,51 % при суммарном поле допуска по стандарту в 10 %. Следует 
отметить, что основной составляющей разностенности является 
симметричная, т.к. среднее значение абсолютной симметричной 
разностенности в партии труб составляет 0,30 мм, в то время как 
эксцентричной – 0,17 мм. 
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Таблица 2. Результаты расчета разностенности обсадных труб 
размером 244,48х10,03 мм 

Расчетная абсолютная 
разностенность, мм 

№ 
трубы 

  

Средняя толщина 
стенки, мм 

Фактическая относительная 
поперечная разностенность, 

% 
1 п/к 0,018 0,409 10,49 4,76 
1 з/к 0,344 0,157 10,33 5,81 
2 п/к 0,228 0,075 10,64 4,23 
2 з/к 0,209 0,551 10,28 7,30 
3 п/к 0,113 0,405 10,33 5,81 
3 з/к 0,231 0,391 10,09 4,95 
4 п/к 0,181 0,166 10,04 3,89 
4 з/к 0,025 0,231 10,08 2,48 
5 п/к 0,096 0,362 10,29 4,37 
5 з/к 0,196 0,085 10,08 2,48 
6 п/к 0,352 0,412 10,44 6,22 
6 з/к 0,096 0,231 10,16 2,95 
7 п/к 0,103 0,359 10,17 3,93 
7 з/к 0,128 0,359 10,18 3,93 

 
Выводы 
1. Гармонический анализ позволяет установить долю каждого из видов 

разностенности и указать операцию, при которой они образовываются, т.е. 
появляется возможность управления ими.  

2. Преобладающим видом разностенности обсадных труб, прокатанным 
по стандарту АРI 5CT является симметричная разностенность, которая может 
быть связана как с раскаткой в автоматическом стане, так и прошивкой в 
косовалковом прошивном стане. 
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АПАРАТНО-ПРОГРАМНЫЙ КОМПЛЕКС  
ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

 

Магистрант И.Ю. Ведута 
Руководитель - доц., канд. техн. наук Ю.М. Бастриков 

Национальный политехнический университет 
г. Одесса, Украина 

 

Сложные объекты, которые нуждаются в высокоточном управлении, 
требуют знания алгоритмов функционирования этих объектов, или 
формальных моделей объектов. Т.е. требуют идентификации.  

В данной работе рассмотрен метод динамической идентификации 
объектов [1, 2] основанный на нахождении зависимостей между входными 
воздействиями на объект и выходными реакциями на эти воздействия. 
Результатом идентификации является дифференциальное уравнение объекта. 

Модели, полученные на основе эксперимента, не столь универсальны, 
как аналитические, но более просты по своей структуре и позволяют 
применять однотипный математический аппарат. 

Экспериментальные методы идентификации базируются на пассивном 
либо активном эксперименте. Во время эксперимента измеряются значения 
интересующих нас технологических параметров и факторов, на них 
влияющих. Эти данные позволяют выбрать математическое выражение и 
определить входящие в него коэффициенты, исходя из адекватности модели 
объекта. Полученная таким образом модель должна с заданной степенью 
точности соответствовать реальному объекту, т.е. расчётные и 
экспериментальные значения выходных переменных при заданных 
управляющих воздействиях и возмущениях должны совпадать в 
динамических и статических режимах. 

Уравнение динамической характеристики объекта можно условно 
представить в следующем виде [3]: 

)](,[)](,[  tXtQktYtP   (1) 

где τ – время запаздывания объекта 
(рис. 1), которое проходит от момента 
подачи сигнала на вход объекта до 
момента появления сигнала на его 
выходе; 
 k – коэффициент усиления (или 
коэффициент передачи) объекта. 

)0()(

)0()(

XX

YY
k




  

Входные и выходные величины, 
как правило, масштабируются в 
стандартном диапазоне от 0 до 1 
(нормируются): 

Рис. 1 – Определение времени 
запаздывания и 

коэффициента усиления 
объекта 
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После определения k и τ можно исследовать объект в нормированных 
координатах и без запаздывания, сместив шкалу времени вправо на величину τ. 

Проведение эксперимента и последующая обработка его результатов 
для создания модели усложняются в связи с тем, что технологические 
объекты управления, как правило, многомерные и недетерминированные. 
Поэтому при проведении серии повторяющихся экспериментов при подаче 
одинаковых входных переменных на выходе можно получать различные 
значения одной и той же технологической переменной. Если разбросы 
незначительные, то задача сводится к оценке степени приближения модели к 
результатам эксперимента. При значительных отклонениях под сомнение 
ставится правильность выбора типа модели. 

UART – последовательный порт 
На рисунке 2 приведена структурная схема исследования некоторого 

технологического объекта. 
Исходя из изложенного, можно установить следующие основные этапы 
получения модели технологического объекта управления по 
экспериментальным данным: 

 планирование объёма эксперимента: количества контролируемых 
параметров, числа измерений и кратность их повторения; 

 выбор типа математической модели; 
 выполнение эксперимента и обработка данных; 
 определение количественных характеристик (коэффициентов) 

принятого типа модели; 
 проверка значимости полученных коэффициентов по влиянию на них 

разброса результатов 
эксперимента; 
 проверка адекватности 
модели объекту. 

Если две последние 
проверки дают отрица-
тельный результат, то 
проводится уточнение 
объёма эксперимента, 
эксперимент повторяется, 
уточняется модель 
объекта. 

Для исследования 
самого процесса идеен-
тификации, его адекват-
ности реальному сигна-
лу была спроектирована 

Рисунок 2 – Структурная схема исследования 
технологического объекта 
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исследовательская программа. В основу программы заложен следующий 
принцип: 

1. Решение исходного дифференциального уравнения, с известными 
коэффициентами; 

2. Решение разностного уравнения, нахождение коэффициентов 
дифференциального уравнения по коэффициентам разностного уравнения. 

Сравнивая полученные коэффициенты дифференциального уравнения с 
исходными коэффициентами можно судить о степени адекватности 
полученной модели исходной модели. 

Для исследования влияния случайной ошибки на процесс 
идентификации в программу введена имитация случайной погрешности, 
уровень помехи не превышает 2 % от установившегося значения сигнала. В 
таблице 1 приведены результаты математического моделирования процесса 
идентификации для дифференциального уравнения первого и второго 
порядка, а также процесс идентификации при влиянии помехи. Было задано 
уравнение вида: 2702721 '''  yyy . Начальные условия нулевые. 

Как видно из приведенных исследований процесс идентификации 
проходит со 100 % совпадением с исходными коэффициентами 
дифференциального уравнения. Влияние помехи незначительно сказывается 
на результате идентификации. Алгоритм решения разностного уравнения 
основан на методе суммы минимумов квадратов разностей и поэтому помеха 
сглаживается и не вносит значительных искажений в процесс идентификации. 

 
           Таблица 1. 

 Коэффициенты 
 а2 а1 а0 

Погрешность, % 

Уравнение первого порядка 
Исходные 
коэффициенты 

– 2 27 – 

Рассчитанные 
коэффициенты 

– 1 13,5 0 % 

Рассчитанные 
коэффициенты с 
помехой 

– 1 13,37 0,96 % 

Уравнение второго порядка 
Исходные 
коэффициенты 

1 2 27  

Рассчитанные 
коэффициенты 

1 2 27 0 

Рассчитанные 
коэффициенты с 
помехой 

1 2,03 28 max 4 
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Выводы 
В данной работе был разработан аппаратно-программный комплекс для 

идентификации динамических объектов.   
Аппаратная часть реализована в виде контроллера сопряжения датчиков с 
ЭВМ через последовательный порт, на основе однокристальной микроЭВМ 
фирмы Intel i8051.  
Программная часть реализована на современном языке программирования 
Delphi 5.0 и обеспечивает весь процесс математических расчётов, а также 
обслуживает через последовательный порт контроллер, используя директивы 
языка ассемблер.  
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РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ 

ШИХТОВИХ УМОВ НА ФЕРОСПЛАВНОМУ ЗАВОДІ 
 

Магістрант Є.С. Велепа 
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Розробка технологічної частини проекту феросплавного цеху 
передбачає вибір технологічних та конструктивних рішень, в тому числі вибір 
видів шихтових матеріалів і способів їх підготовки до плавки. Мета роботи – 
виконання розрахунків у програмі MS Excel для проектування шихтових умов 
феросплавних цехів на прикладі Нікопольського заводу феросплавів (НЗФ). 

Всі феросплави можна поділити на групи великих і малих 
феросплавів[1]. Феросилікомарганець (ДСТУ 3548-97) є одним з найбільш 
потрібних на вітчизняному і зарубіжних ринках феросплавної продукції [2]. 
Проектування технологічної частини процесів передбачає визначення балансу 
шихтових матеріалів по феросплавному заводу при виплавці певних марок 
феросплавів і сплавів. 

В цій роботі розроблено програмне забезпечення для автоматизації 
розрахунків балансу шихтових матеріалів у програмі MS Excel. 

Розрахунки проводяться за методикою [1]на підставі розрахункових 
даних матеріального балансу плавки в рамках проекту по феросплавному 
виробництву. Завдання полягає у визначенні потреби в шихтових матеріалах 
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при заданому річному обсязі виробництва сплаву, виконаного матеріального 
балансу і з урахуванням втрат матеріалів на кожній стадії переділу.  

Баланс проводиться по кожному елементу (Mn, Si, Cr, Ti, Mo і т.д.) 
окремо з наступним перерахунком на рудну сировину з урахуванням 
основних переділів, що зустрічаються на феросплавних заводах для всіх 
компонентів шихти.  

Вихідними даними при виконанні даного розрахунку є: 
1. Вид та марка феросплаву. 
2. Планований обсяг виробництва феросплаву. 
3. Технологічна схема підготовки шихти, плавки і обробки 

феросплаву. 
4. Норми втрат провідного елементу на стадіях переділу. 
5. Відсотки утилізації втрат провідного елементу на стадіях переділу 

- поворотні втрати. 
Вікно прикладів вихідних даних програми для розрахунків балансу 

шихтових матеріалів предсталено на рисунку 1. 
Розрахунок виконується в послідовності, зворотній технологічній схемі 

виробництва. В кінцевому підсумку баланс елемента перераховується на 
вихідний шихтовий матеріал з урахуванням вмісту в ньому ведучого елемента 
і вологості матеріалу. Програмою передбачено виконання розрахунку і 
видача результату потреби елемента на кожній стадії переділу (2-13) і 
коефіцієнтів наскрізного використання його на стадії рудо відновної 
електроплавки (10) і оброблення (фракціонування) сплаву (12) за умови 
відсутності втрат на складі готової продукції. 
 

МФ Ш Si 

NF PR 

1 65.00 200.00 0.00 0.00 0.00 45.50 0.50 0.05 0.20 1.50 0.60 0.10 0.00 0.00

2 65.00 300.00 0.00 0.00 0.00 45.50 0.50 0.05 0.20 1.50 0.60 0.10 0.00 0.00

3 65.00 200.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.50 0.05 0.20 2.00 0.60 0.10 0.00 0.00

4 65.00 300.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.50 0.05 0.20 2.00 0.60 0.10 0.00 0.00
5 45.00 250.00 0.00 0.00 0.00 44.50 0.60 0.05 0.20 1.50 0.50 0.10 0.00 0.00

6 45.00 300.00 0.00 0.00 0.00 44.50 0.60 0.05 0.20 1.50 0.50 0.10 0.00 0.00

7 45.00 300.00 0.00 0.00 0.00 44.00 0.70 0.10 0.20 2.00 2.00 0.50 0.00 0.00

8 45.00 200.00 0.00 0.00 0.00 44.00 0.70 0.10 0.20 2.00 2.00 0.50 0.00 0.00

9 45.00 350.00 0.00 0.00 0.00 43.50 0.80 0.10 0.20 2.50 0.50 0.10 0.00 0.00

10 45.00 200.00 0.00 0.00 0.00 43.50 0.80 0.10 0.20 2.50 0.50 0.10 0.00 0.00

11 80.00 400.00 0.00 1.00 40.50 0.00 0.30 0.10 0.30 50.00 3.00 2.00 14.00 0.00

12 80.00 300.00 0.00 1.00 40.50 0.00 0.30 0.10 0.30 50.00 3.00 2.00 14.00 0.00

13 80.00 400.00 0.00 1.00 41.00 0.00 0.30 0.10 0.30 49.00 3.00 2.50 14.00 0.00

14 80.00 300.00 0.00 1.00 41.00 0.00 0.30 0.10 0.30 49.00 3.00 2.50 14.00 0.00

15 81.00 500.00 0.60 0.20 40.50 0.00 0.20 0.30 0.20 16.00 1.50 1.50 12.00 2.00

16 81.00 300.00 0.60 0.20 40.50 0.00 0.20 0.30 0.20 16.00 1.50 1.50 12.00 2.00

17 81.00 500.00 0.60 0.30 40.00 0.00 0.20 0.20 0.20 15.00 1.00 2.00 13.00 0.00

18 81.00 300.00 0.60 0.30 40.00 0.00 0.20 0.20 0.20 15.00 1.00 2.00 13.00 0.00

19 75.00 600.00 0.00 1.00 40.50 0.00 0.30 0.10 0.30 46.00 2.00 2.00 14.00 0.00

20 75.00 300.00 0.00 1.00 40.50 0.00 0.30 0.10 0.30 46.00 2.00 2.00 14.00 0.00

21 75.00 600.00 0.00 1.00 39.50 0.00 0.30 0.10 0.30 44.00 2.00 2.50 14.00 0.00

22 75.00 300.00 0.00 1.00 39.50 0.00 0.30 0.10 0.30 44.00 2.00 2.50 14.00 0.00

23 75.00 200.00 1.00 0.00 37.00 0.00 0.20 0.40 0.40 15.00 1.00 1.50 0.00 3.00

24 75.00 300.00 1.00 0.00 37.00 0.00 0.20 0.40 0.40 15.00 1.00 1.50 0.00 3.00

25 75.00 200.00 0.80 0.00 36.00 0.00 0.20 0.30 0.40 14.00 1.50 2.00 0.00 2.50

26 75.00 300.00 0.80 0.00 36.00 0.00 0.20 0.30 0.40 14.00 1.50 2.00 0.00 2.50

27 76.00 800.00 0.50 0.00 37.00 0.00 0.30 0.40 0.20 16.00 1.00 2.50 0.00 1.50

28 76.00 700.00 0.50 0.00 37.00 0.00 0.30 0.40 0.20 16.00 1.00 2.50 0.00 1.50
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Рисунок 1  Вікно 1 розрахунку балансу шихтових матеріалів 
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Розрахункова частина балансу в цій роботі виконана за допомогою 
програмного середовища MS Excel. У розрахунку наводиться позначення 
величин згідно їх індексації, прийнятої при складанні програми: I - 
порядковий номер i-того елемента. У даній програмі, відповідно методики[1], 
прийнята наступна нумерація елемента: марганець 1; кремній 2; залізо 3; 
вуглець 4; хром 5; вольфрам 6; молібден 7; ванадій 8; титан 9; ніобій 10; 
алюміній 11; кальцій 12. Приклад: M13 (1) маса марганцю, що надходить на 
склад готової продукції. 

NA (I) і NF (I) - частка агломерату (котунів, брикетів і т.д.) і МФШ, 
відповідно, які йдуть в рудо відновну піч (приймається з розрахунку 
матеріального балансу плавки); 

EL (I) і PR (I) - вміст i-того елемента в феросплаві і вихідному рудному 
матеріалі,%; 

Y2 (I) -Y12 (I), YB10 (I), YL10 (I), YC10 (I) - безповоротні втрати i-того 
елемента на стадіях типової схеми переділу,%; 

D12 (I) і D11 (I), DB10 (I), DL10 (I), DC (I) - поворотні втрати i-того 
елемента на стадіях типової схеми переділу,%. 

W (I) - вологість вихідного шихтового матеріалу,%; 
KUD10 (I); KUD12 (I) - наскрізне використання i-того елемента на 

відповідних (10; 12) стадіях типової схеми переділу,%. 
Методика розрахунку балансу елемента на стадіях 11-13 полягає в тому, 

що маса елемента на кожній стадії визначається як сума маси елемента, що 
надходить на наступний переділ і загальних (безповоротних і зворотних) 
втрат його на даній стадії. Розрахунок балансу елемента на стадії 
електроплавки (10) проводиться з урахуванням зворотних втрат. На стадії 2-9 
розрахунки виконуються з урахуванням тільки безповоротних втрат. 

У розрахунку наводиться позначення величин згідно їх індексації, 
прийнятої при складанні програми на ПЕОМ. 

Вікна прикладів програми розрахунків з результатами балансу 
шихтових матеріалів предсталені на рисунках 2, 3. 

На підставі результатів розрахунків можемо визначити необхідну 
кількість шихтових матеріалів для заданого обсягу виробництва. Крім того, 
визначаємо та корегуємо види втрат і можемо передбачити шляхи зниження 
втрат з метою створення маловідходних, ресурсозберігаючих технологій. 

Висновки: 
1. Розроблені автоматизовані розрахунки балансу шихтових матеріалів 

на феросплавному заводі, що дозволяє прискорити проектування технології 
при зміні шихтових умов плавки феромарганцю та феросиліцію в умовах 
НЗФ. Комп,ютерна програма дозволяє змінювати кількість та співвідношення 
компонентів шихти в залежності від шихтових умов та потреби ринку сбуту 
продукції. 

2. Використання програмних комплексів на практиці сприятиме 
прискоренню та спрощенню процесу проектування технології та обладнання. 
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D12 D11 DB10 Y11 Y7 Y6 Y5 Y4 Y3 Y2 

10.00 1.00 0.10 0.30 0.04 8.00 0.00 0.50 0.10 0.10

10.00 1.00 0.10 0.30 0.04 8.00 0.00 0.50 0.10 0.10

10.00 1.00 0.10 0.30 0.04 8.00 0.00 0.50 0.10 0.10

10.00 1.00 0.10 0.30 0.04 8.00 0.00 0.50 0.10 0.10
10.00 1.00 0.10 0.30 0.04 8.00 0.00 0.50 0.10 0.10

10.00 1.00 0.10 0.30 0.04 8.00 0.00 0.50 0.10 0.10

10.00 1.00 0.10 0.30 0.04 8.00 0.00 0.50 0.10 0.10

10.00 1.00 0.10 0.30 0.04 8.00 0.00 0.50 0.10 0.10

10.00 1.00 0.10 0.30 0.04 8.00 0.00 0.50 0.10 0.10

10.00 1.00 0.10 0.30 0.04 8.00 0.00 0.50 0.10 0.10

15.00 0.50 0.10 0.10 0.05 0.00 0.01 0.00 0.10 0.10

15.00 0.50 0.10 0.10 0.05 0.00 0.01 0.00 0.10 0.10

15.00 0.50 0.10 0.10 0.05 0.00 0.01 0.00 0.10 0.10

15.00 0.50 0.10 0.10 0.05 0.00 0.01 0.00 0.10 0.10

15.00 0.50 0.10 0.10 0.05 0.00 0.01 0.00 0.10 0.10

15.00 0.50 0.10 0.10 0.05 0.00 0.01 0.00 0.10 0.10

15.00 0.50 0.10 0.10 0.05 0.00 0.01 0.00 0.10 0.10

15.00 0.50 0.10 0.10 0.05 0.00 0.01 0.00 0.10 0.10

15.00 0.50 0.10 0.10 0.05 0.00 0.01 0.00 0.10 0.10

15.00 0.50 0.10 0.10 0.05 0.00 0.01 0.00 0.10 0.10

15.00 0.50 0.10 0.10 0.05 0.00 0.01 0.00 0.10 0.10

15.00 0.50 0.10 0.10 0.05 0.00 0.01 0.00 0.10 0.10

15.00 0.50 0.10 0.10 0.05 0.00 0.01 0.00 0.10 0.10

15.00 0.50 0.10 0.10 0.05 0.00 0.01 0.00 0.10 0.10

Возвратні втрати, % Безвозвратні втрати, % 

Значення втрат провідного елементу на різних стадіях переділу при виробництві феросплавів

 
 

Рисунок 2  Вікно 2 розрахунку балансу шихтових матеріалів 
 

Вологіст
ь  
сировини
%,W Маса 

елемента, 
що 
відвантаж
ується 
споживача
м зі складу 
готової 
продукції

Маса 
елемента, 
що 
подається 
на 
класифіка
цію - 
фракціону
вання

Маса 
елемента, 
що 
задається 
на 
розливанн
я

Масса 
элемента, 
задаваемо
го на 
плавку

аса 
елемента, 
що 
задається 
на 
попередн
ю 
дефосфор
ацию -
виплавку 
малофосф

Маса 
елемента, 
що 
задається 
на 
окускован
ие в даній 
схемі на 
агломерац
ію

Маса 
елемента, 
що 
транспорт
ується на 
дозувальн
у ділянку

Маса 
елемента, 
що 
надходить 
на 
просіюван
ня

Маса 
елемента, 
що 
надходить 
на 
сушіння

Маса 
елемента, 
що 
надходить 
на 
дроблення

Маса 
елемента, 
що 
надходить 
у 
відділення 
вагонопер
екидачів

Маса 
елемент
а, що 
надходи
ть на 
підлогов
ий склад 
шихтов
их 
матеріал
ів

Маса 
сухого 
вихідного 
матеріалу

Маса 
вологого 
вихідного 
матеріалу, 
т

Ступінь 
використа
ння 
елемента 
на стадії 
10 
включно з 
урахуванн
ям 
утилізації 
зворотних

Ступінь 
наскрізног
о 
використа
ння 
елемента 
на 
феросплав
ному 
заводі з 
урахуванн

М13 М12 М11 М10 М9 М8 М7 М6 М5 М4 М3 М2 М1 MW KUD10 KUD12

0.60 1300 1447.7 1466.7 1340.5 0.0 0.0 1341.0 1457.7 1457.7 1465.0 1466.5 1467.9 3226.2 3245.7 99.92 88.6

1.60 1950 2171.5 2200.1 2010.8 0.0 0.0 2011.6 2186.5 2186.5 2197.5 2199.7 2201.9 4839.3 4918.0 99.92 88.6

0.60 1300 1447.7 1466.7 1348.3 0.0 0.0 1348.8 1466.1 1466.1 1473.5 1474.9 1476.4 3280.9 3300.7 99.34 88.1

0.60 1950 2171.5 2200.1 2022.4 0.0 0.0 2023.2 2199.1 2199.1 2210.2 2212.4 2214.6 4921.4 4951.1 99.34 88.1

0.70 1125 1252.8 1269.3 1158.8 0.0 0.0 1159.2 1260.0 1260.0 1266.3 1267.6 1268.9 2851.4 2871.5 100.03 88.7

0.70 1350 1503.3 1523.1 1390.5 0.0 0.0 1391.1 1512.0 1512.0 1519.6 1521.1 1522.7 3421.7 3445.8 100.03 88.7

0.80 1350 1503.3 1523.1 1430.0 0.0 0.0 1430.6 1555.0 1555.0 1562.8 1564.4 1565.9 3559.0 3587.7 97.27 86.2

0.80 900 1002.2 1015.4 953.4 0.0 0.0 953.7 1036.7 1036.7 1041.9 1042.9 1044.0 2372.6 2391.8 97.27 86.2

0.90 1575 1753.9 1777.0 1641.3 0.0 0.0 1641.9 1784.7 1784.7 1793.7 1795.5 1797.3 4131.7 4169.2 98.87 87.6

0.90 900 1002.2 1015.4 937.9 0.0 0.0 938.3 1019.8 1019.8 1025.0 1026.0 1027.0 2361.0 2382.4 98.87 87.6

13.00 3200 3778.0 3800.8 7912.8 9200.9 9200.9 9205.5 9205.5 9206.5 9206.5 9215.7 9224.9 22777.5 26181.1 41.20 34.7

13.00 2400 2833.5 2850.6 5934.6 6900.7 6900.7 6904.2 6904.2 6904.8 6904.8 6911.8 6918.7 17083.2 19635.8 41.20 34.7

14.00 3200 3778.0 3800.8 7818.4 9091.1 9091.1 9095.7 9095.7 9096.6 9096.6 9105.7 9114.8 22231.3 25850.3 41.70 35.1

14.00 2400 2833.5 2850.6 5863.8 6818.4 6818.4 6821.8 6821.8 6822.4 6822.4 6829.3 6836.1 16673.4 19387.7 41.70 35.1

12.00 4050 4775.9 4804.8 5199.8 1181.8 4389.5 5432.1 5432.1 5432.7 5432.7 5438.1 5443.6 13440.9 15273.7 88.27 74.4

12.00 2430 2865.6 2882.9 3119.9 709.1 2633.7 3259.3 3259.3 3259.6 3259.6 3262.9 3266.1 8064.5 9164.2 88.27 74.4

13.00 4050 4775.9 4804.8 5125.5 1767.4 4842.7 5358.0 5358.0 5358.5 5358.5 5363.9 5369.2 13423.1 15428.9 89.49 75.4

13.00 2430 2865.6 2882.9 3075.3 1060.5 2905.6 3214.8 3214.8 3215.1 3215.1 3218.3 3221.5 8053.9 9257.3 89.49 75.4

14.00 4500 5312.9 5344.9 9920.2 11535.1 11535.1 11540.9 11540.9 11542.1 11542.1 11553.6 11565.2 28556.0 33204.6 46.22 38.9

15.00 2250 2656.4 2672.5 4960.1 5767.6 5767.6 5770.4 5770.4 5771.0 5771.0 5776.8 5782.6 14278.0 16797.6 46.22 38.9

12.00 4500 5312.9 5344.9 9604.2 11167.7 11167.7 11173.3 11173.3 11174.4 11174.4 11185.6 11196.8 28346.3 32211.7 47.74 40.2

12.00 2250 2656.4 2672.5 4802.1 5583.8 5583.8 5586.6 5586.6 5587.2 5587.2 5592.8 5598.4 14173.1 16105.8 47.74 40.2

13.00 1500 1773.0 1783.8 1890.5 0.0 1949.0 1949.9 1949.9 1950.1 1950.1 1952.1 1954.0 5281.2 6070.3 91.29 76.8

13.00 2250 2659.6 2675.6 2835.7 0.0 2923.4 2924.9 2924.9 2925.2 2925.2 2928.1 2931.0 7921.7 9105.5 91.29 76.8

Результати розрахунку балансу шихтових матеріалів

Маса елементу

 
 

Рисунок 3  Вікно результатів розрахунку балансу шихтових матеріалів 
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Хмарні обчислення (Cloud Computing)  є сучасним напрямком у рішенні 
завдань глобального типу. Це модель надання послуг яка забезпечує 
мережевий доступ до обчислювальних ресурсів (мереж, серверів, пристроїв 
пам'яті, додатків) який надається сервісним провайдером. В загальному 
вигляді хмарні обчислення для великих і середніх по розміру організацій (як  
коммерційних компаній, так і держструктур) можливо розподілити на три 
основні типи: 

- Публічні (Public Cloud) 
- Приватні (Private Cloud) 
- Гібридні (Hybrid Cloud)  

 Всі існуючі типи хмарних обчислень мають характерні переваги і 
недоліки.  Розберемо кожний з них окремо. Публічні хмари сьогодні це 
найпоширеніша концепція надання хмарних послуг. В даному випадку вся ІТ- 
інфраструктура розміщується у сервіс-провайдера (компанії, яка надає 
сервіс). Такий оператор самостійно закуповує або орендує сервери, системи 
зберігання даних, мережеве обладнання та інші апаратні компоненти, оплачує 
ліцензії на програмне забезпечення, а також підтримує,  модернізує і оновлює 
всі системи по мірі необхідності. При цьому сервіс-провайдер надає хмарні 
послуги великій кількості незалежних замовників, які спільно 
використовують одну і ту ж ІТ- інфраструктуру, що знаходиться під його 
керуванням і контролем. Компанія, яка є клієнтом в свою чергу отримує 
доступ до необхідного обсягу ІТ- ресурсів за певну абонентську плату. 
Публічні хмари забезпечують користувачам необмежені ресурси і економію, 
яка досягається, розподіляючи оперативні витрати - інфраструктуру, мережеві 
рішення, електрику і обслуговування на всіх користувачів, які 
використовують публічну хмару.  
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  Публічні хмарні обчислення мають ряд безумовних переваг: 
насамперед економічні - користувач оплачує тільки реально використаний 
час, ресурси, сервіси. Немає необхідності купувати ліцензії на програмне 
забезпечення, організацію та обслуговування власних серверів, наймати 
досвідчених адміністраторів і т.д. Рішення надається на базі віртуальної 
платформи для декількох підприємств, дотримуючись суворих умов 
конфіденційності. Великою перевагою приватної хмари є і те, що провайдер 
повністю бере на себе ризики, пов'язані із забезпеченням працездатності ІТ - 
інфраструктури, її резервування,  безпеку. Публічна хмара проста у виконанні 
і використанні, почати використовувати її може будь-яке підприємство, 
отримавши всі необхідні ресурси протягом декількох хвилин - необхідний 
обсяг для зберігання, програмне забезпечення та ліцензії. 
 Проте, публічні хмари мають і недоліки. Наприклад, ІТ- інфраструктура 
повністю знаходиться у володінні та управлінні сторонньої компанії 
(оператора), це теоретично накладає деякі обмеження на конфігурації 
віртуальних ресурсів. По-друге, потрібно постійно вносити оплату за обробку 
та зберігання інформації (незалежно від успіхів бізнесу компанії). Третій 
важливий момент - залежність від інтернет - з'єднання, яке повинно бути не 
тільки високошвидкісним, але і стабільним, що гарантує доступ до хмарних 
ресурсів в будь-який час доби. Четвертий фактор це безпека. Ряд 
користувачів, працюючих з  приватними даними (фінансові, медичні, 
державні і т.п.), які обробляються і зберігаються в публічній хмарі, можуть 
турбуватися за їх цілісність, витік інформації, порушення конфіденційності. 
 Другий тип хмарних обчислень – приватні або корпоративні  хмари, 
при цьому всі дані і додатки користувача залишаються всередині організації. 
Це гнучка, глибоко віртуалізована платформа, ресурси якої знаходяться в 
розпорядженні однієї організації. Фізично ІТ- інфраструктура може 
розміщуватися як в дата-центрі користувача, так і за його межами, місце 
знаходження не має великого значення. Нерідко трапляється ситуація, коли 
приватна хмара являє собою мережу з декількох корпоративних дата-центрів. 
 Приватна хмара має цілий ряд переваг в порівнянні з публічною 
платформою. Наприклад, в загальному випадку вона забезпечує більш високу 
швидкість роботи (оскільки обчислювальні ресурси знаходяться в мережі 
організації). До того ж приватна хмара, як прийнято вважати, забезпечує 
максимальний рівень захисту, адже дані не залишають умовний внутрішній 
периметр безпеки.  

Недоліком може бути те, що тільки великі компанії можуть собі 
дозволити організацію приватної обчислювальної хмари, оскільки її 
інфраструктура має  досить високу собівартість і вимагає 
висококваліфікованих адміністраторів. Крім того, використання приватної 
хмари може бути пов'язано з деякими законодавчими особливостями, 
наприклад, забороною на перенесення персональних даних в зовнішні дата-
центри. 
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 Третій тип - гібридні хмари. У багатьох випадках, і останнім часом все 
частіше, потрібно, щоб в рамках однієї ІТ  системи уживалися як публічні, так 
і приватні хмари. Це можливо реалізувати в рамках  гібридної хмари, яка  
представляє собою таке впровадження хмарних обчислень, при якому частина 
системи розміщена в публічній хмарі, тобто на базі дата центрів хмарного 
провайдера, а частина  в приватній хмарі, тобто на серверах самої компанії. 
Гібридний підхід об'єднує в собі дві перші концепції, отримуючи від кожної з 
них основні переваги і деякі недоліки. Насправді гібридна хмара не є 
самостійним типом хмарних обчислень, а лише являє собою тісну інтеграцію 
публічних і приватних хмарних систем. 
 Така інтеграція можлива при винесенні системи резервного 
копіювання в публічну хмару або навпаки - при здійсненні резервного 
копіювання даних з публічного на локальні сервери. Інший варіант 
використання гібридної хмари передбачає установку додатків на внутрішніх 
серверах компанії з орендою додаткових потужностей в публічній хмарі 
стороннього постачальника на випадок підвищення навантаження. Гібридна 
модель хмарних обчислень дозволяє уникнути неприємних проблем для всіх 
компаній: ті додатки або частина систем, які не можуть бути винесені в 
публічну хмару в силу законодавчих чи інших обмежень, залишаться у 
внутрішній мережі. Якщо ці дані і будуть передаватися на обробку в публічну 
хмару, то тільки в такому вигляді, який не створить загроз для витоку 
конфіденційної інформації. Гібридна модель хмари дозволяє замовникам 
інтегрувати публічні сервіси від різних постачальників, найбільш відповідних 
в тих чи інших неординарних ситуаціях. 

Переваги гібридної хмари це: 
- захист інформації (конфіденційні дані зберігаються на приватних 

серверах);  
- гнучкість (при пікових навантаженнях на інфраструктуру можливо 

використовувати ресурси публічної хмари); 
- оптимізація витрат (додаткові ресурси, що надаються публічною 

хмарою, використовуються лише при необхідності). 
 Гібридна хмара від приватної відрізняється більш гнучким 
середовищем управління і підвищеним контролем над процесами. Комбінація 
з двох або кількох приватних і публічних хмар дозволяє спільно 
використовувати їх потужність і дані повноцінно, а також дає можливість 
бізнесу оптимізувати витрати за рахунок модернізації інфраструктури. 
 Висновки 
 1. Насамперед можна зробити висновок, що серед трьох розглянутих 
нами концепцій немає кращої або гіршої - кожна з них має свої особливості, 
які дозволяють їм уживатися на ринку одночасно, гармонійно доповнюючи 
одна одну. Якому типу віддати перевагу в різних випадках, визначають 
поставлені перед організацією завдання і наявність у цих компаній певних 
ресурсів. 
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 2. Вдосконалення методів хмарних обчислень є потужним стимулом 
для розвитку бізнесу, в тому числі, допомагає швидше адаптувати сучасні 
технології, оптимізувати управління документообігом, проводити 
дослідження і будувати довгострокові прогнози розвитку.  
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Комп'ютерне моделювання широко використовується в багатьох 

галузях, тому що дозволяє виконувати науково-дослідні роботи при знижених 
витратах і зменшеному ризику. Основна перевага використання 
обчислювальних комплексів – це можливість заміни експерименту на 
віртуальне моделювання, що в свою чергу дає можливість прогнозувати 
поведінку розроблюваних конструкцій вже на етапі їх проектування. 

Найбільш популярними серед CAE-систем є такі багатофункціональні 
комплекси як COMSOL Multiphysics (Femlab), Elcut, FlowVision, ANSYS та інші. 

В ході досліджень був зроблений розрахунок задачі нагріву для 
граничних умов I та II роду з урахуванням залежності теплофізичних 
властивостей від температури. Для розрахунку були використані такі 
програмні комплекси, як COMSOL Multiphysics та Elcut, а також MathCAD 
для аналітичного методу рішення задачі.  
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За умовою дана необмежена пластина товщиною 0,1 м з початковою 
температурою 273 К. До поверхні пластини прикладене джерело з постійною 
температурою 1273 К, а на нижній границі задані адіабатичні умови нагріву. 
Час нагріву становить 1000 секунд.  

При використанні кожного програмного комплекса перша частина 
розрахунку була призначена для рішення завдання нагріву металу з 
постійними теплофізичними властивостями, а друга частина – для розрахунку 
з теплофізичними властивостями, які залежать від температури. 

Результати розрахунку в MathCAD, COMSOL Multiphysics та Elcut 
співпадають для обох типів рішення задачі. Тож, за умов нестаціонарного 
режиму при постійних теплофізичних властивостях температура теплового 
центру пластини дорівнює 1100 К (рис. 1.а, 2.а, 3.а). При змінних 
теплофізичних властивостях температура теплового центру пластини 
дорівнює 1000 К (рис. 1.б, 2.б, 3.б). 

 

а)                                                                 б) 

Рисунок 1 – Графіки залежності температури від часу нагріву з постійними  
(а) та зі змінними (б) теплофізичними властивостями в MathCAD 

 

а)                                                                 б) 

Рисунок 2 – Графіки залежності температури від часу нагріву з 
постійними  (а) та зі змінними (б) теплофізичними властивостями в 

програмному комплексі COMSOL Multiphysics 
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а)                                                                 б) 

Рисунок 3 – Графіки залежності температури від часу нагріву з 
постійними  (а) та зі змінними (б) теплофізичними властивостями в 

програмному комплексі Elcut 

 

Висновки: 

1. Використання сучасних технологій розрахунку та моделювання в розробці 
нових продуктів в металургії дозволяє економити ресурси, тому що є більш 
дешевим, порівняно з реальними експериментами. 

2. Також, це дозволяє обрати більш екологічний спосіб виробництва з 
меншою кількістю відходів. 
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Підвищення ефективності систем контролю та управління доступом 
(СКУД) може бути досягнуто шляхом збільшення ознак, за якими проходить 
верифікація людини (об’єкту) у загальній системі, та підвищенням 
ефективності розпізнавання за кожною з них. В рамках проведеного 
дослідження було прийнято рішення проводити ідентифікацію та 
верифікацію об’єкта за двофакторним підходом: за розпізнаванням обличчя 
(біометричний метод ідентифікації особистості  з можливістю досягнення 
його рівня ефективності у 99%) та за допомогою електронного ключа [1].  

Ідентифікація (об’єкта) у системі відбувається, коли його персональні 
ознаки відповідають множині ознак, що притаманні відповідному об’єкту, 
зареєстрованому у системі. Тоді множину відповідних параметрів об’єкта, 
якими виконується його опис у системі, можна представити наступним 
чином: 

 

 inf;; PPPP kom  ,    (1.1) 
 

де mP  – множина параметрів об’єкта, які збережені у системі; оP  – множина 
параметрів, якими можливо описати обличчя об’єкта; kP  – параметр 
кодування ключа об’єкта (ідентифікатор мітки електронного ключа, що 
складається з 18-ти чисел, які отримуються системою при його зчитуванні); 

infP  – множина інформаційних параметрів об’єкта (ПІБ, дата народження, 
посада, рівень доступу, обмеження тощо). 

Параметри ідентифікації обличчя отримують з обробленого методом 
геометричних характеристик (рис. 1) відповідного зображення, що надходить 
в систему з камер [2].  

Ці ознаки характеризуються наступними параметрами: AB – відстань 
між очами; CD – відстань від кінчика носа до середини губ; AC – відстань від 
зіниці лівого ока до середини носа; BC – відстань від зіниці правого ока до 
середини носа; AD – відстань від зіниці лівого ока до середини губ;  
BD – відстань від зіниці правого ока до середини губ; EC – відстань від 
початку перенісся і до кінчика носа; ED – відстань від початку перенісся і до 
середини губ; а також співвідношення цих розмірів: AB/CD, AC/BC, AD/BD, 
EC/ED, EC/AB, AC/AD, BC/BD; L – розмір квадрата лівого ока;  
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R – розмір квадрата правого ока; Mw – довжина губ; Mh – висота губ;  
Nw – довжина носа від однієї до другої ніздрі; Nh – висота носа (від середини 
кінчика носа до початку губ) а також співвідношення цих розмірів: L/R, 
Mw/Mh, Nw/Nh, Mw/Nw, Mh/Nh. 

 
Рисунок 1 – Геометричні ознаки обличчя 

Ідентифікація об’єкта у системі відбувається, коли його персональні 
ознаки відповідають множині ознак, що притаманні відповідному об’єкту, 
зареєстрованому в системі. В узагальненому записі це відповідає виразу: 

 

MPP mind  : ,     (1.2) 
 

де indP  – множина параметрів об’єкта, за якими виконується ідентифікація 
об'єкта; M  – множина, що включає в себе параметри всіх об’єктів, що 
збережені у системі (за своєю структурою є відповідною БД системи). 

Слід зазначити, що множина параметрів об’єкта, за якими виконується 
його ідентифікація, не містить в собі його інформаційних параметрів: 

 ,    (1.3) 

де infindP  – множина інформаційних параметрі об’єкта, за якими виконується 

ідентифікація. 
Відповідно до цього, на етапі ідентифікації порівняння виконується 

лише за параметрами множин, якими можливо описати обличчя об’єкта, та за 
параметром кодування ключа. Математично це можливо описати наступним 
виразом: 
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,   (1.4) 

де oindP  та kindP  – множина параметрів, якими описується обличчя об’єкта та 

параметр кодування ключа, за якими виконується його ідентифікація 
відповідно.  

Верифікація об’єкта виконується на основі моделі його ідентифікації з 
урахуванням дотримання умов подібності ознак, за якими виконується 
ідентифікація об'єкта, з відповідними вже збереженими у БД. 

 

  RPP mind : ,    (1.5) 
 

де   – допустиме значення похибки при розпізнаванні, яке визначається 
окремо для питомого об’єкту чи групи; R – питомий результат верифікації. 

Якщо 1R , це свідчить про те, що ознаки, які були отримані з засобів 
ідентифікації (камера, зчитувач ключа), були успішно верифіковані 
системою.  

У зв'язку з можливістю поступової зміни ознак (ймовірність до 60%), 
ідентифікуючих обличчя, у наслідок зміни віку (особливо актуально для 
навчальних закладів), хронічних захворювань тощо, система протягом 
алгоритмічно заданого часу може перезаписувати еталонні ознаки обличчя на 
поточні, які було верифіковано за поточний сеанс. 

Висновки 
1. В роботі приведено узагальнений підхід до підвищення ефективності 

СКУД із застосуванням двофакторної ідентифікації.  
2. Представлені розроблені структурно-параметричні моделі 

ідентифікації та верифікації об’єкту у системі, за якими можлива подальша 
реалізація запропонованого підходу. 
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г. Одесса, Украина 
 

В настоящее время алгоритм RSA активно реализуется как в виде 
самостоятельных криптографических продуктов, так и в качестве встроенных 
средств в популярных приложениях и получил широкое распространение в 
современных информационных системах. 

RSA (Rivest, Shamir, Adleman) является относительно медленным 
алгоритмом, и из-за этого он реже используется для прямого шифрования 
пользовательских данных. Создавая наш программный продукт, мы попытались 
увеличить скорость шифрования и дешифрования ключом RSA а также создать 
удобный интерфейс для пользователя [1, 2]. 

Перед тем как приступить к написанию кода на языке программирования С# 
рассмотрим небольшой пример, иллюстрирующий применение алгоритма RSA, 
при этом сгенерируем публичный и приватный ключ. 

Выберем два простых числа. Пусть это будет p=3 и q=7. 
Вычислим модуль ‒ произведение наших p и q: n=p*q=3×7=21. 
Вычислим функцию Эйлера: φ=(p-1)(q-1)=2*6=12. 
Выберем число e, отвечающее следующим критериям: оно должно быть 

простое, оно должно быть меньше φ ‒ остаются варианты: 3, 5, 7, 11, оно должно 
быть взаимно простое с φ; остаются варианты 5, 7, 11. Выберем e=5. Это, так 
называемая, открытая экспонента. 

Пара чисел {e, n} ‒ это открытый ключ. Отправляю его на станцию, чтобы 
она зашифровала своё сообщение. Но своей станции это ещё не всё. Она должна 
получить закрытый ключ. 

Нужно вычислить число d, обратное е по модулю φ. То есть остаток от 
деления по модулю φ произведения d*e должен быть равен 1. Запишем это в 
обозначениях, принятых во многих языках программирования: (d*е)%φ=1. Или 
(d*5)%12=1. d может быть равно 5 ((5*5)%12=25%12=1), но чтобы оно не путалось 
с e в дальнейшем повествовании, давайте возьмём его равным 17. Можете 
проверить сами, что (17*5)%12 действительно равно 1 (17*5-12*7=1). Итак, d=17. 
Пара {d, n} ‒ это секретный ключ, его оставим на первой станции. Его нельзя 
сообщать никому. Только обладатель секретного ключа может расшифровать то, 
что было зашифровано открытым ключом. 

Теперь пришла очередь шифровать сообщение. Допустим, сообщение ‒ это 
число 19. Обозначим его P=19. Кроме него у вас уже есть открытый ключ: {e, n} = 
{5, 21}. Шифрование выполняется по следующему алгоритму: 

Возвести сообщение в степень e по модулю n. То есть, вычислить 19 в 
степени 5 (2476099) и взять остаток от деления на 21. Получается 10 ‒ это 
закодированные данные. 
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Строго говоря, вовсе незачем вычислять огромное число «19 в степени 5». 
При каждом умножении достаточно вычислять не полное произведение, а только 
остаток от деления на 21. Но это уже детали реализации вычислений. 

