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УДК 004.428.4 Інформаційні технології 

 

ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ  

СИСТЕМ КЕРУВАННЯ БІЗНЕС-ПРАВИЛАМИ 

 

Вакарь Л.Г. 

студент кафедри програмної інженерії  

Харківського національного  

університету радіоелектроніки 

м. Харків, Україна 

У сучасному світі, для здійснення автоматизації та стандартизації 

оперативної діяльності, компанії використовують корпоративні додатки. В основі 

корпоративних додатків знаходяться дані та логіка їх обробки. Продовж певного 

часу для створення корпоративних додатків використовувалася програмна 

концепція ―Дані + Алгоритм = Програма‖. У даній концепції за обробку даних 

відповідають алгоритми. Сукупність алгоритмів утворюють програмне рішення. 

В наш час все частіше для створення корпоративних додатків використовується 

інша концепція ―Знання + Висновки = Система‖. Заснований на знаннях підхід 

до проектування систем це еволюційна зміна з революційними наслідками. Він 

замінює програмну традицію новою архітектурою, яка заснована на базі знань та 

механізмі висновків. Не дивлячись на схожість підходів вони відрізняються 

достатньо, щоб це мало глибокі наслідки [1]. 

База знань містить бізнес-правила які визначають, як програма обробляє 

дані. Бізнес-правила представлені у форматі ―якщо-то‖. Вони можуть бути легко 

змінені, без втручання в код додатку [2]. Бізнес-правила обробляє механізм 

висновків, або як його ще називають система керування бізнес-правилами 

(СКБП). Таким чином система розділена на два компоненти: база знань і СКБП. 

На даний момент на ринку існує велика кількість СКБП: Drools, Oracle Policy 

Automation, IBM Operational Decision Manager on Cloud, Blaze Advisor тощо. 

Однак всі ці рішення або використовують велику кількість апаратних ресурсів і 

повинні бути розгорнуті на окремому сервері, або становлять собою комерційні 

хмарні сервіси. 
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Малі та середні компанії, що б ефективно конкурувати з великими 

корпораціями, також змушені впроваджувати автоматизацію бізнес-процесів. 

Часто такі компанії обмежені у фінансових і апаратних ресурсах і не можуть, з 

тих чи інших причин, дозволити собі використовувати комерційні або 

ресурсомісткі СКБП. При цьому їм потрібні рішення, які не поступаються за 

швидкодією складним комерційним системам. Одним з варіантів такого рішення 

є бібліотека EasyRules. Розмір бібліотеки EasyRules версії 3.0.0 складає всього 28 

KB. Для порівняння розмір бібліотеки Drools Core 7.0.0 складає 3,6 MB.  

Порівняльні дослідження продуктивності проводилися або для 

безкоштовних ресурсомістких продуктів [3, 4], або для комерційних систем [5]. 

У зв’язку з цим є актуальним порівняльне дослідження швидкодії 

ресурсомісткої системи Drools з некомерційним і компактним рішення 

EasyRules.  

В ході дослідження було проведено серію однакових тестів для кожного з 

продуктів. Тести запускали послідовне виконання різної кількості бізнес-

правил, від 1-го до 10-ти. Кожне правило виконуючись виробляло певний факт. 

Цей факт використовувався наступним правилом для здобуття нового факту 

(рис.1). 

 

Рис. 1. Схема роботи правил 

 

Для проведення тестування використовувалися наступні апаратні ресурси: 

процесор Intel Core i7-8550U 4-cores 8-threads 4GHz, оперативна пам'ять DDR4 - 

2133 МГц 16GB. Програмне середовище складалося з операційної систему ОС 

Linux Mint 19.1 tessa з ядром Linux Kernel 4.15.0-48-generic і версію JDK 

openjdk version "11.0.2" 2019-01-15. Для проведення вимірювань була 

використана бібліотека JMH. Був обраний тип вимірювання – кількість операцій 

в секунду. Вимірювання проводилися в рамках однієї сесії яка включала: 

попередній розігрів JVM 5 разів, отримання середнього значення за 



7 
 

результатами 20 вимірювань. Результати тестування (табл.1) дозволили 

накопичити достатньо даних для проведення математичного моделювання. 

Таблиця 1  

Результати тестування 

Кіл-ть 

бізнес-

правил, шт 

Drools, 

опр/с 

EasyRules, 

опр/с 
 

Кіл-ть 

бізнес-

правил 

Drools, 

опр/с 

EasyRules, 

опр/с 

1 16818,185 99238,699  6 12951,352 18427,959 

2 15503,489 53274,904  7 12365,963 15952,784 

3 14385,258 38063,044  8 11840,686 14452,374 

4 14918,214 27452,328  9 11593,190 12663,882 

5 13751,477 22811,659  10 11233,706 11044,308 

 

Математична модель повинна показати залежність швидкості роботи 

СКБП відносно кількості послідовно виконуваних бізнес-правил. Для цього 

кожен з двох наборів даних був перевірений на відповідність одній з трьох 

основних математичних моделей: лінійної (ф.1), гіперболічної (ф.2) та 

параболічної (ф.3). 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 (1)  

𝑦 = 𝑎 + 𝑏/𝑥  (2)  

𝑦 =  𝑎 +  𝑏𝑥 +  𝑐𝑥2 (3)  

де 𝑎 вплив незалежний від змінної, 

𝑏, 𝑐 – вплив залежний від змінної, 

𝑥 – незалежна змінна. 

Моделювання проводилося за допомогою матричного середовища 

обчислень MATLAB та бібліотеки APMonitor Optimization Suite. Для СКБП 

Drools найкращим чином підійшла лінійна модель (ф.4). СКБП EasyRules 

можна описати за допомогою гіперболічної моделі (ф.5). 

𝑦 = 16865,20 − 605,36𝑥 (4)  

𝑦 = 2606,41 + 98093,22/𝑥  (5)  
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Для оцінки якості отриманих моделей використовувався коефіцієнт 

кореляції між реальними даними (табл.1) і розрахунковими даними моделі. 

Отримані коефіцієнти кореляції для Drools і EasyRules склали 0,988 і 0,999 

відповідно. Це свідчить про високу якість отриманих математичних моделей і 

можливість їх використання для проведення дослідження. 

Щоб визначити який із програмних продуктів працює швидше, були 

досліджені їх математичні моделі. Було висунуто припущення, що існує деяка 

кількість послідовно виконуваних бізнес-правил при якій кількість операцій в 

секунду буде однакова для обох моделей (ф.6). 

16865,20 + 605,36𝑥 = 2606,41 + 98093,22/𝑥  (6)  

Отримане рівняння було скорочено до форми алгебраїчного квадратного 

рівняння (ф.7). 

605,36𝑥2 − 14258,79𝑥 + 98093,22 = 0 (7) 

Значення дискримінанту квадратного рівняння (ф.7) менше нуля. Це 

означає, що дане рівняння не має рішення. Математичні моделі систем 

керування бізнес-правилами Drools та EasyRules не перетинаються. Діаграма 

математичних моделей (рис.2) наочно показує, що дві моделі не мають точки 

перетину. 

 

Рис. 2. Діаграма математичних моделей СКБП Drools та EasyRules 
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Таким чином в результаті проведеного дослідження було доведено, що 

менш складна система керування бізнес-правилами EasyRules не поступається 

за своєю ефективністю складнішій системі Drools. Отримані математичні 

моделі доводять перевагу EasyRules щодо кількості послідовно виконуваних 

бізнес-правил. СКБП EasyRules може бути використана у невеликих проектах 

без втрати швидкодії програмної системи. Результати цього дослідження 

можуть бути використані, розробниками програмного забезпечення, для 

прийняття рішень щодо вибору системи керування бізнес-правилами при 

розробці програмних продуктів. 
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РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ЗВЕРНЕНЬ 

ПАЦІЄНТІВ ДО СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ 

 

Гаврильченко Л.О. 

студент  факультету біомедичної інженерії 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського»,  

м. Київ, Україна 

 Актуальність. 28  грудня 2017 року Президент України  підписав закони 

України, якими в Україні започатковується медична реформа: "Про державні фі-

нансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів" та "Про підви-

щення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості". 

 Одним із напрямків медичної реформи має стати впровадження в 

практику лікарів первинної ланки міжнародної класифікації первинної медичної 

допомоги (ІСРС-2-E) 

 На початку 2017 р. МОЗ України підписало угоду з WONCA (World 

Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General 

Practitioners/Family Physicians) щодо ліцензійного використання ІСРС-2-E у 

загальній практиці. 4 січня 2018 року МОЗ України затвердив наказ N 13 ―Про 

деякі питання застосування україномовного варіанту міжнародної класифікації 

первинної медичної допомоги (ICPC-2-E)‖. 

 19 березня 2018 року МОЗ України затвердив наказ N504 «Про затверджен-

ня Порядку надання первинної медичної допомоги». З розділу ІІІ «Правила 

надання ПМД» пункт 4: «Відомості про кожен випадок надання ПМД лікар або 

інший медичний працівник, який входить до команди з надання ПМД, відображає 

в медичній документації відповідно до Міжнародної класифікації первинної 

допомоги (ICPC-2-E)». 

 ІСРС-2-E для українських лікарів – це нова система, яка дозволяє концент-

руватись на потребах пацієнтів, а не підлаштовуватись під зручність обробки кодів 
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для формування статистики. 

 Зараз значну частину свого робочого часу медичні працівники первинної 

ланки витрачають на паперову і статистичну роботу, що обмежує їх час на потреби 

пацієнтів. Впровадження ІСРС-2-E із подальшим спрощенням облікових і статис-

тичних форм є важливою складовою системної роботи МОЗу із оптимізації роботи 

лікарів первинної ланки, з метою побудови дійсно пацієнтоорієнтованої системи 

охорони здоров’я. 

 26 січня 2018 року МОЗ України затвердив наказ N157 «Про внесення змін 

до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України», в якому введено в дію 

нову форму Журналу реєстрації амбулаторних пацієнтів. З розгортанням електрон-

ної системи охорони здоров'я журнал повинен стати електронним і всі записи в 

нього мають підтягуватись автоматично при заповненні амбулаторної картки. 

 25 квітня 2018 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову «Деякі 

питання електронної системи охорони здоров’я» №411, якою затвердив Порядок 

функціонування електронної системи охорони здоров’я та Порядок опублікуван-

ня відомостей з електронної системи охорони здоров’я Національною службою 

здоров’я. 

Одним із пунктів даної Постанови уряд доручив МОЗ України «…за без-

печити створення, функціонування, фінансування центральної бази даних ефект-

ронної системи охорони здоров’я та передачу Національній службі здоров’я до 1 

січня 2019 р. майнових прав на програмне забезпечення центральної бази даних;» 

Центральна база даних (ЦБД) є технічним ядром електронної системи охо-

рони здоров’я eHealth, яка забезпечує обмін медичною інформацією та реалізацію 

програми медичних гарантій населення. До складу eHealth також входять медичні 

інформаційні системи (МІС), які забезпечують взаємодію медичних закладів та 

ЦБД. Розробником та адміністратором ЦБД є ДП «Електронне здоров’я», в функ-

ції якого входить також підключення МІС, що відповідають вимогам до ЦБД. 

Станом на 1 березня 2019 року до складу eHealth входило 15 МІС. 

 За інформацією ДП «Електронне здоров’я» на 31.12.2018 року всі МІС, 

підключені до ЦБД мали наступний фунціонал: 
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- Модуль «Робоче місце лікаря» (робота з деклараціями); 

- Адміністративний модуль. 

      1 березня 2019 року в Україні в тестовому режимі почала працювати медич-

на картка пацієнта. Аналіз сайтів виробників МІС дозволив зробити висновки: 

1. За наявності постійного підключення до мережі Інтернет лікарі сімейної  

медицини мають можливість  обирати МІС відповідно до власних потреб. 

2. За відсутності підключення (наприклад, під час візиту до пацієнта), виникає 

необхідність в програмі, для роботи в офлайн режимі. 

 Саме таку програму було розроблено для всіх поширених в Україні 

операційних систем. 

 Під час розробки програмного забезпечення використовувались: 

- Алгоритм шифрування AES – для шифрування локальної бази даних; 

- Мова програмування Python [1] – для реалізації версії програми для 

операційних систем Windows і Linux; 

- Мова програмування Java [2] – для реалізації версії програми для операційної 

системи Android; 

- СУБД SQLite [3]– для реалізації локальної бали даних; 

- СУБД PostgreSQL [3]– для реалізації глобальної бази даних; 

- Фреймворк Qt [4] – для реалізації кросплатформного графічного інтерфейсу 

користувача; 

- Програму PyInstaller – для компіляції версій програми для операційних систем 

Windows і Linux. 

Інтерфейс реалізованої програми представлено на рисунках 1-3  

Пункт меню Файл – Зберегти записує звернення пацієнта в базу 

Пункт меню Файл – Настройки дозволяє змінити шрифт і кегль шрифту 

Пункт меню Файл – Вихід дозволяє вийти з акаунту лікаря  

Пункт меню База – Завантажити базу пацієнтів дозволяє завантажити базу 

пацієнтів конкретного лікаря 

Пункт меню База – Вивантажити базу пацієнтів дозволяє вивантажити базу 

звернень пацієнтів  



13 
 

Пункт меню Допомога – Про програму містить відомості про ліцензію. 

