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Людина існує в природному середовищі. Природні небезпеки 

загрожують життю та здоров’ю людей. Щоб зменшити негативний 

вплив погодних умов і клімату на здоров’я  застосовують одяг. 

Одяг — здобуток культури. Одяг не тільки прикриває тіло і виконує 

захисну функцію, а також є показником культури й виконує 

комунікаційну функцію. Одяг вказує на стать , рід занять, професію, 

положення в суспільстві і соціальний статус, належність до певної 

групи, вік людини, певну подію в житті. Взуття – елемент одягу, 

застосовується в першу чергу для теплового і механічного захисту ніг. 

Одяг, взуття  – найнеобхідніші предмети в повсякденному житті 

людини. Однак вони виконували не лише практичну, але й не менш 

важливу символічну роль. У міру розвитку людського суспільства 

розвивався і одяг. Змінювалися його форма і крій, враховувалися 

умови праці та побуту людей. Значно зросли і вимоги в одязі. Якості 

одягу залежать від багатьох умов і в першу чергу від властивостей 

тканини. Взаємодія між шкірою  і тканинами одягу визначається 

гігієнічними властивостями тканини. 

Мета роботи -  підвищення продуктивності технологічного 

устаткування та якості випускаємої продукції, експортних 

можливостей та зменшення імпортозалежності  в товарах 

текстильної, швейної та взуттєвої галузей шляхом створення нових 

та удосконалення існуючих ресурсоощадних технологій та 

обладнання виробництва текстилю, одягу та взуття. 

Концепція роботи полягає у застосуванні системного 

підходу до вирішення проблем розробки нових та удосконалення 

існуючих ресурсоощадних технологій та обладнання на основі 

підвищення надійності технологічних комплексів виробництв 

текстилю, одягу та взуття щляхом розробки нових, оригінальних 

технологічних процесів формування текстилю, як побутового так і 

технічного призначення (для прокладання труб газо- та нафтогонів з 

заводським ізоляційним покриттям, для виготовлення фільтрів для 

вугольної та цукрової промисловості),  конструкцій механізмів 

швейних,  в’язальних та ткацьких машин їх робочих органів 

(в'язальних голок, клинів і платин) на основі оптимізації (мінімізації) 

їх геометричних розмірів та виключення виникання технологічних 

дефектів (поперечна смугастість, посадка матеріала при зшиванні 

текстилю та шкіри), розширення технологічних можливостей за 

рахунок використання різноманітної сировини,  приводів та 

пристроїв зниження динамічних навантажень, автоматизованих 

комплексів для розкрою натуральної та штучної шкіри для 

виготовлення елементів взуття з мінімізацією відходів,  пристроїв 

контролю теплового стану електрообладнання та систем автономного 

електроживлення. 

Концептуальна схема 
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ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ 

-впроваджено в практику реального серійного виробництва  на базі Миколаївського промислового трикотажного об’єднання «Аура», 

Мукачівського виробничого торгового трикотажного об’єднання, Київської фабрики технічних тканин, ТОВ Т-Стиль на базі Рівненського 

льонокомбінату ресурсоощадних технологій та обладнання по виготовленню широкого асортименту виробів як масового, побутового, так і 

спеціального призначення; 

-на основі підвищення надійності впровадити нове, ресурсоощадне обладнання  на  Мукачівському трикотажному об’єднанні, ЗАТ трикотажна 

фабрика «РОЗА», ПО «Чернівцілегмаш»: привід рукавичного автомату типу ПА;   конструкції приводів основов’язальних машин і пристроїв 

зниження динамічних навантажень в них; активних  нитконатяжних пристроїв, механізму дискретної відтяжки полотна, встановити вплив 

змащення і металоплакіруючих нанотехнологій на підвищення ефективності роботи механізмів в’язання машин текстильної  промисловості;  

-впровадити результи роботи по підвищенню надійності ресурсоощадних технологій та обладнання швейної та взуттєвої галузі і здійснити широкий 

виробничий іспит в науково - виробничих об'єднаннях  НВО «Завод Арсенал» - розробка базового конструктивно - уніфікованого ряду швейних 

машин із вертикальною віссю обертання човника, НВО ―Легпроммеханизація‖ – розробка нових транспортуючих органів для текстилю та шкіри; 

НВО «Либідь», ЕКТБ УкрНДІшвейпрома Укрпромспецодяг, на об'єднанні «Чернівцілегмаш» (системи автоматизованого розрахунку 