Полученные данные E=10, вы отправляете на первую станцию. 
Здесь надо заметить, что сообщение P=19 не должно быть больше n=21. 

иначе ничего не получится. 
Получили данные (E=10), и имеется закрытый ключ {d, n} = {17, 21}. 
Обратим внимание на то, что открытый ключ не может расшифровать 

сообщение. 
Начинаем декодировать: 
Делаем операцию, очень похожую на прошлую, но вместо e используем d. 

Возводим E в степень d: получаем 10 в степени 17. Вычисляем остаток от деления 
на 21 и получаем 19 ‒ сообщение [3].  

Программа, написанная на языке С# для шифрования и дешифрования 
алгоритмом RSA будет иметь интерфейс, представленный на рис. 1. 

   
 

   а               б  
Рисунок 1 ‒ Интерфейсы RSA:  

а – шифрования; б ‒ дешифрования 
Выводы: 

 Протестировав работу разработанной программы и сравнив ее с одной 
из лучших, предложенных на интернет ресурсе [4], можно сделать выводы, 
что программа с интернет ресурса уступает в: 
1. Скорости работы, при генерации ключей маленьких размеров и короткого 
произвольного текста – шифрование и расшифрованние происходит 
практически моментально что практически невозможно отследить, при 
генерации ключа размером от 128 до 256 и среднего размера текста, 
представленная программа, которая сравнивается дает результат 
достаточно медленный от моей программы, преимущество            ± 20 сек, в 
зависимости сложности текста. При генерации ключа 256 и выше 
сравниваемая программа либо перестает работать, либо зависает (наверное, 
это связанно с тем, что C# не способен записать настолько большое число в 
обычную переменную, в любом случае меня это не волнует т.к. моя 
программа с этим справляется хоть и немного продолжительно)  

2. Примитивный алфавит, используется только один русский алфавит с 
несколькими числами, другие языки совершенно не воспринимает и выдает 
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результат (-1), на противовес этому моя программа работает на всех языках 
мира и любыми символами которые входят в ASCII таблицу 

3. Неудобный интерфейс, использует 3 блокнота которые самому надо искать 
в архиве, интерфейс моей программы может местами и не очевиден, но 
достаточно простой и интуитивно понятный для пользователя, помимо 
всего есть возможность случайной генерации ключей и просмотра 
предыдущей генерации ключей и очистка всего поля работы  
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Близько 3% населення земної кулі хворіє на цукровий діабет. Крім 
цього, спостерігається постійний ріст цього захворювання. Кожні 10-15 років 
кількість хворих діабетом у всіх країнах світу подвоюється. У зв’язку з 
великою поширеністю і збільшенням росту кількості хворих, цукровий діабет 
відносять до соціальних хвороб, він входить у тріаду хвороб разом з 
онкологічними і серцево-судинними, котрі є основними причинами 
інвалідності й смертності. Тому не випадково цій проблемі приділяється 
велика увага дослідників і практичних лікарів. 

Цукровий діабет — ендокринно-обмінне захворювання, причиною 
якого є дефіцит і/чи неефективність інсуліну, що виявляється станом 
хронічної гіперглікемії і порушенням усіх видів обміну. Інсулінова 
недостатність буває гострою і хронічною, абсолютною і відносною, що 
викликає декомпенсацію вуглеводного й інших видів обміну. 
 Цукровий діабет займає третє місце (після атеросклерозу і раку) серед 
хвороб, що є найбільш частою причиною інвалідизації і смертності хворих. 
Діабет є причиною росту смертності, оскільки викликає формування 
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ускладнень, що викликають передчасну смерть. Смертність серед населення з 
цукровим діабетом вище, ніж серед населення без діабету. 

Прямі економічні витрати на лікування діабету складають близько 8% 
усього бюджету охорони здоров'я, з них 80% йдуть на лікування ускладнень 
цукрового діабету.  

Існує велика кількість показників, що використовуються для обрахунку 
та прогнозування рівня компенсації такої хвороби як цукровий діабет. Нижче 
розглянемо найважливіші показники: 

TIR - time in range - час в межах цільових показників. За критеріями 
American Diabetes Association, допустимі межі глюкози крові (далі ГК) - від 
3,8 ммоль/л до 10 ммоль/л, і час, проведений в рамках цих показників, має в 
ідеалі досягати 50%. Час, проведений з рівнем глюкози 3,8 ммоль / л і нижче - 
не більше 5%. 

Glucose Variability (GV) - показує наскільки дані ГК відхиляються від 
середнього значення глюкози, наскільки часті показники гіпер- і гіпоглікемії. 
Основні маркери варіабельності глюкози - SD (стандартне відхилення) і 
пов'язаний з ним CV (коефіцієнт відхилення).  

SD - це характеристика дисперсії значень глюкози, наскільки вони 
відхиляються від середнього значення в межах 24 годин.   

Відповідно, при графіку зі стабільно рівною кривою ГК значення SD 
буде нижче, а при стрибках від гіпо- до гіперглікемії - вище.  

Однак просто мати низьке значення SD недостатньо. Звичайно, рівний, 
навіть і високий, цукор крові краще, ніж скачки і перепади, але все ж краще 
мати рівний ГК на значенні 6 ммоль, ніж 10 ммоль. Для поправки значення 
SD на показник рівня ГК вводиться CV (коефіцієнт відхилення). Цей 
коефіцієнт вираховується за формулою - (SD * середнє значення ГК) / 100. 
Порогом відсікання нормального CV прийнято вважати 36%, CV> 36% - 
потрібно переглянути лікування. Інший варіант підрахунку CV - SD * 3 / 
середнє значення ЦК. В цьому випадку CV дорівнює 33%. 

Між тим показники стандартного відхилення і його коефіцієнта 
залежать ще й від віку - так, за дослідженнями, у дітей від 2 до 6 років 
значення CV можуть доходити до 40%. 

GVI (Glycemic Variability Index) — це індекс, що показує 
співвідношення довжини цукрової кривої за якийсь відрізок часу до довжини 
ідеальної цукрової кривої за той же відрізок часу. Уявіть лінію графіка, який 
скаче від 3,8 ммоль до 13,7 ммоль і назад до 4,1 ммоль, у вигляді стрічки, яку 
треба прикласти до стрічки, яка дорівнює довжині графіка на ідеальних 5, 5-6 
ммоль за той же час. Співвідношення цих довжин і буде позначати індекс 
глікемічної варіабельності.  

PGS (Patient Glycemic Status) - глікемічний статус пацієнта - 
максимально повний показник рівня компенсації, що враховує GVI, середній 
ЦК і відсоток часу в цільових показниках. Він обчислюється за формулою 
(GVI * середній СК * (1% TIR). 

Середнє значення ГК з N днів. 
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Відхилення за N днів – відхилення демонструє, як сильно рівні ГК 
відхиляються від середнього значення за останні N днів. Максимальне 
допустиме відхилення обраховується за формулою: (Максимальний рівень ГК 
– Мінімальний рівень ГК) / 2.  

Висновки 
Було визначено основні метрики та способи їх отримання для 

математичного модуля системи, що реалізує модель пацієнта для обчислення 
рівня компенсації цукрового діабету.  
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Інформаційні технології активно входять в сучасне життя, в тому числі 
в організацію виробничого процесу, діяльність якого неможлива без 
відповідної системи управління. 

Ефективна інформаційна система значно спрощує процес управління 
підприємством, дозволяє вчасно зібрати, впорядкувати, обробити необхідну 
інформацію і прийняти вірне рішення. Але їх впровадження зв'язано з 
певними труднощами. 

Автономні системи працюють давно і успішно, але Cloud сховища 
надають більш широкий спектр можливостей: 

 доступність з будь-якої точки світу за наявності інтернету; 
 безперервність і надійність доступу до сервісів і даних; 
 висока пропускна здатність і простота адміністрування; 
 можливість швидкого масштабування обсягу IT-ресурсів; 
 автоматичний облік споживаних потужностей; 
 вартість, що залежить від ступеня використання. 

Найбільша складність, це перехід на нову IT систему при стабільно 
працюючій старій. Багато хто не розуміє, що це, і для чого потрібно. CEO 
Oracle Ларрі Еллісон якось сказав, що cloud computing - це комп'ютери, які 
знаходяться десь там. «Люди, які написали цю нісенітницю, - вони теж десь 
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там», - продовжував він. Також при переході на нову систему можливі 
незручності, такі як: 

 труднощі в роботі, а іноді і повна зупинка компанії; 
 фінансові ускладнення; 
 кадрові питання; 
 навчання персоналу; 

Регульований процес, автоматизований за допомогою інформаційних 
технологій в сучасній організації повинен містити в собі наступні функції: 

 координація дій всіх вхідних в процес елементів і суб'єктів; 
 організація - визначення цілей, завдань, структури процесу та 

елементів, що до нього входять; 
 облік - система повинна включати елементи обліку вхідних процесів і 

елементів; 
 аналіз - сучасні технології мають вбудовані модулі з обробки та аналізу 

облікових даних, результатом чого є винесення рішень, які 
виражаються в рекомендації здійснення оператором певних дій або їх 
автоматичне вчинення; 

 контроль - здійснюється менеджером або оператором системи, однак 
деякі продукти мають проміжний контроль, який може здійснюватися 
автоматично. 
При переході на Cloud сховища не варто переносити всю інформацію 

про підприємство. Наприклад, можна перенести в хмару додатки бізнес 
інфраструктури - юридичну інформацію, продажу або додатки для продажів. 
А такі функції, як організація, облік і контроль варто залишити на локальному 
сховищі. Так як можлива втрата даних. Чому? 

 Безпека при зберіганні і пересиланні даних. Так, наприклад, провайдер 
має можливість переглядати дані клієнта (якщо вони не захищені 
паролем), які також можуть потрапити в руки хакерів, які зуміли 
зламати системи захисту провайдера; 

 надійність, своєчасність отримання і доступність даних в «хмарі» дуже 
сильно залежить від багатьох проміжних параметрів, таких як: канали 
передачі даних на шляху від клієнта до «хмари», надійність останньої милі, 
якість роботи інтернет - провайдера клієнта, доступність самої «хмари» в 
даний момент часу. Якщо ж сама компанія, що надає онлайнове сховище, 
буде ліквідована, клієнт може втратити всі свої дані; 

 загальна продуктивність при роботі з даними в «хмарі» може бути 
нижче, ніж при роботі з локальними копіями даних; 

 абонентська плата за додаткові можливості (збільшений обсяг 
зберігання даних, передача великих файлів і т. д.); 

 необхідність резервного копіювання; 
 при переході на хмарний сервіс, часто доводиться продовжувати 

експлуатувати локальне сховище (збільшення витрат в 2 рази). 
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Висновки: 
Проблемою переходу роботи підприємства на "хмарові" сервіси 

залишається фінансове питання, питання безпеки та кваліфікованих кадрів. Та все 
ж майбутнє за новими технологіями, які згодом спростять, пришвидшать та 
здешевлять роботу підприємств. Сучасні технології змінюють бізнес - 
народжуються нові інноваційні сервіси, розширюються способи обслуговування 
клієнтів. При постійному розвитку бізнесу і ускладненні процесів ІТ-
інфраструктура повинна підтримати всі зміни, що супроводжуються активним 
впровадженням нових інформаційних технологій. Але не варто сліпо покладатися 
на все нове. У будь-яких інноваціях є свої плюси і мінуси, які варто враховувати 
при виборі того чи іншого рішення. 
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Розглядається метод непараметричної ідентифікації лінійних об'єктів 
управління у вигляді імпульсної перехідної функції за даними експерименту 
"вхід–вихід" з урахуванням похибок вимірювань. Досліджується 
ефективність застосування методу регуляризації некоректних задач А.М. 
Тихонова в процедурі ідентифікації. 

Розв'язок завдань управління, як у технічних, так і в інших областях людської 
діяльності тісно пов'язане з питаннями математичного моделювання, тобто з 
побудовою моделі і вивченням на ній закономірностей функціонування об'єкта. Без 
знання з достатньою точністю характеристик і параметрів (математичної моделі) 
складного об'єкта неможливо організувати якісне управління ним.  
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Для об'єктів, щодо яких відсутня яка-небудь апріорна інформація 
(об'єктів типу “чорний ящик”), використовуються методи непараметричної 
ідентифікації. Основою для створення моделі досліджуваного об'єкта служать 
результати вимірів вхідних і вихідних змінних об'єкта, і розв'язок задачі 
ідентифікації пов'язаний з одержанням цих експериментальних даних і їх 
обробкою з урахуванням шумів вимірів. При цьому визначаються дискретні 
значення динамічних характеристик в скінченному числі точок, шляхом 
подачі спеціальних пробних сигналів заданої форми (активний експеримент) 
або визначаються рішення відповідних рівнянь статистичної динаміки 
(пасивний експеримент). У цьому випадку використання традиційних 
детермінованих підходів і кореляційної теорії може не привести до цілі через 
некоректність постановки задачі. 

Розглянемо ефективність застосування методу регуляризації некоректних 
задач А.М. Тихонова при непараметричній ідентифікації лінійного динамічного 
об'єкта управління за даними експериментів "вхід-вихід" з урахуванням шумів 
вимірів. Для цього необхідно побудувати лінійну математичну модель об'єкта 
управління у вигляді імпульсної перехідної функції w(t), тобто визначити 

сукупність значень Nitiwwi ,...,1,0),(   на заданій рівномірній сітці за часом із 
кроком t , на підставі даних експерименту “вхід–вихід”.  

Вихідний сигнал лінійної динамічної системи y(t) можна визначити за 
допомогою інтеграла згортки вхідного сигналу x(t)  і імпульсної перехідної 
функції системи w(t): 
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Задача ідентифікації (зворотна задача) полягає в тому, щоб знайти 
імпульсну перехідну функцію w(t), тобто розв'язати інтегральне рівняння (1), 
коли вхідний x(t) і вихідний y(t) сигнали відомі. Цю задачу будемо 
розв'язувати для зашумленого сигналу z(t)=y(t)+n(t), де n(t) – перешкода. 
Зворотна задача може бути вирішена з використанням перетворення Фур'є. 
Відомо, що комплексні функції Z(j), X(j) і W(j), що є Фур'є–образами 
відповідно функцій z(t), x(t), w(t), зв'язані між собою наступним 
співвідношенням: 
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де )ω()ω()ω( *2 jXjXX  , )ω(* jX  – функція сполучена з )ω( jX .  
Імпульсна перехідна функція w(t) визначається за допомогою 

зворотного перетворення Фур'є від W(j) (2).  
Стійкість обчислювального процесу процедури ідентифікації 

забезпечується використанням методу регуляризації. При цьому гарантується 
необхідна гладкість розв'язку і рішення отримується з тою саме точністю, з 
якою здійснені виміри. В цьому випадку Фур'є–образ функції w(t) 
визначається зі співвідношення: 
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де α>0 – параметр регуляризації; 
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– додатна функція, що забезпечує регуляризацію p–го порядку. 
При обчисленні оцінки )(tw


 з використанням методу регуляризації (3) 

функція M(i) розраховується за формулою: 
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При реалізації даного алгоритму параметр регуляризації α вибирають 
досить малим з аналізу наявної інформації про похибки вхідних даних і 
похибки обчислень. Практично підходяще значення параметра регуляризації 
визначають найчастіше шляхом вибору, тобто багаторазовим обчисленнями 
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для різних значень α . На практиці зручним є спосіб визначення 
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Результати комп’ютерного моделювання процесу непараметричної 

ідентифікації представлено на рис. 1 та рис. 2.  

 

  

 

Рисунок 1 – Графіки функцій w(t) та 
)(tw


, обчисленої при похибках 

вимірювань відгуків σ=10% без 
застосування регуляризації 

Рисунок 2 – Графіки функцій w(t) та 
)(tw


, обчисленої із застосуванням 
регуляризації при α=3,1e-4 

Висновки: 
1. Проведенї дослідження показали, що за умови наявності шумів 

неможливо отримати достовірну імпульсну перехідну характеристику. Ця 



Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
18 грудня 2019 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 377

проблема вирішується застосуванням методу регуляризації некоректних задач 
А.М. Тихонова. 

2. У відмінність від методу усереднення тут не потрібно багаторазового 
повторення експерименту. Воно заміняється багаторазовим обчисленням 
імпульсної перехідної функції при пошуку параметра регуляризації. 
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СЕРЕДОВИЩЕ ПЕРЕДАЧІ ТА ПРОТОКОЛИ ОБМІНУ ДАНИМИ  
У СИСТЕМІ «ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ» 
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Керівник – канд. тех. наук В.М. Козел 

Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна 
 

Інтернет речей – це система взаємодії між пристроями, що виконують 
збір та обробку даних. На основі отриманих даних, виконують відповідні дії 
для автоматизації виробництва або полегшення життєдіяльності людини. 

У системі Інтернету речей необхідно обмінюватися даними між 
пристроями збору даних, центрами обробками та пристроями виконання. На 
рисунку 1 відображено взаємодію у системі Інтернету речей. 

 

 
Рисунок 1 – Взаємодія у системі Інтернету речей 
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При використанні Інтернету речей виникає проблема обміну даними 
між пристроями. Основними середовищами передачі даних є електричний 
кабель, оптичне волокно та радіопередача. 

Оптичне волокно доцільно використовувати коли необхідно передавати 
великі об’єми даних у короткий проміжок часу. Більшість пристроїв 
Інтернету речей мають відносно малі об’єми даних для передачі. Вартість 
оптичного волокна та обладнання для його використання досить висока, що 
не є економічно вигідним рішенням. Термін окупності складатиме десятки 
років. 

Електричний кабель дешевший за оптичне волокно, але також має 
недоліки. При великій кількості пристроїв виникає необхідність проведення 
кабелю до кожного пристрою, що створить проблеми при необхідності змін у 
мережі. 

При використанні радіопередачі зменшується проблема розташування 
IoT-пристроїв, але повністю позбутися цієї проблеми не можна. Дальність 
передачі нижча за кабель, а також суттєвий вплив на передачу мають стіни та 
інші об’єкти. Вирішенням цієї проблеми може бути використання 
повторювачів, за рахунок яких сигнал буде передано на більшу відстань. 

У багатьох IoT-пристроїв використовуються передавачі малого радіусу 
дії для зменшення використання заряду батареї. Такі пристрої 
використовують акумулятори або батареї для свої роботи. Для продовження 
строку служби розробляються системи зі зменшеним використанням 
електроенергії. 

При проектуванні мережі IoT-пристроїв обирається протокол або 
стандарт за яким буде відбуватися обмін даними на фізичному та канальному 
рівні моделі OSI. Основними протоколами є Wi-Fi, Bluetooth та стандарти 
IEEE 802.15.4, NB-IoT [1,2].  

Протокол Bluetooth має проблеми при використанні у системах з 
власним джерелом живленням, оскільки протокол постійно обмінюється 
даними для підтримки з’єднання. На основі Bluetooth 4.0 був розроблено 
протокол Bluetooth LE. Він розроблявся для систем, що виконують рідкі 
передачі пакетів даних, з великими проміжками часу між передачами. У 
протоколі відсутні постійні передачі даних для підтримки з’єднання, що 
дозволяє зменшити кількість передач та підвищити енергоефективності.  

Спеціально для IoT-пристроїв було додано можливість передачі даних 
без початкового з’єднання, що дозволяє зменшити час передачі та виконувати 
обмін даними одразу з декількома пристроями. Для захисту даних 
використовується 128-бітне шифрування AES. 

Важливим недоліком протоколу Bluetooth є підтримка лише до 7 
пристроїв в одній мережі. За рахунок відмови у початковому з’єднанні у 
Bluetooth LE є можливість використовувати більшу кількість пристроїв в 
одній мережі. 

Протокол Wi-Fi має можливість виконувати передачу великої кількості 
даних за малі проміжки часу, що дозволяє його використання для передачу 
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відео або аудіо даних. Велика кількість відео або аудіо даних зазвичай наявна 
у системах безпеки.  

Протокол Wi-Fi не має у себе технологій для використання у системах, 
що передбачають енергозбереження. Через це IoT-пристрій з Wi-Fi має бути 
підключений до зовнішнього джерела живлення. 

Також цей протокол потребує встановлення базових станцій та 
ретрансляторів для обміну даними між вузлами, що не дозволить 
децентралізувати систему. Якщо базова станція чи ретранслятор вийдуть з 
ладу, то уся система перестане функціонувати. 

Стандарт NB-IoT використовується для передачі даних через 
стільникову мережу. Зазвичай використовується у пристроях, що передають 
дані на віддалений сервер для обробки. Стандарт дозволяє розробляти IoT-
пристрої з малим електроспоживанням, та використовувати велику кількість 
пристроїв на одну базову станцію стільникової мережі.  

Стандарт NB-IoT базується на технології LPWAN (Low-power Wide-area 
Network). Ця технологія передбачає використання у мережах, що мають 
велику відстань передачі та малу швидкість обміну даними. Це дозволяє 
розробляти енергоефективні системи моніторингу. 

За рахунок використання стільникової мережі, протокол NB-IoT може 
використовуватися майже в усіх населених пунктах. Через використання 
стільникової мережі не можливо розробляти локальні системи. 

Стандарт IEEE 802.15.4 було розроблено для побудови сенсорних 
мереж та прийнятий в 2003 році. Він використовується у системах з малою 
відстанню передачі та низькою швидкістю, що дозволяє його 
використовувати у системах з живленням на батареях або акумуляторах. На 
основі стандарту IEEE 802.15.4 розроблені протоколи ZigBee, MeshLogic, 
6LoWPAN, WirelessHART. 

Протокол ZigBee зазвичай використовується у промислових системах 
моніторингу та контролю. Використовує комірчасту топологію мережі. На 
рисунку 2 відображено взаємодію між вузлами у мережі. При виході з ладу 
одного з вузлів можлива передача через інші за рахунок перебудови мережі та 

отриманнях нових маршрутів. 
Має низьку швидкість передачі 
та малий радіус дії, що збільшує 
енергоефективність пристроїв. 

 

Протокол ZigBee має 
підтримку захисту інформації. 
Для цього використовується 
шифрування за допомогою 
алгоритму AES-128. Для 
підвищення рівня безпеки, усі 
ключі заносяться до вузлів 
заздалегідь, що унеможливлює 

Рисунок 2 – Взаємодія між вузлами у 
сенсорній мережі 
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перехоплення ключів через аналіз пакетів під час обміну ключами.  
Протокол MeshLogic також використовує комірчасту топологію. Він 

також був розроблений для використання у системах з власним джерелом 
живлення. Відмінністю від ZigBee є відсутність опису верхніх рівнів моделі 
OSI, через що модель даних різних виробників може відрізнятися. 

Протокол 6LoWPAN є однією з версій протоколу IPv6 для бездротових 
мереж. Цей протокол також використовує комірчасту топологію, але й має 
граничні маршрутизатори через які виконується доступ до мережі. Для 
зменшення розміру пакету використовується протокол UDP, що має менше 
службової інформації, ніж TCP. Оскільки необхідна точна передача даних, то 
протокол має власні механізми перевірки доставки пакету. 

Для захисту даних, під час обміну повідомленнями, використовує 
алгоритм шифрування AES-128 та криптографічні протоколи TLS, DTLS. 

Протокол WirelessHART використовується для промислового, 
медичного та наукового обладнання. Використовує синхронізовану по часу 
коміркову архітектуру. Протокол має функціональну сумісність для 
підтримки обладнання різних розробниками.  

Висновки: 
1. Протокол Wi-Fi краще використовувати в системах, що мають 

необхідність в передачі великих об’ємів даних. Також необхідно 
використовувати зовнішнє джерело живлення для пристрою. 

2. Протокол Bluetooth підходить лише у версії LE для систем Інтернету 
речей, через енергоефективність та менший обмін передач. 

3. Стандарт NB-IoT підходить для IoT-пристроїв, що лише передають 
дані на віддалений сервер, оскільки обмін даними в стільникових мережах 
потребує передачу через базову станцію, що не дозволить використовувати у 
автономних системах. 

4. Протоколи на основі стандарту IEEE 802.15.4 дозволяють 
формувати мережи з комірчастою архітектурою, що дозволяє відмовитися від 
центральних вузлів маршрутизації, через які відбувається передача даних. 
IoT-пристрою виконуватимуть передачу між собою для досягнення точки 
призначення. 

5. Протокол 6LoWAN дозволяє полегшити підключення до мережі 
Ethernet за рахунок використання протоколу адресації IPv6. 
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ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ДІЛЯНОК ХОЛОДНОЇ ПРОКАТКИ 
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Керівники - проф., д.т.н. В.Ф. Балакін, доц., к.т.н. І.А. Соловйова 

Національна металургійна академія України 
Інститут інтегрованих форм навчання 

м. Дніпро, Україна 
 

Однією з основних проблем процесу холодної прокатки завжди була і 
залишається до нашого часу – проблема побудови оптимального 
калібрування основного технологічного інструменту. Від того, наскільки 
вдало виконане калібрування, безпосередньо залежить якість катаної труби. 
Існуючі методи калібрування без сумніву дієві і якість вихідних труб 
відповідає ГОСТу. Але, в наш час цього не завжди достатньо, так як високим 
темпом зростають об’єми виробництва відповідальних труб з високими 
вимогами, з нових високотехнологічних сплавів. Відповідно, виробництво 
потребує нових, покращених методів, що розроблені з урахуванням сучасних 
особливостей. 

Калібровка інструменту розраховується спільно (калібрів і оправки) 
шляхом регулярного розбиття робочого конуса на контрольні ділянки 
(перетину). Існує три покоління калібрувань станів ХПТ: 

1-е покоління калібрувань мало постійну або ступінчасту конусність 
розгортки струмка і постійну конусність оправки; 

2-е покоління характеризується змінною конусністю струмка і 
постійною конусністю оправки; 

3-е покоління відрізняється змінною конусністю струмка і оправки (з 
криволінійною утворюючою робочої поверхні). 

Однією з представників третього покоління калібрувань є методика 
УралНІТІ (В.Г. Миронова). 

Різні методи розрахунку калібровок інструмента передбачають 
завдання функції справжніх обтиснень у вигляді елементарних функцій. Ці 
функції повинні задовольняти вимогам, які враховують характер зміцнення 
металу: 

1. Функція повинна бути монотонно спадною; 
2. Функція повинна бути увігнутою. 
Однак, функції, що використовуються в методиках 1-го і 2-го покоління 

отримані при досить грубих допущеннях і не задовольняють вимогам. А в 
методиці УралНІТІ функція справжніх обтиснень взагалі не задається, що 
призводить до викривлення заданого режиму обтиснень, зростанню зусиль 
прокатки і зниження точності труб. 

Тому, щоб усунути ці недоліки в методиці УралНІТІ, пропонується [1] 
задати функцію справжніх обтиснень спочатку у вигляді добутку 
елементарних функцій:  
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де А і В – коефіцієнти, що 
визначаються з граничних або 
інших умов. 

Функція (1) задовольняє 
вимогам і дозволяє отримувати 
різні режими справжніх 
обтиснень (рис. 1). З графіків 
видно, що умова увігнутості 
функції задовольняється тільки 
при А<0. Тому коефіцієнт А 
варіювалося і його оптимальне 
значення знайшли з умови 
мінімального навантаження на 
передкалібрувальній ділянці 

для забезпечення мінімального поздовжнього різностіну труб: А = – 1,2. 
 

В методиці [1] пропонуються формули для визначення справжнього 
обтиснення на основі методики УралНІТІ. 

Умова для визначення другого коефіцієнта функції справжнього обтиснення: 

             (2) 

Також, пропонується метод для визначення коефіцієнтів А і В у 
формулі (1). 

Автором роботи пропонується для вищенаведеної покращеної методики 
УралНІТІ розробити розрахункову програму для спрощеного розрахунку 
калібрування з перевіркою Q-фактору в кожному перетині за формулою (3) і 
на основі отриманих даних коригувати розрахунок калібрування інструменту. 
Це суттєво зменшить час на розрахунки та допоможе більш точно 
розрахувати калібрування за рахунок простежуваного співвідношення дійсної 
деформації по товщині стінки до дійсної деформації по діаметру труби і в 
зв'язку з цим поліпшити якість труби. 

Формула для розрахунку Q-фактору [3]: 

,                                              (3) 

де, Sі-1 – товщина стінки труби до деформації в миттєвому осередку 
деформації;  

Dі-1 – діаметр труби до деформації в миттєвому вогнищі деформації; 
Si  та Di – товщина стінки та діаметр труби після деформації в 

миттєвому вогнищі деформації, відповідно.  

Рисунок 1 – Функції істинних обтиснень 
при різних значеннях коефіцієнта А: 

1 – А=1; 2 – А=0; 3 – А= –1; 4 – А = –2 
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Висновок 
Розробка комп’ютерної програми з оновленою методикою УралНІТІ та 

використання параболічної оправки (з криволінійною утворюючою робочої 
поверхні) дає можливість економити час на розрахунках та виробляти труби 
більш високої точності за рахунок зменшення пружної деформації кліті і 
валків під дією менших зусиль прокатки на передкалібрувальній ділянці. Це 
забезпечує більший ресурс пластичності металу (зменшення зносу 
інструменту) і більш раціональний розподіл зусиль на калібри. А, 
коригування розрахунку за допомогою Q-фактора допоможе істотно знизити 
поздовжню різностіність. 
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Розробка програмного забезпечення – складний процес, який включає в 

себе концепцію, проектування, впровадження ідей, тестування, документацію 
та конкретні програми. Складнощі, з якими доводиться стикатися впродовж 
розробки програмного забезпечення, уповільнюють життєвий цикл продукту і 
не дають бажаної цінності та прибутковості для бізнесу. В певний момент 
компаніями стала відчуватися потреба в більш надійному підході до розробки 
програмного забезпечення. Вони шукали метод, який міг би прискорити весь 
процес, гарантуючи при цьому якість і цінність для бізнесу. 
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Вважається, що гнучка розробка програмного забезпечення – це більше, 
ніж практика, така як парне програмування, розробка на основі тестів, 
очікування, сесії планування і спринти, проте гнучка розробка програмного 
забезпечення – це лише загальний термін для позначення набору структур і 
практик, заснованих на цінностях і принципах, які є викладеними в Маніфесті 
Agile. Коли програміст хоче підійти до розробки програмного забезпечення в 
особливий спосіб, як правило, добре дотримуватися цих цінностей та 
принципів, і використовувати їх, щоб допомогти визначити правильність 
подальших дій.  

Використовуючи Agile, велика увага приділяється спільній роботі і 
самоорганізації команді. Ні, це не означає, що менеджери відсутні. Такий 
підхід допомагає командам з'ясувати, як вони збираються самостійно 
підходити до речей та вирішувати проблеми. На відміну від традиційного 
стилю, Agile використовує груповий підхід, об'єднуючи професіоналів в 
області планування, розробки та тестування для успішного завершення 
проекту. Команди, що діють по такому принципу, не задіюють і не 
приміряють на себе певні ролі, так як на етапі формування команди потрібно 
переконатися, що є всі необхідні навички для подальшої роботи. А чим тоді 
займаються менеджери? Вони забезпечують середовище, яке дозволяє 
команді бути успішною. Їхнє втручання в роботу команди можливе лише 
тоді, коли команда не може вирішити проблеми. 

Чому ж варто впроваджувати гнучкі технології розробки? Замість того, 
щоб слідувати лінійному стандартному підходу і перевіряти кінцеві 
результати в кінці, за допомогою Agile можна встановити поетапний підхід до 
розробки продукту; назва кожного етапу – «спринт». Наприкінці кожного 
етапу(спринту) можливо виконати перевірку виконаних завдань та передати 
їх до наступного спринту. І, окрім цього, враховується активна участь клієнта 
в процесі розробки ПЗ – це надає можливість врахувати негайно будь-які 
зміни або вимоги. 

Переваги, які надаються при впровадженні гнучких процесів 
управління: 

- безперервна доставка. Традиційні методи розробки ПЗ є 
повільними і тим самим затримують поставки продукту, і навіть невеликі 
затримки можуть привести до наслідків з великими втратами. Впроваджуючи 
гнучкі процеси управління можна скоротити життєві цикли проекту, 
прискорити випуск продуктів і підвищити загальну рентабельність 
інвестицій. 

- прозорість та зрозумілість. Проект розбивається на декілька 
епатів, цим самим прогрес розробки можна відслідковувати на кожному етапі. 

- якість програмного забезпечення. Впровадження гнучких 
процесів управління спрямоване на надання високоякісного ПЗ та додатків 
для кінцевого користувача. Завдяки добре налагодженій координації команд 
розробників та тестувальників, якість програмного забезпечення постійно 
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контролюється, залишаючи мало можливостей для помилок і збоїв, а всі 
функціональні помилки оперативно виправляються. 

- задоволеність клієнтів. Зацікавлені сторони залучаються на 
кожному етапі процесу розробки, починаючи з планування, проектування, 
розробки і тестування. Клієнт знає про прогрес на кожному етапі, може 
запропонувати зміни в режимі реального часу. Це є гарантією того, що 
вимоги та побажання клієнта враховані, а кінцевий користувач задоволений. 

В цілому концепція гнучкої розробки програмного забезпечення 
звучить досить переконливо, але неможна просто впровадити щось нове та 
розслабитися. Потрібно розуміти, що Agile також має свої переваги та 
недоліки, і рішення про його впровадження потрібно приймати лише після 
аналізу ситуації, що склалася. 
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З розвитком інформаційно-комунікаційних технологій та новітніх методів в 
управлінні розробкою програмного забезпечення постає питання щодо 
впровадження світового досвіду у неформальній освіті ІТ компаній України. У 
зв’язку із цим, керівництво ІТ компаній намагається утримувати конкурентоздатну 
перевагу на ринку шляхом розвитку професійних компетентностей своїх 
співробітників, а також мінімізації впливу на робочий графік співробітників.  

Специфіка управління розробкою проектів ІТ компаній ставить непрості 
завдання перед менеджерами та вимагає розвитку компетентностей, 
пов’язаних із управлінням командою співробітників. Ефективність, з якою 
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менеджери ІТ компаній керують, розвивають, мотивують, залучають та 
підтримують співпрацю своїх підопічних, є ключовим фактором успішності 
таких організацій [1, c.7].  

Теоретичним і прикладним аспектам дослідження понять компетентностей 
менеджерів приділяли увагу багато закордонних та вітчизняних науковців (І. Адізес, 
М. Альберт, Р. Бояцис, Б. Гріффін, П.Друкер, О. Дяків, С. Іванова, В. Концедайло, 
Є. Ксенофонтова, М. Крозьє, І. Петрова, В., Петюх, С. Прохоровська, Л. Скібіцька, 
Л. Спенсер, С. Спенсер, С. Уіддетт, С. Холіфорд, Х. М. Мескон, Ф. Хедоурі, Л. Щетініна 
та ін.). Використання ІКТ у неформальній освіти відображено в працях науковців 
В. Ю. Бикова, А. Ф. Верланя, Н. В. Морзе, Ю. С. Рамського, О. В. Співаковського, 
О. М. Спіріна, П. В. Стефаненка, Ю. В. Триуса та багатьох інших.   

Мета роботи полягає в огляді курсу «Особисте та командне лідерство»  
розробленого Мічиганським університетом та дослідженні можливості його 
використання у неформальній освіті співробітників ІТ компаній.  

Навчальні матеріали он-лайн курсу (див. рисунок 1) представлені у 
вигляді серії з 5 взаємопов'язаних курсів. Перші 4 курси містять відео-лекції 
авторів англійською мовою з субтитрами на декількох мовах світу, текстові та 
графічні теоретичні матеріали, а також матеріали дослідів на базі 
Мічиганського університету та інших науково-освітніх закладів, відео-
доповіді представників великих світових компаній, тести до вивченого 
матеріалу, практичні роботи з їх подальшим аналізом та оцінкою іншими 
слухачами спеціалізації, 5 курс містить узагальнююче практичне завдання до 
повного курсу. 

 
Рисунок 1 – «Особисте та командне лідерство» Мічиганського 

університету [3] 
 

Весь курс (див. рисунок 2) об’єднує декілька, курсів що мають на меті 
розвиток та формування певних компетентностей слухачів. 

Курс 1 «Надихання та мотивування особистостей» (див. рисунок 3) 
спрямований на способи ефективного донесення спільної мети до членів 
команди. Саме тому у даному курсі наводяться способи постановки 
ефективних цілей та очікувань таким чином, щоб досягнення спільної мети 
сталося якомога швидше. Проте проблема відсутності мотивації 
співробітників є найважливішим питанням цього курсу. З курсу слухачі 
мають змогу дізнатись про види мотивації та способи її підвищення. 



Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
18 грудня 2019 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 387

 
Рисунок 2 – Складові курсу [4] 

 

 
Рисунок 3 – Вигляд курсу «Надихання та мотивування 
особистостей» (з розкладом та структурою [5] 

 

Курс 2 «Керування талантами» присвячений питанню вибору, найму та 
адаптації талановитих співробітників. Авторами курсу наводиться огляд 
ключових підходів до вимірювання ефективності та оцінки підлеглих. Окрім 
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того, курс включає вивчення методики розвитку свого власного таланту для 
реалізації потенціалу на роботі.  

Курс 3 «Вплив на людей» зосереджено на розгляді питання впливу на 
людей у ситуації відсутності офіційних повноважень. Окреслюються 
ефективні способи побудови якісних відносин, тактики впливу та 
переконливості у роботі з керівництвом, проводиться огляд тактик та 
стратегій, що можуть бути використані для здобуття впливу на людей. 

Курс 4 «Лідерство команд» має на меті розглянути питання побудови 
команди як групи професіоналів для досягнення поставлених цілей, 
покращення командної роботи, ефективної співпраці та підвищення 
продуктивності команди за умов постійного навчання та вдосконалення. Курс 
містить матеріали, що допоможуть зрозуміти основні принципи розподілення 
ролей, будування структури та керування прийняттям рішень, а також 
матеріали щодо керування критичними командними процесами, такими як 
розв’язання конфліктів та та побудова довіри.  

Курс 5 «Лідерство людей та команд» є узагальнюючим курсом, в якому 
перед слухачами ставиться завдання оформити практичну роботу на одну з 
тем:  

1) Спроба вирішення проблеми від компанії Amazon: Розвиток культури 
екпериментів та радикальних інновацій в компанії Amazon. 

2) Визначення власної проблеми, пов’язаної з питанням лідерства, та 
спроба побудови алгоритму її вирішення. 

Ключовим фактором успішного проходження курсу є формування 
міжнародної команди слухачів що працюють над курсом паралельно, цим 
самим формуючи аудиторію безпосередніх слухачів, консультантів та 
аналізаторів практичних робіт. Це дає змогу не лише охопити навчальний 
матеріал курсу але й закріпити його шляхом он-лайн обговорень та 
практичних занять у міжнародній групі слухачів.  

У результаті очікується звіт, в якому будуть міститись матеріали щодо 
способів вирішення проблеми з використанням концепцій та інструментів, 
вивчених у всіх складових курсу. 

У процесі впровадження даного курсу в неформальну освіту 
співробітників компанії ІСМ Україна, можна застосовувати такі методи: 
індивідуальна робота, метод «мозкового штурму» для обговорення 
теоретичного матеріалу в оффлайн та он-лайн групах слухачів курсу, 
груповий аналіз результатів складання тестів та практичних завдань з 
використанням мультимедійних засобів, опитування. 
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МЕТОД АВТОМАТИЗОВАНОЇ ОЦІНКИ СТУПЕНЯ ЗНОСУ 
МЕТАЛУРГІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ 

 

Доц., канд. техн. наук Н.Є. Русакова 
Харківський національний  університет радіоелектроніки,  

м. Харків, Україна 
 

 Комп'ютерний аналіз дозволяє автоматизувати багато процесів в 
металургії. Оскільки металургійне обладнання є надзвичайно дорогим, дуже 
актуальні проблеми прогнозування і виявлення аномалій, що призводять до 
порушення відповідної роботи цього обладнання. У наш час найбільш 
перспективними шляхами аналізу аномалій металургійного обладнання є 
методи неруйнівного контролю. Серед них самі інформативні — методи 
магнітної діагностики, в яких для підвищення продуктивності операцій 
контролю широко використовується аналіз магнітних характеристик металу. 
 При існуючих обсягах виробництва для магнітного моніторингу валків 
одного прокатного стану знадобилося б залучати не одну групу 
кваліфікованих експертів для аналізу магнітограм [1]. У зв'язку з цим для 
вирішення завдань масового магнітного моніторингу металургійного 
обладнання вельми цікавим видається метод виявлення дефектів цього 
обладнання з використанням апарату алгебри двомісних предикатів [2]. 
 Поширеним параметром магнітного аналізу структури та механічних 
властивостей сталевих виробів є коерцитивна сила. Магнітограма є матрицею 
значень коерцитивної сили, які в процесі експлуатації виробу змінюються 
досить прогнозованим чином. При цьому початковий стан можна виміряти до 
початку експлуатації. Вимірювання коерцитивної сили прокатних валків 
дозволяють побачити розподіл напружень, присутніх у валках в результаті 
особливостей технології виробництва або що виникають в процесі 
експлуатації. Вимірюючи розподіл значень коерцитивної сили на поверхні 
катання валка можна отримати комплексний показник якості, який дає 
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об'єктивну оцінку стану валка і дозволяє прогнозувати його ресурс. Значення 
коерцитивної сили безпосередньо пов'язані з напруженістю металу, при 
цьому великі значення свідчать про аномалії. 

У роботі запропоновано  метод автоматизованої оцінки ступеня зносу 
металургійного обладнання з використанням апарату алгебри двомісних 
предикатів, який дає об'єктивну оцінку стану прокатних валків і дозволяє 
прогнозувати їх залишковий ресурс. 

Приступимо до формального опису методу визначення аномальності 
обладнання. Для цього вводимо необхідні предметні змінні 1 {1,  ...,  }x n  — 
кількість рядків магнітограми, 2 {1,..., }x m  — кількість стовпців 
магнітограми, u  — значення коерцитивної сили. 

Алгоритм самого методу визначення аномальності металургійного 
обладнання з використанням алгебри двомісних предикатів складається з 
наступних основних кроків: 

Крок 1. Визначаємо необхідні для обчислень вихідні дані: таблицю 
значень коерцитивної сили u , діапазони значень кількості рядків і стовпців  

1 {1,  ...,  }x n , 2 {1,  ...,  }x m . 
Крок 2. Знаходимо відношення, що зв'язує змінні 1x , 2x  зі значеннями 

вимірів коерцитивної сили u . 
Крок 3. Проводимо бінаризацію отриманих відношень і знаходимо 

відношення  1 1( ,  )P x u  и 2 2( ,  )P x u . 
Крок 4. Будуємо предикат моделі, а саме 1 1 2 2( ,  ) ( ,  ) MP P x u P x u , 

утворюючи при цьому кон'юнкцію предикатів. 
Крок 5. Виконуємо обчислення максимальних логічних операторів  

max 1( )Q x , max 2( )Q x  для моделі 1 2( ,  ,  )MP x x u  за наступними формулами: 
  

 2 1 1 max 1{1,  ...,  }( ( ) ( ,  )) ( )   x m P u P x u Q x ,     

1 2 2 max 2{1,  ...,  }( ( ) ( ,  )) ( )   x n P u P x u Q x , 
 

попередньо задавши множину ( )P u . Ця множина знаходиться за умови, що 
відхилення значень коерцитивної сили не має перевищувати  0,5 А / см.  

Крок 6. Обчислюємо кон'юнкцію предикатів отриманих на кроці 5, 
тобто max 1 max 2( ) ( ) Q Q x Q x . 

Крок 7. Знаходимо заперечення предиката max 1 max 2( ) ( )Q Q x Q x  , тобто 
аномальну область магнітограми. 