Кнопка Пошук дозволяє виконати пошук введеної назви коду в базі ІСРС 

 

Рис. 1. Скріншот програмного меню «Файл» 

 

Рис. 2. Скріншот програмного меню «База» 

 

Рис. 3. Скріншот програмного меню «Допомога» 

Література: 

1. Bill Lubanovic. Introducing Python - O'Reilly Media, 2014. – 460. 
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2. Kathy Sierra, Bert Bates. Head First Java – 2nd Edition – O'Reilly Media, 

2005. – 688 

3. Anthony Molinaro. SQL Cookbook – O'Reilly Media, 2005. - 634 

4. Прохоренок Н. А. , Дронов В. А.  Python 3 и PyQt 5. Разработка 

приложений – БХВ-Петербург, 2016. – 833 

____________________________________________________________________ 

Інформаційні технології 

 

СЬОГОДЕННЯ ЛОГІСТИКИ В СФЕРІ ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕНЬ: КОРОТКО 

ПРО ОСНОВНЕ 

 

Черновол Н.М.,  

к.пед.н., доцент 

Гладій К.В.,  

магістр з Міжнародної інформації 

НУ «Львівська політехніка» 

Сьогодні, пронизуючи практично всі види людської діяльності (яка б 

робота не виконувалась) втілює свої правила і принципи в різні сфери життя 

суспільства логістика. 

В колишньому СРСР логістика була відома під назвою «рохрематика». У 

Великому тлумачному словнику сучасної української мови рохрематика 

визначається як вивчення процесів руху матеріалів від початкового джерела до 

кінцевого споживача, а термін «логістика» (у підприємницькій діяльності) 

трактується як «контроль за рухом матеріалів на підприємстві: від надходження 

сировини до постачання готового товару споживачеві» [1, с. 1276; 625], тоді як 

у словнику іншомовних слів за редакцією О. Мельничука, 1985 року видання ні 

термін «логістика», ні «рохрематика» не розглядаються. 

Розвиток транспортної логістики є однією з необхідних умов подальшої 

структурної перебудови економіки, підвищення конкурентоздатності вітчизня-

них товарів та послуг на світових ринках та інтеграції країни в систему 

міжнародних відносин, яка динамічно розвивається. 

Хоча Україна намагається удосконалювати сферу вантажних перевезень: 
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розвивати цифрові сервіси, мінімізувати людський фактор, все ж рівень 

транспортної логістики низький, якщо не початковий, у порівнянні з 

розвинутими країнами. 

М. Григорак зауважує, що великі революційні зміни очікуються у зв’язку 

з виникненням технологій уберизації (сервісу з доставки вантажів, коли клієнт 

має можливість безпосередньо звя’затися з вантажоперевізниками, відстежити 

свій вантаж в реальному часі, здійснювати зручний пошук агентів та 

інтелектуальної мобільності). Автор констатує, що умови, в яких донині 

перебуває Україна – військові дії, економічна криза, геополітичні фактори – 

спричинили деградацію ринку логістичних послуг: зменшилися обсяги 

вантажних перевезень, скоротилися обсяги логістичної діяльності, фактично 

зникли транзитні потоки тощо [2]. 

Також гальмують розвиток логістики незначна кількість логістичних 

компаній та логістичних операторів, висока вартість логістичних послуг, їх 

невисокий рівень якості, обумовлений, зокрема, невизначеністю механізмів 

регулювання, управління та контролю державою галузі логістичної діяльності, 

а також недотриманням діючих правових і організаційних основ її здійснення; 

нехтуванням правами клієнта в обхід договірних зобов’язань у процесі надання 

логістичних послуг. Відтак, гнучкі виробництва, 3Д- принтери, електронну 

комерція, хмарні рішення тощо («Індустрія 4.0») – майбутнє галузі української 

логістики. 

Відповідно до результатів досліджень провідної світової консалтингової 

компанії у сфері інформаційних технологій Gartner Inc.(США), вплив «Індустрії 

4.0» на управління ланцюгами постачань виявлятиметься в чотирьох ключових 

аспектах: 

1. Створення інтелектуальних заводів (виробництв), заснованих на 

гнучких автоматизованих процесах. 

2. Активізація віртуального виробництва на основі інтернет-послуг. 

3. Розвиток хмарних технологій, цифризація підприємницької діяльності. 

4. Використання інтелектуального виробництва та інтелектуальних 
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транспортних систем, систем «штучного інтелекту», «Інтернету речей», 

автоматичної самодігностики та сервісу [2]. 

Підкреслюючи значимість логістики, зауважимо, що організаційно-

економічну стійкість і конкурентні позиції підприємства, фірми чи компанії на 

ринку можна підвищити саме завдяки її потенціалу. При цьому фахівець 

повинен добре знати логістичні інформаційні потоки, мати відповідні навички. 

Однак в Україні фірми та компанії відчувають нестачу таких фахівців, тому 

нові кадри необхідно швидко ввести в курс справи, надати потрібну 

інформацію. Причому об’єм інформації надзвичайно великий і важкий для 

засвоєння, а необхідного допоміжного матеріалу, зазвичай, немає. Особа, яку 

уповноважили пояснити завдання новому працівникові, не може приділити 

йому багато часу, оскільки зайнята своєю роботою. Відтак, після отримання 

початкової теоретичної бази, оператору-початківцю необхідно в обмежені 

строки навчитися застосовувати набуті знання на практиці. Проте, враховуючи 

значні обороти компанії та швидкість робочих процесів, є реальний ризик, що 

новий працівник може завдати шкоду компанії (зокрема, можливі й значні 

фінансові втрати) та навіть її репутації. 

З огляду на це нами розроблено експериментальну методику з надання 

допомоги логістам-початківцям в компаніях типу «Road Power Inc.» (США). 

Наводимо один із прийомів – спроба моделювання ситуації, яка допоможе 

працівникові в майбутньому уникнути несподіванок або знайти вихід за форс-

мажорних обставин (на нашу думку, транспортні задачі на логіку можуть стати 

тим завданням, яке спонукатиме стажера застосувати отримані знання на 

практиці). Початківцю-логісту пропонуються шість задач двох рівнів 

складності. Він повинен дати відповідь на запитання, проаналізувавши 

поточний стан справи, спрогнозувати майбутній розвиток подій (для 

полегшення виконання завдань додається термінологічний словник). Спочатку, 

з метою закріплення навчального матеріалу, розв’язуються простіші задачі, 

потім – складніші. Надалі інформація запам’ятовуватиметься легше, її об’єм 

зростатиме. 
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Як приклад, наводимо задачу першого рівня складності. 

Свого часу П. Друкер увів поняття суспільство знання (knowledge 

society), суть якого полягає в найважливішому – вмінні «навчитися навчатися», 

на що й спрямовані наші рекомендації. Оскільки формування логістичної 

компетентності студентів вищих навчальних закладах у кращому випадку 

обмежується введенням в освітню програму навчальної дисципліни «Логіс-

тика», яку більшість студентів опановує на репродуктивному рівні, важливим є 

стажування та навчання в компаніях за тісної співпраці з її персоналом. 

Література: 

 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / автор, кер. 

проекту та. ред. В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь :ВТФ «Перун», 2007.– 1736 с.: іл. 

2. Григорак М.Ю. Інтелектуалізація ринку логістичних послуг: концепція, 

методологія, компетентність: монографія / М.Ю. Григорак. - К.: Сік Груп 

Україна, 2017. - 513 с. 
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УДК 004     Информационные технологии 

 

ПАРАЛЛЕЛИЗМ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ ЯЗЫКАХ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

Калугин В.В. 

Студент факультета компьютерных наук 

Харьковский национальный  

университет радиоэлектроники 

г. Харьков, Украина 

Актуальность. Современная наука каждый день находит ответы на те 

или иные вопросы и ставит перед собой новые задачи. Процесс же решения 

этих задач в определенных случаях основан на анализе и обработке большого 

количества данных, что невозможно без использования существующих 

вычислительных систем и сопутствующего программного обеспечения.  

В настоящее время для создания такого ПО разработчики часто 

прибегают к параллельной модели программирования, которая стала особенно 

актуальна с популяризацией и распространением многоядерных процессоров. 

Это позволяет использовать все ресурсы аппаратной платформы и добиться 

максимальной эффективности для программ.  

Общие понятия. Для начала, необходимо разобраться в отличиях 

традиционной последовательной модели программирования от параллельной. 

Традиционная модель –  в любой момент времени выполняется только одна 

операция и только над одним элементом данных, что показано на рис 1. 

 

«Схема выполнения задач в последовательной модели» рисунок 1 

Последовательная модель универсальна. К ее основным отличительным чертам 

можно отнести: 
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 применение стандартных языков программирования; 

 хорошая переносимость; 

 меньшая по сравнению с параллельной моделью производительность. 

В то же время, параллельное программирование служит для создания 

программ, эффективно использующих вычислительные ресурсы за счет 

одновременного исполнения кода на нескольких вычислительных узлах, что 

демонстрирует рис 2.  

 

«Схема выполнения задач в параллельной модели» рисунок 2 

Для создания параллельных приложений используются параллельные 

языки программирования и специализированные системы поддержки 

параллельного программирования, такие как MPI и OpenMP. Параллельное 

программирование является более сложным по сравнению с последовательным 

как в написании кода, так и в его отладке.  

Параллелизм в современном мире. Современные веб-решения должны 

уметь обслуживать большое число пользователей одновременно. В этих 

условиях использование параллельных вычислений превращается в 

обязательное требование. Рассмотрим несколько новых языков программиро-

вания, в которых реализован параллелизм.  

Go -  компилируемый  многопоточный язык программирования, раз рабо-

танный внутри компании Google. Для обеспечения параллельных вычислений, 

в языке Go существуют конструкции, которые Google называет ―гоу-процессы‖ 

(goroutines), похожие на то, что в других языках называется ―сопроцессы‖ 

(coroutines). Однако важная отличительная особенность гоу-процессов, состоит 

https://www.viva64.com/ru/t/0032/
https://www.viva64.com/ru/t/0037/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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в том, что они не поддерживают функции передачи управления и возобновле-

ния работы (yield и resume). Гоу-процессы могут легко обмениваться 

информацией через особые переменные, объединенные в ―каналы‖ (channels).  

Другим ярким примером является платформа .NET, включающая в себя 

библиотеку параллельных задач TPL (Task Parallel Library), основной функ-

ционал которой располагается в пространстве имен  System.Threading.Tasks. 

Данная библиотека позволяет распараллелить задачи и выполнять их сразу на 

нескольких процессорах, если на целевом компьютере имеется несколько ядер.  

Литература: 
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3. Лацис А. О. Параллельная обработка данных : учеб. пособие для студ. 

вузов / А. О. Лацис. – М. : Академия, 2010. – 336 с.  

____________________________________________________________________ 

УДК 004.6 Інформаційні технології 

 

ВИКОРИСТАННЯ ДИНАМІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ ДЛЯ РОЗРОБКИ ПРОГРАМ 

 

Макєєв О.С., 

студент факультету комп’ютерних наук 

Харківський національний  

університет радіоелектроніки 
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Динамічна бібліотека(DLL) - це бібліотека, яка містить код і дані, що 

можуть використовуватися кількома програмами одночасно. Також динамічна 

бібліотека – це самостійний модуль , тобто крім .exe файлу потрібно мати один 

або декілька .DLL файлів.[1,с. 186] 
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Бібліотеки DLL надають можливість модулювати додатки таким чином, 

щоб їх функціональні можливості могли бути оновлені та повторне 

використання стало більш легким. DLL також допомагають зменшити накладні 

витрати на пам'ять, коли кілька програм одночасно використовують однакові 

функціональні можливості, оскільки, незважаючи на те, що кожна програма 

отримує власну копію даних DLL, програми спільно використовують код DLL. 

У даній роботі я розгляну різницю між статичною бібліотекою та 

динамічною бібліотекою , переваги та недоліки динамічної бібліотеки. 

Першим недоліком статичної бібліотеки є те , що формат залежить від 

середовища розробки , тому обов’язково середовище розробки і використання 

повинні співпадати . Натомість такого недоліка немає у динамічної бібліотеки. 

В свою чергу, якщо розробник написав DLL на мові С++ , то він її може 

використати в інших середовищах розробки, наприклад, в розробці 

програмного продукту на мові Java або C# . 

Другим недоліком статичної бібліотеки є додаткові витрати пам’яті , 

тобто кожна програма використовує одну й ту ж бібліотеку, бібліотека 

зберігається в пам'яті для кожного додатка[2,с.150] . Для динамічної бібліотеки 

потрібно лише один раз завантажити, щоб використовувати її в різних додатках 

та не витрачати пам'ять для кожного окремо. Якщо DLL більш не потрібна , то 

є можливість видалити її з пам'яті.  