багатоланкових важільних механізмів); впровадити в практику реального виробництва на підприємствах текстильної, швейної та взуттєвої 

промисловості України шляхом переобладнання та вдосконалення існуючого обладнання на «Першотравнева швейна фабрика», швейній фабриці 

«Троттола» м. Львів, Червоноградській швейній фабриці, швейній фабриці «Дана» м. Київ, Броварській трикотажній фабриці «Софія»; 

 -одержані результати використані у прикладних задачах розрахунку параметрів автономних систем  електроживлення   (потужності, часу 

автономної роботи,  рівнів автоматизації, тощо) і дали можливість врахувати показники надійності системи централізованого електропостачання, 

очікувані збитки технологічних процесів виробництв текстилю, одягу та взуття у вихідних даних при обґрунтуванні структур та станів різнорідних 

джерел;  

-одержано показники надійності функціональних структур  автономних систем електроживлення  та  комплексу ―автономна система 

електроживлення – автоматизована система управління‖; встановлено, що надійнісно-вартісні показники комплексу ―автономна система 

електроживлення – автоматизована система управління‖,  залежать від витрат на автоматизацію управління системою, частка яких може досягати  

50% вартості джерел електроенергії;  

- на основі теоретичних узагальнень, результатів математичного моделювання та експериментальних досліджень запропонувати нові, 

ресурсоощадні методи стабілізації натягу пружної системи заправки ткацьких верстатів, які впроваджені на  ВАТ ―Херсонський бавовняний 

комбінат‖; 

-з метою підвищення надійності виконання технологічних операцій ткацтва розробити  рекомендації з усунення поперечної смугастості полотна при 

пуску та зупинці основов’язальних машин, а також конструкції нитконатягувачів одиночних ниток, впроваджені на ЗАТ «Трикотажна фабрика 

РОЗА»; 

-за даними дослідження дії пом’якшувальних засобів у різних концентраціях на трикотажні полотна встановити, що властивості пом’якшення 

покращуються, при застосуванні Ultratex Um new, Tubingal RGH, Sapamine FPG, на 10% при збільшені концентрації без втати якості обробки, що 

знизить собівартість текстильних виробів і значно підвищить загальну економію виробних витрат, що сприятиме конкурентоспроможності 

текстильної продукції на вітчизняному ринку, результати впроваджені на ТОВ «Т-стиль» на базі Рівенського льонокомбінату; 

-запропонувати систему моделей, яка є методологічною основою розвитку підприємств текстильного, швейного та взуттєвого профілю, 

інструментом вибору стратегії, запобігання ризиків, подолання невизначеностей, розроблення заходів щодо використання ресуроощадних 

технологій виробницта текстилю, одягу та взуття, а також розроблення та впровадження організаційно-управлінської структури підприємства; 

результати дослідження опробовані і  впроваджені в Головному науково-експертному управлінні апарата Верховної ради України, науково-

дослідному економічному інституті міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України, Запорізькому державному центрі науково-

технічної і економічної інформації, Українському інституті науково-технічної і економічної інформації, міжрегіональній академії управління 

персоналом, фонду держмайна України.  
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Впровадження результатів роботи здійснено на понад ста 

сорока підприємствах України. Продукція побутового та 

технічного призначення, яка виготовлена з використанням 

ресурсоощадних технологій виробництва текстилю, одягу та 

взуття, експортується у Польщу, Німеччину, Угорщину, 

Болгарію, Італію, Словенію, Чехію, Румунію, Єгипет, Лівію, 

Алжир. 

Загальна економічна ефективність впровадження 

ресурсоощадних технологій виробництва текстилю, одягу та 

взуття більш ніж на 140 підприємствах і фірмах  становить 

2,65 млрд.грн.  

 За результатами роботи опубліковано 2849 наукових праць, у 

т.ч. 47 монографій, 50 підручників та навчальних посібників, 

Енциклопедія швейного виробництва. Опубліковано 983 

статті у закордонних виданнях, які входять до міжнародних 

наукометричних баз Scopus, Google Shcolar,  Rinc, Ulrich’s 

Periodical Directory, EBSCO, Index Copernicus.  

Про світовий рівень проведених досліджнь, новизну та 

конкурентоспроможність технічних рішень свідчять  846 

авторських свідоцтв  і 245 патентів; індекс Хірша h=18;  за 

тематикою захищено 19 докторських і 48 кандидатських 

дисертацій. 

ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ 
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РЕСУРСООЩАДНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТЕКСТИЛЮ 

-підтверджена прийнятність використання 

визначених раніше критеріїв по вибору розмірів 

ниткоспрямовуючих і робочих органів машин 

швейної і текстильної промисловості з 

урахуванням зминаємості і жорсткості на вигин, 

що дозволило понизити відносне натяг в робочій 

зоні на 10-15%, зменшити обривність на 16-35%, 

знизити матеріаломісткість направляючих органів 

на 25-30%;  

-складені основні диференційні рівняння, які 

описують процес формування одно- та 

багатошарових тканин на текстильних машинах; 

-розроблені нові, ресурсоощадні технології 

виготовлення багатошарових тканин, 

використання яких дозволило збільшити 

прдуктивність в 4 рази при збільшенні міцності 

силових захватів на 35%. 

Основні системи диференційних рівнянь 

Нитконатягувачі та голко-платині вироби текстильних машин 
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ОДНО- ТА БАГАТОШАРОВИЙ ТЕКСТИЛЬ  

Структура багатошарових тканин для 

силових захватів 

Текстильні матеріали для вугольної та цукрової галузі 

Створені нові та удосконаленні існуючі 

ресурсоощадні процеси переробки ниток на 

технологічному устаткуванні при формуванні 

одно- та багатошарових тканин, які 

використовуються при прокладці нафто- та 

газогонів, в вугільній та цукровій галузях на 

основі розробки теоретичних основ, методів та 

засобів дослідження процесів взаємодії ниток 

та пружної системи заправки з направляючими 

та робочими органами текстильних, швейних 

машин з урахуванням реальних фізико-

механічних характеристик: зминання в зоні 

контакту з напрямними та робочими органами, 

жорсткості на згин, анізотропії фрикційних 

властивостей матеріалів  
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РОЗРОБКА НОВИХ ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ РОЗКРІЙНИХ СХЕМ 

ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ВЗУТТЯ  

Розроблені математичні моделі 

технологічних задач: побудови 

найщільніших укладок та 

решітчастих схем розкрою 

рулонних  матеріалів для двох 

видів деталей; автоматизованого 

проектування раціональних схем 

розкрою рулонних матеріалів на 

деталі взуття із врахуванням 

комплектного виходу в деталях та 

ростовочного асортименту; 

інтерактивної побудови та 

коригування вже побудованих 

схем розкрою рулонних матеріалів 

із сталим міжшаблонним містком; 

визначення раціонального руху 

ріжучого інструменту при 

автоматичному розкрої лазером та 

при гідромоніторному способі 

розкрою; визначення оптимальної 

послідовності вирубання деталей 

пресом-автоматом з числовим 

програмним керуванням (ЧПК) із 

мінімальними затратами ресурсів; 

автоматизованого проектування 

раціональних схем розкрою 

рулонних матеріалів на деталі 

виробів шкіргалантереї із 

врахуванням комплектного 

виходу в деталях  

Цільові функціонали для побудови 

основних розкрійних схем 

Розкрій натуральних та штучних 

шкір 
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Створення нових та удосконалення існуючих в’язальних машин та 

автоматів  

  Розроблено теорію та математичні 

моделі взаємодії голок з клинами 

в’язальних машин з урахування 

технологічних навантажень, що діють 

на голки в процесі в’язання. 

  Розроблено теорію динаміки 

напружень, що виникають в елементах 

в’язальної голки з урахуванням явища 

відбиття хвиль та жорсткості системи 

голка-клин.  

  Розроблено теоретичні основи 

проектування в’язальних систем 

принципово нової конструкції, що 

виключає ударні навантаження в зоні 

взаємодії голок з клинами. 

  Розроблено інженерні методи 

проектування принципово нових 

конструкцій в’язальних механізмів та їх 

робочих органів з урахуванням 

динамічних явищ.  
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 В результаті виконаних досліджень 

динаміки механічних систем удосконалено 

метод знаходження динамічних 

навантажень в’язальних машин та 

автоматів, динамічна модель яких 

представлена двомасовою моделлю, 

тримасовою моделлю з першою ведучою 

масою, тримасовою моделлю з середньою 

ведучою масою та чотиримасовою 

моделлю з розгалуженням ведених мас. 

  Розроблено алгоритми інженерних 

розрахунків динамічних навантажень, що 

виникають під час перехідних процесів, у 

в’язальних машинах та автоматах.                     

  Удосконалено наукові основи аналізу 

впливу параметрів в’язальних машин та 

автоматів на величину динамічних 

навантажень, що виникають під час пуску. 