 

Висновки 
У ряді випадків магнітного моніторингу обробляється великий обсяг 

вимірювань, при цьому експертного оцінювання виявляється недостатньо для 
швидкості обробки даних і правильного об'єктивного визначення аномалії. 
Також важливим фактором при прийнятті рішення про аномалії є висока 
кваліфікація експерта, що не завжди можливо. У зв'язку з цим, в роботі 
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представлено рішення актуальної задачі автоматичного прийняття рішення 
про несправності обладнання засобами алгебри кінцевих предикатів, що дає 
можливість замінити суб'єктивну думку експерта об'єктивними даними 
автоматичного програмного аналізу. 
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ЗНАХОДЖЕННЯ ВАГИ ТОПОЛОГІЙ НА СКІНЧЕННІЙ МНОЖИНІ 

ЗА ЇЇ ВЕКТОРОМ 
 

Аспірант А.В. Скрябіна 
Керівник – доц., канд. фіз.-мат. наук П.Г. Стєганцева 

Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна 
 

Питання про підрахунок всіх помічених топологій на заданній -
елементній множині дотепер є відкритим. Кількість всіх топологій і кількість 

всіх -топологій з  відкритими множинами (вага топології) часто 

позначають символами та  відповідно. Зрозуміло, що можливі 

значення  належать проміжку . У 1971 році Stanley [1] підрахував 

 при , в 2007 [2] і 2014 [3] Kolli покращив цей результат до 

 і  відповідно.  
До розв’язання цієї задачі підходили з різних боків, застосовували різні 

математичні об’єкти для описання топологій. В роботі [4] топологія  на 

впорядкованій множині  представлена -вектором, координати 

якого утворюють неспадну послідовність невід’ємних цілих чисел , 

, де  – мінімальний окіл елемента  в топології . За 
допомогою такої моделі були перераховані всі топології, вага яких належить 

проміжку  (в роботі вони називаються близькими до дискретної), а 
також знайдені всі числа з цього проміжку, які не можуть бути вагою ніякої 

топології на множині . 
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В цій роботі розглянемо деякі топології, вага  яких не належить 

проміжку . Мають місце наступні теореми. 

Теорема 1. Нехай вектор топології має вигляд , 

причому  , тобто всі двоелементні мінімальні 
околи попарно не перетинаються. Тоді  

а)  .  

б) при  і  або  і  . 

в) при  і  . 

Прикладом топології з теореми 1 є топологія  на 6-елементній множині 

з вектором , де ,  і . 

Однією з баз топології є множина . Отже, 
сама топологія має вигляд 

 і її вага дорівнює 27. 

Теорема 2. Нехай вектор топології має вигляд , 

причому  . Тоді  

а)  .  

б) при  і , або при  і , або при  і 

 . 

в) при  і  . 

Теорема 3 Нехай вектор топології має вигляд , 

,       причому        .         Тоді   

 і .  
Для ваги деяких топологій, вектор яких містить лише нулі та одиниці, 

було отримано наступні оцінки за допомогою математичного пакету Maple: 
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1) при  маємо  для топології з вектором 

, де , причому , 

 і .  

2) при  маємо  і при маємо      

для     топологій    з    вектором    ,    де  

, якщо  – непарне і , якщо  - 

парне, причому  , , 
тобто одноелементні перетини всіх пар двоелементних мінімальних околів 
попарно різні. 

Висновок: 
В роботі використане поняття вектора топології для доведення теорем 

про вагу деяких топологій на скінченній множині, які не є близькими до 
дискретної.  

Посилання 
1. Stanley R.P. On the number of open sets of finite topologies / R.P. Stanley // 

Journal of combinatorial theory. 1971. Vol. 10. P. 74–79.  
2. Kolli M. Direct and elementary approach to enumerate topologies on a finite 

set. Journal of Integer Sequences. 2007. Vol. 10.  Article 07.3.1. 

3. Kolli M. On the Cardinality of the -Topologies on a Finite Set. International 
Journal of Combinatorics. 2014. Article ID 798074, 7 pages. 

4. Величко И. Г., Стеганцева П. Г., Башова Н. П. Перечисление топологий 
близких к дискретной на конечных множествах // Известия вузов. 
Математика. 2015. № 11. С. 23–31. 
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Інститут інтегрованих форм навчання 

м. Дніпро, Україна 
 

Корпоративні інформаційні системи займають важливе місце в 
діяльності підприємств на міжнародному ринку. 
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Ключем до використання інформаційних систем для підтримки 
діяльності підприємств є налагодження зв'язків і бізнес-процесів як усередині 
організацій, так і між ними. Це вимагає створення внутрішніх організаційних 
бізнес-процесів і зв'язків, які полегшували б доставку необхідної інформації 
як між підрозділами підприємства, що відповідають за маркетинг, збут, 
закупівлі, фінанси, виробництво, розподіл і транспортування, так і між 
підприємствами - споживачами та постачальниками на всьому ланцюжку 
створення доданої вартості. 

Корпоративні інформаційні системи - це технологія управління, що 
об'єднує бізнес-стратегію підприємства і новітні інформаційні технології [1, с. 
655]. 

Корпоративні інформаційні системи являють собою сукупність значної 
кількості процесів та функцій, які відрізняються один від одної і можуть бути 
невідповідними. Проте існує чотири фактори, які обумовлюють цілісність 
корпоративних інформаційних систем: 

- концептуальна узгодженість бізнес-процесів, для автоматизації яких 
створюється ІС, що зберігається впродовж усього життєвого циклу; 

- технологічна цілісність, яка проявляється в застосуванні погодженого 
набору інформаційних технологій для управління інформаційними 
ресурсами; 

- відповідність функціональності робочих місць співробітників їхнім 
посадовим обов’язкам; 

- єдиний регламент обслуговування та експлуатації всіх компонентів ІС, 
який розробляється при її створенні. 

Поєднання цих властивостей принципово відрізняє КІС від суми 
компонентів з тим же набором функцій і дозволяє справлятись з комплексом 
проблем, які складно вирішувати у разі безсистемної інформатизації бізнесу 
[2, с 22]. 

Корпоративні інформаційні системи, призначені для автоматизації 
різних видів господарського обліку та управління корпорацією можна умовно 
поділити на три класи: локальні системи, середні інтегровані системи, великі 
інтегровані системи. 

1. Локальні системи успішно справляються з вирішенням окремих задач 
обліку на підприємстві, але, як правило, не надають цілісної інформації для 
автоматизації управління. Перевагою цих систем є порівняно невисока ціна і 
відносна простота впровадження [3]. 

2. Прикладом середніх інтегрованих систем можуть бути системи 
«AVACO SOFT», «ABACUS Financial», широко використовувані у 
вітчизняній практиці «Галактика», «ПАРУС», «1С:Підприємство», «Регістри» 
[4, с.328]. 

3. Великі інтегровані системи - це функціонально найрозвинутіші, 
найскладніші і найдорожчі системи. В них реалізуються зазвичай західні 
стандарти управління рівня MRPII та ERP [5]. 

Розглянемо детальніше середні інтегровані системи: 
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Парус - це сучасна програма, яка призначена щоб автоматизувати 
фінансову діяльність комерційних і державних підприємств, і управління. 
Поширюється в Україні, Росії та Казахстані. Модуль «Парус - Бухгалтерія» це 
складова частина системи, яка дозволяє більш зручно скласти бізнес-процес 
обліку, розрахувати і нарахувати заробітну плату, управляти персоналом і 
діловими процесами. 

Система працює відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку, надаючи можливість проводити облік за МСБО, і 
одночасно підтримувати будь-яку трансформацію даних, які накопичуються в 
облікових регістрах, до одного виду обліку до іншого. Можна виділити 
наступні завдання: 

- автоматизація бухгалтерських операцій в тих організаціях, де 
джерелами фінансів виступає власний капітал, і капітал, який залучається в 
підприємство; 

- оптимізація складних бізнес-процесів, і будова обліку «від 
початкового документа»; 

- повна підтримка багатьох користувальницьких видів обліку, і 
забезпечення будь-якого перетворення даних, накопичених в документації з 
обліку, в різних видах обліку; 

- оперативне вирішення типових і нетипових завдань з бухгалтерського 
обліку, в режимі «оп-1іпе»; 

- контроль за наявністю і руху майна. Також розглядається раціональне 
використання виробничих ресурсів, своєчасне попередження негативних 
факторів у фінансовій діяльності; 

- розрахунок даних в додатку «Розрахунок зарплати», для створення 
облікового журналу, формування «Касових документів» [6]. 

"Галактика" є інтегрованою системою 4-го покоління, призначеною для 
управління підприємством. Вона здатна обслуговувати велику кількість 
користувачів, працівників підприємства, які одночасно виконуючи свої 
службові функції на автоматизованих робочих місцях (АРМ), об'єднаних в 
єдину мережу, користуються спільною базою даних. У системі реалізовані як 
автоматизація обліку господарської діяльності, так і багато управлінських 
функцій. Функції автоматизації керування в "Г алактиці" згруповані в так 
звані контури керування. 

Система має такі основні складові: 
- контур оперативного керування (контур логістики) — відповідає за 

планування, облік і контроль матеріальних потоків (договори, постачання, 
збут, склади, дебітори-кредитори); 

- фінансовий контур — здійснює бухгалтерський облік, фінансове 
планування (бюджетування), веде платіжний календар, виконує фінансовий 
аналіз і консолідацію для корпоративних структур; 

- виробничий контур — виконує технічну підготовку виробництва, 
виробниче планування, облік матеріалів у виробництві і керування 
ремонтами; 
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- контур керування персоналом — забезпечує роботу з кадрами і 
заробітною платою; 

- контур керування клієнтами — проводить облік клієнтів і маркетинг; 
- адміністративний контур — керує проектами і документообігом; 
- контур керування підприємством — інформаційна система керівника, 

яка агрегує оперативні дані і надає зручну візуалізацію, виконує функції 
системи підтримки прийняття рішень (ППР); 

- контур галузевих рішень — об'єднує модулі роздрібної торгівлі, 
автотранспорту, капітального будівництва, давальницької сировини, обліку 
спецодягу, сервісного обслуговування, претензій і позовів; 

- контур системного адміністрування — призначений для фахівців АІС 
управління підприємством. Він реалізує функції розмежування прав доступу 
до бази даних, збереження її цілісності, модифікації самої системи, 
наприклад, звітів і меню (інтерфейсів), та інші системні функції. 

Корпоративні технології можна класифікувати за вартістю, 
продуктивністю та надійністю. 

Було визначено сутність та особливості міжнародного бізнесу, основні 
його характеристики, види та форми. В процесі глобалізації та високої 
конкуренції, підприємство має посилювати своє місце та роль у 
міжнародному середовищі, у тому числі і автоматизуючи всі бізнес-процеси 
на підприємстві. 

Міжнародні організації створюють інформаційні системи, щоб стати 
більш ефективними й зберігати гроші. Інформаційні системи можуть бути 
джерелом конкурентоздатної переваги. 

Саме тому було досліджено корпоративні інформаційні системи. 
Вони поділяються на локальні, середньоінтегровані та великі 

інтегровані системи. 
До основних із них належать: MRP, ERP, CRM , SCM тощо. Дані 

корпоративні технології набули високої популярності і значно підвищують 
ефективність роботи підприємств. 

Найчастіше компанії інвестують у Епіегргізе Кезоигсе Ріаппіпд (ERP), 
що інтегрують різні функціональні області бізнесу та забезпечують постійні 
дані для швидкого прийняття рішень. Системи ERP допомагають компаніям 
легко керувати своїми операціями по всьому світу. 

 
Хоча в Україні є низка труднощів у впровадженні корпоративних 

інформаційних систем, вітчизняні компанії намагаються все більше 
застосовувати дані технології на собі.  

Висновки: 
1. Було виявлено, що корпоративна система управління підприємством - 

це автоматизаціях всіх бізнес-процесів підприємства, що включають в себе 
оптимізацію часу, виробництва, ресурсів, кадрів та якісне управління 
процесами, що значно підвищують рівень конкурентоспроможності 
організації. 
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2. Інформаційні технології можуть використовуватися, щоб 
перепроектувати організації, трансформуючи їх структуру, область дії, засоби 
повідомлення й механізми управління роботою, трудовими процесами, 
виробами та послугами. 
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Сучасна тенденція розвитку засобів управління технологічним устаткуванням, 
що динамічно розвивається в останні роки, передбачає використання локальних 
спеціалізованих контролерів, які входять до складу розосереджених ієрархічних 
автоматизованих систем управління. При цьому досягається підвищення живучості 
всієї системи за рахунок великого ступеня незалежності окремих підсистем, істотно 
спрощується модернізація і удосконалення технологічного встаткування, а також 
полегшується його експлуатація. 

До числа важливих складових частин багатьох технологічних процесів 
складних виробництв (металургійних, хімічних, будівельних і ін.) ставляться 
системи вагового дискретного дозування сировини і готової продукції. Крім 
загальних вимог, пов'язаних із забезпеченням високої надійності 
функціонування і зручності в експлуатації, до подібних систем 
пред'являються також додаткові вимоги по точності виміру. Це спричиняє 
необхідність використання для побудови ваговимірювальних систем 
високопродуктивних мікропроцесорів, а також прецизійних аналого-
цифрових перетворювачів [1]. 

Основні функції мікропроцесора орієнтовано на виконання наступних 
задач: 
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 Прийом аналогової інформації про поточне значення маси 
вимірюваного матеріалу від спеціалізованого аналого-цифрового 
перетворювача; 

 Обчислення маси тари; 
 Спостереження за станом акумуляторної батареї і виконання 

своєчасного її заряду; 
 Прийом інформаційної дискретної інформації про стан 

навколишнього середовища, тобто освітленості і температурі; 
 Видача керуючої дискретної інформації про заряд акумуляторної 

батареї; 
 Самотестування після включення системного скидання; 
 Забезпечення зв'язку контролера із зовнішніми пристроями 

відповідно до протоколу інтерфейсу RS485. 
Як елементна база для побудови контролера вибрана мікро-ЕОМ 

Adu824, ВІС RFB433. 
АЦП із дистанційним управлінням є дистанційно керованим по 

радіоканалу вимірювально-обчислювальним пристроєм з автономним 
живленням. АКВ (апаратура кранових ваг) призначена для вбудовування в 
вантажоприємні пристрої ваг кранів. Як джерело сигналу про масу 
використовується тензорезисторний сило-вимірювальний датчик. 

До складу апаратури кранових ваг входять наступні функціональні 
підсистеми [2]: 

а) Вимірювально-обчислювальне ядро, виконане на базі 
мікроконтролера що включає 24-х розрядний основний АЦП, 16-ти 
розрядний додатковий АЦП, 12-ти розрядний ЦАП і однокристальну мікро-
ЕОМ, сумісну з контролерами i8x51. 

б) Основний вимірювальний канал, що разом з 24-х розрядним АЦП 
забезпечує необхідну точність виміру маси вантажу на гаку крана, включає 
наступні елементи: 

• Тензодатчик (ТД), що перетворить зусилля, створюване підвішеною 
масою, у сигнал низького рівня 5...10 мВ; 

• Фільтр низьких частот (ФС), що забезпечує придушення 
високочастотних перешкод, що проникають разом з корисним сигналом на 
вхід вимірювального каналу; 

• Інструментальний підсилювач (ІП), що здійснює попереднє посилення 
вихідного сигналу тензодатчика і придушення синфазної складової. 

в) Попереднє посилення сигналу до необхідної величини забезпечується 
внутрішнім програмно керованим підсилювачем АЦП. 

• Підсилювач сигналу установки нуля ваг, підключена до виходу ЦАП у 
складі мікроконтролера. Вихідний сигнал цього підсилювача підключений до 
входу зсуву ІП і, таким чином, забезпечується програмно-керована 
компенсація маси тари на гаку. 

г) Додатковий мультиплексний вимірювальний канал, що разом з 16-ти 
розрядним АЦП контролює режими роботи встаткування АКВ, включає 
наступні елементи: 
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• Датчик освітленості (ДО) приміщення, у якому експлуатуються ваги; 
• Від ДО сигнал після перетворення використовується для плавного 

управління підсвічуванням рідкокристалічного індикатора (РКІ) залежно від 
реальної освітленості. Плавність регулювання підсвічуванням забезпечується 
шляхом широтно-імпульсної модуляції світлодіодного випромінювача 
підсвічування табло (ІПТ); 

• Датчик температури (ДТ) акумуляторної батареї (АК). Сигнал датчика 
використовується у двох режимах – вимір (штатному) і режимі зарядки 
акумулятора. У штатному режимі отримані дані враховуються як температура 
навколишнього середовища. При цьому для узгодження теплової інерційності 
ДТ і масивних елементів АКТ ДТ кріпиться на пластинчастому радіаторі і 
притискається до АК засобами кріплення останнього. У режимі зарядки АК 
інформація ДТ використовується для спостереження за температурою 
корпуса АК і у випадку перевищення нею деякого заданого рівня для 
припинення зарядки; 

• Дільник напруги (ДН2) акумулятори призначений для запобігання 
розрядки АК нижче припустимої границі, що задається програмно. При 
цьому у випадку розрядки АК мікроконтролер МК формує програмне 
переривання і переходить у режим сигналізації про помилку живлення, 
шляхом періодичного включення світлодіодного індикатора «батарея 
виряджена» (ІБР); 

д) Канал виводу цифрової інформації на 5-ти розрядний 
семисегментний рідкокристалічний індикатор (РКІ). Управління 
індикаторами здійснюється за допомогою спеціалізованого контролера. 

і) Напівдуплексний радіоканал (РК) передачі вимірювальної і керуючої 
інформації. Управління роботою РК здійснює МК за допомогою сигналів, 
формованих на виходах порту Р3. 

ї) Вузол початкового скидання RES, виконаний на базі спеціалізованої 
мікросхеми. 

к) Вузол управління зарядкою акумулятора, що забезпечує виконання 
алгоритму зарядки. У його состав входять: 

• Дільник напруги ДНЗ, що фіксує підключення до АКВ зарядного 
пристрою і через буферний підсилювач ініціалізує виконання програми 
зарядки АК. 

• Контролер заряду АК, що формує струми заряду і тренувального 
розряду відповідно до оптимального алгоритму заряду свинцево-кислотних 
акумуляторів. 

л) Блок джерел живлення ланцюгів АКВ. Блок включає: 
• Стабілізоване джерело живлення, що забезпечує живлення РК 

напругою 3,3 В. Для розв'язки ланцюгів живлення схеми управління, 
приймача і передавача використовуються індуктивно-ємнісні фільтри (ФП). 

• Стабілізоване джерело живлення, що забезпечує живлення аналогових 
і цифрових ланцюгів МК напругою 5 В. При цьому для розв'язки зазначених 
ланцюгів використовується індуктивно-ємнісної фільтр (ФП). 
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• Два включених паралельно джерела живлення для живлення 
тензодатчика ТД і формування опорної напруги з використанням дільника 
напруги ДН1. Два джерела живлення призначені для можливості роботи як у 
штатному режимі при напрузі 5 В, так і в режимі економії заряду АК при 
напрузі 2,5 В. 

 
 

Рисунок 1 – Вагодозуюча підсистема АСУ ТП. Схема електрична 
структурна 

Висновки 
1. Запропоновано структурну схему (Рисунок 1) вагодозуючої 

підсистеми АСУ ТП. 
2. Наведено перелік вимог, що пред'являються до підсистеми і 

запропоновано перелік використовуваних елементів. Особливу увагу 
приділено мікропроцесору Adu824. 

3. Завдяки високій інтеграції і багатим можливостям мікропроцесора 
вдалося звести до мінімуму економічні витрати і істотно спростити 
розроблювальний пристрій. 
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МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ В ЗВО 

 

Доц., канд. пед. наук О.Й. Карабін 
Тернопільський національний педагогічний університет  

імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль, Україна 
 

Інформатизація освіти все більш характеризується прогресивно 
зростаючим рівнем упровадження комп’ютерно-цифрової техніки і 
динамічним використанням інформаційно-комунікаційних технологій для 
одержання, збереження, опрацювання, інформації. Відтак, науковий прогрес 
підвищує значущість завдання підготовки та вимог до інтелектуального, 
наукового, культурного рівня майбутніх учителів інформатики щодо 
професійної компетентності, майстерності, творчих здібностей постійного 
саморозвитку. у зв’язку з цим, проблема розвитку професійної 
компетентності майбутніх учителів інформатики в ЗВО є актуальною. 

Завданням вищої школи є формування і розвиток професійного 
компетентного фахівця, який може поєднувати у собі професійне 
самовдосконалення, всебічну ініціативність, креативно-інноваційну творчість, що 
сприятиме гармонійному розвитку особистості, формуванню соціальної 
активності, високому інноваційному рівню культури та професійності [3]. 

Професійна компетентність у контексті концепції «інтегрованого 
розвитку компетентності», розробленої шведськими й американськими 
вченими (В. Чапанат, Г. Вайлер, Я. Лефстед) включає знання і уміння з 
різнобічних сфер життєдіяльності людини, які необхідні для формування 
умінь і навичок здійснення діяльності творчого рівня [1]. 

Професійна компетентність майбутніх учителів інформатики, згідно з 
баченням А. Бодалева, В. Жукова, Л. Лаптева, В. Сластеніна, є складним 
системним утворенням, основними елементами якої є: 

— підсистема професійних знань як логічна системна інформація про 
навколишній і внутрішній світ особистості, зафіксована в її свідомості; 

— підсистема професійних умінь як психічних утворень, що полягають 
у засвоєнні майбутніми учителями інформатики способів і технік професійної 
діяльності; 

— підсистема професійних навичок — дії, сформовані в процесі 
повторення певних операцій і доведені до автоматизму; 

— підсистема професійних позицій як сукупності сформованих 
установок і орієнтацій, відношення та оцінок внутрішнього і навколишнього 
досвіду, реальності і перспектив, а також домагань, які визначають характер 
професійної діяльності і поведінки майбутніх учителів інформатики; 

— підсистема індивідуально-психологічних особливостей майбутніх 
учителів інформатики — поєднання різних структурно-функціональних 
компонентів психіки, які визначають індивідуальність, стиль професійної 
діяльності, поведінки і виявляються у професійних якостях особистості; 
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— підсистема акмеологічних інваріант — внутрішніх збудників, які 
обумовлюють потребу майбутніх учителів інформатики в постійному 
саморозвитку, творчості та самовдосконаленні [4]. 

Професійна компетентність майбутніх учителів інформатики є динамічним, 
багатоструктурним, особистісним утворенням взаємопов’язаних професійних, 
інтелектуально-наукових, загальнокультурних, суспільно-соціальних, морально-
естетичних знань, умінь і навичок до професійної, спеціалізованої, науково-
дослідної діяльності, в умовах прогресуючого розвитку науки і технологій, згідно 
суспільного замовлення та галузевих стандартів вищої освіти. 

Враховуючи вище наведене авторське визначення професійної компетентності 
майбутніх учителів інформатики доповнимо складові професійної компетентності, як 
набір конструктивів, які відповідають предмету нашого дослідження: 

— загальнопрофесійна складова (компетенції: загальнокультурна, 
соціальна, комунікативна, освітня, правова, процесуальна, економічна, 
управляюча, дидактична, виховна, цілісна, інтеграційна, системна); 

— загальногалузева складова (компетенції: наукова, інтелектуальна, 
системна, рефлексивна, когнітивна, гностична, діагностична, галузева); 

— інформаційно-технологічна складова (компетенції: технічна, 
інформаційна, операціно-технологічна, алгоритмічна, аналітична, операційна, 
моделювальна); 

— особистісно-індивідуальна складова (компетенції: індивідуальна, 
особистісно-пізнавальна, мобілізуюча, організаційна, розвиваюча); 

— мотиваційно-вольова складова (компетенції: мотиваційна, вольова, 
психічна, спонукальна, емоційна, етична, перцептивна, діяльнісна); 

— творчо-креативна складова (компетенції: творча, креативна, 
евристична, абстрактна, проектувальна, конструктивна, дослідницька). 

Майбутні учителів інформатики повинні бути наділені такими 
складовими професійної компетентності:  

— володіти предметною областю на належному кваліфікаційному рівні, 
тобто володіти новітніми методами й техніками дослідження, знати новітні 
теорії та їхні інтерпретації;  

— критично відслідковувати й осмислювати розвиток теорії й 
практики; 

— володіти методами незалежного дослідження й уміти пояснювати 
його результати на належному рівні;  

— бути здатним внести оригінальний вклад у дисципліну відповідно до 
канонів цієї предметної області, наприклад, у рамках кваліфікаційної роботи; 

— демонструвати оригінальність і творчий підхід; опановувати 
компетенції на професійному рівні [2]. 

Розвиток професійної компетентності майбутніх учителів інформатики 
сьогодення реалізується за допомогою упровадження комп’ютерної техніки і 
динамічного використання інформаційно-комунікаційних технологій, які 
сприяють поглибленню професійних знань та вмінь, активізації навчально-
пізнавальної діяльность фахівця, науково-пізновальної мотивації, 
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поглибленню загальнопрофесійної діяльності, формування сприйнятливості 
до педагогічних інновацій і самореалізації, вдосконаленню професійної 
майстерності, зростанню особистісного розвитку та професійної кваліфікації. 

Висновки: розвиток професійної компетентності майбутніх учителів 
інформатики є складним, багатофакторним процесом, який цілеспрямовано 
реалізується за допомогою інформаційно-цифрових технологій, які ініціюють 
активну науково-дослідницьку діяльність, розвиток творчої індивідуальності в 
сприятливому інформаційному середовищі, що акумулює інтелектуальні, 
культурні, соціальні надбання і є відкритою системою технічних та інформаційних 
засобів, ресурсів, процесів і сприяє майбутнім учителям інформатики поглибити 
професійні знання й вміння відповідно до суспільного замовлення, державних 
стандартів вищої освіти та особистісного розвитку. 
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ:  
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

Магістри 1 року навчання І.Я. Лежньов, Ю.О. Смірнов  
Керівник – доц., докт. пед. наук, Т.А. Вакалюк  

Державний університет “Житомирська політехніка” 
м. Житомир, Україна 

 

На сьогоднішній день освіта – один із найголовніших параметрів 
визначення успішності людини у сучасному світі, її подальшому розвитку у 
суспільстві. Саме тому усі провідні країни вводять все нові способи 
покращення навчання та розповсюдження його у всі куточки нашої планети. 
Одним із найпопулярнішим видом освіти стала дистанційна освіта. 

У працях Н. Морзе, В. Бикова, З. Сейдаметової, М. Жалдака, 
Ю. Рамського, Ю. Триуса, та інших розглядаються теоретичні та практичні 
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основи використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання. 
Проблематика інноваційних освітніх технологій розкривається у 
дослідженнях Н. Діментієвської, Л. Чернікової, О. Барни, Н. Морзе, та інших.  

Впровадження нових та сучасних технологій у сферу науки призвели до 
кардинальних змін у процес навчання. Завдяки цьому розвитку заклади вищої 
освіти (ЗВО) усього світу вводять нові засоби та види освіти для студентів з 
усього світу. Однією із основних ідей покращення навчання у ЗВО є введення 
дистанційного навчання. 

У перспективність та переваги дистанційного навчання сьогодні 
повірили не тільки колективи найбільш прогресивних закладів країни, а й 
самі студенти, яких з кожним роком стає все більше. 

Українська система дистанційного навчання є однією із найближчих до 
студентів ЗВО України. В ній поєднано різні типи технологій, а студентам 
запропоновано різні спеціальності та напрямки освіти. 

Дистанційне навчання показує ефективність розвитку молоді у сфері 
освіти та спонукає все більше людей отримувати дипломи спеціалістів у 
найбільш популярних та потрібних сферах діяльності, а отже, згодом, у 
кожному ЗВО будуть намагатися вводити дану систему. Але, навіть через усі 
переваги, даний вид має і свої проблеми, які можна розділити на дві категорії, 
одна з яких – правова, інша – економічна. Першочергові проблеми, вирішення 
яких наблизить ЗВО України до європейського типу: 

- Вирішення протиріч в законодавстві України. 
- Розробка програми дистанційної освіти на вищому рівні. 
- Визначення прав надання дипломів студентам ЗВО типу дистанційного 

навчання. 
- Визначення на фінансових рівнях ступіть розвитку системи 

дистанційного навчання. 
- Виділення фінансів на розвиток технологій у ЗВО, обладнання, 

сучасних електронних систем. 
- Контроль студентів, та їх знань. 
- Контроль викладачів, їх рівень викладання матеріалу. 
- Реальна оцінка знань студента. 

Дані проблеми є найбільш актуальними при масштабному введенню 
системи дистанційного навчання, а отже потребують швидкого їх вирішення 
задля найшвидшого реформування освіти в Україні.  

Шляхи вирішення основних проблем введення дистанційного навчання: 
- Розробка форми дистанційної освіти Міністерством освіти і науки 

України. 
- Перерозподіл фінансів для ЗВО Міністерством освіти і науки України 

та Міністерством економіки України 
- Введення сучасних технологій у ЗВО, що відповідають європейським 

стандартам. 
- Розробка електронних джерел інформації та методичних матеріалів. 
- Організація курсів та підвищення кваліфікації викладачів. 
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- Системи незалежного оцінювання знань студентів ВНЗ. 
Отже, проаналізувавши проблему дистанційного навчання, їх проблеми та 

шляхи її вирішення, з упевненістю можна сказати, що в Україні є усі необхідні 
ресурси для початку глобальної реформи системи освіти задля введення 
дистанційного навчання в усі ЗВО України. Завдяки даному нововведенню 
студенти з різних куточків України зможуть отримувати якісну освіту та 
здобувати диплому провідних спеціалізацій. Дана реформа буде поштовхом для 
введення системи дистанційної освіти в усі заклади освіти нашої країни та 
наддасть змогу отримати освіту кожному громадянину України. 
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ФОРМУВАННЯ ПРИРОДОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
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Комунальний заклад освіти «Навчально-виховний комплекс № 70»  
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Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 

Хмельницького, м. Мелітополь, Україна 
 

Оскільки випускники школи достатньо складно адаптуються та знаходять 
гідне місце у житті, з труднощами добирають оптимальні варіанти виходу з 
проблемних життєвих ситуацій, не підготовлені екологічно доцільно взаємодіяти 
з довкіллям, назріла необхідність модернізувати зміст освіти, що має відповідати 
потребам суспільства та обраної Україною стратегії стійкого розвитку. Саме тому 
у новій редакції Державного стандарту початкової освіти (2018 р.) пріоритетним 
підходом до розвитку природничої освіти в Новій українській школі визначено 
компетентнісний, а вчителі природничої освітньої галузі зорієнтовані на 
створення умов для опанування учнем комплексу природознавчої і ключових 
компетентностей, які мають стати його потенціалом для виживання і 
самореалізації у сучасному багатоаспектному, інформаційно і комунікаційно 
насиченому соціумі, для успішного розв’язування доступних пізнавальних та 
практичних завдань у сфері відносин «людина – природа». 
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Це потребує принципових змін в організації навчання, яке має 
спрямовуватися на розвиток конкретних цінностей і життєво необхідних 
знань та умінь учнів, тому наразі освітяни переглядають зміст, методи, форми 
навчання і виховання, характер взаємодії і взаємовідповідальності вчителя та 
учня, які суттєво впливають на освітній результат. Значна увага сьогодні 
прикута до організації пізнавально-дослідницької діяльності школярів, як 
своєрідного внутрішнього генератора їхньої творчості та стимулятора 
розвитку природознавчої компетентності, що забезпечує високий рівень 
засвоєння знань, умінь і навичок, накопичення досвіду діяльності, 
формування світогляду, ціннісних орієнтацій, критичного мислення, розвиток 
здатності до самоосвіти, самопізнання, самореалізації. Освітньою практикою 
доведено, що в ході пошукової дослідницької активності учнів практично 
втілюються набуті знання та вміння, формується самостійність, ініціатива, 
винахідливість; розвивається дослідницький підхід до життя, що сприяє 
конкурентоспроможності та успішності у подальшому житті [45]. 

Перешкодами для ефективної організації дослідницької діяльності 
молодших школярів є недостатньо підготовлене освітнє середовище (слабо 
розвинена матеріально-технічна база, труднощі у керівництві пізнанням 
учнів, недостатня розробленість, дефіцит та невисока якість дидактико-
методичного забезпечення учнівського дослідництва) [37]. Особливо гостру 
потребу Нова українська початкова школа відчуває у методичному 
забезпеченні та дидактичному супроводі процесу дослідницького навчання 
учнів природничої галузі, відповідно до нових цілей, завдань та  змісту галузі 
в контексті особистісно орієнтованого, компетентнісного навчання. 

Проблему формування компетентностей (серед яких органічно 
поєднуються природознавча, і екологічна), їхню дидактичну сутність, 
методичні аспекти вирішення висвітлювали в своїх працях Т. Байбара [2], І. 
Бех, Н. Бібік, О. Біда, А. Богуш, С. Боднар, В. Болотов, М. Вашуленко, Л. 
Ващенко, Т. Гільберт, І. Андрусенко [1], Ю. Громико, І. Гузик, Б. Ельконін, І. 
Єрмаков, Н. Коваль, В. Мартиненко, Л. Мацько, О. Онопрієнко та ін.   

Вчитель природознавства залучає молодших школярів до пошуково-
дослідницького пізнання представників живої природи не лише на уроці, 
оскільки часто досліджувані процеси, закономірності, взаємозв’язки 
потребують тривалого часу, природної обстановки та ін., але, частіше, 
організовуючи позаурочну і позакласну роботу у куточку живої природи, на 
пришкільній навчально-дослідній ділянці, у власній садибі, міському парку 
тощо. Учні виконують запропоновані вчителем індивідуальні або колективні 
(виконуються у мікрогрупах) завдання заздалегідь, а на уроці презентують: а) 
початковий і завершальний етап  роботи; б) інформують стосовно виконаних 
дій, в) висвітлюють отримані результати та зроблені на підставі дослідження 
висновки, що дозволяє зацікавити однокласників, яскраво проілюструвати чи 
аргументувати відповідь. Щоб забезпечити продуктивність учнівського 
дослідництва, вчитель природознавства має не лише зацікавити учнів, 
підказати їм напрям пізнавального пошуку, але й детально проінструктувати  
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молодших школярів щодо обладнання, послідовності проведення практичних 
дій, змісту необхідних спостережень (які зміни відбуваються, про що вони 
свідчать) під час досліду, проконтролювати виконання дослідницького 
завдання, допомогти зробити висновки (коригувати, доповнювати, 
спрямовувати системою запитань) та обов’язково позитивно оцінити їх 
роботу. 

Нами розроблена добірка доступних і цікавих для учнів 3 класу 
досліджень живої природи, які сприяють мотивації і усвідомленому 
засвоєнню навчального матеріалу з теми «Живі організми та середовища 
їхнього існування» [3, с. 46]. 

Тема уроку «Рослини – живі організми. Різноманітність рослин» для 
розв’язання проблемної ситуації: Як довести, що рослини – це живі 
організми? (етап вивчення нового матеріалу)  

Мета дослідження. З’ясуйте, як рослина живиться? Яким чином 
мінеральні солі потрапляють у рослину?   

Обладнання. 3 черешки селери з листям,1 ст. л. цукру, вода, 2 наклейки, 
фломастер, 3 склянки. 
Хід дослідження 

1. Склянки ззовні помітити етикетками «Вода», «Цукор», «Мінеральні 
солі», налити в них воду до половини. 2. В склянці «Цукор» розчинити 1 ст. л. 
цукру, в склянці «Мінеральні солі» ‒ 1 ст. л. синьки. 3. Черешки селери 
помістити у склянки на 48 годин. 4. Відірвати від черешків з склянок «Вода», 
«Цукор» шматочки листочка і спробувати на смак. Поміркуйте: Чому 
листочок, витриманий у підсолодженій воді солодкий на смак? 5. Черешок з 
склянки «Мінеральні солі» розрізати навпіл. Поміркуйте: Чому 
зафарбовується стебло селери? 
Орієнтовна відповідь (яку за потреби уточнює, доповнює учитель). 

Рослина, поглинає воду та розчинені в ній: 1) цукор, тому листочок стає 
солодким; 2) синьку, тому стебло забарвлюється. У такий спосіб поживні 
речовини (мінеральні солі) із стебла потрапляють у листки. Так само рослина 
спочатку коренями поглинає поживні речовини із ґрунту та передає через 
стебло до листків. 
Мета дослідження. Визначте, чи вживає рослина воду? Які органи беруть 

участь у поглинанні води? Як побачити шлях води та канали, по яких 
рухається вода? 
Обладнання. Вирощена у горщику селера (бальзамін), ніж, гумова трубка 

довжиною 3 см, невелика скляна трубка, забарвлена синькою вода, лупа. 
Хід дослідження 

1. В селери (бальзаміну) зрізати один пагін так, щоб над поверхнею ґрунту 
залишився пеньок (висотою 2-3 см). 2. Надягнути на пеньок гумову трубку, 
вставити в неї зігнуту скляну трубку, в яку налити трохи води. 3. Полити 
рослину теплим розчином синьки. 4. Через 20 хв. уважно роздивіться, що 
відбулося?  Чому вода витікає з трубки? (рівень води в скляній трубці 
підвищується, а листки на не зрізаному пагоні селери забарвлюються в синій 
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колір). Поміркуйте: На що це вказує? 5. Відрізати ножем шматочок (2 см) 
забарвленого стебла та зробити зріз листка селери (бальзаміну). Розглянути їх 
під лупою. Поміркуйте: Через який орган рослина поглинає воду із ґрунту? 
Через який орган вода потрапляє у листки? Ви побачили низку крихітних 
синіх цяточок по краях листка та на поперечному зрізі стебла селери. Що це 
таке і що означає? Яке значення мають корінь і стебло для життя рослини? 
Орієнтовний висновок: Корінь селери (бальзаміну) поглинає воду з ґрунту, 

яка піднімається по стеблу (так само як по скляній трубці) і потрапляє до 
листків. Побачити цей процес дозволяє, скляна трубка, яка є моделлю стебла, 
та синька, яка робить воду видимою. Сині цяточки – це так виглядають на 
поперечному зрізі забарвлені синькою стінки маленьких довгих трубочок - 
провідних каналів, за допомогою яких вода рухається і розподіляється по 
рослині. Отже, за допомогою кореня рослина з ґрунту вбирає воду і розчинені 
в ній речовини, які транспортує через провідні канали стебла до листків. У 
такий спосіб рослина отримує воду і живиться. 
Мета дослідження. Дослідіть, чи дихають рослини? Що при цьому 

відбувається? Чому для дослідження дихання рослин їх треба ставити в 
темряву? 
Обладнання. 4 скляні банки, сухе, проросле насіння (квасолі, пшениці), 

листки  петрушки (селери), квітка пеларгонії (чорнобривців), кришки, скіпка, 
сірники, склянка з вапняною водою. 

Хід дослідження 
1. У скляні банки помістити: І - сухе насіння, ІІ - проросле насіння, ІІІ - 

зелені листки; ІV - квітки пеларгонії. 2. Поруч поставити склянку з вапняною 
водою.  

3. Накрити усе скляним ковпаком, щоб припинити доступ повітря і 
поставити у темну шафу в тепле місце.  

4. Через два дні вийняти І банку з під ковпака, занурити в банку з 
рослинним матеріалом  палаючий сірник (скіпку). Поміркуйте: Що 
відбуваєтся з полумям на  скіпці (сірнику)? Про що це свідчить?  

5. Повторити дію з ІІ,ІІІ, ІV банками. Поміркуйте: Що відбувається з 
полумям? Чим це пояснити? Що трапилося з вапняною водою? Чому? 

Орієнтовний висновок: 1. У банці із сухим насінням скіпка продовжує 
певний час горіти, це свідчить, що є кисень для підтримки горіння. 2. У банці 
з пророслим насінням, листками і квіткою пеларгонії скіпка згасає, тому що  
кисню немає, а є вуглекислий газ, який горіння не підтримує. Отже, рослини 
дихають киснем і виділяють вуглекислий газ. Тому прозора вапняна вода в 
банці стає каламутною, адже вапно реагує з вуглекислим газом і випадає осад. 
Рослини з активними життєвими процесами (проростки - ріст, квітка - 
цвітіння, листки – фотосинтез, випаровування та транспорт води, живлення та 
ін. дихають більш інтенсивно, ніж рослини в стані спокою (сухе насіння). 
Піддослідні рослини ставлять в темне місце, бо на світлі відбувається 
фотосинтез (поглинається вуглекислий газ і виділяється кисень), тому 
з’ясувати, як рослини дихають неможливо. 
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Висновки: 
Статус ідеального засобу творення природознавчої компетентності учнів 

сьогодні належить дослідницькій діяльності, сутнісні ознаки, структурні 
компоненти, алгоритм проведення, багатоманіття методів і форм, дотримання 
педагогом умов ефективної реалізації освітніх завдань якої, забезпечує 
гармонійний особистісний розвиток, мотивує на успішність, активність і творчість, 
культивує вміння виявляти проблеми та вирішувати їх доступним і прийнятним 
для себе способом на базі сформованих морально-етичних цінностей, системних 
природознавчих знань і умінь, дослідницької поведінки. 
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Розв’язання проблеми формування готовності майбутнього психолога до 
професійної діяльності на основі глибокого розуміння сучасних психологічних 
теорій має досить велике практичне значення. Суспільству потрібні психологи, 
які здатні:  

 - здійснювати оптимальну психологічну підтримку людини;  
 - аналізувати значну кількість психологічних феноменів, що впливають 

на життєдіяльність особистості; 
- використовувати психологічні знання для вирішення психологічних 

проблем різних напрямків людської діяльності.  
Не менш важливими є моральні якості, комунікативна компетентність, 

гнучкість мислення психологів.  
Через прогностичний погляд на компетентність сучасних психологів 

визначаються підходи до їхньої навчально-професійної підготовки у закладах 
вищої освіти, які базуються на певних типах навчання.  

Майбутні психологи, які навчаються за традиційним пояснювально-
ілюстративним типом навчання, орієнтовані на формування базових 
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психологічних знань, умінь і навичок шляхом репродуктивного засвоєння 
навчального матеріалу. На семінарських та практичних заняттях навчальна 
діяльність здобувачів вищої освіти відбувається переважно за дидактичним 
зразком, умови для розвитку творчого мислення обмежені, мотивація 
пізнавальної самостійності недостатня. Студенти, які опанували навчальний 
матеріал з окремих дисциплін психологічного циклу, мають утруднення при 
застосовуванні набутих знань на міждисциплінарному рівні при вирішенні 
комплексних навчально-професійних завдань. Це свідчить про відсутність 
необхідного розвивального моменту в навчальній діяльності майбутніх 
психологів, що може призвести до зниження рівня усвідомленості цілісності 
засвоєних знань, їх предметно-перетворювального та інтеграційного потенціалу.  

Не менш важливим є розвиток пізнавального інтересу здобувачів вищої 
освіти. В умовах пояснювально-ілюстративного типу навчання пізнавальна 
діяльність студентів не потребує прояву творчих здібностей, тому 
спостерігається зниження інтересу до вивчення психології. Уникнути такої 
ситуації можливо завдяки підтримки творчої діяльності психологів впродовж 
усього терміну навчання у закладі вищої освіти.  

Отже, переорієнтація на сучасні типи навчання, які спрямовані на 
формування досвіду творчої діяльності майбутніх психологів, є актуальним 
завданням вищої школи.  

На наш погляд, серед багатьох типів навчання, слід звернути увагу на 
проблемно-розвиваючий тип. Він заснований на теоретичних положеннях, 
розроблених у працях В.Кудрявцева, І.Лернера, М.Махмутова, О.Матюшкіна, 
Н.Тализіної, Г.Щукіної та активно використовується у закладах середньої 
освіти, а також у закладах професійно-технічної освіти.  

Вивчення педагогічного досвіду свідчить, що навчання за проблемно-
розвиваючим типом має високу ефективність та сприяє оптимальної 
реалізації освітньої, розвиваючої, виховної функцій процесу навчання.  

Тому вважаємо, що при підготовці майбутніх психологів доцільно 
звернути увагу на проблемно-розвиваючий тип навчання. Зазначимо при 
цьому суттєві переваги такого типу навчання. По-перше, при засвоєнні 
психологічних знань домінують діалогові конструкції та творчі пізнавальні 
завдання. По-друге, засвоєння висновків психологічної науки здійснюється у 
оптимальному сполученні з самостійною пошуковою діяльністю студентів. 
По-третє, головною функцією науково-педагогічного працівника стає 
створення умов для активної пізнавальної діяльності кожного здобувача 
вищої освіти [2, 4].  

Звісно, що пояснювально-ілюстративний тип навчання теж розвиває 
студента. Однак пріоритет надається розвитку репродуктивного мислення. У 
процесі навчання спостерігається активізація зовнішньої, виконавчої 
діяльності майбутнього психолога.  

Встановлено, що в умовах проблемно-розвиваючого типу навчання 
здійснюється цілеспрямоване формування системи загальних прийомів 
розумової діяльності здобувачів вищої освіти. Проблемно-розвиваючий тип 
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навчання базується на ідеї відомого психолога С.Л. Рубінштейна про спосіб 
розвитку свідомості людини через вирішення пізнавальних проблем, що 
містять у собі протиріччя [6].  

Зміст навчального матеріалу у вигляді системи проблемних завдань 
різного рівня складності розглядається як основне джерело розвитку творчих 
здібностей. При цьому проблемна ситуація стає основною умовою 
пізнавальної активності студента.  

Проблемна ситуація - це психологічний стан, що виникає в результаті 
мисленої взаємодії суб’єкта (студента) з об’єктом (навчальним матеріалом), 
який викликає пізнавальну потребу розкрити суть процесу або явища, що 
вивчається. Одним із психологічних структурних елементів проблемної 
ситуації є інформаційно-пізнавальна суперечність, без якої проблемна 
ситуація неможлива [1, с.313-314].  