Переваги DLL у програмному використанні: 

- Використовується менше ресурсів. Коли кілька програм викорис-

товують одну бібліотеку функцій, бібліотека DLL може зменшити дублювання 

коду, що завантажено на диск та до фізичної пам’яті.Це може значно вплинути 

на продуктивність не лише програми, яка працює у фоновому режимі, але 

також інших програм, що працюють в операційній системі Windows; 

- Архітектура стає модульною. Бібліотека DLL допомагає розробляти 

модульні програми. Це дає змогу розробляти великі програми, де використову-

ється кілька мовних версій або програми, де потрібна модульна архітектура. 

Приклад модульної програми – це бухгалтерська програма, що містить багато 
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модулів, які можуть динамічно завантажуватися під час виконання; 

- Полегшується розгортання й інсталяція. Коли потрібно оновити або 

виправити функцію в бібліотеці DLL, для розгортання й інсталяції DLL не 

потрібно повторно приєднувати бібліотеку DLL до програми. Крім того, якщо 

кілька програм використовують однакову бібліотеку DLL, усі ці програми 

зможуть скористатися оновленням або виправленням. Ця проблема може 

траплятися частіше, якщо використовується стороння бібліотека DLL, яка 

регулярно оновлюється або виправляється. 

При використанні DLL є ряд недоліків : 

- Велика кількість DLL сповільнює завантаження додатку. Що більше 

таких бібліотек потрібно процесу, то більше файлів треба йому відобразити у 

свій адресний простір під час завантаження. Для прискорення завантаження 

рекомендують збільшувати DLL, об'єднуючи кілька взаємозалежних бібліотек в 

одну загальну; [3,с.100] 

- У деяких ситуаціях використання спільних системних DLL неп рийнят-

не через нестачу дискового простору для їхнього зберігання (такі системні DLL 

можуть займати кілька мегабайтів дискового простору, при цьому застосування 

часто потребують усього по кілька функцій із них); 

- Найбільшою проблемою у використанні динамічного компонування є 

проблема зворотної сумісності динамічних бібліотек. 

Отже, можна зробити висновок, що використання динамічної бібліотеки 

дає розробникам можливість написати DLL в одному середовищі та використа-

ти в інших середовищах, що надає швидкість в написані програмного продукту 

. Література: 
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Стартапом є новий комерційний проект, який створюється з метою 

отримання прибутку після його успішного розвитку та поширення до бізнесу. 

Термін «Startup» з англійської перекладається як «початок процесу», його 

«старт». Проте, далеко не кожен новий комерційний проект можна вважати 

стартапом, адже під це визначення потрапляють лише бізнес-проекти, які розви-

ваються з нуля та не мають аналогів, тобто, створюється новий напрям бізнесу. 

Класичні стартапи мають одну характерну рису - вони мають унікальну 

(оригінальну, ексклюзивну) ідею. Справжній стартап ніколи не копіює вже 

відомі комерційні проекти, а являє собою щось кардинально нове. 

Отже, стартап - нещодавно створена компанія або організація (іноді 

навіть не оформлена юридично), яка будує свою діяльність на базі інноваційних 

ідей або нових, ще не запущених в масове вживання, технологій[1]. 

Аби стартап був вдалим і їм цікавились як потенційні користувачі, так і 

інвестори, він має бути направленим на певну цільову аудиторію. Головний 

показник успішності нового починання - готовність бізнес-партнерів вкладати в 

нього свої фінанси. Не завжди стартап заснований на чистій комерції: він буває ін-

формаційним, гуманітарних, наукових, але в будь-якому випадку – перспективним. 

Початкова стадія роботи над будь-яким стартапом - це створення його 

прототипу. У міру перетворення прототипу в повноцінний продукт стартап 

трансформується, розвивається і масштабується. Під масштабуванням 

розуміється збільшення сфери впливу проекту. 
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Кінцева мета успішного стартапу - продаж продукту корпорації або 

продовження прибуткового бізнесу в якості самостійної компанії. 

Стадії підготовки та реалізації стартапу: 

 Першою стадією є - Pre-seed – у цей період розвитку творці мають 

чіткі ідеї і розуміння, що саме потрібно цільової аудиторії; 

 Друга стадія - Seed-«посев» - у її період відбувається вивчення 

ринку, складання поетапного плану, підготовка до запуску та пошук інвесторів; 

 Третя стадія – Прототип – у цей час створюється робоча модель 

стартапу. Прототип має тільки основні функції і розрахований на роботу в 

ідеальних умовах; 

 Четверта стадія - Альфа-версія – відбувається тестування вже 

готового продукту на невеликій групі, виявлення недоліків у проекті, вносяться 

корективи і усуваються дефекти робочої моделі проекту; 

 П’ята стадія - Закрита бета-версія – розроблений продукт є цілком 

функціональним, залучається обмежена кількість сторонніх користувачів, 

знайдені інвестори і комерційні партнери; 

 Шоста стадія - Відкрита бета-версія – час активного залучення 

користувачів, ведеться масштабна реклама та розповсюдження проекту, 

проводяться перші продажі послуг і продуктів[2]. 

Коли перераховані вище стадії успішно реалізовані, товар (проект) 

запускається у масове використання або виробництво. 

Експерти в області прибуткових стартапів вважають, що стати успішним 

стартапером під силу кожній розумній людині з мінімальними творчими 

задатками, звичайно, необхідно знайти певну аудиторію та весь час 

покращувати свій продукт, аби не втрачати користувачів, а навпаки – залучати 

нових. Для більшої ефективності ведення бізнесу можна використовувати і 

впроваджувати ТРВЗ - теорію рішення винахідницьких задач. 

Експертні поради щодо створення власних стартапів виглядають так: 

 Порада 1. Дивіться у майбутнє. Необхідно бути весь час в курсі 

нових ідей, технологій і починань. Відвідувати актуальні ресурси, 



25 
 

використовувати технічні та інформаційні новинки, думайте з перспективою на 

наступне покоління. 

 Порада 2. Стати професіоналом. Створення власного бізнесу в 

вузькоспеціальних сферах можливо тільки після набуття досвіду роботи у 

співробітника компанії даного профілю. Станьте інсайдером - людиною, яка 

вивчає певну галузь зсередини. 

 Порада 3. Прагніть до постійного поліпшення сервісу в різних 

областях. Намагайтеся покращити все, що вас оточує, оскільки меж 

досконалості немає. Особливу увагу звертаєте на ті речі, які викликають у 

людей неприязнь або ненависть. 

 Порада 4. Знаходьте продукт для нових ринків. Нові ринки 

з'являються постійно, тільки не всі встигають їх відстежити. Масові продукти 

від великих корпорацій постійно створюють безліч перспективних напрямків 

для розвитку власного бізнесу[3]. 

Підведемо підсумки. Успішні ідеї оточують нас у повсякденні і більшість 

з них цілком реально втілити у життя. Створити успішний стартап під силу 

кожному з нас - треба лише вірити у власні сили і користуватися експертними 

радами. Необхідно починайте з малого, набиратися досвіду, а згодом розвивати 

свою справу у більш глобальних масштабах. 
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В умовах сьогодення, як у побуті так і у криміналістиці, останнім часом 

широко впроваджуються сучасні інноваційні та цифрові технології. Слід заува-

жити, що вказані технології в своєму розвитку пройшли довгий шлях і у бізнесі, 

кожний етап якого характеризувався своїми засобами обробки інформації та 

інформаційними носіями. На даному етапі застосування сучасних інформа-

ційних та цифрових технологій дозволяє підвищити рівень інформаційного 

забезпечення як процеси управління та їх ефективність, так і використовува-

тися у цілях безпеки. 

Інформаційні технології – це технології, які забезпечують розв’язання 

прикладних задач методами обробки інформації і використовуються для 

прийняття, запам’ятовування, обробки, видачі та захисту інформації. 

Важливою складовою комп’ютерних технологій є захист інформації. 

Реалізація інформаційної безпеки сучасних систем покладається на компоненти 

безпеки комп’ютерних систем та мереж.  

При застосуванні безпеки в кожному окремому випадку необхідно врахо-

вувати витрати на захист відповідної інформації та на очікуваний ефект 

захищеності, тобто знаходити компроміс між вартістю витрат необхідних для 

створення і використання необхідних компонентів безпеки для забезпечення її 

функцій в необхідній мірі.  
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Розглянемо процес функціонування компонентів безпеки в системах кон-

тролю доступу з використанням біометричних даних в системах захисту інфор-

мації. Підвищення ефективності компонентів безпеки комп’ютерних систем та 

мереж базується на використанні маскуючих елементів біометричних даних. 

Біометрія вимірює індивідуальні фізичні або поведінкові характеристики 

особи, щоб розпізнати їх або ідентифікувати. Загальні фізичні біометричні дані 

включають відбитки пальців, геометрія руки або долоні, сітківки ока або лицеві 

характеристики. Найбільш розвиненою є біометрія відбитків пальців. З усього 

вищесказаного біометричний - найбезпечніший і зручний інструмент аутенти-

фікації. Він не може бути запозичений, викрадений або забутий, Біометрія 

може бути інтегрована в будь-який додаток, що вимагає безпеки, контролю 

доступу, а також ідентифікації або перевірки людей [1].  

Використання біометричних даних біль ефективне у порівнянні з такими 

засобами паролі, PIN-коди смарт-карти, а також інші технічні пристрої, 

оскільки біометрія дозволяє ідентифікувати людину а не пристрій. 

Сьогодні в криміналістиці широко використовується такий її розділ як 

дактилоскопія. За допомогою якої представляється можливим ідентифікувати 

людину за відбитками її пальців. Зазначимо, що малюнок на шкірних покривах 

пальців у кожної людини унікальний. 

Дактилоскопія (від греч. палець – спостерігаю) спосіб впізнання іденти-

фікації людини за відбитками пальців рук, засновані на неповторності малюнка 

шкіри [2; 45]. 

Очевидно, дактилоскопічні сліди, як відображення морфологічних особли-

востей рук та рельєфу шкіри, а також унікальні властивості папілярних узорів, їх 

неповторність, індивідуальність та незмінність здавна цікавили людство. 

Сучасний стан криміналістики, що пройшла в своєму розвитку великий шлях від 

її розрізнених у минулому окремих галузей до чіткої системи наукового знання, 

характеризується високим рівнем комплексного виконання в цілях правосуддя 

досягнень науково-технічного прогресу, глибокою розробкою її методологічних 

проблем, тактики і методики розслідування злочинів і т.п. Сьогодні метод 
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дактилоскопічної реєстрації є найефективнішим і найдешевшим методом 

реєстрації людей і потужним засобом не тільки для боротьби зі злочинністю.  

За останні роки ми стали свідками значного зростання та впровадження 

систем розпізнавання за відбитками пальців рук у різних додатках. Цей масо-

вий успіх у цій технології не був випадковим. Знадобилися роки технологічних 

розробок і особливо недавні досягнення зробити його успішним [3]. 

Ідентифікація, перевірка ідентичності та контроль доступу були розроб-

лені за допомогою технології розпізнавання відбитків пальців та пристроїв так 

як унікальна природа відбитка пальця робить його ідеальним для використання 

в автоматизованих системах розпізнавання. Отже, де б вам не знадобилися 

замки/ключі, картки, PIN-коди або паролі, ви можете використовувати свої 

відбитки пальців [1]. 

Сканування відбитків пальців – це найстаріша методика з усіх існуючих, 

але в той же час вона вважається однією з найперспективніших.  

Дактилоскопічна ідентифікація особи, яка хоче отримати доступ до об'єк-

та, що охороняється, здійснюється за допомогою телевізійної камери, яка сканує 

папілярний візерунок одного з пальців особи і порівнює його методом кореляції 

з еталонним зображенням.  

Скановані та ідентифіковані за декілька секунд відбитки пальців людини 

колись існували в уяві режисерів науково-фантастичних фільмів, однак сьогодні 

майже всі військові служби США, включаючи і Пентагон, використовують 

системи контролю доступу до об'єкта за відбитками пальців, тобто застосовують 

дактилоскопічні системи. Спеціальні камери в аеропортах, скануючи обличчя 

пасажирів, зменшують навантаження на персонал служби безпеки, а пристрої, 

що автоматично зчитують паспортні дані, фактично виключають необхідність у 

допоміжній контролюючій робочій силі. Ці системи суттєво прискорюють 

процес перевірки документів пасажирів в аеропортах та полегшують працю 

обслуговуючому персоналу. 

Сьогодні впровадження нових технологій програмно-технічних комплексів 

є необхідною умовою для зміцнення банківської системи, покращення якості 
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надання послуг, захисту від шахрайських посягання, створення лояльного 

відношення у населення.  

Найбільш розповсюдженим засобом для доступу до карткового рахунку 

особи в банківській системі використовуються пластикові картки – це теперішнє 

і майбутнє банківського бізнесу. Розвинута інфраструктура використання 

пластикових карток в бізнесі передбачає велику кількість банкоматів, терміналів, 

пунктів видачі готівки. Доля клієнтського обслуговування через мережу 

банкоматів за допомогою платіжних пластикових карток безупинно росте. При 

цьому клієнти для доступу використовують      PIN-коди або паролі, які можуть 

бути викрадені, забуті або запозичені.  

Таким чином виникла необхідність приділити максимум зусиль вивченню 

тенденцій розвитку технологій програмно-технічних комплексів з 

використанням ефективних компонентів з підвищення безпеки комп’ютерних 

систем та мереж, що базуються на використанні маскуючих елементів. Зважаючи 

на це вбачається можливість підвищення ефективності безпеки комп’ютерних 

систем та мереж шляхом використання при цьому біометричних даних. 