  Встановлено, що ефективними 

напрямками зниження динамічних 

навантажень, що виникають під час пуску в 

в’язальних машинах та автоматах, є: 

обмеження пускового моменту 

електродвигуна, що передається 

механізмам під час пуску; збільшення 

моменту інерції ведучої маси привода; 

пуск в’язальної машини або автомата при 

попередньому напруженні в’язей привода; 

пуск в’язальної машини або автомата при 

мінімальній швидкості обертання ведучої 

маси привода та подальшому переходу до 

номінальної швидкості обертання. 
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Створення нових методів проектування робочих органів швейних 

машин з адаптованим впливом на пакет матеріалу (шарів текстилю та 

натуральної і штучної шкіри) 

Проектування швейних машин з  

диференційної обробкою однорідного 

пакету матеріалу  Проектування швейних машин з  

диференційної обробкою 

багатошарових пакетів матеріалу  



Проектування швейних машин з  

комбінованою обробкою легких  

та середніх матеріалів  

Проектування швейних машин з  

комбінованою обробкою важких матеріалів  

  Вирішено важливе завдання теоретичного та 

прикладного характеру щодо створення систем 

базових конструктивно – уніфіковані рядів 

обладнання швейної промисловості, які 

побудовані на основі фізико-механічних 

властивостей напівфабрикатів виробів, що 

виробляються за ресурсоощадних технологій. 

  Розроблено нову концепцію побудови швейних 

машин із регульованою посадкою матеріалу на 

основі науково обґрунтованих фізичних моделей 

процесу під адаптованим впливом робочих 

органів. 

Сформульовані і вирішені багатокритеріальні задачі 

параметричної оптимізації мікроформ із регулярною і 

нерегулярною структурою на основі узагальненого 

критерію якості - обробки напівфабрикату виробу для 

широкої гами матеріалів, застосовуваних у промисловості, 

що забезпечують підвищення якості та ефективність 

обробки. 

  Теоретично обґрунтовані і практично реалізовано синтез 

геометричних, масо-інерційних і пружних параметрів 

широкої гами механізмів швейних двостороннього і 

голкового, комбінованого та диференційного рушіїв 

матеріалу та виконано параметричний синтез 

конструктивно - уніфікованих рядів машин.  12 
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Розробка наукових основ, методів та засобів проектування 

основов’язальних машин та ткацьких верстатів  

Удосконалено методи зниження динамічних 

навантажень в приводі основов’язальних машин. 

Встановлено наступне: реалізація методу зниження 

пускових динамічних навантажень приводу шляхом 

використання засобу попереднього напруження його 

в’язей дозволяє ефективно знизити динамічні 

навантаження в приводі та механізмах машини (для 

основов’язальних машин у 2,6 рази); одним із 

ефективних методів зниження динамічних 

навантажень в приводі основов’язальної машин є 

встановлення електродвигуна в поворотних опорах, 

що дозволяє знизити пускові навантаження більш ніж 

у 2 рази.  

 Розроблено математичні моделі та удосконалено 

методи досліджень динаміки основов’язальних 

машин. Виконаний аналіз та розрахунки дозволили 

встановити наступне: при пуску основов’язальної 

машини в лінії передач приводу виникають 

динамічні навантаження, що більш ніж у 3 рази 

перевищують навантаження сталого режиму руху; 

динамічний момент сил пружності в період пуску 

передається петлетворюючим органам машини, 

викликаючи їх деформацію та зміну траєкторій їх 

руху, що негативно впливає на структуру 

основов’язаного полотна; для підвищення надійності 

та довговічності роботи приводу основов’язальної 

машини більш надійним є пуск машини з попередньо 

напруженими в'язями приводу. 

Експериментальна установка 

Дослідження напружено-деформованого стану полотна  
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Модель пластини стабілізатору натягу 

ниток основи основов’язальної машини  

Запропонована концепція удосконалення 

стабілізаторів натягу ниток основи 

основов’язальних машин, в основу якої покладено 

зменшення приведеної маси пружних пластин 

шляхом виконання наскрізних вирізів і 

збереження приведеної жорсткості введенням в 

систему компенсаційних сегментів жорсткості. 