Пошукова діяльність у процесі розв’язання проблемних ситуацій, 
вирішення проблемно-пізнавальних завдань, засвоєння способів 
інтелектуальних дій є реальним процесом розвитку мислення здобувачів 
вищої освіти.  

Зауважимо, що навчальна проблема має багато спільного з науковою 
проблемою (як формою руху думки), але її зміст відрізняється від змісту 
наукової проблеми тим, що в ній містяться знання, невідомі тільки студентам, 
але відомі людству (науці, вченим, викладачу). Тому майбутнім психологам 
надається можливість також розглядати різні точки зору на проблеми, 
протилежні думки, що реально виникли у психологічній науці.  

 Таким чином, організація навчального процесу за проблемно-
розвиваючим типом створює сприятливі умови для психологічної підготовки 
здобувачі вищої освіти та має великий освітній потенціал.  
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Інститут інтегрованих форм навчання 

м. Дніпро, Україна 
 

Концепція реалізації державної політики у сфері реформування 
загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року 
пропонує повний перехід старшої школи на профільну підготовку, 
включаючи створення нових типів навчальних закладів ІІІ ступеня. Система 
освіти повинна надати можливість кожній людині реалізувати себе 
професійно відповідно його інтересам, здібностям та особистим якостям [1]. 

Комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №4» є лідером ринку освітніх послуг м.Нікополь. В школі 
організовано філологічний профіль поглибленого вивчення державної та 
іноземних мов (англійської та польської). Школа є експериментальним 
майданчиком Інституту модернізації змісту освіти НАПН України, вона 
єдина в Південно-Східній частині України, де як друга іноземна вивчається 
польська мова та література. Випускники вступають до вищих навчальних 
закладів Вроцлава, Кракова, Варшави на бюджетну форму навчання. 

КЗ «НСЗШ №4» є стратегічно орієнтованою організацією, діяльність 
якої здійснюється у відповідності до Концепції розвитку (стратегічного 
плану) навчального закладу на 2017-2022 роки [2]. Відповідно до Концепції 
стратегічною метою педагогічного процесу школи ІІІ ступеню є завершення 
середньої освіти на базі профільного навчання з наданням можливості 
побудови індивідуальної освітньої та професійної стратегії учня на основі 
його ціннісної позиції. 

Аналіз системи планування діяльності КЗ «НСЗШ №4» показав, що 
програма розвитку на 5 років, річні плани діяльності, оперативне планування 
навчально-виховного процесу повністю відповідають вимогам нормативних 
документів та методичних рекомендацій, створюючи необхідну базу для 
піднесення рівня навчально-виховного процесу, успішного і результативного 
виконання завдань, які постають сьогодні перед освітою. Водночас 
реформування системи освіти передбачає реорганізацію системи управління, 
фінансування та менеджменту освіти шляхом децентралізації, дерегуляції, 
запровадження інституційної, академічної та фінансової автономії навчальних 
закладів, дотримання принципу відповідальності навчальних закладів за 
результати освітньої та виховної діяльності. 

З метою удосконалення системи планування діяльності КЗ «НСЗШ №4» 
пропонується розробка бізнес-плану проекту з впровадження інформаційно-
технологічного профілю навчання учнів старшої школи. Структура бізнес-
плану загальноосвітнього навчального закладу наведена на рис. 1.  
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Рисунок 1 – Структура бізнес-плану загальноосвітнього навчального 
закладу [3] 

 

Оволодіння технологією складання бізнес-плану відповідно до вимог 
ринкової економіки і особливо в умовах децентралізації управління освітою є 
професійною якістю сучасного керівника і необхідною умовою 
конкурентоспроможності, ефективної фінансової діяльності навчального закладу. 

Маркетинговий аналіз бізнес-проекту показав, що це може стати 
додатковим брендом КЗ «НСЗШ №4». Інформаційний профіль дасть 
можливість готувати випускників до вступу у ВНЗ на такі популярні й 
затребувані суспільством  спеціальності як ІТ-технології  та програмна 
інженерія. Підтвердженням є результати анкетувань учнів та їх батьків щодо 
вибору профілю навчання, які зображено на рис. 2. В результаті досліджень 
були виявлені основні мотиви вибору ІТ -профілю учнями старшої школи. 
Серед них одне з провідних місць займає: високий попит на ринку праці та 
перспектива гідної зарплатні, що зображено на рис. 3. 

 

 
 

Рисунок 2 – Вибір профілю навчання серед учнів та батьків КЗ «НСЗШ 
№4» за результатами анкетування 
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Рисунок 3 – Мотиви вибору ІТ- профілю учнями 10-х класів 
 

На реалізацію проекту необхідно витратити 264249 грн. Фінансування 
здійснюється за рахунок затверджених асигнувань державного і місцевого 
бюджетів в обсязі 143349 грн., відповідно за рахунок спецфонду планується 
витратити 114900 грн. 

Розрахунок економічного ефекту базується на співставленні економії витрат 
на 1 учня, що виникла внаслідок збільшення наповнюваності профільних класів, та 
витрат за проектом. Річний економічний ефект становить 42 995 грн. Коефіцієнт 
економічної ефективності 1,16>1, отже проект може бути визнаний як економічно 
обгрунтований. Термін окупності проекту 0,86 < 1. Отже затрати на впровадження 
профільності окупляться менше ніж за рік. 

За основу оцінки можливих ризиків бізнес-проекту прийнята методика 
SWOT-аналізу.  

SWOT-аналіз передбачає аналіз ситуації всередині навчального закладу, 
а також аналіз зовнішніх факторів і ситуацію на ринку освітніх послуг. 
Використання SWOT-аналізу дозволило зробити наступні висновки: 

1. На ринку освітніх послуг м. Нікополь КЗ «НСЗШ №4» має численні 
конкурентні переваги, які уможливлюють ефективну реалізацію бізнес-
проекту впровадження інформаційно-технологічного профілю навчання учнів 
старшої школи. Найбільш сильними сторонами, які навчальний заклад  може 
використовувати для досягнення поставлених цілей є його лідируюче 
становище на ринку освітніх послуг та створення системи допрофільної 
підготовки, завдяки яким школа може збільшити кількість та наповнюваність 
класів  і обійти нових конкурентів, які стрімко з’являються в даній галузі. 
Особливо успішною дана стратегія буде за умови використання комплексної 
маркетингової діяльності та збільшення фінансування за рахунок додаткових 
позабюджетних коштів.  

2. Реалізація бізнес-проекту стикається з первними ризиками, мінімізація 
яких потребує відповідних заходів. Вони систематизовані у табл. 1.  

Висновки: Отже, за ринкової системи господарювання бізнес-план – це 
активний робочий інструмент управління, відправний пункт усієї планової та 
виконавчої діяльності школи; це документ, який визначає оптимальні за 
терміном і найменш ризиковані шляхи реалізації проекту профільності. 



Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
18 грудня 2019 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 416

Таблиця 1 – Ризики бізнес-проекту впровадження профільного навчання  

Ризики Заходи амортизації ризиків 
Зниження попиту на освітню послугу Розширення спектра освітніх послуг, 

унікальність і новизна педагогічних 
технологій 

Недостатня якість освітніх послуг Використання новітніх освітянських 
технологій, співпраця з професіоналами, 
що мають репутацію і досвід роботи на 
ринку 

Нестача висококваліфікованих кадрів Ведення якісної кадрової політики, 
збільшення матеріальної бази, 
стимулювання педагогічних працівників 

Труднощі в збільшенні спектру 
споживчого ринку 

Ефективна іміджева політика, висока 
якість освітніх послуг, професіоналізм, 
доброзичливість і створення умов для 
успішного вступу до ВНЗ за 
відповідною фаховою спрямованістю 

Ризик, пов'язаний з 
конкурентоспроможністю навчального 
закладу, що полягає в необхідності 
вести конкурентну боротьбу з іншими 
навчальними закладами відповідного 
рівня та фірмами - професіоналами на 
ринку 

Активне використання нецінової 
конкуренції, своєчасне реагування на дії 
конкурентів, інтенсивне використання 
методів РR, новизна і унікальність 
освітніх послуг 

Відсутність фінансування в 
необхідному обсязі 

Ретельно продуманий бізнес - план, 
проведення необхідних розрахунків, які 
доводять недостатню кількість 
бюджетних коштів та соціально-
економічну обгрунтованість бізнес-
проекту 
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В сучасних умовах проблема дослідження ефективності системи 
мотивації та стимулювання педагогічних працівників у навчальних закладах 
набула важливого значення, оскільки вирішення завдань, які стоять перед 
системою освіти, можливе лише за умови створення належної мотиваційної 
системи, здатної спонукати педагогічних працівників навчальних закладів до 
ефективної діяльності. 

В закладах освіти системою нормативно-правових актів встановлено 
основні засади застосування того чи іншого методу мотивації в організації, 
оскільки ці акти носять універсальний характер та є обов’язковими для 
застосування всіма установами та організаціями. 

До показників ефективної мотиваційної системи працівників можна 
віднести: наявність чи відсутність додаткових соціальних гарантій, методів 
мотивації не передбачених чинним законодавством, плинність та сталість 
кадрів, прийом до штату висококваліфікованих фахівців. Також одним із 
показників ефективності мотиваційних заходів може слугувати ступінь 
задоволення своєю роботою в установі. Водночас, в кожній конкретній 
організації може бути встановлена додаткова система соціальних гарантій та 
методів мотивації працівників, не визначена чинним законодавством та 
юридично закріплена колективним договором, положенням про преміювання 
працівників, положенням про надбавки та доплати працівникам і т.п. 

Аналіз дієвості використання технологій мотивації та стимулювання 
персоналу в закладі освіти доцільно провести в декілька етапів. Першим 
етапом пропонуємо проаналізувати ставлення педагогічних працівників до 
факторів мотивації, встановлених Законом України «Про освіту».  В основі 
оцінки факторів мотивації, передбачених чинним законодавством,  – шкала 
від 0 до 1, де 0 – це повна незначимість фактору для працівника, тоді як 1 – 
абсолютна величина значимості фактору.  

Зразок анкети опитування працівників зображено в таблиці 1. 
Варто відмітити, що анкетування повинно проводитись анонімно, для 

того, щоб зняти психологічні бар’єри у респондентів. На нашу думку, 
особливо важливим є проведення попередньої роз’яснювальної роботи серед 
персоналу для налаштування працівників на позитивний психологічний 
настрій до анкетування. Результати проведеного анкетування дозволять 
визначити, який фактор мотивації для працівника є значимішим за інший 
через кількість балів. 
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Таблиця 1 – Зразок-анкета для оцінювання персональної 
важливості факторів мотивації 

Анкета для оцінювання персональної важливості факторів мотивації 

№ Назва фактору 
Оцінка 

важливості 
фактору 

1 Премії  
2 Почесні грамоти  
3 Оголошення подяки  
4 Присвоєння педагогічного звання  
5 Представлення до нагородження відзнаками за розвиток галузі  

6 
Представлення до відзначення цінними подарунками за 
розвиток галузі  

 

Для другого етапу можна використати анкету «Мотиваційний профіль», 
запропоновану Ш.Річ спільно із П.Мартіним [2]. Мотиваційний профіль 
визначається за допомогою виявлення у працівників їх ставлення до 
мотиваційних факторів, яких налічується дванадцять, а фактор матеріального 
характеру є одним з дванадцяти. Перелік дванадцяти факторів мотивації 
представлений в таблиці 2. 

Таблиця 2 – Фактори мотивації 
 

№ Мотиваційні фактори Сутність мотиваційних факторів 

1 Висока заробітна плата 
Потреба мати високу заробітну плату, 
матеріальні винагороди, набір пільг та надбавок 

2 Комфортні умови праці 
Потреба мати прекрасні умови праці та 
комфортне навколишнє середовище 

3 Структурування роботи 
Потреба мати чітко структуровану роботу, 
встановлені правила та директиви виконання 

4 Соціальні контакти 
Потреба спілкуватися з багатьма людьми, мати 
тісні стосунки з колегами 

5 
Стійкі взаємовідносини: 
тісні стосунки з невеликим 
колом людей 

Потреба формувати і підтримувати довгострокові 
стабільні стосунки з невеликою кількістю колег 

6 Визнання заслуг 
Потреба в тому,щоб оточуючі цінували 
досягнення та успіхи індивідуума 

7 Прагнення до досягнень 
Потреба ставити для себе складні цілі та досягати 
їх 

8 Влада і впливовість 
Прагнення керувати іншими, прагнення до 
конкуренції та впливовості 

9 Різноманітність і зміни 
Потреба в постійних змінах, бажання постійно 
бути готовому до дій 

10 Креативність 
Бажання бути постійно креативним працівником, 
відкритим до нових ідей 

11 Самовдосконалення 
Потреба в самовдосконаленні та розвитку 
особистості 

12 Цікава та корисна робота Потреба мати суспільно корисну роботу 
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Сама технологія виявлення цих факторів для кожного працівника 
пов’язана зі спеціальним анкетуванням. Коли працівник відповідає на 
запитання анкети, він висловлює свою думку з приводу того, який з цих 
факторів для нього є більш значущим за інший через кількість балів. За 
допомогою цієї анкети можна виявити фактори мотивації, які високо 
оцінюються працівником, а також фактори, яким він приділяє замало уваги. 

Анкета складається з 132 тверджень і сконструйована таким чином, що 
постійні повторення не дають можливості продумати, якою логікою 
користуватися для отримання найвигіднішого результату. Для зручності 
заповнення анкета подається у вигляді таблиці, в якій розміщені 33 питання. 
Фрагмент анкети відображено на рисунку 1. 

 

Твердження 
1. Я вважаю, що міг би зробити великий вклад на такій роботі, де: 

а) хороша заробітна плата і інші види винагород; 
б) є можливість встановити хороші взаємини з колегами по роботі; 
в) я міг би впливати на прийняття рішень і демонструвати свої достоїнства як працівника; 
г) у мене є можливість удосконалюватися і рости як особистість. 
  2. Я не хотів би працювати там, де: 
а) відсутні чіткі вказівки, що від мене вимагається; 
б) практично відсутні зворотній зв’язок і оцінка ефективності моєї роботи; 
в) те, чим я займаюся, виглядає малокорисним і малоцінним; 
г) погані умови праці, надто шумно чи брудно 

 

Рисунок 1 - Фрагмент анкети «Мотиваційний профіль» Річі-Мартіна 
 
Для отримання достовірних результатів анкетувальникам необхідно 

запропонувати дотримуватися наступних правил: 
–  на питання відповідати швидко (на опрацювання анкети виділена 

одна година); 
–  в процесі роботи з тестом необхідно повністю зосереджуватись на 

заповненні тесту, не відволікаючись на інші справи; 
–  враховувати, що сума балів кожного питання повинна складати 11 

балів, бали повинні бути цілими числами. 
Результати опитування анкетувальники заносять у спеціальний бланк.  
Проаналізувавши результати анкетування, можна зробити висновок про 

ставлення респондента до кожного з дванадцяти факторів. 
Проведений аналіз дієвості використання технологій мотивації та 

стимулювання персоналу дозволить керівнику навчального закладу постійно 
відслідковувати і контролювати стан мотивації трудової діяльності 
педагогічних працівників з метою його оперативної діагностики та оцінки 
його динаміки. Здійснення цього аналізу повинно бути спрямоване на 
вивчення потреб, що постійно змінюються, інтересів, ціннісних орієнтацій 
педагогічних працівників, мотивів їхньої трудової діяльності, мотиваційного 
потенціалу і міри його використання в трудовій діяльності, на виявлення змін 
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у структурі мотивів і прогнозування їх розвитку та впливу на результати 
діяльності навчального закладу.  

Досконало вибудувана система мотивації праці вчителя чинить вплив 
на результативність його діяльності та діяльності всього педагогічного 
колективу.  

Висновки 
1. Дослідження ефективності системи мотивації та стимулювання 

педагогічних працівників у навчальних закладах набуває важливого значення, 
оскільки вирішення завдань, які стоять перед системою освіти, можливе лише 
за умови створення належної мотиваційної системи, здатної спонукати 
педагогічних працівників навчальних закладів до ефективної діяльності. 

2. Досконало вибудувана система мотивації праці вчителя чинить вплив 
на результативність його діяльності та діяльності всього педагогічного колективу.  
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Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу 
у закладах вищої освіти обумовлено основними вимогами Болонської декларації. 
За останні роки накопичено позитивний досвід удосконалення організаційно-
технологічних процедур у рамках даної системи організації навчального процесу. 
Це стосується, перш за все, технології модульного навчання.  

На сьогодні напрацьовано значний передовий педагогічний досвід 
використання модульного навчання у закладах вищої освіти, який дає змогу 
суттєво удосконалити підготовку майбутніх психологів у відповідності до 
сучасних вимог суспільства. 

На наш погляд, необхідно відзначити, що модульне навчання створює 
передумови щодо забезпечення цілеспрямованої, інтегрованої теоретичної та 
практичної навчально-професійної підготовки психологів. У кожного 
здобувача вищої освіти з’являється можливість реалізувати себе в спеціально 
організованої, керованої, контрольованої навчальної діяльності під час 
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опанування змістовних модулів з кожної психологічної дисципліни та з 
декількох психологічних дисциплін на міждисциплінарному рівні.  

Можна стверджувати, що основними ознаками дидактичного модулю є  
- наступність, системність, цілісність, спорідненість, логічна 

завершеність сукупності елементів психологічних знань різного рівня 
складності; 

- адаптованість змісту кожної навчальної дисципліни психологічного 
циклу до суб’єктів навчання; 

- спроможність майбутніх психологів міцно засвоїти навчальний 
матеріал за виділений проміжок часу.  

Отже, модульна (блочна) побудова навчального матеріалу та його 
засвоєння шляхом послідовного й ґрунтовного опрацювання навчальних 
модулів є принциповою відмінністю модульного навчання від інших сучасних 
та традиційних технологій [3, с. 25].  

Звісно, що реалізація основних ідей та принципів технології модульного 
навчання набуває певної модернізації у контексті нових орієнтирів підготовки 
сучасних фахівців з вищою освітою. Елементи новизни, суттєвий потенціал та 
власне бачення досліджуваної проблеми висвітлені в працях відомих 
вітчизняних науковців. Різні аспекти модульного навчання вивчали 
А. Алексюк, І. Бабин, Я. Болюбаш, А. Борзих, І. Драч, В. Журавський, 
М. Згуровський, В. Козак, І. Мороз, В. Нагаєв, Л. Романишина, Б. Свирида, 
О. Сікорський, О. Спірін, М. Степко, Ю. Руданський, Г. Цехмістрова, 
І. Цимбалюк, В. Шинкарук, А. Фурман, Ф. Якушевич, О. Яницька та ін. 

Аналіз наукової літератури та практики впровадження технології 
модульного навчання дозволяє дійти до висновку, що лише на основі 
ефективної реалізації певних дидактичних принципів можливо сформувати 
базові компетенції майбутніх психологів.  

Класики педагогіки розглядають дидактичні принципи як основні 
положення, правила, вимоги, якими слід керуватися науково-педагогічному 
працівнику під час організації навчального процесу. Вони є вихідною 
основою різноманітних способів управління навчальної діяльністю 
здобувачів вищої освіти на лекційних, семінарських та практичних заняттях.  

Слід зазначити, що принципи модульного навчання корелюють із 
загальними дидактичними принципами, але мають свої специфічні 
особливості. До основних принципів модульного навчання відносяться: 
принцип модульності, динамічності, гнучкості, усвідомленої перспективи, 
різносторонності методичного консультування, паритетності [4, с. 38].  

Принцип модульності висуває вимоги щодо змістовного наповнення 
навчальних дисципліни психологічного циклу, виділення основних 
дидактичних одиниць, виокремлення певної кількості ключових наукових 
психологічних теорій, ідей, понять, які складають теоретичну основу для 
розуміння сучасної наукової психології, яка являє собою досить різноманітну 
систему дисциплін та галузей.  

При цьому програми навчальних дисциплін «Загальна психологія», «Вступ 
до спеціальності», «Вікова психологія», «Історія психології» та інші складаються з 
логічно завершених частин навчального матеріалу, які мають структурований, 
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диференційований зміст та систему оцінювання контрольних параметрів. 
Майбутні психологи вивчають зміст навчальних дисциплін за наперед заданою 
програмою у дискретно-неперервному просторі на основі розуміння єдності 
психологічних знань та бачення перспективних ліній професійної діяльності.  

Принцип динамічності забезпечує оновлення та доповнення змісту 
модулів психологічних дисциплін з урахуванням динаміки розвитку 
психологічної науки та практики, потреб суспільства у розвитку 
психологічної культури студентської молоді.  

Принцип гнучкості вимагає побудову програм навчальних дисциплін 
психологічного циклу та визначення способів їхнього опанування на основі 
гуманістичної та особистісної орієнтації освітнього середовища майбутніх психологів.  

Принцип усвідомленої перспективи потребує глибокого розуміння й 
усвідомлення майбутніми психологами власної траєкторії професійного зростання, 
спрямовує науково-педагогічного працівника на формування у майбутніх 
психологів позитивної професійної «Я-концепції», розвиток професійного 
інтересу, посилення мотивації до безперервної психологічної освіти.  

Принцип різносторонності методичного консультування передбачає 
пропонування здобувачам вищої освіти з боку науково-педагогічних 
працівників різноманітних методів, прийомів, способів засвоєння змісту 
дисциплін психологічного циклу на аудиторних навчальних заняттях та під 
час самостійної позааудиторної роботи.  

Принцип паритетності в модульному навчанні вимагає суб’єкт-
суб’єктної педагогічної взаємодії здобувачів вищої освіти та науково-
педагогічних працівників [2, с. 129]. Доведено, що результати навчання 
будуть більш успішними, коли одночасно здійснюється реалізація 
консультативно-координуючої функції науково-педагогічного працівника та 
виявлення пізнавальної активності, самоконтролю за правильністю виконання 
навчальних завдань з боку майбутніх психологів.  

Отже, цілісне охоплення та раціональне поєднання основних принципів 
модульного навчання сприяє розв’язанню протиріччя між великим обсягом 
змісту навчальних дисциплін психологічного циклу й обмеженою кількістю 
годин на його вивчення. Система принципів модульного навчання є дієвим 
механізмом оптимізації навчально-професійної підготовки майбутніх 
психологів, оскільки забезпечують адекватне змістовне та організаційне 
наповнення системи формування компетентностей майбутніх психологів. 
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КИЗИЛ – ЦІННЕ ДЖЕРЕЛО АНТОЦІАНІВ 
 

Магістрант С.П. Андрощук 
Керівник – проф., докт. техн. наук, зав. каф.* О.Е. Чигиринець 
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Вирішенню проблем отримання та стійкості природних антоціанових 
барвників було присвячено багато публікацій, зокрема роботи Vareed, Shaiju 
K. "Anthocyanins in Cornus alternifolia, Cornus controversa, Cornus kousa and 
Cornus florida fruits with health benefits."  та багато інших. Незважаючи на це, 
питання отримання і стійкості природних барвників, досі лишається відкрите.  

Кизил - високий чагарник з дрібними червоними м'ясистими солодкими 
і кислими ягодами. Їх м’якоть містить багато корисних речовин: органічні 
кислоти (яблучна та лимонна), флаваноїди, антоціани, дубильні речовини, 
цукри, вітаміни А, Р і С, а також клітковина, пектини, ефірна олія та 
глікозиди. Крім того, в ягодах кизилу є багато солей калію, заліза, кальцію, 
сірки та магнію.[1] 

У міру дозрівання в плодах накопичується все більша кількість 
найцінніших органічних харчових і смакових речовин (цукрів, органічних 
кислот, ефірних масел - ароматичних речовин, а також вітамінів і т. п.).  

Таблиця 1 – Хімічний склад плодів кизилу 

Компоненти Вміст, % 
Вода 84,98—86,23 
Загальна кислотність 1,68—2,99 
Загальна кількість цукру 6,41—7,12 
Інвертний цукор 6,39—7,11 
Сахароза 0,1—0,2 
Дубильні та фарбуючі речовини 0,28—0,43 
Пектин  0,65—0,89 
Азотокислі речовини 1,02 
Клітковини 0,98 
Зола 1,07 

 

Антоціани - це натуральні рослинні барвники, що додають пелюсткам квітів, 
плодів, листя і стебел забарвлення від рожевого до темно-фіолетового. Для 
кожного конкретного виду рослин якісний склад антоціанів дуже специфічний і 
залежить від сортових особливостей і умов зростання плодів і ягід. 

За хімічною природою антоціани є представниками природних 
поліфенольних сполук - глікозидами гетероциклічних сполук агликонов - 
похідних бензопіріллія (рис. 1). Антоціани отримують шляхом екстракції. 
Екстракція - це складний процес, який включає діаліз, десорбцію, розчинення 
та дифузію, що протікає довільно і одночасно як один загальний процес.[2] 
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Рисунок 1 – Структурна формула антоціану (за [2]) 

Вміст антоціану в кизилі визначається кількісним методом, 
запропонованим Робертом Бойлом. В якості екстрагенту відбирали воду, 20%, 
40% та 70% етиловий спирт. Вміст антоціанів у отриманому екстракті 
визначають якісними реакціями, порівнюють оптичну щільність зразків та 
регулюють рН. На процес вилучення впливають різні фактори: ступінь 
подрібнення сировини, кількість екстрагенту, час контакту меленої сировини 
з повітрям, а також час вилучення. 

Все розмаїття відтінків антоціанів залежить від будови, стану і кількості 
функціональних груп в їх каркасі. Якісний склад антоціанів, як правило, 
специфічний для конкретного виду рослин і досить стабільний, що дозволило 
вважати його візитною карткою ботанічного виду рослини. До теперішнього 
часу з рослин виділено кілька десятків різних антоціанів, але для фруктів і 
ягід їх число не вище десяти. В результаті досліджень антоціанів встановлено 
структуру шести основних класів їх агліконів (антоціанідинів) - 
пеларгонідина, ціанідину, дельфінідіна, мальвідина, пеонідіна і петунідіна, які 
відрізняються один від одного радикалами R1 і R2. Вуглеводні залишки в 
молекулах антоціанів з'єднані з агликоном (антоцианідина) через оксиген 
гідроксильної групи в 3 положенні антоцианідина. Вуглеводна частина 
антоціанів найчастіше представлена глюкозою, але може містити і інші моно- 
і дисахариди, наприклад, рамнозу, арабинозу, галактозу. Під дією ферментів і 
кислот антоціани гидролізують з утворенням вуглеводів і антоціанідинів. 
Найчастіше зустрічаються антоціанідини наведені в таблиці 2.[3] 

 

Таблиця 2 – Структурні формули різновидів антоціанів 

Назва Скорочена 
формула R1 R2 R3 R4 

1 2 3 4 5 6 

Пеларгонідин 
Pgd 

E 163d 
H H Glu 

Ara 
H 

Ціанідин 

Cyd 
Е 163а 

OH H Soph 
Gal 
Glu 
Ara 
Rut 

Xyl-rut 
Glu-rut 

H 
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Продовження таблиці 2 

1 2 3 4 5 6 

Пеонідин 
Pnd 

E 163e 
OMe H Glu 

Ara Gal 
H 

Дельфинидин 

Dpd 
Е 163b 

OH OH Gal 
Glu 
Rut 
Ara 

H 

Петунідин 
Ptd 

E 163f 
OMe OH Gal 

Glu 
H 

Мальвідин 
Mvd 

E 163c 
OMe OMe Glu H 

 
Висновки: 
1. Антоціани - це натуральні рослинні барвники, що додають 

пелюсткам квітів, плодів, листя і стебел забарвлення від рожевого до темно-
фіолетового. 

2. Вміст антоціану в кизилі визначається кількісним методом, 
запропонованим Робертом Бойлом. 

3. Кизил - високий чагарник з дрібними червоними м'ясистими 
солодкими і кислими ягодами. Їх м’якоть містить багато корисних речовин: 
органічні кислоти (яблучна та лимонна), флаваноїди, антоціани, дубильні 
речовини, цукри, вітаміни А, Р і С, а також клітковина, пектини, ефірна олія 
та глікозиди. 

4. Завдяки великій кількості антоціанів різної структури в плодах 
кизилу, можна отримати достатньо стійкий барвник, що може 
використовуватись в промисловості як косметичній так і в харчовій. 
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природокористування, м. Рівне, Україна 
 

Загальновизнано, що гумус є інтегральним показником родючості ґрунтів, 
основним резервом азоту, фосфору, сірки, магнію та інших елементів живлення. 
Від вмісту і запасів гумусу в ґрунтах у значній мірі залежить їх склад, властивості, 
режими і процеси. Одночасно гумусний стан ґрунтів характеризує природну їх 
родючість, екологічний статус та біосферні функції [1; 2]. 

Зниження вмісту гумусу в ґрунтах, внаслідок їх сільськогосподарського 
використання, спричиняє прояву небезпеки, яку визначають як дію або 
явище, яким притаманна потенційна шкода для людей (суспільства) [3]. 

Відтак виникає потреба в розробці шкали оцінки безпеки-небезпеки від 
втрат гумусу в ґрунтах України. 

Мета роботи полягала у розробці шкали оцінки рівнів безпеки-
небезпеки від втрат гумусу в орних землях зон полісся і Лісостепу. 

Досягнення мети передбачало вивчення наступних завдань: 
- дослідити динаміку зміни вмісту гумусу в орних землях зон 

Полісся і Лісостепу; 
- обґрунтувати шкалу оцінки рівнів безпеки-небезпеки в орних 

землях зон Полісся і Лісостепу. 
Об’єкт дослідження – орні землі зон Полісся і Лісостепу. 
Предмет дослідження – вміст гумусу в орних землях зон полісся і 

Лісостепу. 
Методи дослідження. При проведенні досліджень використовувались 

методи синтезу, узагальнень, кореляційного і регресійного аналізу. 
За даними обстеження впродовж 1986-2015 рр. встановлено, що вміст 

гумусу в 0-20 см шарі ґрунтів орних земель Рівненської області мав постійну 
тенденцію до зниження з 2,24% у 1986-1990 рр. до 2,17% у 2001-2005 рр. 

Середньозважений показник вмісту гумусу в орних землях зони Полісся 
у шостому турі обстеження (1991-1995 рр.) зріс у порівнянні з п’ятим (1986-
1990 рр.) з 1,84% до 1,9%. У наступні тури агрохімічних обстежень вміст 
гумусу в орних землях поступово знижувався до 1,77%-1,89%. 

У зоні Лісостепу вміст гумусу в орних землях в п’ятому турі (1986-
1990рр.) становить 2,42%. у наступних турах агрохімічних обстежень 
середньозважений показник вмісту гумусу поступово знижувався і у 
дев’ятому турі (2006-2010 рр.) досягнув значень по районах в межах від 
2,07% до 2,73% при середньому 2,25%. 

Основною причиною зниження вмісту гумусу в орних землях зон 
Полісся і Лісостепу стало скорочення обсягів застосування органічних і 
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мінеральних добрив впродовж 1986-2015 років. Так, якщо у 1986-1990 рр. на 
гектар орних земель вносилось до 16,2 т, то у 2011-2015 роках  лише 1,3 т. 
Найнижчі коефіцієнти повернення макроелементів мало місце у 2004 році: 
азоту – 0,69, фосфору – 0,41, калію – 0,38 за умов коли надходило до ґрунту 
азоту – 57,7, фосфору – 11,6, калію – 25,9 кг/га д.о. 

Втрату вмісту гумусу в орних землях зон Полісся і Лісостепу 
пропонується оцінювати як прояв небезпеки використання їх в період 
земельної реформи. За верхню межу стану безпеки пропонується обрати вміст 
гумусу в шарі ґрунту 0-20 см для ґрунтів зони Полісся 2,3%, зони Лісостепу – 
4,0%. За нижню межу стану небезпеки менше 1,5% та 1,95% відповідно [4]. 

Рівняння, які описують зміни вмісту гумусу в орних землях мають 
вигляд:  

- для зони Полісся 
у1=-0,5568х1

2+3,1111х1 – 3,212   (1.1) 
R2 = 0,9984 

- для зони Лісостепу  
у2=-0,0282х2

2+0,143х2
2 + 0,3152х2-0,7591   (1.2) 

R2 = 0,9927 
де, у1, у2 – показник безпеки-небезпеки, од.; 
х1, х2 – вміст гумусу в 0-20 см шарі ґрунтів зони Полісся і Лісостепу. 
На підставі отриманих математичних залежностей нами розроблена шкала 

кількісної і якісної оцінки безпеки-небезпеки використання орних земель зон 
Полісся і Лісостепу, які впродовж 1991-2015 років використовувались з 
недотриманням на них науково-обґрунтованих сівозмін, різкого скорочення 
обсягів внесення органічних і мінеральних добрив (табл.1). 

Таблиця 1 - Шкала оцінки стану орних земель в залежності від 
вмісту гумусу 

Вміст гумусу, % Показники оцінки 
Екологічний стан 

ґрунтів [5] Ґрунти зони 
Полісся 

Ґрунти зони 
Лісостепу 

кількісної якісної 

Задовільний 2,3-1,9 4,0-2,92 1,0-0,6835 Безпека 
Умовно 

задовільний 
1,9-1,7 2,92-2,5 0,6834-

0,4851 
Ризик 

Незадовільний 1,7-1,5 2,5-1,95 0,4850-
0,1902 

Загроза 

Катастрофічний <1,5 <1,95 0,1901-0 Небезпека 

Проведені розрахунки показників безпеки-небезпеки за середньозваженими 
величинами вмісту гумусу в орних землях районів області засвідчують, що на 
період 1991-1995 років чотири райони зони Полісся оцінювалися категорією 
безпека (0,68-0,81), а три – категорією ризик (0,55-0,595) (табл. 2). У зоні 
Лісостепу стан орних земель на цей період був значно гірший, оскільки у шести 
районах показник безпеки-небезпеки відповідав категорії загроза (0,25-0,436), а 
три – категорії ризику (0,492-0,502). 
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На період 2006-2010 рр. стан орних земель погіршився як в зоні 
Полісся, так і в зоні Лісостепу. Як видно з табл.2, спостерігається зменшення 
кількісних показників безпеки-небезпеки не лише по окремим районам, але і 
по зонах вцілому, з категорії безпека (0,69) до ризику (0,62) у зоні Полісся та 
загроза з величини 0,43 до 0,35 у зоні Лісостепу. 

Низький рівень екологічної безпеки орних земель більшості районів 
зони Лісостепу, а також існування значних відхилень у показниках вимагають 
термінової розробки та впровадження комплексних заходів з підвищення 
вмісту в цих землях гумусу за умов підтримання у них позитивного балансу 
надходження органіки (гною – до 16 т/га, приорювання поживних решток і 
побічної продукції та внесення оптимальних норм мінеральних добрив). 

Таблиця 2 - Оцінка стану безпеки-небезпеки орних земель 
Рівненської області 

Показники 
безпеки-небезпеки 

Показники 
безпеки-небезпекиНазва районів 

зони Полісся 1991-1995 
рр. 

2006-2010 
рр. 

Назва районів 
зони Лісостепу 

 1991-1995 
рр. 

2006-2010 
рр. 

Березнівський 0,595 0,520 Гощанський 0,436 0,370 
Володимирецький 0,737 0,573 Демидівський 0,501 0,360 
Дубровицький 0,550 0,584 Дубенський 0,426 0,260 
Зарічненський 0,595 0,595 Здолбунівський 0,410 0,330 
Костопільський 0,747 0,690 Корецький 0,250 0,370 
Рокитнівський 0,680 0,680 Млинівський 0,502 0,260 
Сарненський 0,810 0,690 Острозький 0,452 0,517 

Радивилівський 0,492 0,530 
Рівненський 0,416 0,272 По зоні 0,690 0,617 
По зоні 0,431 0,353 

 

Висновки: 
1. На основі аналізу вмісту гумусу в орних землях зон Полісся і 

Лісостепу отримані математичні моделі, які мають вид вид спадаючих 
парабол другого і третього порядків, на основі яких розроблена шкала та 
розраховані граничні рівні екологічної безпеки, а саме: безпеки від 1,0 до 
0,6835, ризику – 0,6836-0,4851, загроз – від 0,4850 до 0,1902, небезпеки 
<0,1901. 
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Пластикове сміття - одна з загроз світовому океану, поряд з підвищенням 
рівня морів, зростанням температури води, а також забрудненням водного 
середовища. 

Коли ми чуємо про забруднення пластиком, в голові у пересічної 
людини - пляшки та пакети. Насправді, ніхто не замислюється про те, що 
пластик зазнає фізико-хімічного впливу і перетворюється в мікропластик, 
який набагато небезпечніший, ніж ціла пляшка: він може потрапити в 
організм тварини і його набагато складніше збирати. Вчені фіксують 
знаходження цих найдрібніших частинок не тільки в океанах. У 2017 році 
міжнародна експедиція, в якій брали участь в тому числі і співробітники 
Інституту морської біології НАН України, визначила Чорне море як 
найзабрудненіше мікропластіком з усіх європейських морів [1]. 

Останні дослідження показали, що потрапляючи в воду, пластмаса 
розпадається на невеликі фрагменти у вигляді кульок, ниток і 
різнокольорових волокон розміром в десяті частки міліметра. Мікропластик 
накопичується в організмі мальків, і вони від цього просто гинуть, тому що не 
в змозі його перетравити. Деякі частинки можуть подорожувати по харчовому 
ланцюжку і навіть мікропластик присутній у питній воді! Відповідно до 
проведеного вченими аналізу, приблизно 90 % морських птахів у своїх 
шлунках містять частинки пластику. 

До своїх висновків вчені дійшли, проаналізувавши літературні джерела 
з проблеми, а також провівши власне моделювання розповсюдження 
пластикових відходів в океанах з урахуванням наявних екологічних теорій. 
Всього в роботі вчені розглянули до 186 видів птахів, що мешкають в районах 
Індійського, Тихого і Атлантичного океанів. Проведені в період з 1962 по 
2012 рік дослідження показали, що до 80 з 135 видів птахів (59 %) містили у 
своїх шлунках пластикові частинки [2]. 

Число жертв антропогенного впливу серед пернатих зростає від початку 
досліджень в геометричній прогресії. 

Вчені прогнозують, що при збереженні існуючих темпів антропогенного 
впливу на екосистему Світового океану до 2050 року 99 % всіх птахів у своїх 
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шлунках будуть переносити пластикові відходи. Всього, за наведеними екологами 
даними, на кожен квадратний кілометр поверхні Світового океану припадає в 
середньому до 580 тисяч одиниць пластикових частинок [2].  

Пакет з пластику знайдено навіть в світовому океані в Маріанській 
западині. Вчені виявили, що мікрочастинки пластику створюють поверхневу 
кірку, яка осідає на піску і прибережних скелях. 

Цей пластик створює загрозу безлічі видів живих істот, які мешкають в 
прибережних районах. Це також новий шлях надходження мікрочастинок 
пластику до харчового ланцюжку, який завершується людиною. 

Ця пластикова кірка нагадує по консистенції використану жуйку або 
зубну пасту. Наноси нагадують за формою природні нарости водоростей та 
лишайників, що робить їх ще більш небезпечними. 

Попередні аналізи хімічної природи цих відкладень показали, що вони 
складаються з поліетилену, який широко використовується в упаковці. 

В обстежених районах ці відкладення покривають майже 10% поверхні 
прибережних скель. 

Вчені також виявили, що морські равлики виду Littorina littorea, які 
харчуються водоростями, заселяють такі скелі. Це може означати, що вони 
починають поглинати пластик [3]. 

Першу міжнародну угоду із скорочення пластикових відходів у світовому 
океані досягнуто на зустрічі G20 в Японії. В угоді прописані конкретні заходи 
проти забруднення пластиковими відходами, передбачена підтримка інновацій в 
цій галузі і поліпшення наукових методів аналізу і спостереження. У той же час 
деякі формулювання угоди залишаються вельми розпливчастими, а її виконання 
буде здійснюватися на добровільних засадах [4]. 

Висновок. Таким чином, як свідчать дані з різних джерел інформації, 
щорічно до 12 тон пластику опиняється у водах світового океану. Якщо 
людина не змінить своїх звичок, то до середини століття пластику в океані 
буде більше, ніж риби. Існує безліч альтернатив. Сотні приватних компаній 
вже обіцяли замінити одноразові вироби з пластику на продукцію з інших 
матеріалів. Людство несе колективну відповідальність за здоров'я океану. 
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1. Пластик — убийца и… жилье: морские биологи изучают, как полимеры 
влияют на обитателей Одесского залива и городских пляжей.  URL: 
https://dumskaya.net/news/odesskie-uchenye-vserez-vzyalis-za-izuchenie-vli-
104650/ (Дата звернення: 21.11.2019) 

2. Екологи б’ють на сполох через глобальне забруднення вод світового 
океану. URL: https://tsn.ua/nauka_it/ekologi-b-yut-na-spoloh-cherez-globalne-
zabrudnennya-vod-svitovogo-okeanu-485761. (Дата звернення: 25.11.2019) 

3. Забруднення пластиком вийшло на новий рівень у світовому океані. URL: 
https://ukranews.com/ua/news/640708-problema-plastyka-v-okeani-
pogirshylasya-cherez-novyj-typ-zabrudnennya (Дата звернення: 21.11.2019) 

4. На G20 домовилися про боротьбу з пластиком в океанах. URL: 
https://www.slovoidilo.ua/2019/06/17/novyna/svit/g20-domovylysya-pro-
borotbu-plastykom-okeanax (Дата звернення: 21.11.2019) 



Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
18 грудня 2019 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 432

ПРО МОДЕЛЮВАННЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ В БІОПЛАТО 
З УРАХУВАННЯМ СУФОЗІЙНО-КОЛЬМАТАЦІЙНИХ ЯВИЩ 

 

Ст. викл.*, канд. техн. наук Н.В. Іванчук,  
проф., зав. кафедри*, докт. техн. наук П.М. Мартинюк 

*Кафедра прикладної математики 
Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне, Україна 
 

Біоплато, як споруди для очищення господарсько-побутових, 
виробничих стічних вод, забрудненого поверхневого стоку, в останні роки 
набувають популярності у різних країнах, зокрема Великій Британії, Китаї, 
Нідерландах, Японії, Норвегії, Австралії тощо [1]. Перевагою біоплато перед 
комплексом інших водоочисних споруд є те, що вони практично не 
потребують витрат електроенергії та хімічних реагентів, значного 
експлуатаційного обслуговування [2]. Також вони забезпечують необхідну 
якість очищення води від широкого спектру забруднюючих речовин 
органічного та мінерального характеру [3]. 

Однак у відомих конструкціях біоплато відбувається поступова 
кольматація порового простору фільтрувальної засипки та нижнього дренажу 
біоплівкою і мінералізованим осадом, накопичення мулу в донній частині 
споруди. Внаслідок цього зменшується надходження кисню до кореневої 
системи рослин, що може призводити до зниження ефективності роботи 
споруд, пептизації осаду і вторинного забруднення води. Тому актуальним є 
дослідження суфозійно-кольматаційних процесів, що протікають у товщі 
фільтрувальної засипки біоплато під час фільтрування забрудненої води, з 
точки зору ефективності роботи. 

Метою дослідження є кількісна оцінка впливу кольматаційних процесів при 
фільтруванні забрудненої води на продуктивність роботи біоплато-фільтра 
засобами математичного та комп’ютерного моделювання. Це дасть можливість 
зробити висновки про ефективність чи неефективність роботи біоплато 
використаної конструкції і прийняти рішення про необхідність (чи відсутність 
такої потреби) внесення модифікацій в інженерні елементи фільтра. 

Авторами була побудована математична модель фільтрації з 
урахуванням кольматаційно-суфозійних процесів, яка була розв’язана 
методом скінченних елементів. Розроблена програмна реалізація числового 
розв’язку дала можливість провести серію числових експериментів та 
отримати наступні результати. 

Для проведення комп‘ютерного експерименту із застосуванням 
розробленої математичної моделі розглядався біоплато-фільтр з наступними 
характеристиками (рис. 1). На межі Γ1 розміщена перфорована труба, через 
яку на поверхню біоплато подається забруднена вода. На межі Γ2 знаходиться 
перфорована труба, з якої викачується очищена вода. Межі Γ3, Γ4 – межі 
непроникності. 
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Рисунок 1 – Область розв’язку задачі 

На рис. 2 зображена різниця напорів з урахуванням впливу концентрації 
суспензії та концентрації кольматуючих частинок та без урахування 
відповідно.  