З тенденцією росту використання пластикових карток спостерігається ріст 

здійснення шахрайств через електронні платіжні системи, що в свою чергу 

призведе до того, що банки будуть вимушені активно здійснювати пошуки нових 

технологій з метою захисту інформації від шахрайських посягань. 

Однією з таких технологій зможуть бути біометричні банкомати котрі з 

успіхом замінять банкомати з використанням пластикових карток. Так, 

наприклад, в січні 2010 року в Польщі встановлені перші біометричні банкомати. 

Щоб отримати кошти, користувачу необхідно пройти сканування відбитку 

пальця. Розпізнавши клієнта, банкомат видає йому готівку. Нова технологія 

більш безпечніша традиційної. Так, використання біометричних ідентифікаторів, 

котрі не можуть бути втраченими, викраденими чи забутими, значно мінімізує 

ризики викрадення персональних даних, використаних власниками банківських 

карт при обслуговуванні в банкоматах. Біометричні технології в банківській 

сфері широко використовуються в Японії, Китаї, Сінгапурі. Наприклад в Японії 
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встановлено 65 тис. біометричних банкоматів. В Європі банкомати нового 

покоління отримують розповсюдження в Іспанії, Франції і Нідерландах [4]. 

Таким чином, аналіз досягнень у сфері розробки і використання 

маскуючих елементів біометричних даних, зокрема відбитків пальців людини, 

показав, що це один з перспективних напрямків науково дослідження, 

результати якого можуть бути ефективно використані не тільки в експертних 

системах, що є нагальною потребою сьогодення для криміналістики та в 

охоронних системах або системах стеження, а й у системах банківського бізнесу, 

як один із компонентів для підвищення ефективності безпеки комп’ютерних 

систем та мереж банківської системи з метою захисту інформації від 

шахрайських посягань. 
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Із збільшенням кількості підприємств і розвитком інформаційних 

технологій впровадження комп’ютерних систем виступає основною вимогою 

функціонування середніх та великих компаній. Незважаючи на доволі широкий 

ринок програмного забезпечення, готові ІТ-рішення знайти складно. Саме тому 

необхідно обрати систему, яка найбільш повно відповідатиме поставленим 

вимогам і в подальшому може бути удосконалена. З цієї позиції актуальною 

постає проблема вибору найбільш розвиненої інформаційної системи з точки 

зору її використання та адаптації до вимог компанії, і, яка в свою чергу має 

сприяти підвищенню ефективності виробництва. 

В даний час все більше популярності набирають автоматизовані системи 

підтримки управлінської діяльності – ERP-системи (від англ. Enterprise  

Resources  Planning – планування ресурсів підприємства). Вони дозволяють 

створити єдине середовище для автоматизації планування, обліку, контролю та 

аналізу усіх бізнес-процесів підприємства. 

На ринку програмного забезпечення представлені ERP-системи низки 

компаній (SAP, Microsoft Dynamics, Oracle і т.д.). Міжнародна дослідна компанія 

Panorama Сonsulting Solutions у своєму щорічному звіті «ERP RREPORT 2018» 

здійснила аналіз найбільш популярних виробників ERP (рис. 1) [1].  

Одними з найпопулярніших виробників ERP серед американських та 

європейських замовників є Oracle, SAP і Sage. В Україні, високою 

популярністю користується програмне забезпечення SAP, Microsoft Dynamics 

та 1С: ERP, особливості яких розглянемо нижче. 
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Рис. 1. Виробники ERP 

Згідно офіційної інформації, наданої розробниками програмних продуктів 

всі три системи позиціонуються як універсальні рішення, що підходять 

компаніям з будь-якою діяльністю. В загальному це є так, але кожна з 

наведених систем має свої особливості впровадження і подальшого 

налаштування відповідно до специфіки бізнесу. 

Порівняльний аналіз ERP-систем наведено у вигляді табл. 1. 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика ERP-систем* 

ERP-

система/область 

порівняння 

SAP Microsoft Dynamics 1С: ERP 

Цільова 

аудиторія 

Малий, середній і 

великий бізнес 

Малий, середній і 

великий бізнес 

Малий і середній 

бізнес 

Локалізація 
Висока (використовується на міжнародному 

рівні) 

Низька 

(використовується в 

країнах СНД) 

Модулі 

Розробка системи під 

конкретні вимоги 

замовника на підставі 

базової версії та 

додаткових рішень від 

партнерів (add-on) 

Менша кількість 

додаткових рішень 

(add-on), що вимагає 

додаткової розробки 

системи під специфіку 

підприємства 

Існує можливість 

вибору між базовою 

версією системи і 

готовим галузевим 

рішенням  

Період та 

вартість 

впровадження 

Найбільш високі 
Помірні для великих 

компаній 
Найбільш низькі 

Період навчання Близько 40 днів Близько 40-50 днів Близько 90 днів 

16,00% 15,00% 

5,00% 
8,00% 

6,00% 6,00% 5,00% 5,00% 

1,00% 

33,00% 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Oracle SAP Microsoft Sage Epicor Infor NetSuite IFS IQMS Other
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Період окупності Близько 3 років Близько 1-2 років Більше 3 років 

Технологічні 

переваги 

(швидкодія) 

Обслуговує близько 

300 одночасних 

підключень 

Обслуговує близько 

200 одночасних 

підключень 

Обслуговує близько 

50-100 одночасних 

підключень 

Інтерфейс 

Лінійний та 

послідовний інтерфейс, 

наявність «карти 

відносин» 

Сучасний інтерфейс, 

що нагадує продукти 

лінії Microsoft Office 

Відсутність єдиної 

логіки інтерфейсу, 

проте існує структура 

підпорядкування  

Управління 

фінансами 

Відображення фінансового результату в режим 

реального часу з неможливістю зміни та 

перепроведення документів заднім документом 

Можливість відміни 

проведення та зміни 

даних  

Виробництво 
Планування, управління виробництвом та 

«вузькими» місцями 

Планування та 

управління 

виробництвом 

Управління 

продажами 

Створення пропозицій, 

оформлення 

замовлень, перевірка 

стану складу та 

здійснення поставок 

Доповнене окремим 

продуктом Microsoft 

Dynamics CRM 

Включає блок  CRM, 

який можна 

доповнювати 

зовнішніми CRM 

рішеннями 

Зарплата і кадри 

В базовому варіанті 

відсутні інструменти 

для розрахунку 

зарплати, необхідно 

доповнювати add-on 

Розрахунок зарплати та управління кадрами 

проводиться в системі 

* Примітка: сформовано на основі джерел [2-4] 

 

На основі отриманих результатів (табл. 1), можна сказати, що найбільш 

доцільною системою для реалізації у відповідності з виділеними критеріями є 

SAP, проте вона є дороговартісною і вимагає тривалого часу для її 

впровадження. Натомість, якщо підприємство не має достатнього обсягу 

грошових коштів, воно може скористатися системою «1С: ERP». 

Окрім наведених ERP-систем на ринку представлено низку інших 

програмних продуктів. З врахуванням функціональних можливостей таких 

систем, а також потреб і технологічних можливостей підприємства, його 

бухгалтери і топ менеджери обирають найоптимальнішу ERP-систему для 

автоматизації всієї господарської діяльності задля підвищення її ефективності 

та забезпечення конкурентоспроможності. Але, слід зазначити, що це 

стосується лише успішних випадків впровадження таких систем. -вкинути 
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Червень 2014 року почав нову сторінку в технологічному розвитку 

нашого суспільства. Компанія Apple випускає мову програмування Swift. Вона 

прийшла на зміну Objective – C і була описана як «Objective – C без С». 

Синтаксична різниця між мовами подана на рис.1 [1].  

Тож чому сьогодні серед неймовірної кількості мов програмування Swift 

виривається в лідери?  

По – перше, найпопулярніші компанії у світі, такі як YouTube, Instagram, 

Messenger обрали Swift ще 2 роки тому, що значно збільшило рейтинг цієї 

мови. Тож обираючи Swift у кожного є шанс відкрити для себе нові 

можливості, роботу у гігантських корпораціях та затребуваним спеціалістом на 

ринку. 

https://www.panorama-consulting.com/erp-blog/
http://mindcore.ru/bez-rubriki/sravnenie-erp-obzor-preimushhestv-i-nedostatkov.html
https://oracle-patches.com/
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Рис. 1 

По – друге, Swift – це статично типізована мова програмування, тому 

вона значно швидше, аніж динамічні типізовані мови. Це означає, що значна 

кількість помилок виключається ще на стадії компіляції, а достатньо складний 

код пишеться набагато швидше. 

Третя причина – це спрощений та лаконічний синтаксис. Синтаксис та 

мовні конструкції Swift виключають можливість помилок, які допускаються 

при розробці на Objective – C. Це зовсім не означає, що розробник буде писати 

ідеальний код. Одначе, це буде код з меншою кількістю помилок, що додає 

додатковий рівень контроля якості під час розробки. 

Мабуть, найголовніша причина росту рейтингу Swift – це робоча область. 

Далеко не кожна мова програмування оснащена зручною робочою областю. 

Обираючи Swift, незамінним помічником стає XCode – інтегрована середа 

розробки програмного забезпечення, яка створена під  macOS і iOS. XCode 

включає і частину документації розробника від Apple і Interface Builder – 

додаток, який дозволяє створювати графічні інтерфейси.  
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І наостанок, необхідно згадати і про продуктивність. Swift – дуже молода 

мова, проте за продуктивності розроблювальних програм вона вже 

наближається до всім відомої мови програмування C++ [2]. 

Swift – це результат комбінацій останніх досліджень в області 

програмування і досвіду, отриманого в процесі створення продуктів екосистеми 

Apple. Swift використовується для написання мобільних додатків, розумних 

годинників та комп’ютерів компанії Apple. Окрім того, відома компанія Google 

планує перенести розробку Android на Swift, а у Сполучених Штатах ця мова 

знаходиться у програмах навчальних закладів. 

Тож світ обирає майбутнє з Swift. А що обираєте Ви? 

Література: 

1. Cleveroad – doing more for your success [Електроний ресурс]: Swift vs 

Objective-C Development Language: Which One is More Suitable – Режим 

доступу: https://www.cleveroad.com/blog/swift-vs-objective-c--what-is-the-best-

language-for-ios-development- 

2. SwiftMe – обучение разработке Swift в XCode под macOS і iOS 

[Електроний ресурс]: Коротко про Apple Swift – Режим доступу: 

https://swiftme.ru/korotko-pro-apple-swift-89/ 

https://www.cleveroad.com/blog/swift-vs-objective-c--what-is-the-best-language-for-ios-development-
https://www.cleveroad.com/blog/swift-vs-objective-c--what-is-the-best-language-for-ios-development-
https://swiftme.ru/korotko-pro-apple-swift-89/
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При проектировании сплошных самовентилируемых [1, 2] дисков для 

категорий транспортных средств были установлены соотношения между 

матовыми и полированными поверхностями теплообмена. Однако не были 

установлены соотношения между левым правым полудисками, имеющими 

разную конструкцию по матовым площадям поверхностей теплообмена. 

Рассмотрим в качестве примера плоскую стенку левого полудиска с 

поясом трения самовентилируемого тормоза. Коэффициент теплопередачи в 

этом случае: 

 =
 

  
+
 

 
+

 

  
        (1) 

Из формулы (1) следует, что увеличение   может быть достигнуто за счет 

любого из трех термических сопротивлений 
 

  
,
 

 
,
 

  
. 

Рассмотрим влияние внутреннего термического сопротивления 
 

 
 . 

Поскольку материал, из которого изготовлен полудиск определяется 

техническими условиями на данное изделие, коэффициент теплопроводности λ 

является величиной фиксированной. Таким образом, увеличение коэффициента 

теплопередачи возможно (при α1=const, α2=const) только за счет уменьшения 

толщины стенки полудиска δ. Однако возможности уменьшения δ крайне 

ограничены, так как уменьшение толщины стенки полудиска резко 
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отрицательно влияет на его прочностные характеристики. Большего можно 

добиться, изменяя коэффициенты теплоотдачи. Последнее соотношение может 

быть преобразовано так: 

      =
  

  
  
  

+
  
  
  
  

     (2) 

Из равенств (2) следует, сто при α2→∞, k→ α1 и наоборот α1→∞, k→ α2. 

Таким образом, предельное значение коэффициента теплопередачи не может 

превышать значения наименьшего из коэффициентов теплоотдачи [3]. 

Соотношения позволяют сделать еще один практически важный вывод. Пусть 

α2/ α1= k>>1. 

Тогда  

 =
  

1 +
  

    

=
  

1 +
 

  

 

Увеличим теперь α2 еще в     раз: 

 2 =́  2   ,     1 

Тогда новое значение коэффициента теплопередачи 

 ̇́ =
  

1 +
  

 ́  

=
  

1 +
 

     

 

Рассмотрим соотношение 

 ́

 
=

1 +
 

  

1 +
 

     

= 1 + 
   − 1

     + 1
= 1 +   

где  = (   − 1)/(     + 1)  

Очевидно, что величина ε будет достаточно малой. Подтвердим это на 

примере. Пусть   = 100 и мы увеличили  2 вдвое, то есть    = 2. Тогда 

ε=0,5%.  