Модальний аналіз коливань стабілізаторів натягу 

ниток основи, виконаний з використанням методу 

кінцевих елементів, та експериментальні 

дослідження підтвердили, що частота власних 

коливань пластин стабілізаторів натягу ниток 

основи з трикутними вирізами та ребрами 

жорсткості на 40% більша від частоти пластин без 

вирізів (похибка складає менше 5%)  

Експериментальне устаткування 

Математичні моделі 

Фізична модель 



Удосконалення існуючих методів, технологій та технічних засобів 

підвищення надійності електроживлення технологічних комплексів 

виробництва текстилю, одягу та взуття  

           Досліджені фізичні та експлуатаційні властивості термочутливих 

елементів з ефектом пам'яті форми для вмонтованих пристроїв 

контролю теплового стану контактних з'єднань. Проведені 

дослідження дали змогу узагальнити нові властивості  механізму 

мартенситних перетворень у сплавах з ефектом пам’яті форми, 

запропоновати нові технологічні рішення на основі  оптимізації їх 

функціонального застосування і є важливим аспектом розвитку 

сучасного матеріалознавства для електроенергетики. Особлива увага 

приділена вивиченню сплаву з ефектом пам’яті Cu-Al-Mn, які мають 

високі експлуатаційні характеристики, що робить їх перспективними 

матеріалами для управління тепловими процесами у 

електрообладнанні.  

           Розроблена математична модель процесу старіння контактних 

з'єднань у процесі довготривалої експлуатації, числова реалізація 

якої дала змогу обґрунтовати спосіб підвищення надійності та 

ефективності експлуатації контактних з'єднань шляхом 

запровадження експлуатаційного контролю з використанням 

вмонтованих технічних засобів контролю, виготовлених на основі 

термочутливих елементів з ефектом пам'яті форми. 

           Обґрунтовано напряок підвищення надійності та ефективності  

електроживлення технологічних процесів, що базується на розробці 

теоретичних і практичних реалізацій структурно-алгоритмічних 

організацій автономних систем з різнорідними джерелами для 

забезпечення якості електроенергії та надійності  електроживлення.  

            Розроблено науково-технічні передумови побудови автономних 

систем електроживлення, відмінною рисою яких є використання 

закономірностей  детермінованих організацій   структур різнорідних 

джерел з  заданими надійнісно-вартісними характеристиками, 

стохастичного їх функціонування у взаємозв’язку з централізованим 

електропостачанням для реалізації підсистем безперервного, 

гарантованого, резервного електроживлення та забезпечення якості 

електроенергії, що дало  змогу задовольнити  вимоги широкого кола 

споживачів технологічних комплексів  виробництв текстилю, одягу 

та взуття. 

 

Схема напівмарківського процесу 

для моделювання функціонування 

системи контактних з’єднань 

Оцінки для показників 

надійності системи  

-середнього наробітку на відмову;                          

-середнього часу відновлення;  

Використання сплавів з пам’яттю форми 
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Експериментальне 

обладнання 

0 – температура всіх 

КЗ менше 70 оС; 

1 – температура 

одного з КЗ більше 70 

оС і менше критичної 

(100 оС), температура 

всіх інших КЗ менша 

70 оС; 

2 – профілактика; 

3 – відмова системи; 



Застосування стабілізації натягу пружної системи заправки текстильних 

машин та технологічного контролю поверхневої густини полотна для 

забезпечення використання ресурсоощадних технологій 

Модель текстильної машини 

Цільовий функціонал  

Функції споживання 

та натягу ниток  

Проведено динамічний аналіз роботи існуючих 

нитконатягувачів, компенсаторів натягу та 

ниткоподавачів, що дозволило встановити 

основні фактори, що впливають на порушення  

стабілізації натягу.  Встановлені основні 

кінематичні та динамічні співвідношення, які 

дозволяють розробляти нові та удосконалювати 

відомі нитконатягувачі, компенсатори натягу 

та ниткоподавачі з урахуванням реальних 

властивостей ниток та особливостями їх 

переробки на технологічному обладнанні.  
16 



Проведено аналіз силових, кінематичних та 

конструктивних параметрів технологічного 

обладнання, що впливають на стабілізацію 

натягу пружної системи заправки. Отримані 

аналітичні залежності, виконання яких 

дозволяє забезпечити стабілізацію натягу 

пружної системи заправки текстильних 

машин.  

Досліджено вплив скала ткацьких верстатів на 

стабілізацію натягу пружної системи заправки. 

Показано, що підвищення стабілізації динамічної 

складової натягу можливе за рахунок зміни 

жорсткості підскальних пружин, використання 

демпфера, а також примусового руху скала. При 

цьому динамічна складова натягу знижується на  

8…10 %, що дозволяє знизити обривність ниток та 

знизити витрати сировинних ресурсів.  