 

 
Рисунок 2 - Різниця напорів у засипці біоплато через 180 діб 

Числові експерименти показали, що максимальна різниця напорів з 
урахуванням та без урахування впливу концентрації суспензії та кольматуючих 
частинок становить 0,39 м через півроку після початку експлуатації біоплато. 

Висновок. Проведені дослідження, хоча і на прикладі модельної задачі, 
показали, що на етапі проектування актуальним є дослідження суфозійно-
кольматаційних процесів, що протікають у товщі фільтрувальної засипки 
біоплато під час фільтрування забрудненої води. Дані процеси значним чином 
впливають на ефективність роботи біоплато-фільтра. Засоби математичного 
та комп’ютерного моделювання, які використані, дозволяють урахувати 
нелінійні взаємовпливи параметрів як пористого середовища, так і параметрів 
самих процесів. Вони дають змогу значно економити ресурси та час на 
проведення натурних експериментів.  
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Сьогодення нашого природного середовища, в особливості його 
водного басейну, потребує більшого і частішого моніторингу та очищення від 
постійних чи тимчасових забруднень. Тому завжди є актуальним питання про 
якість питної води, яку ми споживаємо щоденно для різних цілей [1-3, 5-8].  

Показники, що характеризують якість питної води, умовно розділяють 
на такі групи:  

1) органолептичні показники (запах, присмак, кольоровість, 
каламутність); 

2) токсикологічні показники (алюміній, свинець, миш’як, феноли, 
пестициди); 

3) хімічні речовини, які утворюються при обробці води (хлор 
залишковий вільний, хлороформ, срібло); 

4) мікробіологічні показники (термотолерантні коліформи); 
5) показники, що впливають на органолептичні властивості води (рН, 

жорсткість загальна, нафтопродукти, залізо, нітрати, кальцій, магній, 
окиснюваність перманганатна) [1-3, 5-8]. 

Окиснюваність – це кількість кисню, необхідного для окислювання 
сумішей в даному об’єкті води.  

Згідно ДСАН ПіН № 136/1940 норма перманганатної окиснюваності 
для питної води складає 4 мг О2/дм

3. Для потреб харчової промисловості – 2 
мг О2/дм

3 [4]. 
Окиснюваність, в залежності від джерела відбору проби поділяється 

наступним чином: 
1. артезіанських вод – 2 мг О2/дм

3; 
2. чистих озерних вод – 5-8мг О2/дм

3; 
3. річкових вод – 60мг О2/дм

3; 
4. болотяних вод – 400мг О2/дм

3 . 
Об’єктом дослідження є природня вода взята із рідних джерел: 

колодязьна, водопровідна, бюветна, річкова, фільтрована, бутильована. 
У досліджуваних зразках перманганатну окиснюваність води визначали 

методом Кубеля. Перманганатна окиснюваність – величина, яка характеризує 
наявність у воді органічних і неорганічних речовин, що легко окиснюються 
перманганатом калію (норматив – 5 мг О2/дм

3). Підкислені проби води 
кип’ятили з розчином перманганату, після чого додавали оксалатну кислоту, 
залишок якої відтитровували розчином перманганату. Враховуючи 
результати порівняльного контрольного досліду, який проводили з 
дистильованою водою, розрахували перманганатну окиснюваність води. 
Одержані результати наведено в таблиці. 



Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
18 грудня 2019 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 435

Таблиця. Порівняння перманганатної окиснюваності води для різних 
джерел водозабору м. Київа і Київської області 

Джерело 
водозабору 

Місце водозабору 
Перманганатна 
окиснюваність 
води, мг O2/дм

3 

Київська обл., Ставищенський район 1,56 

Бортничі 2,40 

Борщагівка 4,28 
Колодязь 

Бровари 5,68 

Голосіївський район 4,16 

НУХТ (Шевченківський район) 6,80 Водопровід 

Дарницький район 6,80 

Дніпровський район 1,76 
Фільтрована 

Шевченківський район 2,08 

Бювет Дарниця 2,88 

Бутильована 
вода 

«Софія Київська» 
1,92 

Річкова Річка Стугна, створ № 59 4,80 

Річкова м. Васильків, артсвердловина № 6 1,90 
 

Результати дослідження проб води з різних джерел показали зміну 
перманганатної окиснюваності води в межах 1,56 – 6,80 мг О2/дм

3, що свідчить 
про наявність води різної чистоти для споживання людиною. Згідно дослідних 
даних не існує чіткої залежності щодо джерела водовідбору та місця водовідбору, 
які проведено у місті Києві та Київській області. Із досліджуваних зразків 
колодязьної води найчистішою є вода Ставищенського району Київської області 
– 1,56 мг О2/дм

3. Серед районів міста Києва, придатною для споживання є вода із 
Голосіївського району, але слід проводити ще більш детальний аналіз інших 
джерел водозабору у кожному із районів, оскільки не існує чіткої залежності 
щодо її чистоти в одному і тому ж районі міста.  

Висновки: 
1. Показано, що з глибокої свердловини перманганатна окиснюваність 

води складала 1,56 – 2,90 мг О2/дм
3; з наземного джерела чи неглибокого 

колодязя – 4,20 – 6,80 мг О2/дм
3. 

2. Визначено, що найчистіша вода із величиною перманганатної 
окиснюваності 1,56 мг О2/дм

3 є колодязна вода Ставищенського району 
Київської області. 
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3. Визначено, що найбрудніша вода є з міського водопроводу – 
6,80 мг О2/дм

3. 
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Проведене дослідження показало, що ПАТ «ЗТР» активно використовує 
у процесі формування системи управління підприємством інноваційні 
управлінські технології, але наявні наступні проблемні питання, які 
потребують вирішення на засадах системно-цільового та комплексного 
підходу: 

1) наявність прихованого конфлікту та неузгодженості внутрі системи 
управління підприємством; 
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2) малоефективна спроба впровадження збалансованої системи 
показників для управління підприємством та прийняття стратегічних рішень у 
на системно-цільовій основі; 

3) уповільнення показників інноваційного розвитку підприємства та 
зниження показників використання активів підприємства та ефективності 
його інноваційної діяльності. 

Вирішення вказаних проблем на ПАТ «ЗТР», на нашу думку, можливо 
завдяки поєднанню таких сучасних підходів: 

- формування системи управління підприємством на засадах 
інноваційної стратегії наступу; 

- впровадження принципів управління інноваційними конфліктами; 
- вдосконалення підходів та підвищення ефективності збалансованої 

системи показників, що впроваджується на підприємстві. 
В обґрунтування доцільності формування системи управління 

підприємством на засадах інноваційної стратегії наступу, необхідно зауважити, 
що інноваційна стратегія, по своїй суті, є одним із засобів досягнення цілей 
організації і повинна характеризується новизною, передусім для організації, а 
часто – і для галузі, ринку, споживачів. Крім того, ПАТ «ЗТР» – є компанію зі 
світовим іменем, одним з лідерів сучасного трансформаторобудування. 
Відповідно, ринкова стратегія підприємства, повинна бути стратегією лідера. Цим 
вимогам як найкраще відповідає стратегія наступу. Вона пов’язана з прагненням 
фірм досягти ще більш високого рівня технічного та ринкового лідерства шляхом 
створення і впровадження нових продуктів. 

Розробляють її для реалізації загальної стратегії зростання 
підприємства. Стратегія наступу передбачає тісний зв’язок фірми зі світовими 
досягненнями науки й технології, наявність наукових доробок, що 
фінансуються і здійснюються самою фірмою, її здатність швидко реагувати і 
пристосовуватися до нових технологічних можливостей. Як бачимо, 
ПАТ «ЗТР» цілком відповідає цим характеристикам. 

Особливістю цієї стратегії є активна участь співробітників фірми у 
створенні та впровадженні інновацій. Дуже рідко інновації «приходять» у 
фірму із зовнішнього джерела в завершеному вигляді. Тому для реалізації 
наступальної стратегії важливо мати потужну науково-дослідну та проектно-
конструкторську базу, яка могла б не лише створити власні нові продукти, а й 
вдосконалити вже існуючі. А крім того, як у випадку з ПАТ «ЗТР», треба 
усунути можливі конфлікти внутрі підприємства щодо впровадження 
інновацій. 

Наступальна стратегія для ПАТ «ЗТР» повинна охопити комплекс 
заходів, який має окреслювати шляхи виходу на нові позиції і визначати: 

– умови попиту в майбутньому; 
– характер внутрішніх елементів організації, необхідний для її 

розвитку; 
– нові види продукції, якими має бути доповнена номенклатура продукції 

підприємства; частку основної продукції серед нових товарів і послуг; 
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– методи запобігання помилкам при вкладеннях капіталу і розробленні 
нової продукції; 

– діапазон економічних ресурсів, необхідний для виробництва нових 
товарів і послуг; 

– організаційні способи створення нових виробництв: поглинання 
інших підприємств шляхом їх придбання; злиття з організаціями, що 
виготовляють потрібні продукти, чи створення нових виробництв власними 
силами через наукові дослідження і розроблення та реалізацію 
підприємницьких проектів. 

Розроблення інноваційної стратегії для ПАТ «ЗТР» повинно мати на 
меті визначення перспективних напрямів розвитку підприємства з огляду на 
його інноваційний потенціал та прогнозовані зміни в зовнішньому 
середовищі. Вибір найефективніших шляхів і способів реалізації стратегії 
розвитку здійснюють у процесі тактичного планування інноваційної 
діяльності, чому може посприяти ефективно працююча збалансована система 
показників. Основними завданнями ПАТ «ЗТР» в рамках наступальної 
стратегії повинно стати не просто формування портфеля інноваційних 
проектів, а відбір тих з них, упровадження яких забезпечить досягнення 
стратегічних цілей за оптимального використання ресурсних можливостей 
організації і максимізації майбутніх доходів. 

Процес реалізації стратегії повинен передбачати також конкретизацію 
інноваційних рішень, вибір із можливих альтернатив тих, що забезпечать 
найбільшу віддачу від упровадження. Важливо врахувати, що інновації 
мають, з одного боку, усунути слабкі ланки внутрішнього середовища 
ПАТ «ЗТР», а з іншого – спрямовувати його на використання сприятливих 
можливостей зовнішнього середовища. 
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Створення інтегрованих систем менеджменту (ІСМ) стало предметом 
зацікавленого обговорення наприкінці 90-х років минулого сторіччя у зв'язку 
з розробкою систем, що відповідають вимогам декількох міжнародних 
стандартів на системи менеджменту - MSS (Management System Standards). До 
них відносяться: стандарти ISO серії 9000 на системи менеджменту якості, 
серії 14000 на системи екологічного менеджменту, стандарти OHSAS 
(Occupational Health and Safety Assessment Series) серії 18000 на системи 
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менеджменту промислової безпеки й охорони праці, стандарт SA (Social 
Accountability) 8000 на системи соціального й етичного менеджменту.  

Відбиваючи світову тенденцію до стандартизації менеджменту, MSS 
установлюють вимоги до того, що необхідно зробити для досягнення цілей у 
різних областях загального менеджменту. Визначальним достоїнством 
стандартів MSS є систематизація вимог до діяльності організації в 
конкретних областях менеджменту й створення передумов для просування 
цих систем до ділової досконалості.  

Під інтегрованою системою менеджменту треба розуміти частину 
системи загального менеджменту організації, що відповідає вимогам двох або 
більше міжнародних стандартів на системи менеджменту й функціонуючу як 
єдине ціле. Зовсім очевидно, що ІСМ не слід ототожнювати із системою 
загального менеджменту організації, що поєднує всі аспекти діяльності 
організації. У цьому плані поняття «інтегрована система менеджменту» 
носить обмежений характер, хоча і є більше комплексним, чим поняття про 
кожну з тих окремих систем менеджменту (система менеджменту якості, 
система екологічного менеджменту та ін.), які об'єднані в ІСМ. Навіть при 
впровадженні в організації всіх діючих у цей час MSS інтегрована система 
менеджменту не буде тотожна системі загального менеджменту організації, 
тому що область її поширення поки ще не включає фінансовий менеджмент, 
менеджмент персоналу, інноваційний менеджмент, менеджмент ризиків, 
менеджмент цінних паперів і ін.  

Доцільність створення максимально інтегрованих систем менеджменту 
не викликає сумнівів. До числа явних достоїнств таких систем можна 
віднести:  

- інтегрована система забезпечує більшу погодженість дій усередині 
організації, підсилюючи тим самим синергетичний ефект, що полягає в тому, 
що загальний результат від погоджених дій вище, ніж проста сума окремих 
результатів (коли, відповідно до парадокса Аристотеля, «один плюс один 
більше двох»);  

- інтегрована система мінімізує функціональну роз'єднаність в 
організації, що виникає при розробці автономних систем менеджменту;  

- створення інтегрованої системи, як правило, значно менш 
трудомістко, чим декількох паралельних систем;  

- число внутрішніх і зовнішніх зв'язків в інтегрованій системі менше, 
ніж сумарне число цих зв'язків у декількох системах; обсяг документів в 
інтегрованій системі значно менше, ніж сумарний обсяг документів у 
декількох паралельних системах;  

- в інтегрованій системі досягається більше можливостей для 
застосування персоналу в поліпшення діяльності організації;  

- здатність інтегрованої системи враховувати баланс інтересів зовнішніх 
сторін організації вище, ніж при наявності паралельних систем;  

- витрати на розробку, функціонування й сертифікацію інтегрованої 
системи нижче, ніж сумарні витрати при декількох системах менеджменту.  
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Організаційно-методичним фундаментом для створення інтегрованих 
систем повинні служити стандарти ISO серії 9000. Це обумовлено тим, що 
базові поняття й принципи, сформульовані в цих стандартах, у найбільшій 
мері відповідають поняттям і принципам загального менеджменту. При цьому 
особливу значимість представляє процесний підхід, що не опосередковано (як 
це має місце при функціональному підході), а безпосередньо відбиває реальні 
процеси, здійснювані в сучасному бізнесі. Важливо й те, що введення в дію 
стандартів ISO серії 9000 в історичній ретроспективі передувало введенню в 
дію інших міжнародних стандартів на системи менеджменту й багато в чому 
визначило методологію їхньої побудови. За структурою й составом об'єктів 
стандартизації стандарти ISO 9001, ISO 14001 і OHSAS 18001 дуже схожі, а 
також спостерігається частковий збіг з SA 8000.  
 
 
 
 

МЕХАНИЗМ ТЕПЛОВОЙ ДЕФОРМАЦИИ ТВЁРДЫХ ТЕЛ  
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Национальная металлургическая академия Украины, г. Днепр, Украина 

 

Одной из важнейших инженерных задач является достижение 
необходимой точности сопряжений элементов различных конструкций – деталей 
узлов, механизмов, машин, зданий или сооружений – с целью обеспечения их 
требуемых эксплуатационных характеристик. Эта задача решается в процессе 
обработки заготовок конструктивных элементов путём придания им 
геометрической формы и размеров в соответствии с заданным квалитетом [1]. 
При её решении особое значение приобретает правильность оценки величины 
возможных изменений размеров конструктивного элемента вследствие теплового 
возбуждения объёма его вещества. Такие изменения способны существенно 
ограничить или даже полностью лишить подвижные элементы конструкции 
возможности совершать необходимые относительные перемещения. Они 
вызывают появление в конструктивных элементах дополнительных нагрузок, 
действие которых может стать причиной разрушения не только этих элементов, 
но и всей конструкции в целом [2]. Учитывая современную тенденцию к 
непрерывному повышению точности изделий, получение достоверной оценки 
величины возможных изменений линейных размеров элементов конструкций 
вследствие термодинамического возбуждения их вещества требует комплексного 
подхода, включающего в себя, в том числе, и использование фундаментальных 
знаний из области физики твёрдого тела и термодинамики.  

Согласно законам термодинамики, тепловое возбуждение вещества 
возникает вследствие поглощения им извне дополнительной энергии. 
Простейшим случаем этого процесса является нагрев тел. В соответствии с 
первым началом термодинамики количество теплоты Q , переданное телу 
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при нагреве, расходуется на изменение внутренней энергии U  его объёма и 
на выполнение работы A  против внешних сил [3]: 

AUQ  .                                                (1) 
При этом в объёме тела совершается термодинамическое действие по 

изменению состояния вещества [4]. Его источником является возмущение 
объёмной плотности потенциальной энергии внутреннего взаимодействия [3]. 
Поскольку по мере проникновения вглубь тела конечная энергия этого потока 
распределяется во всё большем его объёме, с увеличением глубины 
проникновения степень такого возмущения постепенно уменьшается. В 
результате в теле возникает пространственная неоднородность объёмной 
плотности потенциальной энергии внутреннего взаимодействия. Это 
нарушает исходное равновесное состояние вещества тела и приводит к 
появлению в его объёме поля дополнительных внутренних сил [5].  

Из-за наличия в твёрдых телах внутренних связей их объёмное 
распределение Vf


 можно представить в виде интегральной суммы распределений 

Sf


 по площади множества выделенных в пространстве объёма V  бесконечно 
близких друг к другу и в общем случае произвольных поверхностей. При 
решении практических задач в их качестве обычно рассматриваются различные 
кристаллографические плоскости или сечения тела. По закону сохранения 
энергии каждое такое распределение создаёт на соответствующей поверхности 
механическое напряжение. Его величина определяется удельным значением силы 

Sf


, распределённой по площади этой поверхности. Согласно принципу 
независимости действия сил, оно может быть разложено на нормальную   и 
касательную к выбранной поверхности (тангенциальную)   составляющие. С 
учётом этого равнодействующая пространственной системы дополнительных 
внутренних сил, возникающих в объёме твёрдого тела вследствие 
термодинамического возбуждения его вещества, 
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Действие системы сил (2) вызывает смещение цепочек атомов в теле в 
направлении равнодействующей этой системы. Его результатом является 
изменение соответствующего линейного размера, то есть деформация тела на 
величину 0lll  . При слабых возмущениях величина дополнительных 
внутренних сил оказывается недостаточной для преодоления упругого 
взаимодействия между атомами твёрдого тела, вследствие чего его тепловая 
деформация происходит линейно и обратимо [3]: 

 Tll l 10 ,  
где l  – коэффициент теплового линейного расширения вещества тела; T  – 
его температура.  
В таком состоянии находится подавляющее большинство элементов 
конструкций. С повышением температуры дополнительные внутренние силы 
могут преодолеть упругое взаимодействие между атомами и вызвать их 
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необратимые смещения. Внешне это выражается в нелинейной пластической 
деформации тела, сохраняющейся и после восстановления в его объёме 
термодинамического равновесия. При сильных возмущениях смещения 
атомов может оказаться настолько большими, что приведут к нарушению 
сплошности объёма тела, то есть к его разрушению. Возникновение этих двух 
состояний в элементах конструкций является совершенно недопустимым. 

В зависимости от величины деформации, предшествующей 
разрушению, твёрдые тела могут вести себя как упругие, пластичные, 
малопластичные или хрупкие. Характер их поведения в каждом конкретном 
случае можно оценить, исходя из термодинамических свойств вещества тела 
и общих закономерностей термодинамики возмущённого состояния [3, 6].  

Работа пространственной системы дополнительных внутренних сил (2), 
действующих в объёме твёрдого тела,  

    
l

l

l

l
ssV dddf

l

dl
fdlfA

0 0 0 0 0

  

 ,                         (3) 

где 0ll  – условная степень его относительной деформации в 
направлении равнодействующей системы дополнительных внутренних сил. 
Из равенства (1) следует, что она выполняется за счёт собственной энергии 
возмущённого вещества. Его естественная способность превращать часть 
энергии такого возмущения в работу характеризуется величиной 
термодинамического потенциала Гиббса G  рассматриваемого объёма [3]. Это 
функция состояния, которая отражает возможность совершения  
возбуждённым веществом действия, направленного на восстановление 
равновесия в его объёме [6]. С учётом её, внутреннее термодинамическое 
действие, совершаемое в течение промежутка времени 0ttt   в объёме V  
твёрдого тела вследствие поглощения им извне количества теплоты Q : 
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Из равенства (4) следует, что если dVdfdG S  , вещество тела будет вести 
себя как пластичное, при dVdfdG S   его поведение будет 
малопластичным, если же dVdfdG S   твёрдое тело будет вести себя как 
хрупкое.   

Выводы: 
1. Тепловая деформация элементов инженерных конструкций возникает 
вследствие термодинамического возбуждения их вещества. 

2. Её характеристики определяются физическими свойствами материала 
конструктивного элемента. Они зависят от количества теплоты, переданной 
ему при нагреве. 

3. Учёт тепловых деформаций элементов различных конструкций является 
непременным условием обеспечения их требуемых эксплуатационных 
характеристик.   



Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
18 грудня 2019 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 443

Ссылки 
1. Новиков Ф. В. Физико-математическая теория процессов обработки 
материалов и технологии машиностроения. В 10-ти т. / Ф. В. Новиков, А. В. 
Якимов, Г. В. Новиков и др. – Одесса: Изд-во Одесского Национального 
политехн. ун-та. – Т. 7. Точность обработки деталей машин. – 2004. – 546 с.  

2. Аверьянов О. И. Основы инженерной подготовки / О. И. Аверьянов, И. 
О. Аверьянова, В. Ф. Солдатов. – М.: Изд-во МГИУ, 2008. – 51 с. 

3. Квасников И. М. Термодинамика и статистическая физика / И. М. 
Квасников. – Т. 3. Теория неравновесных систем. – М.: Едиториал УРСС, 
2003. – 448 с.  

4. Ландау Л. Д. Теоретическая физика. В 10-ти т. / Л. Д. Ландау, Е. М. 
Лифшиц. – Т. VII. Теория упругости – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2017. – 248 с. 

5. Yoshida S. Comprehensive Description of Deformation of Solids as Wave 
Dynamics / S. Yoshida // Mathematics and Mechanics of Complex Systems. – 
2015. – Vol. 3, No 3. – P. 243 – 272. 

6. Haken H. Advanced Synergetics. Instabilities of Self-Organizing Systems  and 
Devices / A. Haken. – Berlin: Springer-Verlag; Springer series in Synergetics, 
1983.– Vol. 20. – 356 p. (Перевод: Хакен Г. Синергетика. Иерархии 
неустойчивостей с самоорганизующихся системах и устройствах/ А. Хакен. 
– М.: Мир, 1985. – 419 с.). 

 
 

 
 
ЧАСОВА СТРУКТУРА ТЕМПЕРАТУРО-ВОЛОГІСНИХ ПАРАМЕТРІВ 

КОНВЕКЦІЇ ТА ВРАХУВАННЯ ІНДЕКСІВ ЗСУВУ  
ПРИ ФОРМУВАННІ ГРОЗ НАД ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ 

 

Аспірант*, керівник роботи Я.Л. Панова,  
магістранти Д.С. Тіханов, К.О. Пирогов 

*Кафедра військової підготовки  
Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна 

 

Проблемі завчасного прогнозування небезпечних явищ погоди 
присвячено багато робіт, на основі яких розроблені та затверджені інструкції 
по виконанню польотів на аеродромі. Але прогнозування самого явища та 
написання штормового попередження з максимально можливою завчасністю, 
але не пізніше ніж за півгодини до появи НЯП, це півсправи, важливо 
прогнозувати тривалість явища, оскільки конвективні явища відрізняються 
раптовістю та швидкоплинністю, якщо спрогнозувати час виникнення та 
тривалість його, тоді можливо виписувати штормове попередження на 
менший термін, що дасть економічну та ресурсну вигоду для льотної зміни, 
оскільки польоти не відіб’ються,  а лише виникне затримка на певний чітко 
розрахований час. 



Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
18 грудня 2019 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 444

 Метою даної роботи є можливість прогнозування виникнення та 
тривалості гроз за допомогою температурних індексів та індексів зсуву вітру. 

  

  
                                1                                                                  2 

  
                                3                                                                  4 

Рисунок 1 – Відображення грозової активності у вигляді радарних 
спостережень та грозопеленгації у реальному часі 09.06.2019. 

1 –  радар за 11:17 UTC; 2 – радар за 12:47 UTC;  
3 – радар за 15:47 UTC [5]; 4 –   грозопеленгація за 12:29 UTC [6] . 

 
В якості вихідних даних обрано модельні дані GRIB2 моделі GFS (від 

прогону за 00 UTC)  з просторовим розділенням 0,25° та завчасністю  
прогнозу на 0, 3, 6, 9, 12, 15 год, а саме температура та вологість повітря на 
стандартних ізобаричних поверхнях 850, 700 та 500 гПа (ºC), а також радарні 
карти метеорологічних явищ ДМРЛ Бориспіль, які й надали змогу виявити 
еволюцію гроз у часі з вищезазначеною дискретністю. З вище зазначених 
вихідних даних розраховували параметри ТТ (Total Totals Index), TQ Index, HI 
(Humidity Index) за допомогою Excel [1].  
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Проаналізувавши архівні дані температурно-вітрового зондування за 
допомогою RAOB (The universal RAwinsonde OBservation program 
Універсальна програма спостереження за радіозондом), були розраховані 
порогові значення обраних індексів зсуву BRN (Bulk Richardson Number) 
Shear, VGP (Vorticity Generation Potential), SRH (Storm Relative Helicity) 
шляхом комплексації та розраховані порогові значення, які суттєво 
відрізняються від критеріальних значень використаних у вищезазначеній 
програмі [2,3,4].  

З проаналізованих 20-ти випадків грозової активності за 2018 та 2019 
рр. над центральною Україною, враховуючи архівні дані дворазового 
температурно-вітрового зондування тільки у м.Київ (33345), відібрана дата 
09.06.2019, оскільки окрім зазначених конвективних явищ за 00 UTC згідно 
RAOB спостерігається функція вертикального зсуву вітру, який 
розраховується у шарі від землі до 600 м і виділяється окремим явищем 
(LLWS). 

Використані зображення для аналізу відслідковувалися у режимі 
наочного спостереження та ручного зберігання, оскільки архіву на сайтах 
немає, що додає складності дослідженню проблеми у широких масштабах з 
накопиченням статистичних даних.  

У Таблиці 1 розраховані температурно-вологісні параметри конвекції та 
виділені жирним значення у момент максимального розвитку конвективної 
діяльності, які й дали змогу виявити критеріальні значення, які сигналізують 
про НЯП. 

Температурно-вологісні індекси у визначених пунктах показали істотне 
збільшення для ТТ та TQ у часи максимального розвитку грози над пунктом  
та зменшення для HI, що згідно пороговим значенням відповідає помірній та 
сильній грозі. 

З Таблиці 2 бачимо істотну зміну індексів зсуву на момент грозової 
діяльності над пунктом Київ. 

 
Таблиця 1 – Розрахунки температурних індексів GRIB2 моделі GFS 

 

Яготин TT TQ HI Канів TT TQ HI 
00 47,8 13,4 17,2 00 30,0 -2,8 17,3 
03 47,1 12,4 16,5 03 48,0 14,0 18,6 
06 47,7 13,4 16,0 06 47,4 12,7 17,7 
09 47,2 13,3 18,4 09 46,2 11,8 22,4 
12 51,8 18,7 9,4 12 51,3 17,4 15,2 
15 51,2 17,8 9,2 15 52,3 18,1 13,8 

 
Таблиця 2 – Індекси зсуву вітру з RAOB 

 

Індекс 
Час, UTC 

SRH 0-3 км BRN Shear BRN VGP 

00 1 2,4 - 0 
12 67 3,5 27 0,033 
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Висновки: 
1. Основна перевага використання даних GRIB2 моделі GFS з 

просторовим розділенням 0,25° у можливості розрахунку прогностичних 
значень індексів конвекції в точках, що знаходяться на відстані близько 28 км 
одна від одної. Температурно-вітрове зондування проводиться у м.Жуляни, 
від якого до м.Яготин 110 км, до м.Канев 130 км, тобто ми отримуємо 
можливість розрахунку параметрів конвекції у 3 – 4 точках, якщо у нас є 
зондуванні за 12 UTC, а гроза на радарі знаходиться у районі пункту 
зондування і вона згідно радарних даних зміщується у сторону зазначених 
пунктів. Враховуючи розміри засвіток діаметром 20 – 30 км  з вірогідністю 
грози 90-100% тоді розрахунок індексів можливий у кожній точці на підході 
до аеродрому, навіть якщо наша точка знаходиться на відстані 30 км від 
аеродрому, що відповідає ближній зоні управління літальним апаратом [7]. 
Оскільки денне зондування проводиться окрім Києва, ще у Шепетівці (33317) 
та Кривому Розі (33862), то виникає потреба моніторингу потужності грози 
на підході до контрольної точки аеродрому (КТА) за допомогою модельних 
даних. 

2. Наявність зсуву вітру збільшує тривалість грози з 10-15 хвилин до 
годин, тому досліджувані індекси зсуву та адаптація їхніх критеріальних 
значень для території України має велике практичне значення. За даними 
RAOB значення індексів за 12 UTC суттєво змінилися в порівнянні 00 UTC, 
що і вказало на наявність зсуву вітру у нижньому 600-метровому шарі. 
Практично на грозі за обрану дату це сказалося у збільшенні її тривалості та 
переміщенні у вигляді конвективного шторму без втрати масштабу до 
обраних пунктів, а відповідно й потужності до з 11:17 до 15:47 UTC, тобто 
тривалість небезпечних явищ погоди склало 4 години. 

3. Радіолокаційна розвідка погоди виступає одним з головних важелів 
при прийнятті рішень на повітряну розвідку погоди та польоти, але через 
наявність радарів лише у Борисполі та Запоріжжі неможливо використати ці 
дані на бойових аеродромах у всій південній та західній частинах України.  
Звідси і виникає необхідність розрахунку чутливих параметрів конвекції 
модельних даних для кожної точки засвітки, тенденцію і  інтенсивність якої 
необхідно відслідкувати.  

4. Обралися 9 випадків, де зазначені параметри дали найкращий 
результат і додатково перевірялися ще параметри CT (Cross Totals), VT 
(Vertical Totals), SWEAT, K Index, найкращі показники дав параметр К з 
пороговими значеннями більше 30, що відповідає помірній та сильній грозі.  

5. Зазначені результати дають змогу вважати модельні дані 
альтернативою відслідковування небезпечних явищ погоди на аеродромі за 
відсутності радарних даних. У подальшому планується розширення бази з 
дослідження конвективних явищ на території України та залучення більше 
індексів на основі температури, індексів стійкості (нестійкості) та індексів 
зсуву, які дозволять прогнозувати небезпечні явища погоди з оптимальною 
завчасністю та на конкретний термін проходження його через аеродром. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЖИРОВОЇ ФРАКЦІЇ ВІДХОДІВ  
ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ГУМИ 
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Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, Україна 
 

Захист навколишнього середовища включно з раціональним 
використанням природних ресурсів в Україні є однією з найактуальніших 
проблем. Складна екологічна ситуація утворюється за рахунок харчових 
підприємств, зокрема олійно-жирових, оскільки вони мають низькі ступені 
захисту, переробки, очистки стічних вод та шкідливих викидів у повітря. 

Олійно-жирова галузь України має сьогодні динаміку сталого розвитку та 
залишається невід'ємною частиною світового ринку виробництва олійних 
культур та продуктів їх переробки. На олійно-жирових комбінатах виробляються 
рослинні олії, саломас, маргарин, майонез, гліцерин, миючі засоби на жировій 
основі та інші продукти, при виробництві яких використовуються рослинні олії в 
якості сировини. На різних стадіях переробки утворюються відходи та побічні 
продукти, які містять значний вміст жирних кислот. Процес гідрогенізації 
рослинних олій супроводжується утворенням відпрацьованого сорбенту зі стадії 
додаткового відбілювання та відпрацьованого каталізатору. В залежності від 
технології на 1 т рослинної олії використовується 12-15 кг вибільної глини. 
Основним способом їх утилізації є поховання на полігонах ТПВ. Біотехнологічні 
процеси переробки базуються на природних процесах, які практично не мають 
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побічних ефектів, є продуктивними і безпечними для біоти та компонентів 
навколишнього середовища. 

Відхід гідрогенізації рослинних олій (відпрацьований сорбент) містить 
до 50% жирових компонентів, представлених моно-, ди- і 
тригацилгліцеридами, вільними жирними кислотами, вищими аліфатичними 
спиртами. Високий вміст жиру в складі відходу стадії деметалізації саломаса 
дозволяє розглядати його в якості джерела гліцеридів і жирних кислот для 
різних галузей промисловості. Жирні кислоти є затребуваними інгредієнтами 
у виробництві гумотехнічних виробів в якості активаторів вулканізації.  

Запропоновано спосіб одержання добавки для виробництва гуми, 
відповідно до якого відходи процесу гідрогенізації рослинних олій на стадії 
відбілювання саломасу термостатують при 30-50°С, додають 1-3 мас.% 8%-го 
розчину ліпази Rhizopus japonicus і проводять ферментативний гідроліз при 
pH 7,0, температурі 30-50 °С протягом 70-74 год. 

Виготовляли гумову суміш на основі етилен-пропіленового каучуку, в 
мас.ч.: етилен-пропіленовий каучук - 100, сірка технічна - 2,0, тіурам Д - 1,5, 
каптакс - 0,5, стеарин технічний - 1,0, білила цинкові - 5,0, технічний вуглець 
П324 - 50,0, технологічна добавка - 5 г. Результати випробувань наведені в 
Таблиці 1. 

Таблиця 1 – Результати випробувань гум на основі етилен-
пропіленового каучуку 

Найменування показників Значення 
показників 

Технологічна добавка, г 5 
В'язкість по Муні при 100°С 79 
Початок вулканізації при 180°С, хв  2,37 
Оптимум вулканізації при 180°С, хв 12,26 
Умовна міцність при розтягуванні, МПа  13,8 
Відносне подовження при розриві, % 235 
Твердість по Шору А, усл.од.  73 
Еластичність по відскоку, % 33 

 

Гумові суміші готували на лабораторних вальцях і вулканізували у 
гідравлічному пресі при температурі 140-170°С протягом 20-60 хв.  

Гумові суміші, одержанні з використанням добавки характеризуються 
більшою однорідністю, меншою в'язкістю, тобто кращою здатністю 
перероблятися на технологічному устаткуванні.  

 

Висновки:  
1. Виготовлення сумішей на основі етилен-пропіленового каучуку з 
використанням добавки забезпечує поліпшення переробки їх внаслідок 
того, що гумові суміші не залипають до валків, покращується 
шприцювання, каландрування та поверхня сумішей; 
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2. Запропонований спосіб забезпечує раціональне використання 
великотоннажних органо-мінеральних відходів виробництва рослинних 
олій, які утворюються на стадії додаткового відбілювання саломасу; 

3. Забезпечується розширення видів технологічних добавок до гумових 
сумішей; 

4. Утилізація даних відходів дозволяє знизити техногенний вплив на 
навколишнє середовище, а також залучити їх до нового виробничого циклу 
в якості вторинних матеріальних ресурсів. 

 

Посилання 
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Відомо, що фірма Тойота, яка досягла значних успіхів в 
автомобілебудуванні в кінці XX століття, показала ефективність і успішність 
виробничої системи, яка використовувала принципи бережливого 
виробництва. Toyota Production System (TPS), поєднуючи в собі передові 
методи менеджменту та накопичений за багато років практичної реалізації 
нових підходів до виробництва, сформувала новий напрямок у розвитку 
виробничих систем не тільки в автомобільній галузі, а й у всіх галузях 
матеріального виробництва по всьому світу. 

Актуальність даної теми дослідження обумовлена тим, що в сучасних 
умовах жорсткої конкуренції підвищення ефективності діяльності 
підприємства можливо тільки при впровадженні нових методів організації 
виробництва, в числі яких інструменти бережливого виробництва. 

Методика бережливого виробництва, яка, в першу чергу, націлена на 
збереження праці працівників і застосування раціональних і найефективніших 
прийомів праці, скорочує час виробництва за рахунок усунення втрат. При 
цьому запропоновані принципи і методи організації виробництва продукції 
припускають якусь методику, яка може бути впроваджена не в окремій 
конкретній галузі, а на будь-яких виробничих процесах, на виходах яких 
замовник отримує продукт або послугу заданої якості. Вся діяльність з 
управління процесом зводиться до формування безперервного потоку 
створення цінності продукту, де під цінністю розуміється набір споживчих 
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якості продукту або послуги, за які замовник готовий платити. У зв'язку з 
тим, що ці властивості формуються лише в процесі виконання певних стадій 
обробки, наприклад, заготівельної, складальної, то вся інша діяльність в 
потоці цінності не додає і розглядається як втрати [1].  

На початку XXI століття теорія бережливого виробництва знайшла своє 
застосування на проектах підприємств щодо підвищення ефективності 
діяльності. З плином часу розвитком власних виробничих систем, заснованих 
на застосуванні принципів бережливого виробництва, почали займатися 
багато великих автовиробників і металургійні компанії. Світова практика і 
досвід вітчизняних підприємств показали, що принципи бережливого 
виробництва працюють і демонструють свої результати у всіх галузях, будучи 
системою простих рішень, забезпечують значне зростання ефективності праці 
з відносно невеликими вкладеннями коштів. 

Вперше ідеї концепції «бережливого виробництва» запропоновані 
Г.Фордом і застосовані на заводах компанії «Форд» в 1920 р.р. У другій половині 
XX століття компанія Тойота використовувала, вперше запропонований відомим 
інженером Генрі Фордом, принцип поточного виробництва і реалізувала його в 
Японії поряд з іншими організаційно-технічними заходами. Однак повноцінна 
реалізація концепції «бережливого виробництва» в промисловому масштабі 
здійснена в Японії в компанії «Тойота», де було забезпечено створення системи, 
метою якої було скорочення чи повна ліквідація видів діяльності, що не додають 
вартості виробленої продукції. Дана організація процесу створення споживчої 
цінності отримала назву виробничої системи Тойота (Toyota Production System - 
TPS). Згодом основні принципи та інструменти були покладені в основу 
американського варіанту - системи бережливого виробництва (Lean Production) 
[1]. Таким чином, в компанії Тойота була створена виробнича система, метою 
якої було скорочення діяльності, яка споживає виробничі ресурси і не додає 
цінності для кінцевого споживача продукції, що виготовляється.  

Бережливе виробництво - система управління господарюючим 
суб'єктом, заснована на постійному прагненні до здійснення виробничого 
циклу і усунення всіх видів втрат. Дана система передбачає участь у процесі 
оптимізації виробництва кожного працівника, при кінцевій її орієнтації на 
споживача. Вже згадана концепція з'явилася як інтерпретація ідей виробничої 
системи японської компанії Тойота американськими вченими [2]. 

У концепції «бережливого виробництва» одним з істотних процесів є 
процес усунення втрат, які представляють собою дії, які споживають ресурси, 
але не створюють цінності для кінцевого споживача. Одним з класичних 
прикладів втрат у виробництві є складські втрати (традиційна система 
управління передбачає включення складських витрат, що містять суму 
сукупних витрат, пов'язаних з переробкою, шлюбом і іншими непрямими 
витратами, в кінцеву вартість виробу). 

В економічній літературі існує безліч підходів до визначення поняття 
«бережливе виробництво».  
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Багато з них засновані на результатах застосування даної концепції в 
компанії Тойота. Джеймс Вумек і Деніел Джонс в своїх роботах розглядають 
бережливе виробництво як процес, який включає визначення цінності для 
споживача, виділення послідовного потоку створення даної цінності і 
забезпечення його безперервності, створення «витягує» виробництва за вимогами 
замовника, постійне прагнення до вдосконалення виробничих процесів [3] . 

Для організації бережливого виробництва необхідно налагодити 
робочий процес так, щоб виготовляється виріб без збоїв і простоїв проходило 
лише ті стадії технічного процесу, де додається вартість. З цією метою на 
підприємстві створюється система витягування.  

Ми знаємо, що така система враховує запити конкретного споживача і 
має на увазі, що на черговий етап виробничого процесу подається лише ті 
матеріали, які будуть використані негайно.  

Також бережливе виробництво вимагає певної філософії управління 
підприємством, що включає стратегічне управління, культуру виробництва, 
постійне вдосконалення всіх аспектів діяльності підприємства.  Основу 
бережливого виробництва складають методи і інструменти щодо вдосконалення 
бізнес-процесів, які використовувалися у виробничій системі компанії Тойота. 
Суть даних заходів полягає в тому, що процеси на виробництві шикуються таким 
чином, щоб створити безперервний потік одиничних виробів. При цьому з потоку 
виключаються всі операції, що не створюють цінність для кінцевого споживача 
продукції, такі як непотрібна транспортування або зайва обробка. В рамках 
концепції бережливого виробництва існує набір інструментів, призначених для 
досягнення поставленої мети [4]. 

Найбільш популярними інструментами і методами бережливого 
виробництва, які впроваджуються на практиці, є: 

- впорядкування робочого місця співробітника (5S); 
- швидке переналагодження обладнання (SMED); 
- система загального догляду за обладнанням (Total Productive 

Maintenance); 
- система витягування і робота під замовлення (Kanban); 
- поставки точно-в-строк (Just-In-Time); 
- візуалізація; 
- карти стандартних операцій (FOS); 
- постійне поліпшення (Kaizen); 
- картування потоку створення цінності (Value Stream Mapping)[5]. 
Одним з напрямків підвищення ефективності діяльності підприємства є 

впровадження інструменту бережливого виробництва - карту стандартних 
операцій, що дозволяє знизити втрати в результаті зайвих пересувань, 
дефектів і доопрацювання. Карта FOS допоможе в швидкому і якісному 
навчанні нових співробітників.  

Орієнтовно ця карта скорочує період навчання з 6-7 днів до 2-х днів.  
Розробку карт стандартних операцій рекомендується доручити майстрам цеху 

по виготовленню та ремонту теплообмінного, нестандартного і енергетичного 
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обладнання. Орієнтовно на виконання завдання команді з 5 майстрів на виконання 
всіх етапів з розробки карти FOS потрібно 2 місяці. За результатами роботи 
розробників пропонується преміювати в сумі 9000 грн. Таким чином, витрати на 
складання карт стандартних операцій складуть 45000 грн. 

З метою зниження втрат виробничого процесу пропонується 
впровадити систему «Кайдзен», яка буде спрямована на постійне 
вдосконалення якості трудових ресурсів. Ключовим елементом даної системи, 
заснованої на постійному прагненні до досконалості, буде навчання зварників 
роботі з металами, які вимагають високу кваліфікацію фахівців. 

Визначено теми і терміни проведення навчання. При цьому навчання 
відбуватиметься без відриву від виробництва. Даний захід направлено на 
підвищення якості виробів, що виготовляються, збільшення продуктивності 
праці і поліпшення безпеки робочого місця. Орієнтовно очікується зниження 
браку на 20-25%. Продуктивність праці працівників цеху виросте на 2,37%. 

Висновки:  
В результаті впровадження заходів щодо підвищення ефективності 

діяльності підприємства очікується умовно-річна економія в розмірі 802 598,5 
грн. Також розрахований річний економічний ефект від впровадження 
заходів. Економічний ефект складе 757 598,5 грн. 

Застосування запропонованих заходів на підприємстві має на увазі 
створення гнучкої системи управління і виробництва, здатної до постійного 
вдосконалення, і буде сприяти зниженню втрат виробничих процесів, 
підвищення конкурентоспроможності підприємства і зростання 
продуктивності праці. 
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Рис. 1 - Структура міжфазного шару, що 
розділяє краплі рідини, при стабілізації 

твердими частинками 
а) - моношар; б) - бішар; в) - розгалужена сітка 

агрегатів НЧ 
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Про здатність тонкодисперсних часток стабілізувати емульсії і піни було 
відомо ще на початку XX століття. Проте інтенсивно вивчати дисперсні системи, 
стабілізовані частками, що названі на часть першого ученого С.У. Пікерінга, що 
описав їх у 1907 році, почали лише в останні 10-20 років . В якості стабілізуючих 
часток нині досліджуються частки діоксиду кремнію, графіту, частки металів, а 
також їх оксидів і гідроксидів, нерозчинні солі лужних і лужноземельних металів, 
тонкодисперсні глини і різні полімерні частки у вигляді порошків. Також в якості 
стабілізаторів емульсій використовують частки, модифіковані поверхнево-
активними речовинами і полімерами. 

В процесі стабілізації емульсій на краплях дисперсної фази утворюється 
шар часток, який може мати різну структуру. Тип структур, що утворюються, 
залежить від розміру і концентрації часток, їх фізико-хімічних параметрів. Є 
три можливі механізми стабілізації крапель емульсій твердими частками. 