Итак, увеличение большего коэффициента теплоотдачи  2 в два раза 

приводит к увеличению коэффициента теплопередачи всего на 0,5%. Отсюда 

следует ,что при  2      дальнейшее увеличение  2, сопраженное со 

значительными трудностями (повышение частоты внутренней поверхности 
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полудиска, интенсификация теплооддачи за счет изменения режима движения 

омывающего воздуха поверхности конфузоров диска и проч.), является 

нецелесообразным, так как не оправдывается очень малым ростом 

коэффициента теплопередачи. С практической точки зрения важным является 

определить (с достаточной степенью точности) то пороговое значение  2, 

начиная с которого дальнейшее увеличение коэффициента теплоотдачи не 

имеет смысла. 

Увеличение k происходит быстро с ростом    до тех пор, пока    и  2 не 

станут примерно равными. При дальнейшем увеличении    рост k замедляется 

и затем практически прекращается. Таким образом, при   << 2 для увеличения 

k необходимо увеличивать   , что равносильно уменьшению большего из 

термических сопротивлений 1/  . После достижения равенства   =  2 для 

интенсификации теплопередачи можно увеличивать любой из коеффициентов 

теплоотдачи. 

Таким образом, показан  путь увеличения интенсивности теплопередачи в 

самовентилируемых дисково-колодочных тормозах подкатегориях транспорт-

ных средств. 
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When there was a question about the transfer of energy, people began to think 

about how it can be transmitted. Tesla, who we really beloved today, connected 

laboratories with ground wires, like everything at that time. But can such methods be 

called normal today? Are they absurd? 

The power transmission line is one of the components of the electrical network, 

the system of power equipment designed to transmit electricity through electric 

current. Also, the electrical line in the composition of such a system that goes beyond 

the power plant or substation. The construction of transmission lines is a complex 

task, which includes the design, production work, installation, commissioning, and 

maintenance.  Well, lines,theirs design and construction are governed by the Rules 

for electrical installations and building codes and regulations. 

So, it can be argued that the construction of land power lines carries material 

problems, safety problems of nature and man. In addition, they look awful, what 

ordinary people, architects and artists, and even engineers themselves are talking about. 

Every year in the whole world a huge number of lines collapse from natural 

disasters (in the worst cases, they burn down). This threatens with not only danger, 

but also no-online electricity large cities and towns. 

The design of the lines is not the most reliable, which is why a relatively large 

amount of energy goes into minus. 

I also want to say that very few people like a huge something in the middle of 

beautiful fields. 
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Many companies buy tenders to promote the practice of underground power 

lines. Why do we get not started? Here are a few arguments in the direction of 

transition to this practice... 

Cable power lines is the lines for the tranfered of energy, consisting of one or 

parallel lines with connecting, locking. An important feature of CL is their reliability. 

Theyare laid in cable blocks, trenches, on supporting structures, in trays in rooms, 

tunnels. They create a protective sheath and protect the residential cable from lead, 

aluminum, PVC and non-combustible rubber. To protect the shell from damage when 

applying armor and cable bends, a protective cover impregnated with an anticorrosive 

bitumen compound is applied on it. Armor made of steel tape or galvanized wire 

plays the role of protection against external mechanical influences. Outside the cable 

is protected by a protective cover on a synthetic or bitumen base. 

Construction of overhead lines, for example, in cities, towns, on the territories 

of industrial enterprises, even under water. 

When checking the technical condition of the CL, it is impossible to detect any 

defects in the usual visual inspection. The temperature cable also has external 

insulation and load. For this, certain cable test methods are used. 

So let's summarize.We can say that cable lines are more convenient and 

reliable communications to supply voltage to consumers of electrical energy. 

 First, the cable is laid in the ground and does not spoil 

 Secondly, it can last longer. 

 Thirdly, the cable laid in the ground is less dangerous than aluminum wire 

(AC). 

Література: 

1. http://www.zaosi.com/blog/подземные-линии-против-воздушных/ 
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У 1916 році, в розпал першої світової війни, Фредерік Ланчестер 

розробив математичну модель для демонстрації співвідношення між ворогую-

чими силами. Цією моделлю виявилося система диференціальних рівнянь. 

Нехай в бойових діях беруть участь дві ворогуючі сторони. Їх чисельний 

склад в момент часу  , де   вимірюється в днях, починаючи з першого дня 

бойових дій , позначимо через 𝑥( ) та 𝑦( ) відповідно. 

Тоді 
  

  
 та 

  

  
   швидкість змінення чисельного складу протиборчих 

сторін. 

Система ланчестерського типу має вигляд: 

{

𝑑𝑥

𝑑 
=  −(Хвороби

 
+ Втрат у бойов діях

 
) + Підкріплення

 

𝑑𝑦

𝑑 
=  − (Хвороби

 
+ Втрат у бойов діях

 
) + Підкріплення

 
 

 

Вкажемо ряд факторів, які дозволяють описати швидкість зміни 

чисельності воюючих сторін. з «Хвороби
 ,у

»  - величину, що виражає 

швидкість, з якою сторона 𝑥 несе втрати від хвороб та інших факторів, не 

пов’язаних з безпосередніми бойовими діями, «Втрат у бойов діях
 ,у

» - 

швидкість, з якою сторона 𝑥 несе втрати від безпосередніх зіткнень в процесі 

бойових дій зі стороною 𝑦, «Підкріплення
 ,у

»  - позначимо швидкість підходу 

підкріплень до сил  сторони 𝑥. Для сторони 𝑦, аналогічно.  
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 У Ланчестера описано спрощену ситуацію, коли втрати обох сторін , не 

пов’язані з бойовими діями, відсутні, та обидві сторони не отримують 

підкріплень.   

Квадратичний закон Ланчестера (система типу А): 

{

𝑑𝑥

𝑑 
= −𝑏𝑦,

𝑑𝑦

𝑑 
= −𝑐𝑥 

 

Лінійний закон Ланчестера ( система типу В): 

{

𝑑𝑥

𝑑 
= − 𝑥𝑦,

𝑑𝑦

𝑑 
= − 𝑥𝑦 

 

Параболічний закон Ланчестера (система типу С): 

{

𝑑𝑥

𝑑 
= − 𝑥𝑦,

𝑑𝑦

𝑑 
= −𝑐𝑥 

 

В кожному з трьох досліджуваних випадків, проведено якісні 

дослідження побудованих математичних моделей, і наведено відповіді на 

питання про ймовірного переможця.[1, с.160],[2. с.272]. 

Ми розглядаємо три моделі бойових дій ланчестерського типу в ситуації, 

коли втрати обох протиборчих сторін, не пов’язані з бойовими діями, відсутні, 

але обидві сторони отримують постійне підкріплення.  

Система типу А (описує бойові дії між регулярними військами): 

{

  

  
= −𝑏𝑦 +  ,

  

  
= −𝑐𝑥 + ,

         (1) 

Де коефіцієнт b відображає ефективність кожної одиниці бойових сил 

сторони 𝑦, коефіцієнт  𝑐 − ефективність кожної одиниці бойових сил сторони 

𝑥, сталі   і  − швидкості підходу підкріплень протягом дня сторонами 𝑥 та 𝑦 

відповідно.  

Показано, що у досліджуваному випадку зв’язок між чисельним складом 
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протиборчих сторін виражається рівністю: 

 𝑦 −
   

2
− 𝑥 +

   

2
=  ,        (2) 

де 𝑥  та 𝑦 −   чисельний склад сил 𝑥 та 𝑦 перед початком бойових дій, а  

 =  𝑦 −
   

 

2
− 𝑥 +

   
 

2
        

У формулі (2) 𝑥 та 𝑦 входять у другому степені (в квадраті), тому 

система типу А має назву «квадратичний закон». 

Якщо  = 0, то рівняння (2) задає пару прямих, що перетинаються. Якщо 

  0, то (2) задає гіперболу. 

Система типу B (описує бойові дії між партизанськими об'єднаннями): 

Рівняння динаміки, що моделюють бойові дії двох воюючих сторін, що 

можуть бути легко розв'язані, за таких умов, які ми накладали на систему А. 

{

  

  
= − 𝑥𝑦 +  ,

  

  
= − 𝑥𝑦 +   

       (3) 

Де ( − 𝑥( )𝑦( )) −    член, який відповідає втратам партизанських 

з'єднань 𝑥,  (− 𝑥( )𝑦( )) − член, який відповідає втратам партизанських 

з'єднань сторони 𝑦,  сталі   і  − швидкості підходу підкріплень протягом дня 

сторонами 𝑥 та 𝑦 відповідно.  

У досліджуваному випадку зв’язок між чисельним складом протиборчих 

сторін виражається рівністю: 

 𝑦 −  𝑥 =  ,           (4) 

де  =  𝑦 −  𝑥   

У формулі (3) 𝑥 та 𝑦 входять лінійно, тому систему типу В називають ще 

«лінійним законом ». 

З (3) зокрема, випливає, що якщо  = 0, то маємо рівновагу, якщо    

  0, то в результаті бойових дій перемагає сторона 𝑦  Якщо ж   0, то 

переможцем буде сторона 𝑥  

На рис.1 подана геометрична інтерпретація лінійної функціональної 

залежності (3) при різних значеннях     
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Рис.1 

За допомогою елементарних перетворень, можна бачити, що коли     

  0, то пряма  𝑦 −  𝑥 = 0, піднімається вгору, а коли   0 опускається вниз. 

Система типу С (описує змішаний тип бойових дій, у яких беруть участь, 

як регулярні частини, так і партизанські об’єднань): 

В моделі питу С,  партизанські сили протистоять регулярним частинам. 

Ми зробимо припущення, що одна із воюючих сторін отримує підкріплення, а 

саме сторона 𝑦, а сторона 𝑥 не отримує підкріплень і  обидві сторони не несуть 

втрат, не пов'язаних з безпосередніми бойовими діями. 

Отже тоді система набуде такого вигляду: 

{

  

  
= − 𝑥𝑦      ,

  

  
= −𝑐𝑥 +  

     (5) 

  − підкріплення сторони 𝑦. 

Покажемо, що у цьому випадку зв’язок між чисельним складом 

протиборчих сторін виражається нерівністю: 

 𝑦2( ) − 2𝑐𝑥( ) − 2   𝑥( ) =  ,    (6)   

де  =  𝑦 
2 − 2𝑐𝑥 − 2   𝑥   

Таким чином, диференціальна система (4) відповідає моделі з 

параболічним законом ведення бойових дій.  
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У ланчестера при  = 0, тоді в нас виходить парабола, тому Ланчестер і 

назвав його параболічним законом. У Ланчестера розглядався частковий 

випадок того, що є у нас. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ 

СЦИНТИЛЯЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

Даниленко Ю.А. 

молодший науковий співробітник  

відділу метрології та стандартизації, 

Інститут сцинтиляційних матеріалів  

Національної академії наук України 

м. Харків, Україна 

Сцинтиляційна техніка є інноваційною, динамічною, саме тому важливо 

прогнозувати як вона може розвиватися у майбутньому. 

Одним з показників інноваційної діяльності підприємства є кількість 

патентів, отриманих ним на свою продукцію. Тобто  кожний патент несе в собі 

певну ефективність інновації, а саме один патент відповідає одиниці умовної 

ефективності. Було розглянуто дані п’яти головних галузей застосування 

сцинтиляційної техніки: геологія, дозиметрія, фізика високих енергій, 

медицина, радіаційний моніторинг. Ці дані було отримано за допомогою 

відкритої  глобальної  кіберінфраструктури  (www.lens.org). Після опрацювання 

цих даних для кожної галузі були знайдені наступні залежності: кількість 

отриманих патентів у світі для певної галузі за відповідний проміжок часу, а 
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саме ефективність інновацій для цієї галузі. Також проведене дослідження 

існуючих світових патентів дозволило виділити основні складові ефективності 

для сцинтиляційної техніки: економічну, технічну, соціальну та екологічну.  

Для знаходження кожної складової ефективності сцинтиляційної галузі 

були побудовані графічні залежності, які апроксимовувались відповідною 

функцією. Одна з таких залежностей наведена на рис.1, де приведені дані по 

кількості патентів, які направлені на підвищення технічної складової 

ефективності сцинтиляційної техніки з 1960 по 2018 рік, а саме енергетичне 

розділення сцинтиляційного приладу. Отриману криву апроксимовано 

поліномом другого ступеня.  

Е(t) = -1,3*t
2
 + 5357*t – 5549039,5,  

коефіцієнт кореляції  склав 0,96. 

Для інших складових ефективності методика визначення ефективності 

була аналогічною.  