Здійснено аналіз процесів при пуску та зупинці 

основов’язальної машини. Отримано математичну модель, 

що дозволила визначити шляхи стабілізації натягу пружної 

системи заправки, що  полягають у варіюванні величин 

приведених моментів, регулюванні величини кутів 

повороту навоїв при зміні їх радіуса, а також застосування 

додаткових компенсаторів між навоєм та зоною в'язання. 

Проведене математичне моделювання застосування методу 

варіювання величин приведених моментів, які діють у 

періоди пуску - зупинки  на навої та відтяжний вал 

основов’язальної машини, показало, що відхилення подачі 

нитки та відводу полотна від необхідних значень не 

перевищують 3...5 %.  

Показано, що заощадження сировинних 

ресурсів можливо при застосуванні 

безконтактного технологічного контролю 

поверхневої густини текстильних матеріалів 

безпосередньо при їх виробництві. Це дає 

можливість значно знизити відсоток браку, 

поява якого викликана невідповідністю 

поверхневої щільнсті готової продукції 

вимогам технологічних регламентів, а також 

заощаджувати сировину при випуску 

текстильних матеріалів у мінусовому полі 

допуску по поверхневій густини. 

Розроблений безконтаткний 

ультразвуковий прилад 

УКТП-1 для контролю 

поверхневої густини 

тектстильних матеріалів. 

Проведені експериментальні 

дослідження показали, що 

основна відносна похибка  

вимірювання не перевищує ± 

2 %, що свідчить про 

доцільність його 

використання на 

виробництві.  
17 



Поліпшення якості та гігієнічних властивостей текстильних виробів на 

основі удосконалення технологічного процесу опорядження  

Усадка двофутерного полотна з 

суміші бавовни та поліефіру 

залежно від концентрацій 

пом’якшувачів 

Залежність коефіцієнту 

жорсткості КЕІ кулірної гладі з 

бавовняного волокна від 

концентрації пом’якшувачів 

Вперше вдалося: 

- визначити фізико-механічні властивості 

(жорсткість, усадка, незминальність, 

стійкість кольору до сухого, мокрого тертя 

та прання) для кулірної гладі з 

бавовняного, віскозного волокна та 

двофутерного полотна з суміші бавовни та 

поліефіру після обробки 

пом’якшувальними засобами при різних 

концентраціях: Ultratex Um new, Sapamine 

FPG, HUNTSMAN та Tubingal RGH, CHT; 

- встановити, що стійкості забарвлень до 

мокрого, сухого тертя та прання 

трикотажних полотен, оброблених 

пом’якшувальними препаратами різних 

концентрацій  не впливають на зміну 

кольору; дані пом’якшувачі доцільно 

використовувати при опорядженні 

текстильних матеріалів різного 

волокнистого складу без втрати яскравості 

забарвлення та інтенсивності кольору. 
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Сучасні ресурсоощадні технологічні комплекси 



Запровадження ресурсоощадності у виробництві текстилю, одягу та взуття 

як чинника конкурентоспроможності та економічного потенціалу  

Запропонована технологія виконання аналізу, 

який включає використання існуючих методів 

техніко-економічного дослідження – ТАС-

моделювання, тобто спостереження за 

процесами якісних змін об’єкта дослідження, 

спостереження за процесом змін кількісних 

характеристик об’єкта дослідження, а також 

реалізації процесу розроблення прогнозно-

тенденційних моделей ефективного розвитку 

об’єкта дослідження. 

Запропонована методика розрахунку 

оптимізаційної задачі, яка є вираженням 

критерію оптимальності у вигляді економічної 

оцінки (продуктивність, собiвартiсть продукції, 

прибуток, рентабельність, ресурсоощадження 

тощо).  

Розроблені теоретичні засади, моделі та 

комплексний організаційно-економічний 

механізм дозволили одержати ряд практично-

корисних результатів для утвердження та 

подальшого удосконалення процесів 

економічного відтворення на основі 

використання інформаційних та 

ресурсоощадних технологій.  

Представлена система моделей, яка є 

методологічною основою розвитку підприємства, 

інструментом вибору стратегії, запобігання 

ризиків, подолання невизначеностей, 

розроблення заходів щодо використання 

ресуроощадних технологій тощо, а також 

розроблення та впровадження організаційно-

управлінської структури підприємства.  
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