Перший тип стабілізації емульсій полягає в утворенні на поверхні 
крапель дисперсної фази розрідженого шару часток (мал. 1 а). При цьому типі 
стабілізації протікає місткова флокуляція крапель з частково покритою 
наночастинками поверхнею (мал. 2) . Місткова флокуляція має місце тільки в 
тих системах, в яких крайовий кут змочування часток водною фазою θ < 90°  
(зазвичай від 30° до 70°). Щільний містковий моношар стабілізує а) б) в) у 
рідку плівку між краплями, 
таким чином, запобігаючи їх 
коалесценції, при цьому краплі 
поза областю контакту можуть 
бути ледве покриті частками. У 
роботі з патtнтами, що 
проводилась, повідомлялося про 
утворення стійких до 
коалесценції емульсій при 
заповненні поверхні крапель 
дисперсної фази наночастками 
целюлози всього на 29 %. 
Емульсій можуть бути стійкі до 
коалесценції і при нижчому 
покритті поверхні крапель 
частками. Наприклад, автори 
роботи, що наведено в посиланні 
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отримували стабільні емульсії при покритті 
поверхні крапель частками тільки на 5 %. 
Стійкість до коалесценції таких емульсій не 
може бути пояснена стеричною стабілізацією.  

Другий тип стабілізації здійснюється 
при утворенні на поверхні крапель щільно 
упакованого моношару з часток, що 
адсорбувалися. При коагуляції таких крапель в 
зоні контакту утворюється прошарок, бішар, 
що є утворений наночастинками, який 
перешкоджає коалесценції крапель (мал. 1 б).  

Третім типом стабілізації є утворення 
розгалуженої сітки з агрегатів часток в об'ємі дисперсійного середовища (мал. 
1 в). При цьому утворюється тривимірна сітка часток, що перешкоджає руху і 
як наслідок агрегації крапель дисперсної фази.  

 Характерною рисою емульсій, стабілізованих частками, є те, що вони 
часто характеризуються високою стійкістю до коалесценції та зворотної 
седиментації. У останнє десятиліття інтерес до емульсій Пікерінга зріс, 
оскільки ці дисперсні системи перспективні для застосування у 
фармацевтичній, косметичній, харчовій і інших областях промисловості. 

Висновки: 
1. Існує три типи механізму утворення емульсій, в яких тверді частинки 
виконують роль міжфазного стабілізатора.  

2. Тип структур, що утворюються, залежить від розміру і концентрації часток, 
їх фізико-хімічних параметрів. 

3. Важливою характеристикою при стабілізації систем є просторове 
розміщення часток на міжфазній поверхні. 

4. Емульсії Пікерінга широко застосовуються у фармацевтичній, косметичній, 
харчовій та інших областях промисловості. 
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Рис. 2 - Зображення краплин 
емульсії об’єднанні містком 

з твердих частинок 
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ПРИНЦИПИ ТА ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Магістрант С.А. Ходасенко 

Керівник - доц., канд. екон. наук С.О. Фаізова 
Національна металургійна академія України 

Інститут інтегрованих форм навчання 
м. Дніпро, Україна 

 
Загальне управління якістю здійснюється за допомогою системи 

управління якістю. У найбільш загальному вигляді під системою управління 
якістю продукції (послуг) слід розуміти сукупність заходів (економічних, 
технічних, технологічних, управлінських), спрямованих на забезпечення 
необхідного рівня якості продукції, шляхом ефективної організації усіх 
процесів, які задіяні в ході виробництва, збуті й подальшому обслуговуванні 
продукції, що виробляється. Структура системи управління якістю наведена 
на рис. 1.  

 
Рисунок 1 – Модель системи менеджменту якості, в основу якої 

покладено процес 
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Визначення ефективності управління якістю має ґрунтуватися на 

принципах, що враховують пріоритетні загальні цінності та адаптовані до 
умов ринкових відносин. Згідно з таким підходом розглянута проблема може 
вирішуватися на основі певних принципів [1; 2]: 

– принцип пріоритетності соціальних та екологічних ефектів, який 
означає, що при оцінці ефективності управління якістю необхідно 
враховувати в першу чергу соціальні та екологічні ефекти з одночасною їх 
перевіркою за критеріями безпеки і екологічності; 

– принцип комплексного підходу, що визначає необхідність врахування 
при визначенні ефективності всіх можливих витрат і ресурсів при управлінні 
якістю, а також всі результати (наслідки) створення і використання продукції 
та послуг (результатів діяльності підприємства) на всіх стадіях їх життєвого 
циклу і рівнях управління. Реалізація принципу комплексного підходу при 
визначенні ефективності системного управління якістю вимагає розгляду 
всього складу підсистем системи управління підприємством в цілому і 
комплексу компонентів зовнішнього середовища; 

– принцип забезпечення мінімального впливу неповноти і 
недостовірності наявної інформації, що означає зниження до можливого 
мінімуму негативного її впливу на прийняття рішення з управління якістю та 
результати діяльності всієї соціально-економічної системи; 

– принцип порівнянності результатів, що означає необхідність 
забезпечення порівнянності досягнень соціальних, екологічних і економічних 
ефектів за рахунок функціонування системи управління якістю за такими 
ознаками: соціальних наслідків; екологічних наслідків; обсягами задоволення 
потреб розробників і виробників (продавців) продукції; обсягами і діапазоном 
(взаємозамінності) задоволення потреб споживачів продукції; визнання і 
авторитетності сертифікатів на системи управління якістю і продукцію; 
невизначеності та ризиків, пов'язаних з отриманням ефектів. Оцінка 
ефективності управління якістю повинна визначатися зіставленням даних з 
урахуванням прийнятих і реалізованих заходів і без них; 

– принцип обов'язкового обліку і аналізу витрат на забезпечення та 
управління якістю. Без реалізації даного принципу практично неможливо 
визначити економічну ефективність управління якістю. Основні положення 
проведення обліку та аналізу витрат на якість на підприємстві доцільно 
регламентувати, наприклад, у методичній інструкції «Облік і аналіз витрат на 
якість на підприємстві». 

Функціонування системи управління якістю створює різноманітні 
джерела ефектів, що визначають ефективність цієї системи. Кожен з ефектів 
може носити реальний або потенційний характер. Реальними, як правило, є 
економічні види ефектів. Економічний ефект розроблення і впровадження 
будь-яких заходів щодо поліпшення якості управління (по суті нововведень і 
інновацій) може бути потенційним або фактичним (реальним, комерційними). 
Науково-технічний, соціальний та екологічний ефекти можуть мати форму, як 
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правило, тільки потенційного економічного ефекту. По суті, якщо брати до 
уваги тільки кінцеві результати впровадження заходів з поліпшення системи 
управління якістю, то будь-який результат можна оцінити у вартісному 
вираженні. 

Критеріями кінцевої оцінки тут є: час отримання фактичного 
економічного ефекту і ступінь невизначеності його отримання. 

Серед усіх видів ефектів можна виділити найбільш типові. Так, 
джерелами соціальних ефектів при проведенні робіт з підвищення рівня та 
вдосконалення управління якістю можуть бути: підвищення якості прийняття 
управлінських рішень щодо якості та їх реалізації; підвищення оперативності 
управлінського апарату в питаннях покращання якості; підвищення 
кваліфікації управлінського і виробничого персоналу; підвищення безпеки 
продукції, послуг і робіт; поліпшення умов та організації праці (вплив на 
зміну умов праці працівників може бути оцінений санітарно-гігієнічними та 
психо-фізіологічними показниками, але не виключається також оцінка, яка 
вимірюється в натуральному або у вартісному виразі); підвищення безпеки 
праці; підвищення ступеню безпеки працівників; приріст доходів працівників; 
скорочення робочого часу персоналу; підвищення ступеню задоволення 
фізіологічних потреб працівників (наприклад, у підвищенні надійності 
забезпечення теплом, електроенергією, продуктами харчування тощо); 
підвищення ступеню задоволення соціальних і духовних потреб; поліпшення 
житлових і культурно-побутових умов працівників, включаючи поліпшення 
умов і можливостей відпочинку; поліпшення структури управлінського і 
виробничого персоналу (може оцінюватися показниками зміни численності 
працівників з важкою фізичною і шкідливою для здоров'я працею, збільшення 
частки працівників з вищою або середньою спеціальною освітою; 
співробітників, які підлягають навчанню, перепідготовку, що вимагають 
підвищення кваліфікації). 

Джерелами екологічних ефектів за рахунок поліпшення управління 
якістю можуть бути: зменшення забруднення навколишнього середовища, 
зменшення штрафів за порушення екологічних вимог; підвищення 
екологічного рівня продукції, що випускається, і послуг, що надаються; 
зниження відходів виробництва; підвищення екологічності і ергономічності 
виробництва; поліпшення ергономічності (зниження рівнів шуму, вібрації) 
товарів, що випускаються. 

Науково-технічні ефекти за результатами поліпшеного управління 
якістю проявляються в: кількості зареєстрованих авторських свідоцтв; 
збільшенні питомої ваги нових інформаційних технологій; збільшенні 
питомої ваги нових прогресивних технологічних процесів; підвищенні 
коефіцієнта автоматизації виробництва; підвищенні організаційного рівня 
виробництва і праці; підвищенні конкурентоспроможності підприємства та 
його продукції тощо. 

Економічними ефектами більш досконалого управління якості можуть 
бути: зниження витрат на управління; прибуток від ліцензійної 
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діяльності;прибуток від впровадження винаходів, патентів, ноу-хау; приріст 
обсягу продажів; скорочення терміну окупності інвестицій; поліпшення 
використання ресурсів: зростання продуктивності праці; підвищення 
фондовіддачі; прискорення оборотності оборотних коштів; зниження 
виробничих витрат на виправлення дефектів продукції, що виготовляється; 
зменшення втрат від кінцевого браку готової продукції; зниження вартості 
контролю продукції; зниження трудомісткості виробничих процесів; 
запобігання надходження у виробничий процес недоброякісної сировини і 
матеріалів; зменшення витрат на усунення дефектів з рекламацій (претензіям) 
споживачів; зменшення суми штрафів за поставку недоброякісної продукції і 
виплат з рекламацій; зменшення витрат на гарантійне обслуговування та 
ремонт; зменшення шкоди за порушення контрактів; підвищення прибутку за 
рахунок поліпшення асортименту виготовлення продукції; підвищення 
прибутку за рахунок продажу споживачам продукції підвищеної якості (при 
незмінності собівартості) тощо [3]. 

Отже, поліпшення діяльності в галузі управління якістю може 
оцінюватися на основі: соціальної ефективності та економічної, комерційної 
ефективності. Взагалі, можливо виділити наступні ситуаційні підходи до 
оцінки якості управління:  

– цільовий підхід (критерій оцінки – ступень досягнення цілей);  
– ресурсний підхід (критерій – вміння придбати цінні ресурси та 

управляти ними);  
– підхід щодо внутрішніх процесів (оцінка з позиції якості 

внутрішнього середовища підприємства та організації процесів);  
– підхід з позицій інтересів акціонерів, або зацікавлених сторін (коли 

якість оцінюється для кожної із зацікавлених сторін). Але застосування цих 
підходів, кожного окремо, не дає системної оцінки якості управління.  

Висновки: Системна оцінка передбачає, з одного боку 
багатоаспектність та багатокритеріальність, а з іншого – ієрархічність. Вона 
базується на баченні соціально-економічної системи будь якого рівня як з 
точки зору її внутрішньої складової – внутрішніх можливостей, так і з точки 
зору результативності системи для усіх зацікавлених сторін; як з точки зору 
поточного стану системи, так і перспектив її розвитку.. 
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НА ПІДПРИЄМСТВІ 
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Національна металургійна академія України, м. Дніпро, Україна 
 

Сьогодні все більше уваги з боку вчених звернено до нематеріальних 
активів розвитку організацій, серед яких важливе місце посідає організаційна 
культура. Вважається, що без неї неможливе впровадження нових технологій, 
ідей, ініціатив і збереження унікальності організації в глобальному 
ринковому просторі. У результаті знання особливостей організаційної 
культури компанії дозволяє оцінити ступінь стабільності організації, її 
конкурентоспроможність, передбачати можливі напрями управлінських 
рішень, а також можливість досягнення запланованих результатів. Усе це 
обумовлює необхідність вивчення сутності та основних характеристик 
організаційної культури в умовах глобалізації сучасних соціально- 
економічних та соціокультурних процесів у суспільстві. 

У сучасному менеджменті в цілому відбувається перенесення акценту з 
управління технологією роботи на технологію управління людськими 
ресурсами компанії. Таке переакцентування обумовлено об'єктивними 
причинами: для кожної організації за рахунок процесів глобалізації 
загальнодоступними стають найсучасніші технології діяльності, включаючи 
новітні інформаційні технології, а також міжнародний ринок праці та 
технології управління людськими ресурсами. 

Проблеми розвитку й ролі організаційної культури, в тому числі в 
міжнародних компаніях, завжди привертали увагу дослідників. Вивчення 
організаційної культури в зарубіжній науці представлено в роботах таких 
учених, як Т. Діл, Д. Додсон, К. Камерон, А. Кеннеді, Р. Куінн, Ч. Хенді, Е. 
Шейн. Питання оцінки впливу національних особливостей на організацію 
культури та управління полікультурними організаціями розглядаються Дж. 
Дистефано, Г. Лейном, Р. Льюісом, Ф. Тромпенаарсом, Ч. Хамптед-Тернером, 
К. Хайяши, Г. Хофстеде та ін. Помітним явищем для теорії організаційної 
культури в другій половині ХХ століття стали дослідження М. Лапіна, В. 
Подмаркова, О. Шкаратана, Ю. Волкова, Т. Заславської та ін. Заслуговують 
на особливу увагу публікації A. Пригожина, в яких дається системний аналіз 
організаційно-управлінських, соціальних та культурних аспектів діяльності 
організації. Сучасні вітчизняні вчені: В. Болотова, С. Гайдученко, Д. 
Захарчин, Н. Зубарєва, В. Полторак, B. Співак, Я. Слабко, О. Стахів, І. 
Чернявська розглядають організаційну культуру як важливий важіль 
управління. Інтерес представляють роботи вчених, в яких пропонуються різні 
інтерпретації організаційної культури. До них відносяться роботи О. Вихідця, 
І. Грошева, М. Дмитренко, Н. Завадської, С. Заржевського, Т. Кабатченко, Л. 
Карамушки, С. Ліпатова, Б. Мільнера, Е. Молл, Т. Соломандіной, С. Щербини 
та ін.  
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Удосконалення культури організації - комплексне завдання, яке 
вирішується під впливом чинників довкілля організації: технічні, політичні, 
культурні, економічні, організаційні. У вирішенні цього завдання потрібно 
брати участь не тільки співробітникам компанії за допомогою своїх сил і 
засобів, а й великої кількості компаній різного управлінського рівня, 
застосовуючи відповідні трудові, матеріальні, технічні та інші ресурси. 

Говорячи про організаційну культуру як об'єкт наукового осмислення, 
слід сказати, що в науковий обіг термін «організаційна культура» був 
уведений американським соціологом Т. Парсонсом у 1956 р. Організація, що 
розглядається як система, за Т. Парсонсом, являє собою усталений комплекс 
повторюваних і взаємозалежних соціальних дій. Система в цілому та її 
елементи виконують функції, що обумовлені цільовим аспектом системи та її 
структурою. Т. Парсонс виділяє чотири підсистеми в загальній системі 
соціальної дії: біологічний  організм, система особистості, соціальна 
система, система культури. Елементи системи соціальної дії утворюють 
ієрархію, в якій підсистема культури займає домінуючу позицію, оскільки 
цінності та соціальні норми суспільства управляють діями його членів і тим 
самим забезпечують можливість спільного соціального життя. Підсистема 
культури виконує, таким чином, нормативну функцію [1].  

При цьому відзначимо, що до початку 1980-х рр. учені не приділяли 
значної уваги концепції організаційної культури. Активізація вивчення 
даного явища була викликана еволюційним розвитком управління 
персоналом, пов'язана з необхідністю підвищення ефективності праці в нових 
умовах. Тому поняття «організаційна культура» активно входить в науковий 
обіг лише на початку 70-х років ХХ століття.  

Проведений аналіз дозволив виявити, що існують дуже вузькі (до яких 
можна віднести розуміння організаційної культури як переконань, норм 
поведінки, установок і цінностей, які є неписаними правилами, що 
визначають, як повинні працювати й поводити себе люди в даній організації) 
й дуже широкі інтерпретації того, що являє собою культура організації 
(організаційна культура як шаблонний унікальний напрям думок, відчуттів і 
реакцій, що властиві організації та її внутрішнім підрозділам).  

Більшість авторів сходиться на тому, що культура організації являє 
собою складну композицію важливих припущень (що часто не піддаються 
формулюванню), які бездоказово приймаються і поділяються членами групи 
або організації [2].  

Процес формування організаційної культури пов'язаний із 
установленням певного типу відносин між членами організації, 
знаходженням способів спільної роботи. В цьому процесі відбувається 
формування цінностей, традицій, установлюються норми й правила 
поведінки, ритуали, системи комунікацій, мова спілкування, системи 
мотивації, тобто формується бажана поведінка працівників усередині 
організації. У кожній організації ці процеси мають свою специфіку, що 
визначає необхідність аналізу факторів, що впливають на ці процеси. Знання 
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цих факторів дозволяє, як доводять учені [3], ефективно управляти 
організаційною культурою.  

У ході дипломного дослідження була проаналізована організаційна 
культура підприємства - ТОВ «АМТ- Логістика». 

В ТОВ «АМТ- Логістика» домінує авторитарна організаційна культура. 
Її доповнює культура, орієнтована на людину. У незначній мірі присутня 
організаційна культура, орієнтована на завдання, а також бюрократична 
організаційна культура. 

В ТОВ «АМТ- Логістика» переважає організаційна культура 
конкуренції і клану. Це означає, що організація в довгостроковій перспективі 
зосереджена на зовнішніх факторах, потреби в стабільності і керованості 
(контролі), орієнтована на результати. Люди орієнтовані на конкретні 
персональні цілі. Успіх визначається в термінах завоювання частки ринку.  

Стиль організації - жорстка конкуренція. Але, при цьому не 
залишаються без уваги і внутрішні проблеми. Присутні гнучкість, турбота 
про людей і чутливість до замовника. Цілісність організації підтримується 
лояльністю або традиціями. Заохочується командна робота, співучасть і 
одностайність. Успіх визначається в термінах турботи про людях і чуйності 
до споживача. 

Таким чином, в організації присутня здорова конкуренція за робоче 
місце і кращі результати праці, але за умови створення психологічно 
комфортної атмосфери в колективі. 

Актуальність проведення аналізу та вдосконалення організаційної 
культури полягає в тому, що організаційна культура є потужним стратегічним 
інструментом, що дозволяє працівнику комфортно існувати в робочому 
середовищі, засвоюючи норми і цінності компанії. 

Суть дослідження полягала в розробці проекту щодо вдосконалення 
організаційної культури, застосування якого сприятиме підвищенню 
залученості і прихильності працівників до компанії а, відповідно, 
підвищенню продуктивності праці. 

Мета розроблених заходів: підвищення продуктивності праці і 
підвищення ефективності діяльності в ТОВ «АМТ- Логістика» шляхом 
вдосконалення організаційної культури компанії. 

Плинність персоналу розмиває організаційну культуру підприємства, в 
зв'язку з чим співробітники офісу більшою мірою обізнані про організаційну 
культуру компанії і відчувають свою належність до неї, ніж виробничий 
персонал. Лояльність персоналу компанії залишається на середньому рівні, 
що позначається на мотивації і благонадійності персоналу в цілому. У 
перспективі при такому зростанні плинності персоналу можна прогнозувати 
зниження ефективності роботи, подальше збільшення показників шлюбу, 
зростання рекламацій з боку клієнтів і, як наслідок, значні економічні втрати. 

Даний факт говорить про необхідність вдосконалення існуючої 
організаційної культури. Для приведення організаційної культури у 
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відповідність зі стратегічними цілями компанії заводу створено проект з 
удосконалення організаційної культури. 

Нами були розписаний календарний план заходів, що складається з 2 
етапів: розробка та реалізація проекту. Етап розробки розрахований на 4 
місяці, етап реалізації розрахований на 1 рік. Загальний час проекту становить 
1 рік і 4 місяці. Нами був розрахований бюджет проекту, який в сумі склав 
1100327 грн. 

Висновки: 
Таким чином, можна говорити, що впровадження проекту 

вдосконалення організаційної культури ТОВ «АМТ-Логістика» він підвищить 
рівень залученості персоналу і задоволеність трудового колективу.  
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академії державного управління  

при Президентові України, м. Харків, Україна 
 

Висвітленню основних аспектів та проблем розвитку малого бізнесу як 
важливого чинника економічного зростання країни присвячено багато 
публікацій, зокрема О. Амоші, Л. Антонюка, Ю. Бажала, З. Варналія, 
В. Гейця, В. Колота, К. Мазура, В. Ляшенко, М. Пивоварова, І. Чернявського 
та ін. 

Досвід багатьох європейських країн свідчить, що ефективність 
функціонування економіки залежить від пропорційного розвитку малого, 
середнього та великого бізнесу, які органічно доповнюють один одного. При 
цьому великі організаційно-господарські структури надають їй стабільності, 
керованості, можливості великомасштабної реалізації науково-технічних 
інновацій. Малий бізнес виступає провідним сектором ринкової економіки, 
який в умовах обмеженості фінансових ресурсів не потребує великих 



Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
18 грудня 2019 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 464

стартових інвестицій та забезпечує зростання валового внутрішнього 
продукту, створюючи додаткові робочі місця, сприяючи розвитку 
конкуренції, як наслідок насичує ринок товарами та послугами та активізує 
споживчий попит. 

Відповідно до пункту 3 Ст. 55 Господарського кодексу України, суб’єктами 
малого підприємництва вважаються фізичні особи, зареєстровані в 
установленому законом порядку як фізичні особи – підприємці, та юридичні 
особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та 
форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період 
(календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності 
не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за 
середньорічним курсом Національного банку України [1]. 

За даними Державної служби статистики України малий бізнес 
впродовж останніх років набуває все більшого розвитку та складає 95,5% 
загальної кількості суб’єктів господарювання (таблиця 1). 

 

Таблиця 1 – Кількість суб’єктів господарювання в Україні  
в 2015 – 2018 рр.  

Рік Усього1, од. Великі, од. 
(%) 

Середні, од. 
(%) 

Малі, од. 
(%) 

2015 343440 343 (0,1) 15112 (4,4) 327985 (95,5)
2016 306369 306 (0,1) 15012 (4,9) 291051 (95,0)
2017 338256 338 (0,1) 14884 (4,4) 323034 (95,5)
2018 355871 356 (0,1) 15658(4,4)  339857 (95,5)

1 – Без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ 
 

Аналіз розподілу підприємств за видами економічної діяльності 
показує, що великі підприємства максимально представлені в промисловості 
(0,5 % від загальної кількості підприємств, представлених в промисловості), а 
також у транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській 
діяльності – 0,1 %; оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних 
засобів і мотоциклів – 0,2 %. Всі інші галузі охоплює середній (не більше 
10 %) та малий бізнес (більш 90 %, крім промисловості – 88,7 % й охорони 
здоров’я та надання соціальної допомоги – 81,3 %) [4]. 

Кількість зайнятих працівників на великих підприємствах майже 
дорівнює кількості зайнятих на малих і складає 27 % (таблиця 2). 

 

Таблиця 2 – Кількість зайнятих працівників на великих, середніх та малих 
підприємствах в Україні в 2015 – 2018 рр.  

Рік Усього1,  
тис. осіб 

Великі, тис. 
осіб (%) 

Середні, тис. 
осіб (%) 

Малі, тис. 
осіб (%) 

2015 5889,7 1708,0 (29,0) 2603,2 (44,2) 1578,5 (26,8) 
2016 5801,1 1589,5 (27,4) 2622,1 (45,2) 1589,5 (27,4) 
2017 5812,9 1563,7 (26,9) 2592,6 (44,6) 1656,6 (28,5) 
2018 5899,3 1575,1 (26,7) 2713,7 (46,0) 1610,5 (27,3) 

1 – Без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ 
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За видами економічної діяльності найбільша кількість зайнятих (у % по 
галузі) в малому бізнесі спостерігається в сферах операцій з нерухомим 
майном – 75,1 %, освіти – 63,4 % та будівництва – 56,4 %. 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) складав у 2018 р. 
9054836,9 млн. грн., з них 38,8 % припадало на великі підприємства, 42,1 % – 
на середні і 19,1 % – на малі, тобто малий і середній бізнес забезпечує 
виробництво більше, ніж 60 % продукції (товарів, послуг) [4]. 

Отже, малий бізнес відіграє важливу роль в економічному зростанні 
країни та вирішенні соціальних проблем суспільства. 

На жаль, в Україні крім позитивних чинників, що сприяють розвитку 
малого підприємництва, є й негативні. Складність розвитку малого бізнесу в 
сучасних умовах обумовлюється недосконалим законодавством, що постійно 
змінюється, високим податковим тиском, корупційними проявами. Є 
труднощі з придбанням необхідного обладнання, недостатньо розвинений 
ринок збуту продукції, незахищеними є й працівники цих підприємств тощо. 
Однак ключовим як науковці, так і практики називають недостатність 
фінансових ресурсів. 

В рамках проекту Unlimit Ukraine, створеного на базі Європейської 
Бізнес Асоціації, з 2017 р. проводяться дослідження настроїв малого бізнесу в 
Україні. Мета цього дослідження – співпраця з малим і мікробізнесом та 
аналіз точок зростання, які сприятимуть його розвитку. Проект надає 
комплексну підтримку для малого та мікробізнесу через освітні заходи і 
консультації, участь у спецпроектах, діагностику проблем бізнесу й 
обговорення актуальних для нього питань [3].  

У 2018 р. Індекс настроїв малого бізнесу за результатами опитування 
склав 2,7 (із 5 можливих), у 2017 р. – 3,2. Незадоволені станом справ у бізнесі 
38,4 % проти 31,6 % задоволених. За І півріччя 2019 р. – 44,4 % 
незадоволених проти 30,1 % задоволених. 

До основних перешкод, що стоять на заваді розвитку малого бізнесу, 
підприємці відносять:  

1) рівень податкового навантаження (56 % опитаних); 
2) високий рівень корупції (52 %); 
3) війна на Сході України (47 %); 
4) рівень інфляції (43 %); 
5) відсутність кваліфікованих кадрів (38 %); 
6) жорстка конкуренція (30 %); 
7) складність адміністрування податків (27 %); 
8) незахищеність зі сторони судової системи (27 %); 
9) тиски зі сторони контролюючих органів (21 %). 
Згідно опитувань в рамках проекту Unlimit Ukraine, 26 % опитаних 

підприємців змінили б рівень податкового навантаження на бізнес, 10 % 
покращили б доступність кредитування, 9 % – державну підтримку 
бізнесу [3]. 
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Висновки 
Малий бізнес є найбільш численним, а тому і найбільш поширеним сектором 

економіки України. Він забезпечує зростання валового внутрішнього продукту, 
сприяє створенню додаткових робочих місць, вирішенню проблеми зайнятості, 
особливо в кризових регіонах, де спостерігається високий рівень структурного 
безробіття; насичує ринок товарами і послугами. 

До основних перешкод розвитку малого бізнесу слід віднести високий рівень 
податкового навантаження; невигідні умови кредитування; обмеженість доступу до 
фінансового ресурсу; недостатню державну підтримку бізнесу. Заважають малому 
бізнесу також високий рівень корупції, тиски зі сторони контролюючих органів, 
відсутність кваліфікованих кадрів, жорстка конкуренція та ін. 

Усунення зазначених перешкод слід розглядати як основні напрями на 
шляху розвитку підприємництва в Україні; формування середнього класу. 
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До 1990-х років XX століття рекламодавці не розглядали Інтернет як 
важливу рекламну платформу. Однак деякі властивості інтернету сприяли 
швидкому розвитку маркетингових комунікацій і на сьогоднішній день 
інтернет-реклама є найбільш популярним аспектом маркетингу. 

Практично кожна компанія намагається використовувати даний канал 
просування, так як в даний момент, інтернет має багато потенційних 
споживачів для будь-якої галузі економіки. Інтернет-комунікації є новітнім 
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атрибутом взаємодії людей в умовах інформатизації суспільства та важливим 
чинником функціонування всіх його підсистем. Сучасний світ переживає 
комунікаційну революцію, в основу якої покладено розповсюдження 
Інтернет-комунікацій. Саме тому ця тема є дуже актуальною в наш час. 

Вибір області дослідження і, отже, теми роботи в більшій мірі залежить від 
того, що інтернет в Україні активно розвивається, а вміння і знанням різних 
маркетингових аспектів в мережі, серед яких є і інтернет-реклама, здатне 
допомогти малому і середньому бізнесу на будь-яких етапах його життя. 

Дослідженням просування в інтернет-середовищі займалися М.Ф. 
Рижанков, Д. Райт, А.М. Темічев. Практичні інструменти в інтернет- 
маркетингу описали Д. Хуба, Д. Кокрум, М.В. Акуліч, А. Яковлєв. 
Проблемами комунікаційної політики та інтернет-реклами займався С. 
Новицький, А. Парабелум, Л. Ладоніна, Д.А. Шахов та ін. 

Білл Гейтс вважає, що найближчим часом на ринку залишаться лише 
два типи компаній: хто є в інтернеті, і ті, хто вийшов з бізнесу [1]. 

Сучасний рівень інформатизації суспільства з усією очевидністю 
встановлює нові принципи ведення бізнесу. Дана обставина актуально для 
діяльності всіх підприємницьких структур, оскільки запорука 
конкурентоспроможності рекламної діяльності в інтернет-середовищі є, 
впровадження інноваційних форм реклами. 

Всі напрямки інтернет-реклами мають величезний вплив в розвитку 
компанії. За допомогою реклами формується певний імідж компанії, в основу 
якого лягає певний образ і характеристики, а також допомагає закласти 
основу щодо майбутнього споживача. 

Важливою перевагою використання інтернет-середовища є можливість 
вибору різноманітних інструментів і наявність нових технологій для роботи з 
інформацією, що визначає ряд особливостей реклами в інтернет-середовищі 
[2]: інтернет-реклама має найбільше охоплення аудиторії, в порівнянні з 
різними видами реклами; інтернет-реклама заснована на відносно невеликому 
числі каналів, які об'єднуються для створення максимально цільового 
споживача; таргетованість і можливість диференціації цільової аудиторії; за 
допомогою можливостей таргетингу, при пошуку інформації в пошукових 
системах або при перегляді тематично відповідних сторінок забезпечується 
вибір можливо-потенційних споживачів і обмежується показ реклами для 
незацікавлених користувачів; інтернет-реклама піддається абсолютно 
точному аналізу. її результати завжди легко визначаються, обчислюються і 
навіть монетизуються. завдяки цьому рекламної в інтернеті просто управляти, 
тобто перетворювати загальні абстрактні завдання (збільшення продажів, 
створення сайту) в конкретні вимірні (підвищити середній чек за певний 
період і збільшити кількість клієнтів); інтернет-реклама забезпечує швидку 
зворотний зв'язок від споживачів до самої компанії. Таким чином, ідея нового 
товару перевіряється без великих витрат, визначаються очікування 
потенційних клієнтів від експонованих товарів, вироблених компанією, і 
паралельно оцінюється позиції конкуруючих компаній на ринку даної 
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продукції; можливість швидкого переходу від реклами до ланцюжку "клієнт-
компанія-покупка"; також, як і на традиційних ЗМІ, більш популярні і 
відвідувані сторінки в інтернеті, здійснюють рекламу послуг за певну плату, 
пропорційно рівна відвідуваності сайту. 

Метою клієнтоорієнтованого управління компанією є підвищення 
прибутковості, рентабельності за рахунок збільшення періоду лояльності 
покупців шляхом індивідуального підходу до кожного з них.  

Система управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) - допомагає 
інтегрувати і максимально використовувати всілякі джерела даних і 
потенційних клієнтів, а також проводити аналіз для розробки найбільш 
ефективних маркетингових стратегій, продажів і обслуговування клієнтів [3]. 
CRM лежить в основі будь-якої рекламної компанії. Саме завдяки 
клієнтоорієнтованості тобто орієнтації на задоволення вимог клієнтів, - від 
вимог до сервісу до необхідності в додаткових супутніх послугах і товарах, 
досягається максимальна ефективність інтернет-реклами. 

Система управління взаємовідносинами з клієнтами базується на 
основних передових інформаційних технологіях, завдяки яким компанії 
збирають докладні дані про своїх клієнтів і використовує їх в інтересах 
бізнесу шляхом побудови взаємовигідного співробітництва. 

Принципи системи управління взаємовідносинами з клієнтами лежать в 
основі управління рекламної кампанії в інтернет-середовищі. В результаті 
дослідження автором було уточнено визначення системи управління 
рекламної кампанії в інтернет-середовищі як вплив суб'єкта управління на 
процес комунікації, що забезпечує доведення рекламного повідомлення до 
цільової аудиторії, спрямоване на охоплення, залучення та утримання 
клієнтів компанії шляхом розробки і реалізації медіа плану, який передбачає 
оптимальне поєднання видів інтернет реклами та її носіїв [4]. 

Рекламний вплив, забезпечує отримання прибутку рекламодавцю, 
контролюючи поведінку споживача і задовольняючи його потреби. Тоді 
основними цілями рекламної діяльності є: бізнес-цілі, маркетингові цілі, 
комунікаційні цілі і медіа-цілі. 

Управління рекламною діяльністю в інтернет-середовищі полягає:  
досягнення цілей рекламних компаній шляхом пошуку оптимальних 
комбінацій основних і допоміжних видів інтернет реклами за рахунок 
отримання додаткового синергічного ефекту; розробка рекламних компаній, 
що використовують різні носії реклами, які не будуть суперечити одна одній і 
координуватимуть між собою, формуючи єдиний сприятливий імідж 
компанії.  Розроблена система управління дозволить збільшити охоплення 
цільової аудиторії, збільшити вплив рекламної компанії на потенційних 
споживачів, формування іміджу компанії і підвищити відповідальність 
співробітників. 

В ході дослідження та співробітництва з ТОВ «ТАКО», що є 
замовником, було проаналізовано сайт кампанії, рекламних майданчиків, 
виду реклами і всієї рекламної кампанії. 
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Аналіз по сайту показав, що щорічно охоплення відвідувачів сайту 
збільшується, завдяки цьому виріс обсяг продажів. Еластичність попиту сайту 
склав 1,04, що є позитивною тенденцією. Оцінка сайту на підставі метрик 
Yandex і Google, виявив невеликий недолік за релевантними сторінками і 
малій кількості зворотних посилань. 

Аналіз рекламних майданчиків виявив, що найбільш ефективний 
майданчик є Avito, так як вона мала найбільш зацікавлені показники, такі як 
середня глибина, відсоток бачили більше 1 сторінки, середня частота показу і 
середня вартість відвідувача, ніж чим Google і Yandex. 

За аналізом виду реклами було виявлено, що найбільш вигідна реклама 
для компанії - це pop-up і pop-under тому вона має найменшу середню 
вартість 1 кліка і найбільший відсоток кликабельности рівний 0,15. 

Основними проблемами рекламної кампанії є мала кількість 
відвідувачів 75,8%; невеликий відсоток конверсії «відвідувач-клієнт», тобто 
перетворення відвідувачів у клієнтів 47,7%; маленька зацікавленість 32,5% 
(число кліків, CTR і частота кліка). 

Представлено заходи щодо вибору найбільш ефективного майданчика 
для розміщення інтернет реклами, що дозволяє скоротити зайві витрати на 
рекламну кампанію ТОВ «ТАКО» і збільшити кількість залучених 
відвідувачів вдвічі  

Виходячи з проведеного аналізу та всіх висновків, були виявлені 
проблеми управління просуванням на підприємстві ТОВ «ТАКО», 
пропонується наступне проектний захід: введення посади «SEO-спеціаліст» 
для повноцінної оцінки ефективності рекламних і маркетингових стратегій 
компанії. 

SEO-спеціаліст - це фахівець, в обов'язки якого входить просування 
сайту через рекламні майданчики, а також його оптимізація під запити 
пошукових систем. Завдяки введенню «SEO- фахівця» приріст виручки склав 
329550 грн. 

Висновки:  
Проведена оцінка основних економічних показників ефективності, 

після впровадження посади SEO-фахівця. У 2020 році, кількість клієнтів 
зросла в порівнянні з 2018 роком склала 186 осіб, завдяки даній тенденції 
зросла середня прибутковість на 1 замовника на 244,62 грн.  

Валова маржа на 2020 рік склала 7428,71 грн.  
Завдяки введенню «SEO- фахівця» приріст виручки склав 329550 грн. 

Таким чином, введення посади SEO-фахівця дозволить отримати компанії 
істотний економічний ефект. 
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Розробка заходів щодо підвищення конкурнтоспроможності підприємства 
базується на оцінці відповідних факторів. Факторами конкурентоспроможності є ті чи 
інші причини (суттєві обставини), що частково впливають на рівень та характер 
конкурентоспроможності підприємства, або ж повністю визначають його [1, с. 331]. 
Більшість дослідників поділяють фактори конкурентоспромож-ності за джерелами їх 
походження на внутрішні та зовнішні [1, с.32; 2, с.52-54], що показано на рис. 1. 

Треба зазначити, що фактори конкурентоспроможності підприємства діють не 
ізольовано, кожен сам по собі, а системно, що посилює наслідки впливу кожного 
окремого фактора. Поява та інтенсивність прояву внутрішніх факторів безпосередньо 
залежить від діяльності підприємства, стану його ресурсної бази, характеру організації 
системи стратегічного управління, системи загального менеджменту тощо. Тобто ці 
фактори характеризують умови внутрішнього середовища підприємства і, з точки 
зору його конкурентоспроможності, характеризують можливість та ефективність 
адаптації підприємства до умов зовнішнього середовища. Саме ця група факторів є 
найбільш значущою для забезпечення стійких конкурентних позицій підприємства, 
оскільки вони є об’єктом активного впливу з боку самого підприємства. Треба 
зазначити, що ці фактори мають виражений галузевий характер та є спільними 
орієнтирами для всіх підприємств певної галузі.  

Виникнення та інтенсивність прояву зовнішніх факторів не залежить від 
діяльності підприємства і обумовлюється станом зовнішнього середовища. Фактори 
зовнішнього середовища є вкрай неоднорідними за джерелами свого походження, 
оскільки виступають проявом систем різного рівня і поділяються, у свою чергу, 
принаймні на три групи:  
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Рисунок 1 – Класифікація факторів конкурентоспроможності  
 

– галузеві (механізми внутрішньогалузевого регулювання, методи та 
рівень внутрішньогалузевої конкуренції, стан попиту);  

– макроекономічні (загальногосподарська кон’юнктура національної 
економіки, стан та динаміка платоспроможного попиту, механізми 
державного регулювання економіки, наявність та рівень розвитку ринкової 
інфраструктури);  

– фактори світової економіки (кон’юнктура світових ринків, 
міжнародний поділ праці, динаміка валютних курсів, міжнародні угоди у 
сфері зовнішньої торгівлі).  

Отже, підприємству доцільно зосередитися на внутрішніх факторах 
конкурентоспроможності, на які воно має безпосередній вплив; але поряд з 
цим, з метою подальшої розробки ефективних стратегій підвищення 
конкурентоспроможності, необхідно також правильно ідентифікувати існуючі 
зовнішні фактори та визначити шляхи вчасного реагування на результати 
їхнього впливу на поточний рівень конкурентоспроможності підприємства 
(тобто зайняти попереджальну, вичікувальну або оборонну позицію).  

Аналіз факторів конкурентоспроможності вітчизняного металургійного 
виробництва доводить до висновку, що його експортна орієнтація в умовах 
світової глобалізації, жорсткої конкуренції, що набуває глобального характеру, 

ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ  ЗОВНІШНІ ФАКТОРИ 

Рівень конкурентоспроможності держави.  
Рівень конкурентоспроможності регіону.  
Рівень конкурентоспроможності галузі.  
Державна підтримка бізнесу в державі та 
регіонах.  
Правове регулювання функціонування 
економіки держави та регіонів. Відкритість 
ринків.  
Національна система стандартизації і 
сертифікації.  
Державна підтримка науки та інноваційної 
діяльності.  
Якість інформаційного забезпечення 
управління на всіх рівнях ієрархії. Рівень 
інтеграції усередині держави та в межах 
світової спільноти: 
 – податкові ставки в державі та регіонах;  
– відсоткові ставки в державі та регіонах;  
– наявність доступних та дешевих 
природних ресурсів;  
– система підготовки та перепідготовки 
управлінських кадрів у державі;  
– кліматичні умови та географічне 
положення держави чи регіону;  
– рівень конкуренції в усіх сферах 
діяльності в державі  

Структурні (виробнича та організаційна 
структура підприємства, місія підприємства, 
спеціалізація та концентрація виробництва, 
рівень уніфікації та стандартизації продукції, 
облік та регулювання виробничих процесів, 
персонал).  
Ресурсні (постачальники, доступність якісної 
дешевої сировини та оптимізація ефективності 
її використання).  
Технічні (патенти на товар і технології, 
обладнання, якість виробництва). Управлінські 
(менеджери, організація своєчасного 
постачання сировини, матеріалів та 
комплектуючих; формування діючих систем 
менеджменту та управління якістю на 
підприємстві).  
Ринкові (доступ до ринку ресурсів і технологій, 
значна частка ринку, ексклюзивність товарів 
підприємства, ексклюзивність каналів 
розподілу і реклами; ефективна система збуту 
та післяпродажного обслуговування, 
прогнозування політики ціноутворення та 
ринкової інфраструктури).  
Ефективність функціонування підприємства 
(показники прибутковості, інтенсивність 
використання капіталу, фінансова стійкість 
функціонування підприємства)  
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призводить до того, що на перший план у забезпеченні конкурентоспроможності 
виходять якісно-цінові фактори, найважливішими з яких стають високий 
технічний рівень, новизна, наукомісткість продукції та низькі витрати на її 
виробництво. М. Портер вважає, що підприємство, яке вважає свій бізнес 
потенційно глобальним, має зацікавитися питанням, чи в змозі воно 
впроваджувати ефективну інноваційну політику, та оцінити вплив цієї політики 
на рівень власної конкурентоспроможності [3, c. 364]. Такої ж позиції 
дотримуються вітчизняні вчені Т.М. Кулініч та Б.В. Буркінський [4]. На їхню 
думку, у сучасній економіці одним з визначальних факторів підвищення 
конкурентоспроможності підприємств стає ефективність інноваційної діяльності, 
що виявляється у прискорених темпах впровадження в практику виробництва 
новітніх досягнень науки і техніки. За станом такої діяльності, а також за 
досягнутим у результаті її здійснення інноваційним рівнем виробництва можна 
зробити висновок про конкурентоспроможність суб’єктів економіки. 
Нестабільність зовнішнього середовища вимагає від підприємств мобільності, 
гнучкості, високої готовності задовольняти мінливі потреби ринку, своєчасного й 
адекватного реагування на зміни ринкової ситуації. Здатність швидко 
пристосовуватися до різноманітних змін зовнішнього середовища стала одним з 
ключових факторів підвищення конкурентоспроможності промислових 
підприємств [5].  

Отже, враховуючи специфіку металургійних підприємств, стан світової 
економіки і глобалізаційні процеси, експерти пропонують, поряд з існуючими, 
класифікувати фактори конкурентоспроможності металургійних підприємств: 

 – за ступенем схильності до змін в умовах глобалізації (гнучкі, важко 
змінні);  

– за ступенем впливу на рівень глобальної конкурентоспроможності 
(помірного впливу, значущого впливу).  

При розробці загальної стратегії підвищення конкурентоспроможності 
металургійного підприємства,  доцільно визначити результат фокусування на 
факторах більш інтенсивного прояву класифікаційної ознаки, тобто на 
гнучких факторах значущого впливу.  