 

Рисунок 1 – Технічна складова еквівалентної приведеної ефективності 

для сцинтиляційній техніці 

При дослідженні економічної складової ефективності (рис.2) для 

сцинтиляційної техніці, розглядалася патенти у яких до уваги приймалася 

зниження ціни сцинтиляційного приладу з 1971 р. по 2018 рік. Приведену криву 

також апроксимовано поліномом другого ступеня:  

Еe(t)  = 2,16*t
2
 – 8514,5*t + 8406136,7,    

коефіцієнт кореляції склав 0,96. 
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Рисунок 2 – Економічна складова еквівалентної приведеної ефективності 

для сцинтиляційній техніці 

Для знаходження екологічної складової ефективності для сцинтиляційної 

техніці отримана залежність кількості світових патентів, у яких до уваги 

приймається безпечність сцинтиляційного приладу з 1972 р. по 2017 рік. 

Приведену криву (рис. 3) апроксимовано  поліномом другого ступеня:  

 Еec(t) = 1,7*t
2
 – 6717,03*t + 6627227,7,   

коефіцієнт кореляції  склав 0,97. 

Рисунок 3 – Екологічна складова еквівалентної приведеної ефективності для 

сцинтиляційній техніці 

Для знаходження соціальної складової ефективності для сцинтиляційної 

техніці отримана залежність кількості світових патентів у яких до уваги 

приймається надійність сцинтиляційного приладу з 1973 р. по 2018 рік. 

Приведену криву (рис. 4) апроксимовано  поліномом другого ступеня:  

Еs(t) = -0,3*t
2
 + 1306,2*t – 1377250,  

 коефіцієнт кореляції  склав 0,87. 
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Рисунок 4 – Соціальна складова еквівалентної приведеної ефективності 

для сцинтиляційній техніці 

Галузі, в яких використовують сцинтиляційні прилади накладає певні 

відбитки на критерії ефективності її використання. Головні галузі, де 

використовується сцинтиляційна техніка: геологія, дозиметрія, фізика високих 

енергій, медицина, радіаційний моніторинг. Вплив різних сторін інновацій – 

економічної, технічної, соціальної і екологічної щодо цих галузей 

сцинтиляційної техніки отримано методом експертних оцінок. 

Для застосування цього методу було проведено експертне опитування, де 

експерти бальним методом проставили коефіцієнти, для кожного застосування 

сцинтиляційного матеріалу в залежності від складових ефективності, а саме: 

технічної, економічної, соціальної та екологічної. Отримані коефіцієнти у сумі 

за кожною галуззю, потрібні дорівнюватися одиниці. В якості експертів 

виступали 7 осіб, які є провідними фахівцями у відповідному напрямку, як в 

Україні, так і закордоном. Отримані загальні значення цих коефіцієнтів 

представлені в таблиці 1. Еквівалентна наведена ефективність інновацій для 

кожної галузі визначалася шляхом находження суперпозицій окремих 

складових інновацій для кожної галузі. 

Таблиця 1- Результати експертного оцінювання 

Ефективність 
інновацій 

Коефіцієнт ефективності інновацій стосовно галузі 
застосування сцинтиляційного матеріалу 

Геологія Дозиметрія 
Фізика 

високих 
енергій 

Медицина 
Радіаційний 
моніторинг 

Технічна, k1 0,7 0,3 0,6 0,6 0,5 

Економічна, k2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 

0

500

1000

1500

2000

2500

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020К
іл

ьк
іс

ть
 п

ат
е

н
ті

в,
 ш

т.
 

Роки 



50 
 

Екологічна 

(безпека), k3 

- 0,2 - 0,1 0,1 

Соціальна 

(надійність), k4 

0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 

 1 1 1 1 1 

 

Приймаючи до уваги значення окремих складових ефективності, згідно 

експертному опитуванню, та отримані залежності ефективності для різних 

галузей, було отримано формулу, за якою можна визначити еквівалентну 

приведену ефективність інновацій. 

Еін =  Еt(t)·k1 + Еe(t) ·k2 + Еec(t) ·k3 + Еs(t) ·k4 

Використавши отриману формулу та вищенаведені кількісні дані, було 

отримано наступні значення еквівалентної приведеної ефективності інновацій 

для кожного із застосувань:  

Геологія: Еін = 0,4*t
2 
-1475,6*t+1378395,1 

Дозиметрія: Еін = 0,54* t
2
-2072*t+1997740 

Фізика високих енергій: Еін = 0,61* t
2
-2340,9*t + 2242595,5 

Медицина: Еін = 0,52* t
2
-1981,4*t+1886813,7 

Радіаційний моніторинг: Еін = 0,74* t
2
 – 2846,6*t + 2751014,2  

Отримані рівняння дозволяють прогнозувати розвиток сцинтиляційної 

техніки та окремих її елементів у майбутньому.  

Нижче можна побачити побудовані графіки залежності еквівалентної 

приведеної ефективності Еін для кожного застосування сцинтиляційної техніки 

від часу (рис.5).  

З усього наведеного можна зробити висновок, що отримані залежності 

дозволяють розробити випереджувальний стандарт, який направлений на 

визначення параметрів сцинтиляційної техніки або окремих її використань та 

дав змогу враховувати можливі зміни розвитку цієї техніки у майбутньому. Це 

важливо тому, що випереджувальний стандарт дозволяє стимулювати 

інноваційну діяльність науково-дослідних інститутів. Тому розробка стандарту 

на умовні познаки для сцинтиляційної техніки, як випереджувального 
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стандарту, надасть змогу ідентифікувати усі можливі модифікації 

сцинтиляційної техніки для однозначного сприймання її споживачем. 

 

Рисунок 5 – Залежність еквівалентної приведеної ефективності інновацій 

для кожного застосування сцинтиляційної техніки. 

Методика, яка була розроблена може бути застосована до іншої 

продукції.  
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ЗВУКОВОЇ ХВИЛІ, ЯК ЕЛЕКТРИЧНОГО СИГНАЛУ 

 

Захарова А.І.,  Жаданов В.О., 

студенти геолого-екологічного факультету 

Криворізький національний університет  

м. Кривий Ріг, Україна 

Звук – це коливальний рух частинок пружного середовища, що поширю-

ється у вигляді хвиль у газі, рідині чи твердому тілі. Будь-яка частка середовища, 

виведена з положення рівноваги, створює механічні хвилі, які можуть 

поширюватись тільки завдяки пружним властивостям середовища. Таке поши-

рення коливального процесу в середовищі називається звуковою хвилею [1, с.1]. 

Звук, випромінюваний у техногенному середовищі безліччю джерел, 

умовно підрозділяється на прямий і відбитий. Заходи щодо боротьби із шумом 

істотно ускладнюються саме наявністю відбитої складової, що представляє 

собою багаторазові відбиття звукової хвилі від усіляких поверхонь на її шляху 

[2, с.3]. Тому для розвитку науки велике значення мало визначення швидкості 

звуку, дослідженню якої присвячені роботи багатьох вчених, таких як Валдан М., 

Граттон М. Л., Зендрі Г., Осс С., Сільва А. А., Алжалал А. М. та ін. Швидкість 

звуку може бути визначена експериментально різними методами. У цій роботі 

виконані експериментальні розрахунки, на основі методу стоячих хвиль в трубі.  

Доступність методу визначення швидкості звуку експериментально 

дозволяє зробити свій внесок в подальший розвиток наукової зацікавленості 

молоді. Швидкість поширення звуку в повітрі може бути використана як еталон, 

але лише в стані ідеального газу, який є недосяжним при н\у через невпорядкова-

ний хаотичний рух частинок Броунівського вчення. Розвиток технологій та 

устаткування вимагають нових серій розрахунку цієї величини для зменшення 

відносної похибки. Чим більше розрахунків, тим точніше буде визначена медіана 

швидкості поширення звуку в повітрі при різних температурах, що є актуально.  
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Для пояснення сутності техніки опишемо її методологію.  

Як відомо, звук є прикладом саме механічної хвилі. Механічні хвилі, в 

свою чергу, поширюються через матеріальні середовища [3, с.1].  

Процес деформації газу при поширенні в ньому звукових хвиль 

вважається адіабатичним. Швидкість поширення звукової хвилі залежить від 

температури газу і його фізичних властивостей, що можливо наочно 

проілюструвати за допомогою наступної відомої аналітичної залежності:  

 = 331,3√1 +    ,                                                      (1) 

де α - коефіцієнт розширення газу (1/273), t - температура повітря в градусах 

Цельсія [4, с.24-30]. 

За формулою (1) ми визначили, що при температурі  20° С швидкість 

звуку дорівнює 343,1 м/с. Саме ця величина буде нами використана далі для 

визначення похибки нашого експерименту.  

Використаний и описаний нижче метод аналізу звукової хвилі, як 

електричного сигналу, являється найпростішим з усіх відомих. Звуковий 

резонанс у трубах досліджується за допомогою легкодоступної установки, що 

складається з комп'ютера з мікрофонним входом, мікрофона, довгої трубки від 

1,5 м до 2м, а також програми запису звуку Wave Editor. Одним кінцем трубка  

щільно прилягає до стіни, біля іншого кінця розміщують мікрофон, 

підключений до комп'ютера. Вмикають програму запису, за допомогою якої 

фіксують на приймачеві відбиту звукову хвилю [5, с.2-6]. 

Коли звукова хвиля досягає приймача, механічне збурення перетворюється 

на електричний сигнал і передається на комп'ютер для інтерпретації отриманої 

інформації [3, с.2-4]. Схематичне зображення хвилі обов’язково збільшують в 

декілька разів, щоб бачити, де саме початок звуку, а де його відлуння, і потім ви-

значають часову відстань між ними. Математичний метод розкладання періодино 

повторювальних процесів на прості гармонійні складові був знайдений французь-

ким ученим Фур’є. Експериментально аналіз звуку – розкладання його в спектр 

гармонійних коливань за допомогою набору резонаторів – і синтез складного 

звуку із простих складових здійснив німецький учений Г. Гельмгольц [2, c.13].  
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Дискретне перетворення Фур'є використовується для вилучення 

амплітудних і фазових спектрів з записаного звуку, що дозволило нам точно 

визначити розташування і форми резонансних піків [5, с.2-7].   

Швидкість звуку розраховують за наступною формулою: 

 =
2𝑑

 
 ,                                                            (2)  

де, V – швидкість звуку, м/с; 2d – подвійна довжина труби, м;  t – час між 

початком поширення  звуку та його відлунням, с. 

Форми амплітудних і фазових спектрів добре пристосовані до 

прогнозованих форм. Швидкість звуку та ефективне місце відображення на 

відкритому кінці повинні добре узгоджуватися  з теоретичними, що описується 

в роботі Абдулазіза Алжалала [5]. На основі цих експериментальних даних ми 

дослідили три випадки щодо положення труби: закрита лише з одного кінця, з 

обох кінців та зовсім відкрита.  

Експеримент було проведено в 2 етапи.  

По-перше, використовуючи три різні за довжиною труби, d1=1,091 м, 

d2=1,54 м, d3=1,766 м, було визначено час від початку поширення звуку  до його 

відлуння, t1=0,0062 с, t2=0,009 с, t3=0,0107 с відповідно. 

Для наочності вимірювань, на рис.1 схематично зображено відбиту  

звукову хвилю при d=1,54 м.  

На рис.1 чітко видно пік та початок звуку, його затухання та початок 

відголоску для  визначення часу між початком  поширення звуку та відлунням 

[1, с.268].  

         По-друге, використовуючи формулу (2) розрахували швидкість звуку. 

Результати розрахунків наступні: V1=351,94 м/с, V2=342,22 м/с, V3=330,09 м/с. 

Для чистоти експерименту важливо було також визначити абсолютну, відносну 

та відносно-теоретичну (при кімнатній температурі 20° С) похибки: ΔV=(341.42 

± 13.46) м/с, ε =3.94%, δ=0,5%.  
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Рис.1 Схематичне зображення звукової хвилі 

Отже, результати визначення швидкості звуку в повітрі методом аналізу 

звукової хвилі, як електричного сигналу, дійсно наближені до теоретичної 

швидкості звуку при температурі 20° С. В роботі було використано 

дослідницький, аналітичний та узагальнюючий методи. Довільна відбита 

звукова хвиля зазнає змін при поширенні. Існує величезна кількість факторів, 

що впливають на поширення звуку в газі. Потужні обчислювальні машини  

можуть прорахувати все більше таких факторів з кожним поколінням. Тому 

необхідно визначати швидкість поширення звуку в повітрі новими методами. 

Виконане нами емпіричне дослідження дозволило зробити свій внесок в 

подальший розвиток наукової зацікавленості молоді. Похибки вимірювань не 

суперечать теоретичним та експериментальним даним.   
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          Аннотация.  Проведен анализ способов и устройств дозирования 

сыпучих материалов. Сравнение устройства дозирования по критериям 

точность, скорость и надежность показало, что наилучшими показателями 

обладают шнековые дозаторы.  

Автоматические системы дозирования сыпучих материалов широко 

применяются в строительных, пищевых и фармацевтических областях промыш-

ленности для приготовления различных смесей. Главным критерием работы 

подобных систем является точность дозирования. Технологические требования к 

качеству продукции жестко регламентируют величину ошибки дозирования сыпу-

чих материалов, что является непростой инженерно-технической задачей. К нас-

тоящему времени разработано множество конструкций дозирующих устройств. 

https://iopscience.iop.org/journal/0143-0807
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Классификацию типов дозаторов можно провести по трем признакам: по 

структуре работы цикла, конструктивным признакам, принципу работы (рис. 1).  

