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66 ЛІСОВА І ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
66.01 Загальні питання лісової і деревообробної промисловості
66.17.06.0001/195338. Екологізація діяльності деревообробних підприємств на засадах управління обсягами виробництва з
урахуванням ризиків. Мельник О.М., Наливайко Н.Я. // Вісник Нац. ун-ту водного господарства та природокористування.
Економічні науки. Рівне: Нац. ун-т водного господарства та природокористування, 2015, №1(69), С.86-95. - укр. УДК [502
504:674]:330.131.7.
У статті проаналізовано вплив екологічних і лізингових ризиків на обсяги виробництва продукції, розроблено моделі, що
нададуть змогу підвищити ефективність прийняття управлінських рішень, пов'язаних із екологізацію діяльності деревообробних
підприємств.
66.17.06.0002/196168. Концептуальне моделювання спалахів лісових пожеж на основі онтологічного підходу datamining.
Частина 2. Радовановіч М., Виклюк Я.І., Міленковіч М., Йовановіч А., Вуковіч Д., Стеванчевіч М., Мацюк Н.О., Леко Т.Б. //
Системні дослідження та інформаційні технології. Київ: Навчально-наук. комплекс "Інститут прикладного системного аналізу"
НТУУ "КПІ" МОН та НАН Укр., 2015, №3, С.62-71. - укр. УДК 004.8.
Протестовано геліоцентричну гіпотезу причин спалахів лісових пожеж. Знайдено докази кореляції між раптовим надходженням
заряджених частинок з боку сонця і виникненням лісових пожеж із затримкою від одного до чотирьох днів. Проведено
порівняльний аналіз методів ANFIS та нейронних мереж в задачі пошуку функціональної залежності між виникненням лісових
пожеж і факторами, що характеризують сонячну активність. Для цієї мети використано декілька методів аналізу (методи
усунення сезонності, R/S аналіз, DataMining) для встановлення потенційних зв'язків між коливаннями певних параметрів, що
характеризують сонячну активність, і виникненням лісових пожеж з врахуванням затримки в часі. Знайдено наявність
взаємозв'язку і розроблено прогностичний сценарій, заснований на ANFIS та нейромережевих технологіях. Ці методи, в деяких
випадках, дозволяють досягнути точності прогнозування до 93%.
66.17.06.0003/196474. Особливості планування технологічних затрат та маржинального прибутку на підприємствах лісопильної
галузі. Повідайчик М.М., Шулла Р.С., Повідайчик М.М. // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Економіка. Ужгород: Ужгородський
нац. ун-т, 2015, №1(45), т.1, С.148-151. - укр. УДК 630.673.1.
Стаття присвячена дослідженню проблеми планування технологічних затрат на підприємствах лісопильного виробництва.
Розроблено систему затратоутворюючих факторів, яка враховує технологічні особливості підприємств лісопильного
виробництва. Обґрунтовано доцільність використання для планування технологічних затрат методичних прийомів системи
"директ-костинг". Розроблено авторські моделі оптимізації технологічних затрат та маржинального прибутку при формуванні
оперативного плану розкрою пиловочної сировини підприємства.
66.17.06.0004/196572. Особливості калькулювання нормативної собівартості продукції в системі "директ-костинг" на
підприємствах лісопильного виробництва. Шулла Р.С. // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Економіка. Ужгород: Ужгородський
нац. ун-т, 2015, №1(45), т.2, С.177-180. - укр. УДК 630*79; 674:338; 630*3:658; 630*83:658; 674:658; 630*3:338.26; 630*83:338.26.
Стаття присвячена дослідженню проблеми калькулювання нормативної собівартості продукції як основи для ефективного
управління затратами та прибутком на підприємствах лісопильного виробництва. Запропоновано використання методичних
підходів системи "директ-костингу" для калькулювання нормативної маржинальної собівартості продукції лісопильного
виробництва. Розроблено систему (модель) затратоутворюючих факторів, яка враховує технологічні особливості підприємств
лісопильного виробництва.
66.17.06.0005/196731. Модель оцінки конкурентоспроможності підприємств деревообробної промисловості з використанням
нечітких множин. Шаркаді М.М. // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Економіка. Ужгород: Ужгородський нац. ун-т, 2015, №2(46),
С.253-257. - укр. УДК 630*79; 674:338; 630*3:658; 630*83:658; 674:658; 630*3:338.26; 630*83:338.26; 674:338.26; 630*3.001.18.
У статті описано методику визначення оцінки конкурентоспроможності підприємств деревообробної промисловості із
застосуванням експертних методів. Обґрунтовано використання теорії нечітких множин. Запропонована система економічних
показників для оцінки конкурентоспроможності підприємств деревообробної галузі. Розроблена економіко-математична модель
визначення комплексної оцінки конкурентоспроможності підприємств деревообробної галузі представлена у вигляді
дворівневого ієрархічного дерева виведення, що визначає структуру моделі.
66.17.06.0006/196748. Місце організації управлінського обліку в процесі прийняття управлінських рішень деревообробними
підприємствами. Пилипів Н.І., Марків М.М. // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Економіка. Ужгород: Ужгородський нац. ун-т,
2015, №2(46), С.351-358. - укр. УДК 630*79; 674:338; 630*3:658; 630*83:658; 674:658; 630*3:338.26; 630*83:338.26; 674:338.26.
У статті досліджено місце організації управлінського обліку на деревообробних підприємствах з виробництва твердого
біопалива з метою отримання достовірної інформації для прийняття менеджерами управлінських рішень. Обґрунтовано, що з
метою визначення місця організації управлінського обліку в інформаційному забезпеченні сучасної системи управління
деревообробними підприємствами для реалізації управлінських цілей, як стратегічних, так і оперативних, необхідним є їх
структурування. Виокремлено чотири рівні управлінських цілей: перший рівень - національний; другий - галузевий; третій регіональний; четвертий - на рівні підприємства. Розроблено ієрархічну модель інформаційних потоків, отриманих у результаті
належної організації управлінського обліку для реалізації управлінських цілей різних рівнів. На основі проведеного дослідження
розроблено концептуальну модель організації управлінського обліку в інформаційному забезпеченні системи управління
деревообробним підприємством.
66.17.06.0007/196872. Нові підходи до моделювання процесів очищення повітря на деревообробних підприємствах. Лютий Є.М.,
Дорундяк Л.М. // Наук. вісник Нл Т у Укр. Львів: Нац. лісотехн. ун-т Укр., 2016, №26.1, С.204-212. - укр. у ДК 674:621.928.93.
Проаналізовано відомі досягнення в галузі аспірації та очищення повітря. Описано нове математичне моделювання руху
повітря в циклоні, яке ґрунтується на рівняннях Нав'є-Стокса, рівнянні нерозривності потоку, рівнянні стану та рівнянні балансу
тепла. Обґрунтовано вплив окремих елементів конструкції на експлуатаційні характеристики циклона. Запропоновано нові
співвідношення геометричних розмірів розробленої конструкції циклона транспортних систем та порівняння їх із циклономпрототипом.
66.17.06.0008/198960. Актуальні проблеми у сфері торгівлі необробленою деревиною та факторний аналіз діяльності
деревообробних підприємств України. Мних О.Б., Гречин Б.Д. // Наук. вісник НЛТУ Укр. Сер. економічна. Львів: Нац. лісотехн.
ун-т Укр., 2016, №26.2, С.143-149. - укр. УДК 658.8.
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