Здійснений аналіз факторів конкурентоспроможності виробників 
металопродукції доводить до висновку, що для того, щоб вітчизняна 
металургійна галузь не занепадала, а розвивалася в руслі світових тенденцій, 
необхідно мати чіткий план поетапної модернізації виробництва. Сьогодні 
розвинені країни та країни, що розвиваються, мають конкурентоспроможні 
металургійні потужності, побудовані переважно на новій енергоефективній 
технологічній основі, прогресивну структуру виробництва та відповідають 
світовим екологічним вимогам. За оцінками спеціалістів [6], для запуску 
процесу модернізації вітчизняних металургійних підприємств необхідно: 

– створити сприятливі економічні умови для прискореного оновлення 
та модернізації основних виробничих засобів із метою підвищення 
енергоефективності металургійних підприємств і конкурентоспроможності 
їхньої продукції; 
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– сприяти розвитку технічного та технологічного рівнів металургійного 
виробництва відповідно до світового рівня з метою суттєвого зниження 
енергетичних і матеріальних витрат на виробництво продукції та поліпшення 
стану довкілля; 

– диверсифікувати виробництво й оптимізувати його структуру для 
збільшення номенклатури нових сортаментів, зокрема електросталі, 
виробництва спеціальних сталей та сплавів, титанових сплавів і прокату, 
збільшення обсягу випуску прокату й труб із антикорозійним покриттям, 
каліброваного прокату, гнутих профілів; 

– забезпечити координацію планів розвитку металургії зі стратегіями 
розвитку інших галузей промисловості України; 

– сконцентрувати ресурси на вирішенні пріоритетних завдань; 
– використати будь-які можливості державного впливу шляхом 

розроблення та введення в дію законодавчої бази, спрямованої на створення 
сприятливих умов для розвитку внутрішнього ринку металопродукції та 
забезпечення потреб України власною металопродукцією. Цього можна 
досягти шляхом активізації розвитку металоспоживаючих галузей 
(машинобудівної, транспортної, енергетичної, будівельної та житлово-
комунального господарства); 

– сформувати дієву й ефективну підтримку науково-технічного 
потенціалу країни, фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих 
на забезпечення інноваційного розвитку. 

Висновки:  Реалізація вищезазначеного не лише сприятиме зростанню 
ефективності виробництва та конкурентоспроможності продукції металургійних 
підприємств, а й позитивно позначиться на розвиткові галузей-споживачів 
металопродукції, сприятиме розв’язанню енергетичних і екологічних проблем, 
збалансованому розвитку й соціальній стабільності у країні. 
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м. Львів, Україна 

 

Як відомо, фінансова криза – це різке погіршення стану фінансового 
ринку внаслідок реалізації накопичених ризиків під впливом внутрішніх та 
зовнішніх економічних та політичних чинників, що спричиняє порушення 
його функціонування, зниження цільових показників, погіршення ліквідності 
й якості фінансових інструментів, банкрутство учасників [1]. Протягом 
останніх 90 років, світова економіка переживала низку істотних фінансових 
криз, обвалів фінансових ринків, які стали перевіркою для економік багатьох 
країн світу, в тому числі й для України. Фінансові кризи мають властивість 
повторюватись та виникати під впливом дії різних чинників, таким чином 
проблеми їх передбачення, захисту та нейтралізації негативного впливу 
кризових явищ перебувають у центрі уваги багатьох науковців. Це визначає 
актуальність дослідження фінансових криз.   

У світовій економіці зафіксовано такі найістотніші фінансові кризи [1-3]:  
 Світова економічна криза 1929-1933 років – розпочалася різким 

падінням цін на акцій на нью-йоркській біржі наприкінці жовтня 1929 року. 
Біржовий крах розорив багато тисяч власників цінних паперів. Одразу 
почався небачений в історії спад промислового виробництва і торгівлі. 
Мільйон громадян постраждали, втративши своє майно, нагромадження, 
робочі місця. Криза призвела до значного росту безробіття. Глобальна 
фінансова криза 2008 р. поширилася на фінансовий, корпоративний, реальний 
сектори і сектор нерухомості.  

 Азійська фінансова криза ̶ це економічна криза в країнах  
південної і східної Азії, яка вибухнула в липні 1997 року і стала 
найсерйознішим потрясінням світової економіки в 1990-х роках. Причиною 
кризи став надзвичайно різкий ріст економік «азійських тигрів», який сприяв 
масивному притоку капіталу в ці країни, перегріву економіки і буму на ринку 
нерухомості. Наслідком кризи стала криза довіри з боку західних інвесторів, 
що призвела до призупинення фінансування корейських банків і компаній.  В 
Україні криза відбилася на металургії – світові бренди знизили попит на 
українську сталь. 

 Світова фінансово-економічна криза, відома як Велика Рецесія – 
криза падіння ринкової економіки, яка почалася у грудні 2007 року, що 
розпочалася на ринках промислово-розвинених країн світу внаслідок 
дискорпорації, яка виникла між виробництвом і споживанням. Економіки 
деяких держав (серед них і Україна) ще досі не можуть оговтатися від удару 
завданого рецесією, від керівництва країни слід очікувати прийняття 
оперативних інноваційних рішень у секторі економіки для відновлення 
втрачених позицій та забезпечення сталого розвитку господарства.  



Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
18 грудня 2019 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 475

 Глобальна фінансова криза 2008 року – це найгірша криза часів 
великої депресії, що викликана іноземною кризою. Криза розпочалася з 
банкрутства великих фінансових установ у США, і швидко розрослась у 
глобальну кризу, що призвела до банкрутства декількох європейських банків 
та падіння вартості акцій та товарів по всьому світу. 

Висновки:  
Узагальнюючи підходи щодо визначення сутності, видів фінансових 

криз, а також на підставі вивчення причин їх виникнення та наслідків для 
економік різних країн, виокремимо  такі особливості фінансових криз: 

 складний, непередбачуваний та руйнівний вплив на становище 
країн та економіку взагалі; 

 глобальний характер, можливість поширення на різні види 
економічної діяльності та охоплення економік багатьох країн незалежно від 
джерела їх виникнення; 

 наявність економічних рецидивів, здатних поновити негативні 
впливи кризових явищ на економіку протягом певного періоду тощо. 
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Теоретичним фундаментом культури видання стали погляди 
зарубіжних та вітчизняних науковців: А. Рейтблат, С. Пайчадзе, А. Сідоров, 
М. Ляхов, А. Гончаров, М. Кукушкіна, О. Панченко, В. Васильєв, В. Барикін, 
А. Мільчин, М. Сікорський, В. Гульчинський, Н. Черниш, Т. Жалко, Л. 
Давидова, В. Кудлай. У зрізі цієї розвідки особливо актуальними є 
напрацювання української дослідниці Н. Черниш. За її словами, «культура 
книги формується в першу чергу якістю авторського (основного) тексту, 
поглиблюється складом і змістом елементів науково-довідкового апарату 
(тобто супроводжувальним текстом). Це твердження усуває на другий план 
проблеми оформлення та поліграфічного виконання, які належать власне до 
“мистецтва книги”, що, безперечно, не може бути цілковито ототожненим з 
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культурою видання…» [3, с. 30]. Н. Черниш визначає культуру книги як 
«ступінь відповідності видання (всіх його складових) завданням найбільш 
ефективного користування ним…» [3, с. 29-30].   

Для практики інноваційного пошуку культури видання творів жіночого 
авторства ця концепція уявляється дуже слушною. Хоча спершу може 
здатися, що літературно-художні видання за своєю функціональною 
специфікою (часто художня проза має ціль розважити читача, подарувати 
насолоду, ескапізм, особливо в контексті масової літератури) тяжіють до 
візуалізації, спрощення поняття «культура книги». Але насправді цей 
різновид видань є значно складнішим і потребує глибинного зосередження не 
лише на зовнішніх (кольорова палітра, шрифти, ілюстрації, якість паперу, 
друку), а й на внутрішніх ознаках (робота з текстом, науково-довідковим 
апаратом, усіма елементами, які би покращували користування книгою).     

Для ефективної реалізації практичного аспекту інноваційного пошуку 
культури видання творів жінок-авторів за основу обиралися такі критерії: 
зміст як ознака практичності видання; форма як візуальна довершеність 
видання; культура споживання як показник культури читачів, а далі – певних 
соціальних груп та всього соціуму.  

Внаслідок моніторингу літературно-художньої книжкової продукції на 
сайтах провідних українських видавничих структур, а також у топових 
книгарнях Луцька, Львова, Києва щодо сучасних тенденцій культури видання 
прози жінок-авторів було з’ясовано таке.     

По-перше, виражена роздвоєність видавничих структур між акцентами 
на якості, а відтак – культурі тексту (зміст), візуалізації-оформлення (форма), 
реалізації (поліграфічне втілення). Деякі видавництва через заощадження 
часу/фінансів, недостатньої кількості/рівня кваліфікації спеціалістів, 
економічних, виробничих причин тяжіють до переваги роботи над 
внутрішнім наповненням, в той час як інші суб’єкти галузі вважають 
суттєвішим лицевий бік «медалі», вкладаючи більше людських і матеріальних 
ресурсів у художньо довершене ілюстрування, художньо-технічне 
оформлення, належне поліграфічне виконання.  

У кожній із цих ситуацій культура видання частково програє: 
• на зовнішніх, естетичних компонентах, які хоч більшою мірою і 

належать до мистецтва книги, все одно є рушієм у читацькому виборі, 
комерційному обличчі книжки загалом; 

• внутрішніх елементах, все-таки провідних у контексті культури 
видання художньої прози. Без якісного змістового втілення втрат зазнають всі 
учасники книговидавничого процесу, зокрема письменниці, редактори, 
видавці – на іміджі, авторитетності, довірі, а читачі – на якісному виданні, яке 
покликане задовольнити їхні користувацькі запити.    

Акцентуємо, що йдеться про частоту повторюваності книговидавничих 
тенденцій, тобто про культуру видання не всіх одиниць, а більшості, коли, скажімо, 
потужні в аспекті досвіду продукування художньої літератури, тиражування, 
реалізації у книжковому бізнесі загалом харківські «Фоліо» та «КСД» пропонують 
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читачам значний масив літературно-художніх видань жінок-авторів із відносно 
якісним текстовим опрацюванням, але з не дуже високим, а подекуди низьким 
рівнем художньо-технічного й поліграфічного виконання.   

Вдалою ілюстрацією цієї закономірності є видання Айн Ренд «Чоловік, 
якого я купила» («Фоліо») [1]. Книжка виправдовує багато очікувань як 
підготовленого, так і масового читача. Залучені актуальні частини науково-
довідкового апарату видання у вигляді передмови дослідника творчості авторки, 
канадсько-американського філософа Л. Пейкофф. Вступне слово митця подано в 
оригінальному стилі, де біографічні відомості про письменницю переплітаються з 
її життєвими драмами. Тож читати передмову стає цікаво не лише книгознавцям, 
дослідникам діяльності Айн Ренд, а й пересічним споживачам видання. 
Письменницька й редакторська майстерність реалізована на дійсно професійному 
рівні. Крім того, перед кожним твором у виданні міститься передмова редактора: 
короткі або довші тексти є свого роду передісторією, яка інтригує, захоплює читача 
з перших рядків. Редакторські передмови теж побудовані за принципом опису 
унікальних ситуацій, які відбувалися з мисткинею у певний період її 
письменницької кар’єри. Запропонована у передмовах інформація слугує для 
науковців джерелом, можливо, навіть поштовхом до нових ідей у дослідженні, а 
для масової аудиторії – новим досвідом, співзвуччям-підтримкою поряд із 
власними життєвими колізіями, підвищеним інтересом до подальшого пізнання 
непересічної творчої особистості та й до читання загалом.  

Подібний формат передмов, на нашу думку, сприяє підтримці та 
підживленню інтересу читачів будь-якої категорії, втримуючи їхню увагу до 
останньої сторінки видання. А цей ефект, відомо, надто залежить як від якості 
основного, авторського тексту, так і від професіоналізму спеціалістів 
редакційно-видавничої галузі в організації та втіленні важливих ланок 
супроводжувального текстового блоку.            

Отож, у питаннях змістового опрацювання й подання інтелектуального 
доробку Айн Ренд зазначене видання однозначно можна віднести до якісних. 
Втім, якщо торкнутися зовнішнього боку культури книжки, з’являються 
сумніви. Обкладинка тверда, оздоблена вдалим ілюстративним 
навантаженням, а от якість паперу, поліграфії, не надто читабельного шрифту 
підриває початкову презентабельність видання. 

Подібна редакційно-видавнича ситуація у сегменті культури видання 
прози жінок-авторів стосується багатьох книжкових продуктів: Ю. 
Пилипенко «Руденька» («Фоліо»), П. Гоукінз «Дівчина у потягу» («КСД»), В. 
Вокер «Всього не забудеш» («КСД»), А. Гаррісон «Мовчазна дружина» 
(«КМ-Букс»), М. Мюрай «Oh, boy!» («Рідна мова») та ін.   

По-друге, такі видавництва, як харківські «Фоліо», «КСД», львівське 
«Апріорі», київське «Основи», частіше, ніж інші підприємства, здійснюють 
перевидання творів зарубіжної та української класики. Паралельно з цією 
позитивною практикою зауважено гендерний дисбаланс, коли прозу авторів-
чоловіків перевидають частіше, ніж жіночу. Так, у квітні-травні 2019-го на 
сайті Книжкового Клубу «КСД» споживачам пропонувалося 72 видання 
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класиків з усього світу, серед яких тільки 12 одиниць належало перу жінки. 
При цьому позначка 12 у жодному випадку не стосувалася українських 
письменниць. Зазначимо, що до дванадцятки увійшли зарубіжні авторки, 
приміром, Ш. Бронте, Дж. Остін, Е. Вортон та ін.  

Щодо української класики, видавництво набагато активніше продукує 
твори І. Франка, М. Коцюбинського, Т. Шевченка, Панаса Мирного у форматі 
окремих повноцінних видань. Натомість не менш визначних Лесю Українку, 
Марка Вовчка, О. Кобилянську «КСД» частіше вміщає у збірки типу 
«Скарбниці української класики» [2].  

Між іншим, вказане видання з мистецької точки зору оформлене на 
належному рівні (вдало підібрана обкладинка, шрифти, якісна поліграфія), 
проте у питаннях змістового наповнення збірку прози не можна вважати 
оптимальною. Серед допоміжних елементів присутні лише примітки 
наприкінці книги. Вступної статті, передмови, додаткових роз’яснювальних 
частин не знайдено. На наш погляд, варто було хоча би подати біографічні 
дані про кожного автора. Такий крок може значно спростити школярам 
вивчення творчості класиків: не потрібно зайвий раз сидіти в Інтернеті у 
пошуках біографічної інформації.  

Якщо ж враховувати книгознавців, дослідників діяльності відомих 
українських письменників, то запропоноване текстове наповнення видання 
частіше не задовольнятиме їхніх потреб. З іншого боку, і цей момент не варто 
ігнорувати, згадане видання перебуває у правильній типологічній ніші, а 
тому, хто цікавиться, для прикладу, творчістю Лесі Українки (мовиться, 
найперше, про хоч і підготовленого, але масового читача), може без зайвих 
труднощів відвідати сайт «КСД» або їхній книжковий магазин чи будь-яку 
іншу спеціалізовану крамницю – і в розділі «класика» швидко знайти та 
замовити/придбати необхідне видання.            

По-третє, якісною у мистецькому аспекті (йдеться, насамперед, про 
ефектне й ефективне художньо-технічне й поліграфічне виконання) можна 
вважати прозу жінок-авторів, реалізовану у великому тиражуванні 
видавництвами «ВСЛ», «Наш Формат», «Vivat». Зазначені видавництва 
регулярніше, ніж інші, послуговуються удосконаленою візуалізацією, 
засобами й методами книгодрукування, часто перетворюючи книжковий 
продукт у справжній витвір словесно-художнього мистецтва.  

Висновки:      
1. Різні видавництва роблять акцент на якості та, відповідно – культурі 

видання літературно-художньої продукції жіночого авторства, коли з метою 
економії часу, коштів, уникнення труднощів через недостатню підготовку 
фахівців, інших причин пріоритетною вибирають працю над текстовим 
опрацюванням. Інші видавничі структури головнішими вважають зовнішні 
якості, вкладаючи більше ресурсів у художньо-технічне й поліграфічне 
виконання. Тож у контексті практики інноваційного пошуку слушно вказати 
оптимізаційний вектор на кшталт вирівнювання зовнішніх і внутрішніх 
позицій, коли текстове наповнення та художньо-технічні й поліграфічні 
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критерії будуть більш-менш рівноцінними, зокрема у зрізі видавничого 
втілення прози жінок-авторів.    

2. «Фоліо», «КСД», «Апріорі», «Основи» регулярніше практикують 
перевидання творів зарубіжної та української класики. Також виявлено 
гендерний дисбаланс у перевиданні класичної прози письменниць і 
письменників на кількісну користь останніх. 

3. У належному мистецькому оформленні вирізняються літературно-
художні видання жінок-авторів, реалізованих вітчизняними видавництвами 
«ВСЛ», «Наш Формат», «Vivat». Зазначені видавництва частіше акцентують 
на ефектній візуалізації, якісній поліграфії. 

Посилання 
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Вiдкритicть, пiдзвiтнicть i прозорicть оргaнiв держaвної влaди – 
невiд’ємнi cклaдники нaлежного урядувaння. В умовaх iнформaцiйного 
cуcпiльcтвa виcвiтлення дiяльноcтi оргaнiв держaвної влaди cтaє одним з 
оcновних фaкторiв довiри до влaди тa зaпорукою уcпiшного впровaдження 
cоцiaльно-економiчних реформ. Не менш важливим є зворотній вектор, 
зокрема, як громадськість оцiнює зуcилля оргaнiв держaвної влaди у 
вирiшеннi cоцiaльно знaчущих питaнь. 

Iнформaцiйнa діяльність і держaвнa iнформaцiйнa полiтикa в цiлому i 
мicцевих оргaнiв держaвної влaди зокремa зaвжди привертaли увaгу як 
вiтчизняних, тaк i зaрубiжних вчених  I. Aрicтової, В. Брижко, Н. Гудими,        
В. Дзюндзюкa, Г. Почепцовa тa C. Чукут, A. Тaiровa , М. Мaя тa iн. Проте 
аналіз інформаційної діяльності мicцевих оргaнiв держaвної влaди все ще 
залишається на периферії наукових інтересів, а відтак є актуальним.  
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Метою цієї розвідки є вивчення контенту офіційного веб-сайту 
Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської 
обласної державної адміністрації, установлення його структурних елементів – 
репрезентантів інформаційної діяльності місцевих органів влади.  

Принагідно зазначимо, що головними cуб’єктaми реaлiзaцiї держaвної 
iнформaцiйної полiтики в регiонaх виcтупaють мicцевi (облacнi i рaйоннi) 
держaдмiнicтрaцiї, якi, згiдно з чинним зaконодaвcтвом, є вiдповiдaльними 
перед Президентом Укрaїни тa Кaбiнетом Мiнicтрiв Укрaїни i пiдзвiтнi 
вищим оргaнaм виконaвчої влaди. Впровадження та використання 
інформаційних технологій в діяльність місцевих органів державної влади з 
метою забезпечення відкритості і прозорості та представлення звітів про свою 
діяльність є одним із сучасних пріоритетних напрямків державної політики. 

Саме задля налагодження ефективної комунікації між структурним 
підрозділом облдержадміністрації та громадськістю було створено офіційний 
веб-сайт Департаменту економічної політики та стратегічного планування 
Одеської обласної державної адміністрації. 

Веб-сайт – це сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною 
адресою у мережі Інтернет разом з інформаційними ресурсами, що 
перебувають у розпорядженні певного суб'єкта і забезпечують доступ 
юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інші 
інформаційні  послуги через мережу Інтернет [1]. 

Офіційний веб-сайт Департаменту створено відповідно до Порядку 
функціонування офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади 
затвердженого наказом Державного комітету інформаційної політики, 
телебачення і радіомовлення України, Державного комітету зв’язку та 
радіомовлення України від 25.11.2002 № 327/225 (Із змінами, внесеними 
згідно з наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення від 
16.02.2015№ 24/26) [2].  

Дизайном головної сторінки веб-сайту передбачено меню верхньої та 
бокової (лівої) навігації. На ній же розміщено державну символіку України 
(Державний прапор) і символіку регіону у вигляді гербу Одеської області. 

У верхній навігації розміщується загальна інформація про регіон, та 
безпосередньо інформація про структурний підрозділ: його нормативно-
правова база, структура, керівництво, інформаційно-довідкові матеріали, 
також міститься інформація про економічні підрозділи районних державних 
адміністрацій Одещини, новини про діяльність Департаменту, контакти, вікно 
пошуку інформації. 

До бокової (лівої) навігації додано пункти, які дають змогу отримувати 
найповнішу інформацію про діяльність структурного підрозділу 
облдержадміністрації, деякі з яких розглянемо детальніше. В результаті 
інформаційно-аналітичної діяльності Департаменту в розділі «Економічна 
ситуація» зібрано та висвітлено показники діяльності різних галузей, які 
впливають на економічну ситуацію регіону, громадськість, підприємства, 
організації можуть дізнатися актуальну інформацію щодо показників 
промислової діяльності, кількості вантажу що було перевезено 
підприємствами транспорту за певний період часу, індекс продукції 
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сільського господарства області, про оборот роздрібної торгівлі в розрізі 
регіонів, індекси споживчих цін по Україні і Одеській області, інформацію 
про стан будівельної галузі, розглянути аналіз капітальних інвестицій в 
Одеській області та динаміку середньої заробітної плати, інформація про які 
оновлюється щомісячно та щоквартально. 

В розділі «Децентралізація» розміщено не менш важливу інформацію, 
завдяки якій можна в повному обсязі ознайомитись з усіма аспектами 
децентралізації на державному рівні загалом та обласному зокрема, 
роз’ясненнями щодо добровільного об’єднання громад регіону, також, в 
цьому розділі можна знайти перелік чинних об’єднаних територіальних 
громад області зображених на карті Одещини. 

Розглянувши розділ «Програми розвитку», можна ознайомитися не 
лише з Програмами соціально-економічного та культурного розвитку 
Одеської області за різні роки, а й зі звітами про їх виконання, які 
опрацьовуються Департаментом та надаються потім на розгляд і 
затвердження керівництву, після чого публікуються на веб-сайті. Також в 
даному розділі публікуються різні Стратегії розвитку Одеської області, з 
якими може ознайомитись кожен пересічний громадянин. 

В розділі «Адміністративні послуги» розміщено інформацію про всю 
мережу Центрів надання адміністративних послуг Одещини (адресу 
розташування, контактний телефон, розпорядок роботи, посилання на веб-
сайт, ПІБ керівника, інформацію про можливість оплати адмінзбору за 
допомогою карти або найближчого відділення каси банку), роз’яснення та 
методичні рекомендації, інформаційно-аналітичні матеріли тощо. 

Розміщення новин на веб-сайті відбувається за принципом винесення 
заголовку новини з наступним посиланням на повний текст документа. У 
розділі «Новини» Департаментом розміщується актуальна інформація щодо 
діяльності як самого структурного підрозділу, так і підпорядкованих йому 
установ і організацій області, офіційні показники діяльності бізнесу і 
підприємництва області, інформація стосовно відкриття нових адмінпослуг в 
ЦНАП Одещини тощо. 

На сайті є посилання на офіційні веб-сайти органів влади, у 
підпорядкуванні яких перебуває Департамент, веб-ресурси місцевих та 
галузевих установ, підприємств, організацій, що перебувають у сфері 
компетенції структурного підрозділу облдержадміністрації. 

Слід зазначити що офіційний веб-сайт Департаменту слугує сполучною 
ланкою та каналом комунікації між структурним підрозділом та 
громадськістю, саме завдяки розміщеній на ньому інформації громадяни 
поінформовані щодо діяльності органу влади, мають змогу зв’язатися з 
Департаментом завдяки розміщеній на сайті контактній інформації та доступ 
до розміщеної інформації в режимі «24/7», що є дуже зручним. 

 

Висновки: 
1. З метою підвищення ефективності та прозорості функціонування 

Департаменту здійснюється оприлюднення у мережі Інтернет інформації про 
діяльність зазначеного структурного підрозділу місцевого органу державної 
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влади шляхом впровадження та використання сучасних інформаційних 
технологій для надання інформаційних та інших послуг громадськості, 
забезпечення її впливу на процеси, що відбуваються у державі. 

2. Задля покращення ефективності комунікації з громадськістю 
Департаменту слід проаналізувати, які форми розміщення інформації 
стимулюватимуть активність аудиторії веб-ресурсу і розробити оновлену 
стратегію своєї діяльності. 

Посилання 
1. Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та технічного 
забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядку 
функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади : наказ Державного 
комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, 
Державного комітету зв’язку та радіомовлення України від 25.11.2002 № 
327/225. Поточна редакція. [Електронний ресурс] Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1021-02  

2. Порядок функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади: затверджено 
наказом Державного комітету інформаційної політики, телебачення і 
радіомовлення України, Державного комітету зв’язку та радіомовлення 
України від 25.11.2002 № 327/225. Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
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Один из важнейших нерешенных вопросов историографии истории 

Церкви начала ХХ в.: почему церковная революция 1917 года стала 
возможной? Доминирует мнение о ее неожиданности для Церкви, что она не 
была готова к смене политического строя и старой модели церковно-
государственных отношений. Но как воспринимать заявления церковной 
общественности о том, что «верующие сыны России давно уже с нетерпением 
ожидали обновления Церкви»? [1] В историографии, ищущей истоки 
церковной революции в институциональных проблемах, кризисе структур и 
отношений, почти не принимается в расчет фонд идей, разделяемый в 
духовной корпорации. Единственной попыткой мировоззренческого 
объяснения того, что произошло с Церковью в 1917 году, является работа 
М.Бабкина «Священство и царство», хотя его доводы о противостоянии 
священства и царства не очень убедительны [2].  
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Стремление к изменениям сопровождалось распространением идей, 
подрывавших не только существующий политический строй, но и 
устоявшиеся представления о мире. Социальные утопии, основанные на 
культе позитивных наук – естественно-математического знания и 
арифметического уравнительства – на рубеже ХIХ-ХХ вв. казались реально 
осуществимыми целями. В этом контексте перспективным является 
исследование вопроса о внутрицерковной мировоззренческой секуляризации 
как форме растространения «рационалистической утопии». Она могла быть 
довольно откровенной, но могла и камуфлировать свое содержание под 
личиной теологических споров и требований о возрождении идеалов 
«древнего христианства», восстановлении «соборности», канонического 
строя, прихода как единицы церковного организма и соучастии мирян в 
церковном управлении. Новый рационалистический дискурс производился и 
распространялся в сообществе тех, на кого возлагалась миссия быть голосом 
Церкви. Речь идет о разработке модернизированного варианта православия, 
сочетающего традиционные мотивы христианства с «прогрессивными 
идеями» эры позитивизма и народничества.  

«Вера для народа», которая предлагалась синодальным православием в 
огромном массиве таких нарративных источников как проповеди, поучения и 
беседы, была такой же частью социально-утопического проекта, как 
скопчество, пашковщина, штунда, духовное христианство, христианский 
социализм, славянофильство, секулярное народничество с культом 
крестьянского социализма или «научный» марксизм. Все политические и 
квазирелигиозные иллюзии ХIХ века, независимо от того, кто – власть или 
оппозиция − выступали их источником, были пронизаны хилиазмом и 
эсхатологизмом. В их основе лежали утопические проекты счастливого 
будущего идеального народа, имеющего какую-то непонятную, туманную, но 
великую всемирно-духовную миссию. По мнению С. Матвеевой, 
«недостаточная способность к самопознанию способствовала утверждению в 
массовом масштабе утопических, мифологических и псевдомифологических 
представлений о социальной реальности и путях развития общества, что 
имело разрушительный характер». Созидание общественных иллюзий стало 
«систематической утопической практикой» [3].  

Разрушая матрицу мифологического мировосприятия локальных 
крестьянских миров, Церковь привлекала крестьян к соучастию в новом мифе 
− «рационалистической утопии». Есть основания полагать, что утопические 
идеи тотального переустройства общества, превратившись во всеобщее 
общественное мнение, нормализовали революцию как исторически 
предопределенный, нравственно допустимый и научно оправданный 
инструмент разрешения накопившихся проблем общественно-политической и 
духовной жизни. В 1917 году крушение монархии было воспринято 
церковным сообществом как ествественно-закономерный факт 
общественного прогресса. Не только в светском обществе, в ее 
оппозиционной части, но и внутри православного интеллектуального социума 



Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
18 грудня 2019 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 484

возникло пространство идей и ценностей, которые не были революционными 
сами по себе, они не содержали призывов к бунту против властей, не были 
антимонархическими, но сделали интеллектуально и психологически 
возможной саму постановку вопроса о смене монархическо-православного 
режима как такого, что не соответствует современности и не имеет будущего.  

Церковь играла самую существенную роль в «ментальной 
модернизации» крестьянского сословия, в превращении локальных, 
замкнутых крестьянских мирков в большое современное общество. Она 
стремилась заменить архаическое крестьянское мировосприятие новой 
церковно-синодальной мифологией, в которой ключевую роль играли бы 
идеи, связанные с Просвещением, позитивизмом, сциентизмом, романтизмом, 
народничеством и даже социализмом. Православная «рацоналистическая 
утопия» была призвана служить инструментом воплощения идеалистических 
представлений в актуальную реальность. Амбивалентность положения 
Церкви в тех процессах определялась тем, что фактически она была на 
стороне модернизации, а вербально-риторически апеллировала к традиции, 
иногда даже к архаике. Она производила ломку традиционных форм 
мышления, но риторически пыталась сделать так, чтобы это выглядело как 
«возрождение истинного соборного православия». Крушение власти в марте 
1917 года обнажило реальность от всех утопических  иллюзий: «Тяжело быть 
среди такого хаоса и убеждаться, что нет ничего святого у русского человека 
<...> Делается противным видеть, до чего хам – русский человек», − писал 
будущий патриарх Алексий (Симанский) [4, с. 46].  

Забегая наперед, отметим, что в новой реальности «победившей 
Утопии» ни одно решение Поместного Собора 1917-1918 гг., кроме 
восстановления патриаршества, не было воплощено в жизнь, ни в советское 
время (по понятным причинам), ни в постсоветское.   
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ОДЕСЬКА ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА:  
ЛОКАЛІЗАЦІЯ ТА КОНСТРУКТИВНІ РІЗНОВИДИ  

 

Магістрант Ю. Ю. Сарахман 
Керівник – д. філол. н., професор Н. Ф. Баландіна 

Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна 
  

Зовнішня реклама в Одесі переживає стрімкий розвиток і за цією 
ознакою відповідає всеукраїнській тенденції, зокрема в великих містах 
країни. Деякі її конструкції настільки досконалі, що гармонійно вписуються в 
міський інтер’єр і доповнюють його своїм дизайном. При правильному 
підході вона може стати потужним каталізатором економічного зростання і 
нових робочих місць, приносити значний прибуток в міський бюджет, 
стимулювати виникнення нових підприємств, а також відігравати значну роль 
у сфері благоустрою міст та залучення туризму. Саме ці ознаки зовнішньої 
реклами досліджувалися в розвідках українських і зарубіжних вчених: 
Л. В. Антонова, А. Вітренко, Ю. Б. Миронова, Р. М. Крамара, Є. В. Ромата, Ч. 
Сендиджа, Р. Сапенько та ін.  

Зовнішня реклама, на думку Є. В. Ромата, – засіб масової інформації, 
медіаканал, що дозволяє наздогнати людину не вдома і не в конторі, а на 
вулиці або під час поїздок. До основних форм зовнішньої реклами належать 
рекламні щити, афіші, транспаранти, світлові вивіски, електронні табло, 
екрани тощо [Ромат 2009, с. 67]. Аналіз різноманітних форм зовнішньої 
реклами, їх розташування в міському середовищі, можливості впливу на 
адресата різних конструкцій все це знаходиться в зародковому стані й 
потребує наукового вивчення.  

Об’єктом нашої уваги є зовнішня комерційна реклама в м. Одеса, 
предметом – її локалізація в місті та носії рекламного контенту. Мета 
розвідки – проаналізувати частотність вживання реклами в різних районах 
міста та її конструктивні різновиди.  

Форма і зміст реклами, її цільова спрямованість і частотність 
здебільшого залежить від місця розташування. Так, у центрі Одеси переважає 
реклама фірмових магазинів одягу та взуття, банківських послуг, 
різноманітних культурних заходів, центрів дозвілля, кафе та ресторанів. 
Деінде можна натрапити на більш цікаву та інноваційну рекламу, в 
основному орієнтовану на молодь, а десь дещо традиційну, універсальну. 
Таку рекламу розміщують на будинках, на їхніх фасадах або торцях, над 
міськими магістралями, вулицями, що уможливлює високий коефіцієнт 
частоти візуальних контактів і відтак оперативний вплив на аудиторію. 
Негабаритну рекламу здебільшого можна побачити на тентах, щитках на 
будинках, на стовпах, афішних тумбах, часто на зупинках громадського 
транспорту. Серед неї виразно виділяються сіті-лайти, які забезпечують більш 
тривалий візуальний контакт з реципієнтом незалежно від часу дня.  
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При переміщенні з центра міста на периферію змінюється і реклама. 
Збільшується кількість великоформатної реклами, насамперед білбордів. 
Упадає в око і зміна щільності реклами: вона порівняно з центром дещо 
зменшується. Переважно рекламуються акції мобільних операторів, побутова 
техніка, магазини будівельних матеріалів (плитки, сантехніки, вікон), меблів, 
салонів краси та перукарень тощо. Спостерігається чимала кількість реклами 
на рекламних щитах вздовж доріг. 
 На околицях міста у спальних районах картина дещо інша – реклама 
менш поширена, ніж в інших районах, проте спостерігається відносно 
частотне використання щитової реклами вздовж магістралей. На носіях 
можна побачити рекламу супермаркетів, продуктів харчування, послуг нянь, 
банківських акцій. Крім того, є реклама на зупинках, кіосках (реклама пива і 
продуктів харчування). 
 Крім частотності реклами і специфіки її контенту в різних районах 
міста (центр, близькі до центру райони і периферія), представляють інтерес і 
носії рекламного контенту, репрезентацією якого займаються різні рекламні 
агентства, наприклад, «Дакота», «Ника», «Фабрика рекламы», «Нокан», 
«Vmeste». 
  В Одесі найпоширенішими конструктивними різновидами реклами є 
призматрони, вітрини, брандмауери, вивіски, панель-кронштейни, електронні 
табло, світлові вивіски, дорожні рекламні покажчики, рекламні скроллери, 
лайтбокси, рекламні установки на даху будівель, реклама на міських меблях, 
комплексна реклама, штендери, рекламні стели.  
 На призматронах розміщують рекламу будь-якої спрямованості, яка не 
суперечить чинному законодавству, наприклад, установлені в Одесі 
призматрони інформують про вартість квартир у «Набережному кварталі» або 
закликають купити солодощі «M&M’s». Ці рекламні конструкції дозволяють 
розмістити рекламу замовника в найбільш популярних і залюднених місцях. 
Постійна зміна зображень на такому рекламоносієві сприяє привертанню 
уваги городян. 
 Основним призначенням вітрин є також залучення уваги потенційного 
споживача. Текст у вітрині має сприйматися перехожими відразу й 
однозначно. При оформленні одеських вітрин вдаються до такого 
ефективного прийому, як використання рухомих предметів, зокрема як це 
робиться в рекламі магазинів «ROSHEN». Одеським вітринам особливо 
вдається передавати атмосферу різних свят, особливо напередодні Нового 
року, Різдва, Великодня та ін. Є випадки, коли фірми використовують 
персонажів відомих фільмів; так, магазин «Кардинал» використав фрагменти 
з фільму «Аліса у Дивокраї» для новорічної обклейки вітрин. 
 Брендмауер найбільший за площею вид зовнішньої реклами і тому 
найпомітніший. Брендмауер – це індивідуальна конструкція для кожної 
будівлі, тому не має чітко встановленого розміру, кожна з рекламних 
конструкцій обговорються індивідуально з кожним клієнтом [Пигулевский, с. 
76]. Брандмауери встановлюють на видних місцях, щоб їх змогло побачити 
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якомога більше людей, наприклад, важко не зауважити брандмауер 
«Київстар» на Привозі та брандмауер «Чудо» на ТЦ «Острів».  
 Вивіска також являється вдалою формою для подачі реклами і виконує 
насамперед іміджеву функцію. По суті, вивіска є візитівкою, допомагаючи 
відвідувачу зрозуміти, що знаходиться всередині приміщення, не заходячи 
туди, наприклад, як це відбувається завдячуючи вивісці «Хеппі баді» в Одесі. 
Як зазначають дослідники, вона може носити як інформаційний характер 
(назва, дні та години роботи), так і іміджевий, при цьому за складністю своєї 
конструкції і розмірами досить часто відрізняється [Морган, С. 72–77]. 
Справедливість цієї думки потверджує, наприклад, вивіска «PORT OF 
ODESSA». 
 Панель-кронштейн – це одностороння або двостороння конструкція, яка 
кріпиться до стіни будівлі або до стовпа за допомогою металевого каркасу, 
наприклад, як це зроблено з панель-кронштейном костелу «Odessa Hostel». Як 
правило, панель-кронштейн розташовується перпендикулярно до руху 
людського і транспортного потоків і служить як в ролі реклами, так і в ролі 
покажчика. Панель-кронштейни є одним з найбільш популярних видів 
зовнішньої реклами, вони відносно недорогі у виготовленні та ефективні, 
оскільки привертають увагу, розташовуючись перпендикулярно до потоку 
людей або транспорту. 
 Електронне табло, світлові вивіски – це інформація, яка постійно 
обновлюється і привертає погляд. На сьогодні електронне табло є найбільш 
дієвим видом зовнішньої реклами і тому використовується повсякчас і 
багатьма рекламодавцями. Саме ці параметри і забезпечують популярність 
електронних табло, наприклад світловий лайтбокс для мережі турфірми 
«Горящих путівок». Електронне табло – незамінна річ для театрів, кінотеатрів 
і великих магазинів, які, зважаючи на сучасну конкуренцію, просто 
зобов'язані викладати на вулицю інформацію про свої товари, знижки, новини 
та інше, щоб покупець зайшов саме до них, а не до конкурента, наприклад, з 
цією роллю прекрасно справляється електронне табло в магазині взуття 
«PAKER».  
 Дорожні рекламні покажчики представляють собою щитові носії 
інформації прямокутної форми. На них допускається позначення стрілкою 
напрямку руху та відстані до об'єкта, наприклад ДП «Швидко Гроші», 
номерів телефону та адреси, логотипів і торгових марок, логотипів і торгових 
марок фірм, продукція яких представлена у вказаному об'єкті або 
здійснюється її сервісне обслуговування. Дорожній знак як можливість мати 
ефективну рекламу привертає увагу потенційних споживачів своєю 
яскравістю і барвистістю та «працює» практично 24 години на добу.  
 Рекламні скролери знаходяться в місцях великого скупчення людей – 
недалеко від зупинок, транспортних розв’язок, торгівельних центрів тощо. 
Реклама на скролерах завдяки зміні зображень може динамічно покадрово 
розкривати рекламний сюжет, що в рази збільшує ефект від рекламної 
компанії. Правильне використання скролерів допомагає провести 
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нестандартну рекламну компанію, відповідно, вона запам’ятовується. 
Скролери стали повсякденним складником сучасного рекламного ландшафту 
будь-якого міста і одеські скроллери «BonAqua» та «Флагман» не виняток. 
 Загалом, як показав аналіз, у м. Одеса розповсюджена комплексна 
реклама. Як приклад можна навести рекламу магазину «Канцтовари». Крім 
того, поширені такі види зовнішньої реклами, як штендери. Існують 
стандартні форми штендерів: овальні і прямокутні, проте за бажанням 
замовника форми і розміри можуть коригуватися. Конструкції виконані у 
вигляді будь-якої геометричної фігури або їм надають унікальну форму, при 
цьому значення трансльованої інформації не втрачається, навпаки вона стає 
значно ефективнішою. Так, це насамперед стосується реклами аптеки «Ніко», 
яка має складну форму. 
 Стела також є ефективним рекламним або інформативним елементом, 
що залежить від її призначення. Останнім часом стають дедалі 
популярнішими оригінальні, нестандартні конструкції рекламних стел, які є 
сукупністю світлових логотипів, покажчиків та інших цікавих форм. Такі 
конструкції дозволяють посилити інтерес до рекламованої продукції, 
організації, послуги, наприклад, саме з цією роллю добре справляється стела 
готелю «Atlantic». 

Висновки   
1. Одеська зовнішня реклама здебільшого гармонійно вписується в 

архітектурний образ міста і розташована так, щоб перехожі, пасажири 
міського транспорту чи водії змогли побачити її зміст, зрозуміти його за дуже 
короткий час. 

2. Зовнішня реклама в Одесі активно розвивається, завдячуючи 
наявності в місті успішних рекламних агентств, продукція яких відповідає 
всеукраїнській тенденції. Форма і зміст реклами, її цільове призначення і 
частотність здебільшого залежать від місця розташування. У центрі реклама 
більш інноваційна та компактна, на периферії та околицях реклама більш 
широкоформатна; спостерігається відносно частотне її використання вздовж 
доріг. 
 3. До найбільш популярних у місті конструкцій – носіїв реклами – 
належать призматрони, вітрини, брандмауери, вивіски, панель-кронштейни, 
електронні табло, світлові вивіски, дорожні рекламні покажчики, рекламні 
скроллери, лайтбокси, штендери, стели.  
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Національна ідеологія являє собою невід’ємну частину суспільної 
структури і обов’язковим елементом функціонування держави. Світовий досвід 
свідчить, що жодна держава не відмовилася від проблеми формування своєї 
національної ідеї, тому що для створення, здійснення докорінних змін та 
перетворень в країні вкрай потрібні люди,  прихильні концепції, що висувається, 
ідеалу, переконанню. 

Актуальність формування державної ідеології в Україні є безперечною, 
оскільки вона дає уявлення населенню про напрям руху суспільства і держави, 
про сенс держави, оскільки передбачає формування загальних принципів 
існування держави, його політики, що розділяються більшістю даного 
суспільства. Для всього суспільства поважно знати: хто ми, навіщо ми, куди 
йдемо? Лише маючи відповіді, може бути сформульований конкретний образ 
найближчого майбутнього і віддаленої перспективи – не лише бажаного, але і, 
якщо це реалістичний ідеал, практично здійсненного. Національна ідеологія стає 
рушійною силою суспільного розвитку, виступає як інструмент політичної 
мобілізації суспільства. 

Аналіз наукових джерел і публікацій. Слід зазначити, що різні аспекти 
української національної ідеї досліджуються у працях таких відомих 
українських учених: В.Карлова [1], Калиновський Ю.Ю. [2], В.М. Пасічник [3, 
А.Фартушний [4], В. Погребняк [5], О.В. Віннічук [6], В.С. Крисаченко, М.Т. 
Степико, О.С. Власюк [7], М.Пірен [8], та іншіих 

Національна ідея, на думку Н. Левченко, це перш за все ціннісна категорія, 
феномен духовної культури, який не варто обмежувати лише політичним її 
компонентом. Тому доречно стверджувати, що українська національна ідея має 
органічно поєднати в собі надбання національної духовної культури й елементи 
загальнолюдської політичної традиції. Національна ідея як матриця державотворення 
відображає реальну історію українського народу, розвивається одночасно з його 
формуванням, однак на більш високому рівні свого існування перетворюється в 
українську державницьку ідею, що віддзеркалює інтереси й почуття всіх народів, які 
складають сьогодні українську політичну націю [9, с. 2–3]. Отже, національна ідея 
становить проект розвитку саме політичної нації як поліетнічної спільноти, 
функціонування якої ґрунтується на демократичних принципах, культурному 
плюралізмі, захисті національних інтересів у різноманітних сферах. 

На думку О. Гриніва національна ідея логічно виводиться з національної мрії і 
являє собою концентровано оформлену під впливом національної еліти суть нації як 
певної людської спільноти та визначає її роль у світовому процесі [10, с. 6]. 

Аналізуючи сутність національної ідеї, слід звернутися до наукових 
розвідок українського дослідника О. Куця, який, визначив низку її функцій, які 
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відіграють важливу роль як у націотворенні, так і у державотворенні. Зокрема до 
таких функцій він відносить такі: етнонаціотворчу (визрівання у людській 
спільноті потреби у самоорганізації в окремий етнос); інтегруючу (згуртовує в 
єдину спільноту різні етноси); ідентифікаційну (сприяє самовизначенню й 
самоусвідомленню окремих народів та їх представників); культурологічну (з 
народної культури формує загальнонаціональну культуру); аксіологічну 
(орієнтація на певні цінності, що впливають на свідомість спільноти); 
державотворчу (усвідомлення необхідності створення політичних інституцій та 
їх функціонування) [11, с. 100]. 

Завершуючи коротокий огляд наукового доробку дослідників, наведемо 
думку О. Луцківа, що, українська національна ідея — це не лише програма дій 
на завтра, засвоєння і збереження набутків минулого, його історичних, 
традиційних інституцій, а й науково обґрунтовані, сконсолідовані, інноваційні та 
інтеграційні спрямування сучасників у світоглядному, мотиваційно-ціннісному 
та інших духовно-інформаційних і просторово-часових вимірах [12, с. 209–210]. 