По структуре рабочего цикла можно выделить дозаторы непрерывного 

действия и дозаторы дискретного действия. 

Дозаторы весовые непрерывного действия (ВНД) предназначены для 

автоматического воспроизведения заданных значений массы сыпучих 

материалов в единицу времени (производительности), транспортируемых 

конвейером, поступающих из приемной формирующей воронки в технических 

потоках различных отраслей промышленности, сельского хозяйства и торговли. 

 
Рис.  1 - Классификация устройств дозирования 

Принцип действия такого дозатора основан на преобразовании деформа-

ции упругих элементов весоизмерительных тензорезисторных датчиков, возни-

кающей под действием силы тяжести транспортируемого груза, в аналоговый 

электрический сигнал, изменяющийся пропорционально массе груза, а также на 

преобразовании линейной скорости транспортной ленты в пропорциональный 

ей частотный сигнал. Далее аналоговый электрический сигнал с весоизмери-

тельных датчиков и датчика скорости поступает в весоизмерительный прибор. 
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Значения производительности дозатора, скорости ленты и суммарной массы 

продукта индицируются на весоизмерительном приборе, на передней панели 

которого размещена клавиатура управления. 

Дискретные дозаторы подают материал равными порциями через 

заданные промежутки времени. В данном случае контролировать количество 

дозируемого материала можно путем регулирования количества порций в 

единицу времени или объема самой порции. Этот тип дозаторов является менее 

точным, но обладает такими преимуществами, как простота обслуживания и 

надежность при работе в тяжелых условиях. 

По принципу работы различают три типа дозаторов: объемные, весовые и 

массовые. 

Объемные дозаторы. Устройства этого типа предназначены для работы с 

жидкими (иногда – газообразными) веществами. Данный тип дозаторов удобен 

в эксплуатации, долговечен и надежен, однако обладает недостаточной 

точностью измерений при работе с некоторыми видами продукции [1]. 

Весовые дозаторы. Оптимальное решение для дозирования сыпучих 

материалов с фракциями любых размеров, а также жидкостей. Популярность этих 

устройств объясняется их универсальностью, оптимальной точностью и большой 

производительностью. Тензометрические весоизмерительные устройства, осна-

щенные дозаторами этого типа, необычайно удобны в эксплуатации – процессы 

взвешивания и дозирования полностью автоматизированы, управление весами 

сводится к манипулированию устройством загрузки. Единственным недостатком 

весовых дозаторов является сравнительно низкая скорость их работы [2]. 

Массовые дозаторы. Эти дозаторы могут одинаково успешно применять-

ся для работы с твердыми, сыпучими и вязкими веществами. Они находят себе 

применение в самых разных отраслях промышленности. Массовые дозаторы 

сочетают в себе надежность, точность измерений и относительно высокую 

скорость работы [2]. 

Классификация дозирующих устройств по конструктивным признакам яв-

ляется самой обширной. Наиболее существенной в этом случае является класси-
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фикация по виду движения и типу рабочих органов дозировочных устройств. 

На классификацию дозирующего оборудования по конструктивным приз-

накам большое влияние оказывают физико-механические свойства материала. 

К дозаторам без движущегося рабочего органа относятся гравитационные 

и пневматические, служащие для фасовки легкосыпучего продукта: крупнозер-

нистых, мелкозернистых материалов, семян, зерна, бакалеи, песка, сахара, 

пеллет, гранул, щебня, гальки, сухих смесей в мешки весом любого диапазона. 

К дозаторам с поступательным движением рабочего органа относят 

ленточные и пластинчатые питатели, работающие для подачи сухих сыпучих, 

молотых и кусковых материалов. 

К дозаторам с вращательным движением рабочего органа относятся 

барабанные и шнековые дозаторы. Барабанные дозаторы используется для 

порционной и непрерывной подачи порошкообразных материалов [3]. 

Шнековые дозаторы в общем случае   представляют собой шнек, заклю-

ченный в кожух, и используются для подачи таких материалов, как порошки, 

зернистые материалы, которые не подвергаются измельчению. Рабочий орган 

этого типа может располагаться вертикально, горизонтально или наклонно. 

 К дозаторам с вибрационным движением рабочего органа относят 

лотковые, или, как их еще называют, качающиеся дозаторы, используемые в 

основном для дозирования кусковых материалов. В конструктивном отношении 

качающиеся питатели можно разделить на подвесные и кареточные. 

Сравнение устройств дозирования по критериям точность, скорость и 

надежность дозирующего устройства приведено в таблице 1. 

Таблица 1 - Сравнение устройства дозирования 

Наименование 

устройства 

Точность 

дозирования 

Скорость 

дозирования 

Надежность 

устройства 

Дозаторы без 

движущегося рабочего 

органа 

Низкая Средняя Высокая 

Дозатор с 

поступательным 

движением рабочего 

органа 

Высокая Высокая Средняя 
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Дозатор с 

вращательным 

движением рабочего 

органа 

Средняя Низкая Средняя 

Шнековые дозаторы Высокая Высокая Высокая  

Дозаторы с 

вибрационным 

движением рабочего 

органа 

Средняя Низкая Средняя 

 

Из таблицы 1 видно, что наиболее целесообразным для дозирования 

сыпучих материалов является использование шнековых дозаторов. 
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Запити людського суспільства до якості і зручності життя стають все 

більш вимогливими. Своєю діяльністю ми вносимо негативні зміни в рівновагу 

навколишнього середовища, тому людство свідомо робить кроки в пошуку 

альтернативних, відновлювальних джерел енергії, розуміючи обмеження 

видобутку вуглеців і несприятливі тенденції зміни клімату. Одним з векторів 

розвитку енергетики є так звана «зелена енергетика». Якщо в області генерації 

http://stads.ru/uslugi/kompleksnye-resheniya/dozirovanie
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намітилися стійкі лідери, такі як ветрогенерація і сонячна енергетика, то в об-

ласті збереження і накопичення енергії залишаються різнопланові напрямки 

досліджень. На даний момент науковці шукають шляхи модернізації давно 

відомих типів акумуляторів, а також розробляють на основі нових хімічних 

реакцій кардинально нові технологій для створення акумулятора майбутнього, 

які дозволять отримати більш високу питому енергоємність, забезпечать без-

печність використання  та зведуть до мінімуму негативний вплив на екологію. 

 Так широко використовувані свинцово-кислотні акумулятори отримали 

друге дихання, завдяки своїй модернізації.  Їх великою проблемою було 

осипання активної речовини з поверхні пластин-електродів. Цей недолік 

усунули шляхом додавання до складу оксиду свинцю різних присадок-сурми, 

кальцію і ін. Друга складова батареї - електроліт (водний розчин сірчаної 

кислоти) також зазнав зміни, шляхом іммобілізації електроліту, а саме, 

додаванням до нього двоокисі кремнію (SiO2), вдалося мінімізувати можливі 

витоки електроліту при пошкодженні корпусу батареї. Таким чином, він 

знаходиться у гелеобразному стані та при цьому активна речовина вже не 

обсипається. Відмінність AGM акумуляторів в тому, що між пластинами-

електродами знаходиться спеціальний пористий матеріал, який додатково 

утримує електроліт і захищає електроди від осипання. Доопрацьовані типи 

батарей мають низьку швидкість саморозряду, завдяки цьому їх можна 

зберігати тривалий час без критичного зниження заряду. При всьому цьому 

вони стійкі при перезарядці і відновлюють свою номінальну ємність. На жаль, 

при використанні в умовах низької температури гелеві та AGM поводяться 

гірше, ніж класичні. Гель стає менш проведеним при зниженні температури. [1] 

Літій-іонні акумуляторні батареї – це активно вдосконалений і результатив-

но використовуваний напрямок хімічних джерел струму. У порівнянні з 

традиційними свинцево-кислотними та лужними, літієві акумулятори володіють 

більшою енергоємністю, можливістю швидкого заряду великим струмом. До 

недоліків цього типу акумуляторів  відносять неефективність з точки зору щіль-

ності енергії та безпеки. Вони недостатньо потужні і швидко старіють при 
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частому використанні. Різновиди літій-іонних акумуляторів збільшується та  з 

додаванням кожної нової розробки якісно поліпшуються  і їх характеристики. [1] 

          Таблиця 1 

Порівняльні характеристики літій – іонних акумуляторів 

Матеріал катода Li-кобальт 

LiCoO2 

Li-марганец 

LiMn2O4 

Li-фосфат 

LiFePO4 

NMC1 

LiNiMnCoO2 

Матеріал анода Графіт 

Напруга на 

осередку, В 
3,60/3,70 3,80 3,30 3,60/3,70 

Максимальна 

напруга заряду, В 
4,20 4,20 3,60 4,20 

Ресурс 500-1000 500-1000 1000-3000 1000-3000 

Термін ресурсу, 

років   
4 3 8 6 

Робоча 

температура 

(діапазон) 

Середній Середній Добрий Добрий 

Питома енергія, 

Вт*ч/л 
150-190 100-135 90-120 140-180 

Максимальний 

струм, А 
1C 10C (40C імпульс) 

3C (10C 

імпульс) 
10C 

Саморозряд, 

%/місяць 
1% 5% 0.05% 1% 

Вартість 

(Дол.США/кВтч) 
Дуже висока Cредня Низька Низька 

Безпека 
Низька безпека 

Помірно 

безпечна 
Безпечна 

Помірно 

безпечна 

Тепловой пробой 150 °C (302° F) 250 °C (482° F) 270 °C (518° F) 210 °C (410° F) 

Рік початку 

виробництва 
1994 1996 1999 2003 

Дослідники та 

виробники 
Sanyo, GS Yuasa, 

LG Chem, Hitachi, 

Samsung, Toshiba 

Hitachi, Samsung, 

Sanyo, GS Yuasa, 

LG Chem, Toshiba 

A123, GS 

Yuasa, BYD, 

ATL, Lishen, 

JCI/Saft 

Sony, Sanyo, LG 

Chem, GS Yuasa, 

Hitachi, Samsung 

Замітки Висока питома 

енергія, низька 

потужність 

Висока потужність, 

хороша питома 

енергія 

Висока 

потужність, 

середня енер-

гія надійний і 

безпечний 

Висока питома 

енергія 

Альтернативою поширеним на даний момент літій-іонним акумуляторам, 

вважаються літій-повітряні батареї. Вони виробляють електроенергію 

буквально з повітря, їх принцип роботи сконцентрований на окисленні літію 

киснем повітря до пероксиду літію. Даний вид акумуляторів має меншу вагу і 

забезпечує в 5 разів більшу питому енергію, ніж літій-іонні акумулятори. Однак 
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одним з суттєвих недоліків цих акумуляторів стала швидка деградація 

позитивного електрода батареї. Подальші розробки вдалося втілити в практику 

американськими хімікам. Вони створили ефективний літій повітряний 

акумулятор, який витримує 700 циклів зарядки-розрядки, що можна порівняти з 

показниками існуючих літій-іонних акумуляторів, працюючих без значного 

зниження ємності від 400 до 1200 циклів. Цього вдалося домогтися завдяки 

застосуванню захисного покриття на літієвому аноді, і спеціально підібраних 

складів катода та електроліту в осередку. [2] 

 Перспективна технологія  літій-сірчаних батарей дозволяє отримати 

батареї з набагато більшою енергоємністю. Кількість циклів заряд-розряд 

збільшилася до 1500. Секрети технології зберігається в спеціальному 

компонуванні рідкого катода з вмістом сірки, при цьому він відокремлений 

мембраною від катода. Діапазон робочих температур батареї досить широкий, 

собівартість їх виробництва невелика, проте виникають проблеми з утилізацією 

сірки, яка шкідлива для екології. [3] 

Літій-нанофосфатні батареї також є наступним поколінням літій-іонних 

батарей, їх перевагою вважають високу швидкість заряду і можливість високої 

віддачі струму. Для повного заряду, наприклад, буде потрібно 15 хвилин. Дана 

технологія забезпечує велику кількість циклів розряду-заряду, слабкий 

саморозряд, відсутність ефекту пам'яті, проте широкому поширенню заважає 

велика вага і необхідність в спеціальній зарядці. 

Фторид-іонні батареї для перенесення зарядів між катодом і анодом 

використовуються аніони фтору. Це тип акумуляторів має ємність в десятки 

разів вище звичайних літій-іонних батарей, а також меншу пожежну небезпеку. 

В основі їх електроліту лежить лантану барію, але і цей напрям розвитку 

батарей не позбавлений недоліків. Створений акумулятор може працювати 

тільки при дуже високих температурах. 

Перспективні розробки  батарей на основі магнію, якщо акумулятори на 

основі літія досягли пику свого розвитку, то магнієві тільки починають свій 

шлях. Не так давно вчені змогли об'єднати використання сірки і магнію в одній 



64 
 

комірці. Для цього був винайдений електроліт, який би працював з обома 

елементами. Був досягнутий прогрес у використанні рідких магнієвих електро-

літів, здатних до оборотного осадження магнію, однак рідкі електроліти все ще 

створюють проблему летючості і займистості. Однак експерименти ще далекі від 

виробництва. Що стосується магнієво-металевих батарей розроблених пізніше, 

то їх недолік електроліт, який нездатний ефективно покривати-видаляти магній, 

перешкоджав його практичного розвитку. Дослідницька група на чолі з 

профессором Цуй Гуанцелі з інституту біоенергетики та біотехнології Академії 

наук Китаю використала новий полімерний електроліт з жорсткою гнучкою 

з’єднувальною сполукою, який в значній мірі покращив загальну продук-

тивність. Він був синтезований за допомогою реакції змішування між 

боргідратом магнія і політетрагідрофураном з кінцевими гідроксильними 

групами. У порівнянні з рідкими електролітами полімерні електроліти мають ряд 

переваг, у тому числі: відсутність внутрішнього короткого замикання; немає 

витоку електроліту; простота виготовлення; гнучкість структури. Магнієві 

акумулятори, зібрані з цим гелієвим полімерним електролітом працюють в 

широкому діапазоні температур (від -20 до + 60С) і демонструють значні 

поліпшення в питаннях безпеки. [4] 

Отже, іде безперервна робота над удосконаленням існуючих типів 

акумуляторів, а також активний пошук нових технологій, які б задовольняли 

потреби людства у збільшені енергоємності, безпечності, екологічності.  Навряд, 

що  у традиційних свинцево-кислотних акумуляторів є майбутнє. Яка саме 

технологія отримає пальму першості невідомо. Очевидно тільки, що батареї 

майбутнього не будуть мати в своєму складі рідких електролітів, їх габарити и 

вага зменшаться, а енергоємність перевищить існуючи характеристики в рази. 
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УДК 629.1    Технічні науки 

 

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ 

 

Мормуль М.Ф., Дуванська Д.Г.,  

Коломійченко К.В. 

Університет митної справи та фінансів 

м. Дніпро, Україна 

Якість є потужним засобом експансії у світовий економічний простір і 

важливим фактором підвищення конкурентоздатності продукції. Одним з 

актуальних аспектів проблеми, що розглядається, є необхідність розроблення 

економічного механізму формування та забезпечення якості й конкурентоздат-

ності продукції на різних стадіях її життєвого циклу. 

В умовах переходу до ринку значення споживчої вартості (корисності) 

зростає і проблема неухильного і динамічного підвищення якісних параметрів. 

Вона повинна отримати пріоритетне значення як основа прискорення темпів 

розширеного виробництва. Слід здійснити перехід до з’ясування відношення 

витрат і корисності та, відповідно, до підвищення якості продукції і праці, як 

джерела багатства, що є основою підвищення якості життя. 

Засоби виробництва шляхом заміщення живої праці в процесі виробничо-

го споживання забезпечують підвищення продуктивності праці та її вивільнен-

ня завдяки вищим якісним параметрам засобів виробництва. Варто зазначити, 

що споживча вартість робочої сили значною мірою залежить від її якості і 

відповідно від продуктивності праці. Чим вища продуктивність праці, тим мен-

ше робочого часу необхідно для її відтворення, тим вища її споживча вартість. 

https://best-energy.com.ua/support/battery/414-vidy-i-tipy-akkumulyatornykh-batarey-v-podrobnostyash
https://best-energy.com.ua/support/battery/414-vidy-i-tipy-akkumulyatornykh-batarey-v-podrobnostyash
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Використання інновацій, новітньої техніки та ресурсоощадних технологій 

покликано забезпечити, зокрема, економію, скорочення витрат живої праці. Але 

якісні удосконалення засобів виробництва можуть бути ефективними лише у 

тому випадку, якщо кількість вивільненої (заощадженої) праці більша, ніж 

витраченої на їх виробництво. Відповідно витрати виробництва повинні 

виокремлюватися з корисної дії засобів виробництва, з їх споживчої вартості. 

Таким чином, економічний ефект від застосування якісніших засобів вироб-

ництва буде мати вигляд одержаної додаткової корисності від їх застосування. 

Економічний зміст якості продукції як категорії корисності при 

визначенні потреби полягає у підвищенні міри задоволення певної потреби та 

витратами, що обумовлюють задоволення даної потреби(рис.1.1). 

 

Рис. 1.1. Залежність ефекту споживання від витрат на якість 

Втрати продукції при транспортуванні можна компенсувати шляхом 

збільшення обсягів її виробництва, тобто збільшенням енерговитрат на 

поліпшення обробітку ґрунту та посівів, додаткового внесення добрив та 

застосування хімічних засобів захисту рослин, меліорації тощо. З іншого боку, 

підвищення швидкості транспортних та транспортно-технологічних операцій 

вимагає додаткових енерговитрат на перевезення. Це доцільно за умови, коли 

енергоємність збереженої продукції не перевищуватиме енергоємності 

продукції, одержаної за рахунок збільшення обсягів її виробництва.  

Цей принцип втілений в опрацьованій нами залежності:  
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Q
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де 


тр
Е

 – додаткові витрати пального на перевезення невеликих партій 

вантажів та тих, що швидко псуються тощо; 


вир

Е
 – додаткові витрати енергетичних ресурсів при виробництві 

продукції, пов’язані зі здійсненням додаткових агротехнічних заходів; 

Q
 – кількість продукції, одержаної за рахунок скорочення втрат при 

транспортуванні (в розрахунку на 1 га її вирощування); 

U  – приріст урожайності культури за рахунок застосування 

додаткових агротехнічних заходів. 

Якість транспортного обслуговування може бути охарактеризована 

критерієм своєчасності перевезення (перевезення вантажів мають бути 

розпочаті без запізнення і виконані в установлений термін). 

Своєчасність перевезення вантажу може бути оцінена запропонованим 

нами коефіцієнтом своєчасності перевезення вантажу с
К

: 

 н

с

ф

Т
К ,

Т
 (1.2) 

де н
Т

, ф
Т

 – терміни перевезень вантажу відповідно нормативні 

(планові, договірні) та фактичні. 

Систему показників оцінки якості транспортного забезпечення 

підприємств доцільно доповнити коефіцієнтами, що оцінюють своєчасність 

перевезення вантажу, повноту перевезень, збереження вантажу, економічність 

перевезень вантажу, та інтегрального показника рівня транспортного обслуго-

вування. Ринок транспортних послуг регіону має характеризуватися такими 

показниками, як місткість ринку транспортних послуг, частка регіонального 

ринку транспортних послуг, що забезпечується конкретним транспортним 

підприємством, попит на ринку транспортних послуг. 
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Конкурентоспроможність підприємства – це його перевага по відношен-

ню до інших підприємств даної галузі всередині країни та за її межами. На 

сьогоднішній день в Україні проблема конкурентоспроможності та участь в її 

вирішенні стоїть дуже гостро.  

Актуальність досліджуваної теми полягає в тому, що на сучасних підпри-

ємствах, що функціонують у висококонкурентному і динамічною ринковому 

середовищі, під впливом зміни умов зростає необхідність в розробці конкуренто-

спроможної товарної політики, яка реалізується в рамках загальної системи 

маркетингу [1]. 

Сьогодні більшість підприємств хлібопекарської галузі підвищують свою 

конкурентоспроможність за рахунок досягнень науково-технічного прогресу 
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через відповідні інвестиції, що дозволяють вести безперервне оновлення 

виробництва.  

Інвестиційний фактор дуже важливий для підприємств галузі. Коли 

резерви виробничих потужностей на межі вичерпання, необхідний масштабний 

приплив інвестицій в технологічні процеси. Впровадження інвестицій в 

інноваційні розробки рецептур виробів допоможуть вибудувати взаємовигідні 

відносини між учасниками ринку для підтримки необхідного рівня 

конкурентоспроможності підприємств. 

В умовах підвищення культури споживання і активної пропаганди 

здорового харчування підприємства хлібопекарської галузі можуть працювати 

над оновленням асортименту, в тому числі збільшувати виробництво дієтичних 

і лікувально-профілактичних хлібобулочних виробів. 

Хлібобулочні вироби є продуктами першорядного значення. Тим часом 

хімічний склад цих продуктів перевантажений легкозасвоюваними вуглевода-

ми, в дефіцитній кількості в них містяться макро- і мікроелементи, вітаміни, 

харчові волокна. Все це підкреслює необхідність спрямованого регулювання їх 

хімічного складу з метою отримання продукції високої харчової і біологічної 

цінності. 

Практичне вирішення цієї проблеми полягає в застосуванні продуктів 

переробки рослинної сировини, потенційні можливості якої полягають в 

покращенні якості борошна, інтенсифікації технологічного процесу, 

можливості коригування хлібопекарських властивостей борошна, посилення 

лікувально-профілактичних властивостей готової продукції. 

Проаналізувавши багато літературних джерел нами було встановлено, що 

корисні властивості екстракту кропиви обумовлені вмістом в його складі 

вітамінів А, С, В, К, дубильних речовин, корисних амінокислот, ферментів, 

органічних кислот. За вмістом аскорбінової кислоти рослина в чотири рази 

перевершує лимон. Мікроелементи представлені кремнієм, калієм, кальцієм, 

залізом [2]. 
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Отримані дані підтверджують доцільність використання екстракту 

кропиви при виробництві хлібобулочних виробів підвищеної харчової цінності. 

Тому мета наших досліджень полягала в тому, щоб вивчити вплив екстракту на 

технологічні властивості борошна, а також на якість готового хліба. 

На основі проведених дослідів, були отримані експериментальні данні, 

які свідчать, що вироби з добавкою екстракту кропиви мають більш високу 

біологічну цінність, низьку калорійність, хороші органолептичні показники і 

довший термін зберігання, ніж традиційні масові вироби. 

Таким чином, підвищення конкурентоспроможності підприємств 

хлібопекарської галузі, залежать від перетворень шляхом впровадження 

інноваційних продуктів. Тому особливої актуальності в даний час набула 

проблема вдосконалення структури асортименту шляхом наукових досліджень і 

розробок продуктових інновацій з урахуванням максимальної користі для 

споживачів продукції. 
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Актуальність теми. Базовою галуззю економіки є транспорт. Він 

забезпечує життєдіяльність населення, збереження обороноздатності та 

можливість досягнення високих зовнішньоекономічних відносин країни. А 

також надає необхідні умови для забезпечення користувачів транспортними 

послугами та  розвитку бізнесу. 

Мета роботи – встановити шляхи вирішення проблем розвитку 

автомобільного транспорту. 

Соціально-економічний показник розвитку країни залежить від автомобі-

льного транспорту. Наприклад, сьогодні досить велика кількість автомобільних 

перевізників надають послуги з перевезення 52 % пасажирів та 64 % вантажів.  

Можна додати і той факт, що: потенціал прогресу автотранспортного 

сервісу сприяє захисту та покращенню довгострокових інтересів України  на 

міжнародному ринку. Проте, в результаті дослідження було виявлено, що в 

галузі існує велика кількість проблем, які потребують негайного та 

першочергового вирішення: 

 недосконала система запобігання та недопущення руйнування 

автомобільних доріг загального користування, зокрема габаритно-ваго-

вого контролю транспортних засобів та належного рівня відповідальності 

за перевищення дозволених параметрів, допустимих значень осьових 

навантажень транспортних засобів; 

 більшість транспортних засобів за своєю конструкцією, пасажи-

ромісткістю, вантажністю, типами кузова, класом комфортності, видами 
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та питомими витратами палива, екологічними показниками не відповіда-

ють сучасним вимогам 

 оновлення парку рухомого складу автомобільного транспорту 

відбувається повільними темпами; 

 неефективне нормативно-правове регулювання залучення інвес-

тицій у транспортну галузь, у тому числі приватних та в рамках держав-

но-приватного партнерства, що призводить до скорочення приватних 

інвестицій, та обмеженість інструментів для приватного інвестування в 

об’єкти інфраструктури. 

Вирішити ці проблеми можливо, за умови – удосконалити систему 

державного управління у галузі автомобільного транспорту, а також:  

 розвитку автомобільних доріг, як державного, так і місцевого 

значення, розвитку національної мережі міжнародних транспортних 

коридорів, енергозбереження, підвищення безпеки дорожнього руху;  

 створення умов для оновлення автомобільними перевізниками 

парку рухомого складу автомобільного транспорту та оптимізації його 

структури, використання новітніх технологій та інформаційних систем; 

 підвищення ефективності використання транзитного потенціалу. 

 зростання швидкості, економічності та екологічності транс-

портних засобів є основною тенденцією на всіх видах транспорту  [3, с.5]. 

Позитивним аспектом є те, що транспорт стає все більш енергозберігаю-

чим та ―зеленим‖, безпечним і дружнім до споживача та навколишнього 

природного середовища [3, с.2]. В багатьох країнах світу, в тому числі, і в 

Ураїні, заплановано замінити більшу частину легкових автомобілів з двигунами 

внутрішнього згоряння на електромобілі. 

Отже, дослідження показало, що необхідно вдосконалити систему органі-

зації сервісу транспортно-експедиторської діяльності, створити єдину систему і 

обрати напрямок для покращення експортно-імпортних перевантажувань 

вантажів автомобільним транспортом. Тільки враховуючи умови загальноеко-
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номічного характеру діяльності галузі можливо побудувати стабільну 

економічну політику. Технічний розвиток і модернізація підприємств та служб 

повинна здійснюватися відповідно до законодавчих актів в Україні. 
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