Ідеологія пов'язана з легальністю влади. Ідеї, що знаходять підтримку в 
населення, підвищують її легітимність і легітимацію, підсилює державну владу, 
а значить, збільшують ефективність суспільних і державних перетворень. 
Ідеологія – це засіб об'єднання нації, без якого держава розвалюється, втрачає 
монолітність. Тому жодна держава не може бути без ідеології тривалий період. 

Формування ідеології тісно пов'язане з системою освіти, засобами масової 
інформації, законодавством і спеціальними державними програмами. Особлива 
роль в цьому належить циклу гуманітарних дисциплін, які займаються 
вивченням української історії, літератури, культури в цілому.  

У зв'язку з цим показовими і повчальними можуть бути приклади з 
європейської історії. Так, в середині ХIХ століття в Греції в період дискусії про 
те, яким має бути політичний устрій країни після обмеження абсолютної влади 
короля, була проголошена “велика ідея”, яка включала необхідність консолідації 
всієї нації і історичну місію Греції як посередника між Заходом і Сходом. 
“Велика ідея” зберегла своє значення до теперішнього часу. Вона входить в 
програми різних політичних партій Греції, хоча за півтора століття дана ідея 
збагачувалася і продовжує наповнюватися новим вмістом [13, с.75]. 

Особливу дорогу розвитку вибрала Німеччина. Розуміючи величезну роль 
національного чинника, прусські власті приділили велику увагу популяризації 
ідей, що його формують. Як відзначав один з творців єдиної Німеччини О. фон 
Бісмарк: “Национальная будущность в Германии в значительной степени 
находится в руках немецких учителей. Школа много содействовала созданию 
национальных учреждение и является, как и офицерский корпус специально 
германским созданием… Кто владеет школой, в руках того будущность” [14, 
спр.77, арк.85 зв. - 86].  

Подібне відношення до національної ідеології, як основи існування 
держави, а також освіти, як головного провідника цієї ідеології, збереглося в 
Германії і в подальші періоди історії. Як результат – відродження Німеччини, 
яка після крутих поворотів її історичної дороги в ХХ ст. знов знайшла статус 
один з лідерів світової спільноти. 
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Аналогічна ситуація з національною державною ідеологією склалася у Франції. 
Тут особлива увага в прівітії цієї ідеології відводилася, перш за все, національній 
історії. “Народ, що не займається вивченням своєї історії, - це народ, який втрачає 
свою ідентичність”, – ці слова належать президентові Франції Ф. Міттерану. В цілому, 
у Франції проблема викладання національної історії відноситься до сфери підвищеної 
уваги з боку урядових кругів. Національна історія виступає головним інструментом 
формування ідеологічних переконань молодих громадян держави, більш того, 
проблема виноситься на обговорення уряду [15, с.16].  Таким чином, ідеологія 
потрібна не лише державі, але і населенню. Ідеологія не просто сукупність певних 
ідей. Це система переконання на світ, суспільство і людину, державу і людину, 
система визначає ту або іншу ціннісну орієнтацію і лінію поведінка. Її відсутність веде 
до втрати координат, що дозволяють людині орієнтуватися в суспільстві, і, як 
наслідок, соціальна реальність для деяких виявляється позбавленою сенсу, а майбутнє 
виглядає невизначено. 

Враховуючи попереднє, проблема формування національної державної 
ідеології визначається як украй важливою, особливо враховуючи той факт, що 
Україна недавно відродила свою державну незалежність і знаходиться в процесі 
формування державних інститутів, у тому числі і у сфері державної ідеології. 

На сучасному етапі українське суспільство не отримало від держави 
програми національної ідеології, що істотно суперечить процесу структуризації 
самого суспільства. Більш того, це в значній мірі не сприяє завершенню 
переходу суспільства від радянського світогляду до нового, яке б відображало 
сучасні політичні і соціально-економічні реалії. 

Саме тому, для завершення процесів трансформації суспільства 
тоталітарного до суспільства демократичному, незалежному, а також з метою 
недопущення заповнення ідеологічного вакууму України державними 
доктринами інших держав, необхідно зайнятися грунтовною розробкою і 
пропагандою власної державної ідеології, заснованої на національних 
історичних цінностях української нації. Таким чином, створення і поширення 
державної ідеології не лише забезпечить надійний фундамент для існування 
незалежної України, але і сприяє нормальному розвитку цивільного суспільства. 

Визначальну роль в цьому процесі, як вже наголошувалося вище, грає 
становлення і розвиток національної історичної культури. Історична культура – 
синтетичне поняття, яке включає не лише сукупність знань, ідей і поглядів на 
історичний процес, але і істотним чином визначає систему світоглядних 
цінностей і орієнтацій людини в розумінні минулого, сьогодення і майбутнього. 
Основою історичної культури є історична свідомість. 

Полягання розробки даної проблеми в Україні має свою специфіку. 
Починаючи з періоду Київської Русі, представниками політичної еліти були 
розроблені основи державної ідеології, які були викладені у ряді творів[16, с.46-
48; 17, с.76, 77, 83]. 

У наступний період історії Україна була позбавлена своєї національної 
державної ідеології, унаслідок відсутності держави. Виключенням був період 
середини XVII ст., коли була створена програма національного державного 
будівництва, проте вона так і не була повною мірою реалізована в Гетьманщині 
із-за потужної протидії зовнішніх сил. Не удалося виробити національну 
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державну ідеологію і в період визвольних подій 1917-1921 років. В результаті 
Україна, не дивлячись на надану історією можливість, не змогла зберегти 
державну незалежність. 

В кінці ХХ ст. історія знов надала Україні шанс на відродження своєї 
державності. Тому, щоб не втратити свій шанс, сучасні українські політики 
повинні враховувати сумний досвід своїх попередників і усвідомити, що без 
створення державної ідеології, створеної на національних основах і традиціях, 
побудувати сучасне демократичне суспільство неможливо. 
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Останнє десятиліття ХХ початок ХХІ ст. визначається величезними, 
епохальними зрушеннями на політичній карті світу. Змінами, які не мають 
рівних по своєму впливу на сучасність та майбутнє нашої планети. В 
епіцентрі цих подій було створення на пострадянському просторі незалежних 
демократичних держав. Серед них у 1991 році виникла суверенна незалежна 
Україна. 

Ця доленосна подія звершилась не внаслідок якогось обігу обставин, а 
ні щедрим драматургом історії. Це було закономірним проявом та 
результатом як глобальних світових процесів, так і внутрішньої логіки 
розвитку того велетенського і по-своєму унікального державного об’єднання , 
яке називалось Радянським Союзом. Тому цілком закономірно, що з 
одержанням незалежності, Україна практично зразу включилась в загально 
цивілізований процес в статусі рівноправного учасника, який співвідносить 
внутрішні завдання з нормами і параметрами світової практики. 

Актуальність теми дослідження визначається виключним значенням 
Конституції в житті суспільства й держави, особливо за умов розвалу старих 
та формування нових держав. В такому становищі перебуває і сьогоднішня 
Українська держава. 

Прийняття Конституції України стало найбільш значимою подією її 
новітньої історії, відкрило перспективи формування громадянського 
суспільства, розбудови демократичної, правової, соціальної держави, 
інтеграції України до європейського та світового співтовариства. 

Слід зауважити, що незважаючи на велику значимість цієї події 
історичні аспекти розробки і прийняття Основного Закону в 1990-1996 роках, 
що отримала назву конституційного процесу, потребують ретельної уваги з 
боку дослідників – істориків, політологів, правознавців. Вказане стосується і 
діяльності законодавчого органу – Верховної Ради України.    

Аналіз основних досліджень і публікацій. Аналіз наукової літератури 
показав, що багато масштабні проблеми українського конституціоналізму 
були в першу чергу предметом уваги політологів та правознавців. Соціально-
політичні реалії, які склалися в Україні свідчили про те, що науковому 
осмисленню проблеми передувала її попередня апробація у засобах масової 
інформації, виступах на наукових заходах. На початковому етапі, 1991-1993 
роках, незважаючи на досить активну роботу законодавчого органу країни у 
конституційному процесі, в історичній думці не з’явилося суттєвих наукових 
розвідок. В окремих випадках вони пов’язувалися з історією українського 
конституціоналізму попередніх історичних періодів.      
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Серед робіт, присвячених проблемі, що розглядається, слід назвати 
наукові праці В.М. Литвина[1], А.Г. Слюсаренка, М.В. Томенка[2],            
П.П. Панченка,  С.С. Падалки, В.І. Кравченка [3], С.В. Кульчицького[4], О.В. 
Гараня[5], В.М. Піховшека[6], О. Бойка[7]  та інших. 

В науковій літературі конституційний процес (від лат. processus – 
проходження, просування вперед) – це встановлений нормами 
конституційного права порядок здійснення його суб’єктами діяльності зі 
створення, тлумачення та реалізації конституційно-правових та інших 
юридичних норм, спрямований на реалізацію матеріальних норм 
конституційного права в ході виконання цими суб’єктами своїх обов’язків і 
повноважень, здійснення окремими з них своїх прав і законних інтересів. 

Теоретичний зміст конституційного процесу визначається у таких його 
рисах:  

- обумовлений одночасністю виникнення і узгодженістю дії 
процесуальних норм з матеріальними нормами, здійснення яких ці 
процесуальні норми забезпечують;  

- вимагає відповідності законодавчого рівня процесуальних норм 
законодавчому рівню відповідних норм матеріального права;  

- не суперечить положенням норм конституційного права, здійснюється 
у повній відповідності з ними;  

- містить імперативну складову, встановлюючи такий процедурно 
процесуальний порядок, який передбачає бажаний варіант реалізації 
конституційних прав і обов’язків, і за якого, однак, в окремих випадках 
правовідносин кожен суб’єкт одержує можливість самостійно і на власний 
розсуд, але в межах закону, обирати один з альтернативних шляхів такої 
реалізації;  

- ґрунтується на принципах демократизму і законності, пріоритету прав 
і свобод громадян;  

- має системний характер, що забезпечує ефективну і оптимальну 
організацію конституційно-процесуального регулювання, його послідовність 
і строковість. Таким чином, конституційно-процесуальні норми, які 
формують конституційний процес, повинні визначати цільове призначення 
останнього, тип регульованих відносин, коло осіб, що є безпосередніми 
учасниками цього процесу, дії, що мають ними здійснюватися, строки і 
черговість здійснення цих дій, а також правові засоби, якими забезпечується 
функціонування цього процесу[8, с.5] . 

Вищий законодавчий орган влади України, Верховна Рада, обрана а 
1990 році, виражала процеси, які проходили в українському суспільстві, а її 
склад, з одного боку, відображав тривалий час панування комуністичного 
правління в Україні, а з іншого – результативність процесів лібералізації. В 
Україні лібералізація виражалася в закріплені особистих прав і свобод, втраті 
комуністичною партією керівної ролі в державному управлінні, русі за 
реформи, поступовій генезі самої комуністичної ідеології та розвитку 
українського національно-визвольного руху, посиленні самоврядування 
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республік на фоні ослаблення влади московського центру. Прикладом 
останнього є прийняття  Декларації про державний суверенітет 
України (16.07.1990). Важливим етапом у розвитку парламентаризму стало 
формування опозиції зі складу представників демократичних сил, яка 
політично оформилася як Народна Рада. 

Конституційний процес в Україні пройшов декілька періодів.  
Перший етап конституційного процесу розпочинається прийняттям 

Декларації про державний суверенітет України, норми якої стали базовими 
для конституційно-правового законодавства, реформування суспільних та 
економічних відносин, визначення вектору державно-правових процесів. Її 
основні положення з певними до опрацюваннями стали елементом багатьох 
проектів Основного Закону і самої Конституції України. 

В контексті пострадянського простору Україна однією з перших 
республік колишнього СРСР через Декларацію законодавчо закріпила 
найважливіші положення, що визначали головні контури майбутньої 
держави, її відносини з громадянином і суспільством.   

Декларації про державний суверенітет України, будучи політико-
правовим документом, суттєво розширила конституційні інститути 
Конституції УРСР 1978 р. Це стосується ключових положень відносно 
самостійності країни у вирішення питань свого державного життя та 
верховенства Конституції та законів республіки на її території.   

Протягом першого етапу, 1990-1991 рр., представники ліберально-
демократичних сил у вищому законодавчому органі намагалися надати 
Декларації статус Конституції України, незважаючи на те, що вона була 
прийнята конституційною більшістю складу Верховної Ради. Однак, цього не 
було зроблено, в першу чергу з низки політичних обставин, які не сприяли 
позитивному процесу створення парламентаризму в країні. 

Конституційний процес в цей час був тісно пов'язаний з визначенням 
долі Союзу РСР та розробкою нового союзного договору. Саме ці обставини 
наклали суттєвий відбиток на всі демократичні перетворення, які мали місце 
в новітній історії України. 

В результаті бурхливих парламентських дискусій була розроблена і на 
початку липня 1991 р. оприлюднена Концепція нової Конституції України. 
Вона стала результатом узагальнення численних підходів до проблеми, 
інтегрувала кращі надбання кількох концепцій, а саме ЦК Компартії України, 
Інституту держави і права АН УРСР, проектів Конституції народних 
депутатів України М.М. Артеменка та О.П. Коцюби, рекомендацій провідних 
чисельних науковців у галузі історії, філософії, права. 

Не дивлячись на певну новизну та демократичність, на більш чітку 
структуру майбутнього конституційного проекту, Конституція розвивала 
положення Декларації про державний суверенітет, зберігаючи значною мірою 
риси не Конституції незалежної держави, а республіки у складі СРСР. 

Певний інтерес становлять спроби закріплення пріоритету й найвищої 
соціальної цінності – людини, її прав та свобод, формування нового типу 
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взаємин суспільства, держави і громадянина. Поступово закріплювалися 
притаманні конституційному процесу принципи незалежної, демократичної, 
правової, соціальної держави, Конституції і законів України, розподілу влад, 
вільних виборів. Визнавалось право на приватну власність та рівноправ’я усіх 
форм власності; широкий комплекс соціально-економічних, політичних, 
громадянських, екологічних прав. Важливим досягненням Концепції в аспекті 
державно-правової сфери було те що пріоритет віддавався унітарному 
характеру держави, автономії Криму, розвитку інститутів громадянського 
суспільства, запровадженню поста Президента, незалежності суду[9, с. 64-77]. 

Висновки. Таким чином, початковий період конституційного процесу 
свідчить про демократичну спрямованість реформ. Прийнятий Верховною 
Радою Декларації про державний суверенітет України – документ 
конституційного значення. Основні положення Декларації, яку Україна 
прийняла одною з перших серед республік колишнього СРСР, стали базовими 
для конституційно-правового законодавства, реформування суспільних та 
економічних відносин, визначення державно-правових процесів.    

 

Посилання 

1. Литвин В.М. Політична арена України: Дійові особи та виконавці. – К.: 
Абрис, 1994. – 495 с. 

2. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української Конституції. – К.: 
Прапор, 1997. 

3. Панчено П.П.,  Падалко С.С, Кравченко В.І. Україна: Державотворення ХХ 
століття. – Київ-Донецьк, 1997. 

4. Кульчицький С.В. Утворення незалежної України: перше десятиліття 
//Український історичний журнал. – 2001. - №.4. – С.3-10. 

5. Гарань О.В. Убити дракона: з історії Руху та нових партій України. – К., 
1993.; Гарань О.В., Майборода О., Ткачук А., Хмелько В. Українські ліві: 
між ленінізмом і соціал-демократією. – К.: НУКМА, 2001. 

6. Розвиток демократії в Україні: 1994-1996 рр./ Авт.: В. Піховшек, С. 
Конончук. – К.: Агенство “Україна”, 1998. - 452 с. (Сер. “Демократія в 
Україні”).  

7. Бойко О. Еволюція суспільних поглядів та процесів: від ідеї оновленого 
Союзу до проголошення незалежності України (січень-серпень 1991 р.) 
//Людина і політика. – 2001. - №4. – С.37-48.  

8. Конституційний процес та особливості реалізації реформ в Україні: навч.-
метод. матеріали / Ю. В. Баскакова, П. В. Качанова, О. М. Руденко,    Г. О. 
Усатий. – К.: НАДУ, 2013. – 88 с. 

9. Концепція нової Конституції України //Конституція незалежної України. – 
1. – С.64-77. 

 
 



Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
18 грудня 2019 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 497

ЗМІСТ 
CONTENTS 

 
ДО УВАГИ АВТОРІВ ……………………………………………………………....... 3 

TO THE AUTHORS ATTENTION …………………………………………………… 4 
 
 

СЕКЦІЯ 1 
«МЕТАЛУРГІЯ, МАШИНОБУДУВАННЯ, МЕТАЛООБРОБКА» 

 

WORKSHOP 1 
«METALURGY, MECHANICAL ENGINEERING, METALWORKING» 

 
Алешина Н.А., Дрожжа П.В. Прессование тонкостенных труб 
граничного сортамента на прессе 44 МН ………………………………. 

 
6 

Аносов А.В., Ясенова А.С., Овчарук А.Н. Физико-химические исследования 
процесса выплавки высокоуглеродистого ферромарганца и его 
рафинирования ……………………………………………………………. 

 
 
10 

Антипов Б.С., Зайцева Т.А. Исследование изменения структуры и 
свойств мартенситно-стареющей стали Н10Х10К2МТ2Ю при 
старении …………………………………………………………………… 

 
 
14 

Бабенко А.В., Чмелева В.С., Кимстач Т.В. Усовершенствование 
технологии термической обработки сменных элементов захватывающих 
приспособлений грузоподъемных кранов ……………………………… 

 
 
18 

Бармін Д.В., Горобець А.П. Сучасні напрямки підвищення 
енерготехнологічної ефективності дугових сталеплавильних печей … 

 
22 

Бобров М.Д., Тищук В.Ю., Ковальова І.Б. Розробка засобів 
пилогазоподавлення в металургійній промисловості на основі засобів 
біотехнології ……………………………………………………………… 

 
 
23 

Бухіник О.В., Дрожжа П.В. Дослідження впливу деформаційно-
термічної обробки на міжкристалічну корозію труб з жароміцних 
кислотостійких сталей ……………………………………………………. 

 
 
27 

Вавренюк А.В., Рубан А.В. Исследование процесса выплавки 
ферросиликомарганца с применением вторичного сырья …………….. 

 
31 

Василишин А.Г., Водін І.Й. Термодинамічний аналіз реакцій спільного 
відновлення оксидів кремнію та кальцію вуглецем під час 
виробництва силікокальцію СК30 ………………………………………. 

 
 
33 

Вендін В.В., Коваленко І.В., Власенко Н.Є. Хімічні процеси 
електронно-променевої обробки порошкових залізо-вуглецевих 
матеріалів ………………………………………………………………… 

 
 
36 



Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
18 грудня 2019 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 498

Гевель В.В., Балакін В.Ф., Соловйова І.А. Аналіз сучасних методик 
калібровки інструменту станів ХПТ ……………………………………. 

 
38 

Гібало Л.В., Гасик М.І. Аналітичне дослідження інформаційного 
ресурсу даних щодо розробки і промислового впровадження технології 
виробництва марганцевого агломерату з залученням в аглошихту концентрату 
магнітного збагачення шламів відпрацьованих шламонакопичувачів …… 

 
 
 
42 

Денисенко В.С., Костыря И.Н., Кузенков Р.В., Назюта Л.Ю. К вопросу о 
целесообразности использования технологии вакуум-углеродного 
раскисления при выплавке низкоуглеродистой стали …………………. 

 
 
43 

Єрмоленко Д.Р., Гладких В.А. Фізико-хімічні та технологічні дослідження 
силікотермічного процесу отримання середньвуглецевого феромарганцю з 
використанням високоосновної марганцевої сировини ……………….. 

 
 
46 

Заєць Д., Власенко Н.Є., Коваленко І.В. Перспективи способів 
переробки гальваношламів ………………………………………………. 

 
47 

Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., Малишев В.В. Аналіз сил, що діють 
на робочий масив при виконанні відділення металевих деталей замка 
«блискавка» від ливників ………………………………………………… 

 
 
49 

Засельський В.Й., Шепеленко М.І., Тодінг А.Р. Класифікація 
змішувачів безперервної дії для створення гомогенної суміші шихти  

 
53 

Засельський В.Й., Пополов Д.В., Шепеленко М.І. Аналіз змішувачів 
безперервної дії роторного типу ………………………………………… 

 
56 

Карпюк Р.А., Соловйова І.А., Николаєнко Ю.М. Аналіз і удосконалення 
методик та програмного забезпечення технологічного проектування 
ділянок холодної роликової прокатки …………………………………... 

 
 
60 

Kachko I., Romanova N.S., Kokashinskaya G.V. Analysis of the structural-
phase composition of AK5M alloy for the production of a plunger pump 
housing …………………………………………………………………….. 

 
 
64 

Кирилюк Ю.В., Воїн С.О., Балакін В.Ф., Николаєнко Ю.М. Аналіз 
впливу умов процесу прошивки на якість труб ………………………… 

 
67 

Коляда Б.І., Вернигора В.Д., Часов Д.П. Дослідження конструктивних 
характеристик та технологічних параметрів обладнання для очищення, 
транспортування та переробки шламів абразивної обробки металів … 

 
 
70 

Кривчик Л.С., Хохлова Т.С. Використання хіміко-термічної обробки 
для покращення експлуатаційних властивостей трубопресового 
інструменту ……………………………………………………………….. 

 
 
72 

Лебедев А.О., Зинченко В.Ю., Иванов В.И. Сжигание газообразного 
топлива в термических печах двухкамерного типа при раздельной 
подаче его компонентов …………………………………………………. 

 
 
76 

 



Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
18 грудня 2019 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 499

Литвиненко О.А., Соловйова І.А., Николаєнко Ю.М. Аналіз якості 
титанових труб та вибір оптимального устаткування для технологічного 
процесу ……………………………………………………………………. 

 
 
79 

Лозицька І.І., Дрожжа П.В. Дослідження впливу кута подачі і частоти 
обертання валків на енергосилові і швидкісні параметри прошивки … 

 
82 

Ляшенко М.Ю., Дрожжа П.В. Енергозберігаюча холодна прокатка 
труб з пневматичним врівноваженням рухомих мас …………………... 

 
86 

Маньковський Ю.С., Соловйова І.А., Николаєнко Ю.М. Приклад 
розрахунку витратного коефіцієнту металу в маршрутах виробництва 
холоднодеформованих труб ……………………………………………... 

 
 
89 

Метельченко К.А., Алпаєв М.Є. Вдосконалення технології виробництва 
безперервнолитої круглої заготовки ……………………………………. 

 
93 

Михайліченко В.В., Коваленко І.В. Дослідження впливу деформації на 
пористість порошкових матеріалів ……………………………………… 

 
96 

Молодой С.В., Войтенко В.І. Вплив діаметра фрези при торцевому 
фрезеруванні на час та собівартість оброблення ……………………….. 

 
98 

Никульченко И.А., Кремнева Е.В., Губенко С.И. Образование трещин 
вблизи включений при деформации в интервале температур 

25…900 С после предварительного лазерного воздействия ………….. 

 
 
100 

Остроушко О.В., Бондар С.В., Соловйова І.А., Николаєнко Ю.М. 
Дослідження зміни різностінності труб при безоправочному волочінні 

 
104 

Пантейков С.П., Кузьменко Р.Р., Курило С.В. Шляхи удосконалення 
комбінованих конвертерних процесів виробництва сталі ……………... 

 
106 

Пантейков С.П., Старкова О.О., Кондратенко Г.В., Макарцова Ю.Ю. 
Удосконалення конструкцій верхніх дуттьових пристроїв для 
кисневих конвертерів …………………………………………………….. 

 
 
110 

Панченко В.О., Соловйова І.А., Николаєнко Ю.М. Аналіз та 
удосконалення технології виготовлення холоднотягнутих труб ……… 

 
115 

Пишкін І.А., Ступак Ю.О. Дослідження зв'язку складу пиловугільного 
палива з витратою коксу в доменній плавці чавуну …………………… 

 
119 

Продан Д.И., Трегубенко Г.Н. Сравнительный термодинамический 
анализ процесса производства титана из его тетрахлорида …………… 

 
123 

Сало Е.Н., Дрожжа П.В. Исследование твердости насосно-
компрессорных труб ……………………………………………………… 

 
124 

Сергійчук А.О., Соловйова І.А., Николаєнко Ю.М. Особливості процесу 
прокатки труб з використанням двох пар робочих валків ……………. 

 
127 

Серженко И.О., Калинин В.Т. Физико-химические процессы при 
формировании нанодисперсного поверхностного слоя отливок ……… 

 
130 

 



Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
18 грудня 2019 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 500

Снігура І.Р., Тогобицька Д.М., Греков С.В. Новий підхід до 
обґрунтування рішень для ефективного засвоєння легуючих добавок 
при позапічній обробці сталі ……………………………………………. 

 
 
134 

Стеценко О.О., Балакін В.Ф., Николаєнко Ю.М. Особливості 
технології прокатки труб у круглому калібрі за лінією центрів ………. 

 
137 

Танчинець С.Ю., Соловйова І.А., Николаєнко Ю.М. Підвищення якості 
холоднодеформованих труб ……………………………………………... 

 
140 

Тогобицька Д.М., Цюпа Н.О., Снігура І.Р. Розробка фізико-хімічних 
критеріїв для оцінки агресивного впливу лужних сполук на стійкість 
вогнетривкої футерівки ………………………………………………….. 

 
 
144 

Филиппов И.Ю., Моисеенко Е.С., Овчарук А.Н. Физико-химические и 
технологические особенности производства ферросиликомарганца в 
современных условиях энергоснабжения ………………………………. 

 
 
149 

Филиппов И.Ю., Павелко А.Е., Овчарук А.Н. Теоретические и 
технологические особенности выплавки низкофосфористых марок 
высокоуглеродистого ферромарганца …………………………………... 

 
 
157 

Форись О.М., Федоров С.С., Форись С.М. Дослідження теплової роботи 
шахтної вапняно-випалювальної печі на природному газі ……………. 

 
161 

Цыганков Н.С., Чмелёва В.С., Перчун Г.И. Повышение износостойкости 
перфорирующих пуансонов ……………………………………………... 

 
165 

Цуркан М.Л., Васенев К.В., Хавалиц Ю.В., Назюта Л.Ю. Освоение 
технологии производства борсодержащих конструкционных сталей ... 

 
168 

Цюпа Н.О., Степаненко Д.О., Скачко О.С. Вибір раціонального складу 
доменного шлаку високої лужної ємності в умовах використання 
вторинних ресурсів ………………………………………………………. 

 
 
171 

Шабанова І.О., Соколова В.П. Дослідження здатності до спікання 
вугільної шихти, складеної з додаванням фусів, з метою їх утилізації 
в процесі виробництва коксу ……………………………………………. 

 
 
175 

Шума В.Д., Танчинець В.Ю., Соловйова І.А., Николаєнко Ю.М. Аналіз 
та дослідження точності холоднодеформованих труб ………………… 

 
179 

Яковицкий А.В., Горобец А.П. Разработка технологии внепечной 
обработки стали с применением щелочного алюмосиликата как 
заменителя импортного плавикового шпата …………………………… 

 
 
183 

Бондарчук В.М., Хохлова Т.С. Аналіз технологічного процесу термічної 
обробки штампового інструменту ………………………………………. 

 
185 

Чирва В.Н., Хохлова Т.С. Совершенствование режимов термической 
обработки с целью повышения качества изготовления ножей для 
холодной резки металла ………………………………………………….. 

 
 
188 

 
 



Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
18 грудня 2019 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 501

 

СЕКЦІЯ 2 
«ЕКОНОМІКА, УПРАВЛІННЯ, МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

WORKSHOP 2 
«ECONOMICS, ADMINISTRATION, MANAGEMENT» 

 

Бармін Д.В., Козенкова Н.П. Вдосконалення діяльності підприємства 
на основі проведення організаційних змін ……………………………… 

 
191 

Бєлан А.А., Козенков Д.Є. Підвищення ефективності діяльності 
складського господарства промислового підприємства ………………. 

 
194 

Берлінська В.А., Чумак Т.О., Чернишев В.Г. Аналіз стану внутрішніх 
витрат на виконання наукових досліджень і розробок за регіонами 
України ……………………………………………………………………. 

 
 
198 

Бєх І.К., Козенков Д.Є. Вдосконалення управління асортиментною 
політикою підприємства …………………………………………………. 

 
202 

Божко А.О., Савченко Г.Г. Концепція стратегічного управління як 
діяльності…………………………………………………………………... 

 
205 

Варшавська А.Ю., Проха Л.М., Тарасевич В.М. Товарна політика: 
сутність та напрями її реалізації ………………………………………… 

 
208 

Вітренко Т.Ю., Фаізова О.Л. Напрямки удосконалення управління 
кадровим потенціалом в умовах вітчизняного металургійного 
підприємства ……………………………………………………………… 

 
 
211 

Волинець М.В., Козенков Д.Є. Вдосконалення управління товарообігом 
на підприємстві …………………………………………………………… 

 
215 

Герасимова К.В., Фаізова С.О. Проблеми операційного менеджменту 
вітчизняних підприємств та напрямки їх подолання ………………….. 

 
218 

Головатюк Т.В., Фаізова О.Л. Методика оцінки конкурентоспроможності 
підприємства ……………………………………………………………… 

 
222 

Гуртовий П.С., Каут О.В. Логістичні рішення у середовищі 
транспортно-експедиційних послуг …………………………………….. 

 
226 

Демчук Р.М., Каут О.В. Особливості формування системи маркетингових 
Інтернет-комунікацій на зарубіжному ринку …………………………... 

 
230 

Донських Н.О., Кемарська Л.Г. Визнання доходів та видатків за 
національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку 
для державного сектору ………………………………………………….. 

 
 
234 

Кинкурогов В.В., Козенков Д.Є. Вдосконалення процесу оцінки 
персоналу промислового підприємства ………………………………… 

 
238 

Клімук К.Є., Савченко Г.Г. Система контролінга ………………………... 241 
Кравченко Н.А., Лисенко Т.І. Резерви підвищення продуктивності праці 
в умовах кризи на прикладі компанії Millennium ……………………… 

 
243 



Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
18 грудня 2019 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 502

Лисенко О.Ю., Фаізова О.Л. Аналіз принципів та факторів ефективного 
управління збутовою діяльністю сільськогосподарських підприємств  

 
248 

Литовченко Б.М., Фаізова С.О. Удосконалення стратегічного 
управління кадровим потенціалом в умовах машинобудівного 
підприємства ……………………………………………………………… 

 
 
252 

Мала А.В., Фаізова О.Л. Маркетингове обгрунтування бізнес-проекту 
оновлення продукції підприємства ……………………………………… 

 
255 

Маматюсупова Л.О., Лисенко Т.І., Усіченко І.В. Методи оптимізації 
товарного асортименту підприємства малого бізнесу …………………. 

 
259 

Матусевич Е.В., Вакалюк Т.А. Про аналіз та прогнозування 
регіонального ринку електро-бензо інструменту ………………………. 

 
263 

Натина С.В., Каут О.В. Управління розвитком та збереженням 
персоналу підприємства …………………………………………………. 

 
265 

Ніколаєнко О.Г., Каут О.В. Мaркетингoвий пoтенціaл тa йoгo вплив нa 
діяльніcть підприємства …………………………………………………. 

 
269 

Нощенко Р.Ю., Козенков Д.Є. Вдосконалення системи оплати праці як 
фактор управління мотивацією персоналу на підприємстві …………... 

 
272 

Піддубна А.Г., Фаізова О.Л. Галузева специфіка мотиваційного 
механізму управління промисловим підприємством ………………….. 

 
276 

Пилипенко В.В., Каут О.В. Маркетингово-орієнтований підхід як 
методологічна база забезпечення розвитку підприємства …………….. 

 
281 

Пилипенко М.В., Каут О.В. Сутність управління маркетинговою 
діяльністю підприємства ………………………………………………… 

 
285 

Прокопенко О.М., Фаізова О.Л. Інноваційний розвиток – як фактор 
удосконалення управління промисловим підприємством …………….. 

 
289 

Рижиков А.І., Фаізова С.О. Підвищення конкурентоспроможності  
підприємства на основі збалансованої системи показників …………… 

 
292 

Ружицький Р.Ю., Фаізова О.Л. Стратегічні аспекти імідж-менеджменту 
промислового підприємства …………………………………………….. 

 
296 

Сидоренко О.А., Козенков Д.Є. Вдосконалення організації складського 
господарства  підприємства ……………………………………………… 

 
299 

Страколист С.В., Козенков Д.Є. Логістика на металургійних 
підприємствах України …………………………………………………... 

 
303 

Ткаченко М.Г., Гуцалова В.І. Організаційні методи управління як 
важель адміністративного впливу ……………………………………… 

 
307 

Федорина Н.О., Савченко Г.Г. Напрямки оптимізації організаційної 
структури в сучасних умовах господарювання ………………………… 

 
310 

Філіпов А.О., Фаізова О.Л. Удосконалення механізму ресурсозбереження в 
умовах вітчизняного промислового підприємства …………………….. 

 
311 



Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
18 грудня 2019 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 503

Шаповал А.С., Кемарська Л.Г. Особливості обліку довгострокової 
дебіторської заборгованості ……………………………………………... 

 
314 

Шульга С.С., Фаізова С.О. Розробка сценарію маркетингового 
забезпечення інноваційної діяльності підприємства …………………... 

 
318 

Юхимович А.С., Фаізова О.Л. Дослідження та вдосконалення 
операційної діяльності вітчизняного промислового підприємства …… 

 
321 

Янова В.А., Фаізова О.Л. Стратегічні аспекти інноваційного розвитку 
підприємства ……………………………………………………………… 

 
324 

  

 
 

СЕКЦІЯ 3 
«ІНФОРМАТИКА, КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ, IT ТЕХНОЛОГІЇ. 

МАТЕМАТИКА» 
 

WORKSHOP 3 
«INFORMATICS, COMPUTER SCIENCE, IT-TECHNOLOGY. MATH» 

 

Авраменко О.М., Островська К.Ю. Прогнозування часових рядів на 
базі методу k-найближчих сусідів ………………………………………. 

 
329 

Анісімова О.О., Євтушенко Г.Л. Багатокритеріальний порівняльний 
аналіз емуляторів для тестування Android-додатків …………………… 

 
331 

Бранкевич Е.В., Євтушенко Г.Л. Дослідження можливостей бібліотек 
JavaScript для розробки веб-додатку з конструктором товарів ………... 

 
335 

Бугай Д.Ю., Копоть М.А. Методи покращення юзабіліті складних веб-
систем ……………………………………………………………………... 

 
342 

Быковец Е.Н., Дрожжа П.В. Определение точности обсадных труб с 
помощью гармонического анализа ……………………………………… 

 
347 

Ведута И.Ю., Бастриков Ю.М. Апаратно-програмный комплекс для 
идентификации динамических объектов ……………………………… 

 
352 

Велепа Є.С., Алпаєв М.Є. Розробка програмного забезпечення при 
проектуванні шихтових умов на феросплавному заводі ………………. 

 
355 

Галушка А.В., Костромицький А.І. Типи хмарних обчислень …………. 359 
Герасименко А.Ю., Селівьорстова Т.В. Використання багатоцільових 
обчислювальних комплексів для розрахунків теплопередачі з 
постійними та змінними теплофізичними властивостями …………….. 

 
 
362 

Глотка В.О., Бондар А.А., Функендорф А.О. Моделі ідентифікації та 
верифікації об'єкту у двофакторній системі контролю та управління 
доступом …………………………………………………………………... 

 
 
365 

 



Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
18 грудня 2019 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 504

Григоренко С.Н., Лысь Д.А., Якушев Ю.А. Повышение эффективности 
шифрования информации открытым ключом ………………………….. 

 
368 

Дацюк Д.В., Левківський В.Л., Лобанчикова Н.М. Аналіз метрик 
узагальнення та оцінки компенсації цукрового діабету ……………….. 

 
370 

Збаражський К.А., Давидова В.П., Шеховцова В.І. Проблеми 
запровадження «хмарових» інформаційних технологій в роботі 
підприємства чи організації ……………………………………………… 

 
 
372 

Іванов Д.Р., Середа А.В., Григоренко С.М. Непараметрична 
ідентифікація об’єкта управління ……………………………………….. 

 
374 

Іванчук О.В., Козел В.М. Середовище передачі та протоколи обміну 
даними у системі «Інтернет речей» ……………………………………... 

 
377 

Кузьмінова Я.М., Балакін В.Ф., Соловйова І.А. Розробка програмного 
забезпечення при проектуванні ділянок холодної прокатки …………... 

 
381 

Мельник Н.В., Вакалюк А.В. Впровадження гнучких процесів 
управління проектами для покращення ефективності роботи на 
прикладі Agile …………………………………………………………….. 

 
 
383 

Рантюк І.І., Вакалюк Т.А., Антонюк Д.С. Можливості використання 
он-лайн курсу мічиганського університету «Особисте та командне 
лідерство» для неформальної освіти співробітників ІТ компанії ........... 

 
 
385 

Русакова Н.Є. Метод автоматизованої оцінки ступеня зносу 
металургійного обладнання ……………………………………………… 

 
389 

Скрябіна А.В., Стєганцева П.Г. Знаходження ваги топологій на 
скінченній множині за її вектором ……………………………………… 

 
391 

Хоменко А.В., Каут О.В. Корпоративні інформаційні системи у 
міжнародному бізнесі ……………………………………………………. 

 
393 

Чернов М.Ю., Бастріков Ю.М. Модернізація вагодозуючої підсистеми 
АСУ ТП …………………………………………………………………… 

 
397 

 
СЕКЦІЯ 4 

«ОСВІТА, ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГІЯ» 
 

WORKSHOP 4 
«EDUCATION, PEDAGOGY, PSYCHOLOGY» 

 

Карабін О.Й. Пріоритетні складові розвитку професійної компетентності 
майбутніх учителів інформатики в зво ………………………………….. 

 
402 

Лежньов І.Я., Смірнов Ю.О., Вакалюк Т.А. Дистанційне навчання: 
проблеми та перспективи їх вирішення ………………………………… 

 
404 

Михайлова Н.О., Мелаш В.Д. Формування природознавчої компетентності 
молодших школярів в умовах нової української школи ………………. 

 
406 



Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
18 грудня 2019 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 505

Онищенко В.В., Профатілова А.С., Маркіна Л.Л. Удосконалення 
професійної підготовки майбутніх психологів в умовах проблемно-
розвиваючого типу навчання …………………………………………….. 

 
 
410 

Пінькова Н.А., Фаізова С.О. Бізнес-планування як інструмент реалізації 
концепції профільної освіти ……………………………………………... 

 
413 

Філатова О.В., Фаізова О.Л. Аналіз механізму мотивації персоналу в 
закладах освіти ……………………………………………………………. 

 
417 

Фіщенко О.Е., Білаш Т.С., Маркіна Л.Л. Реалізація основних 
принципів модульного навчання в процесі підготовки майбутніх 
психологів………………………………………………………………….. 

 
 
420 

  
 

СЕКЦІЯ 5 
«МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ.  

ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА» 
WORKSHOP 5 

«METROLOGY, STANDARDIZATION, CERTIFICATION.  
ECOLOGY AND ENVIRONMENT PROTECTION» 

 

Андрощук С.П., Чигиринець О.Е. Кизил – цінне джерело антоціанів …. 424 
Варжель О.В., Прищепа А.М. Діагностика екологічної безпеки орних 
земель за вмістом в них гумусу …………………………………………. 

 
427 

Добрянська Я.В., Рудковська О.В. Аналіз проблеми забруднення 
світового океану пластиком ……………………………………………... 

 
430 

Іванчук Н.В., Мартинюк П.М. Про моделювання очищення води в 
біоплато з урахуванням суфозійно-кольматаційних явищ …………….. 

 
432 

Коробка Ю.В., Пашкевич М.О., Біла Г.М. Визначення перманганатної 
окиснюваності природних вод …………………………………………... 

 
434 

Кравченко С.В., Савченко Г.Г. Щодо впровадження інноваційних засад 
управління підприємством ………………………………………………. 

 
436 

Литвиненко О.Л., Савченко Г.Г. Розробка інтегрованих систем 
менеджменту ……………………………………………………………… 

 
438 

Микаэлян М.Э., Кузнецов Е.В. Механизм тепловой деформации 
твёрдых тел………………………………………………………………… 

 
440 

Панова Я.Л., Тіханов Д.С., Пирогов К.О. Часова структура 
температуро-вологісних параметрів конвекції та врахування індексів 
зсуву при формуванні гроз над територією України ………………….. 

 
 
443 

Скляр В.Ю., Крусір Г.В. Використання жирової фракції відходів для 
виробництва гуми ………………………………………………………… 

 
447 



Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
18 грудня 2019 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 506

Сосна О.Л., Козенков Д.Є. Підвищення ефективності діяльності 
підприємства на основі впровадження інструментів ощадливого 
виробництва ………………………………………………………………. 

 
 
449 

Трубчанінова М.М., Сокольський Г.В. Механізми стабілізації емульсій 
твердими наночастками ………………………………………………….. 

 
453 

Ходасенко С.А., Фаізова С.О. Принципи та підходи до оцінки 
ефективності управління якістю на підприємстві ……………………… 

 
455 

  
 

СЕКЦІЯ 6 
«ПРИРОДНИЧІ, ГУМАНІТАРНІ,  

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАУКИ» 
 

WORKSHOP 6 
«NATURAL, HUMANITARIAN, SOCIO-POLITICAL SCIENCES» 

 

Бєляєва С.О., Козенкова Н.П. Вдосконалення організаційної культури 
на підприємстві …………………………………………………………… 

 
460 

Бокатов І.В., Статівка Н.В. Сучасний стан та проблеми розвитку 
малого бізнесу в Україні ………………………………………………… 

 
463 

Гончаренко Т.А., Козенкова Н.П. Вдосконалення управління рекламною 
діяльністю підприємства в Інтернет-середовищі ………………………. 

 
466 

Горбатенко Ю.В., Фаізова О.Л. Фактори та напрямки підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняних металургійних підприємств …. 

 
470 

Івасейко Х.Н., Дорошкевич К.О. Фінансові кризи: сутність та 
особливості ………………………………………………………………... 

 
474 

Мизнікова Т.В., Зелінська Н.В. Культура видання творів жінок-авторів 
у гендерному аспекті: сучасні тенденції ………………………………... 

 
475 

Сабатин А.О., Баландіна Н.Ф. Комунікація місцевих органів 
державної влади з громадськістю посередництвом офіційного веб-
сайту (на прикладі структурного підрозділу Одеської обласної 
державної адміністрації) …………………………………………………. 

 
 
 
479 

Савченко С.В. К проблеме мировоззренческих предпосылок церковной 
революции 1917 года …………………………………………………….. 

 
482 

Сарахман Ю.Ю., Баландіна Н.Ф. Одеська зовнішня реклама: 
локалізація та конструктивні різновиди ………………………………… 

 
485 

Тюря В.Л., Кожилкін І.С., Кузнецов О.А. Національна ідеологія 
сучасної України …………………………………………………………. 

 
489 

Шишкін Ф.С., Кузнецов О.А. Конституційні процеси в Україні у 90-ті 
рр. ХХ ст. ………………………………………………………………….. 

 
493 

 



 

 

 
 

Наукове видання 
 

Всеукраїнська конференція молодих вчених 
«Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 

18 грудня 2019 р., м. Дніпро, Україна 
 
 

 

 

МАТЕРІАЛИ 

 

 

 

 
Українською, англійською та російською мовами 

Відповідальні за випуск: Ступак Ю. О., Журавель О.П. 

Укладачі: Хохлова Т. С., Ступак Ю.О. 

Комп’ютерна верстка, дизайн обкладинки Ступак Ю.О. 
Технічний редактор Ступак Ю.О. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Здано на складання 15.12.19. Підписано до друку 23.12.19. 
Формат 60x84/16 Папір офсетний.  Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 29,52 

Наклад 200 прим. Замовлення № 2609 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТОВ «Дніпровський освітній центр» 
49000, Україна, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 1/2 

 
 
 

Видавництво «Дике Поле» 
Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Троїцька, 31-А. 

Тел.: (061) 213-75-95; 213-75-05. 
 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ЗЗ № 004 від 23.08.2001 р. 
 
 

ISBN 978-617-7433-90-2 
 
 
 
 

 
Всеукраїнська конференція молодих вчених «Молодь і наука. Практика інноваційного 
пошуку» 18 грудня 2019 р., м. Дніпро, Україна): Упорядники: Хохлова Т.С., Ступак 
Ю.О. – Дніпро, 2019. – 508 с. 

 
 
 
 

Збірник містить доповіді у вигляді тез та статей (148 доповідей), які надійшли до 
оргкомітету Всеукраїнської конференції молодих вчених «Молодь і наука. Практика 

інноваційного пошуку» до 15 грудня 2019 р. та прийняті до опублікування. 
 

 
 


