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Abstract. The influence of planting distances (PD) and nitrogen fertilizers(NF) on growth of 

wheat, were tested at three NF of 180, 230and 280 kg.N.ha-1. The experiments were conducted in a 

factorial experiment under complete randomized design with three replications. The results showed 

that the PD of 13cm  was significantly better than the NF of 280kg.N.ha-1, in all studied conditions. 

The GR, GS,PH, NPB,1000 WG and GY, 90.774%; 84.093%; 73.66cm;10.08 branch.plant-1,50.75g 

and 5.277t.ha-1,compared to the ratio of added fertilizers 180 and 230 kg N.ha-1, the treatment of PD 

of 13cm was significantly superior to the level of 11 cm in all studied conditions, except GR and 

GS which achieved the highest ratios with PD of 11cm . 

Keywords: wheat, nitrogen fertilizers(NF),planting distances (PD), soil characteristics. 

 

1. Introduction 

Wheat is one of the most important food crops in the world, most people depend on the its 

industry,  the largest area of its cultivated compared to other crops, food security is one of the most 

important agricultural political concerns. Iraq is considered the only Arab country 1990-2003 that 

relies on its own resources to secure its food needs, especially wheat, which comes first among 

grain crops. (Alsharifi 2009; Alsharifi et al., 2021a). New engineering techniques in wheat 

productivity and improving its quality,  such as cultivating improved varieties, good agricultural 

treatments, modern irrigation methods, and encouraging farmers to use mechanization, to obtain the 

wheat highest yield (Shtewy et al., 2020a). The addition of mineral fertilizers according to the 

recommendations resulted, there was a significant increase in the wheat growth properties (Alsharifi 

and Ameen., 2018) through its influence on the characteristics of Soil physical and chemical 

improvement of growth and yield.  The researchers found, (Shtewy et al., 2020b; Alaamer et al., 

2022a), the addition of mineral, organic and biological fertilizers was given. The best results for 

growth traits and yield were reflected  blindness of the qualitative characteristics of mummified. 

The growth characteristics of the wheat crop, including the plant height, have a direct effect on the 

yield, but this characteristic is not a component of the yield, but it gained great importance because 

of its strong relationship with lying on the one hand, and its efficiency in intercepting light on the 

other hand (Alaamer et al., 2020). 

Grain yield is the final evaluation of all the vital activities that take place within the plant, 

which are determined by its main components, namely the number of spikes per unit area, the 

number of grains per spike, and the weight of the grain. on the one hand, and the downstream 

capacity to absorb and store the products on the other hand, also its affected by the ability and 

genetic susceptibility of genotypes and their response to environmental factors (Ebeed et al., 2019),  

explained in their studies (Fujita et al., 2012 ).  The addition of nitrogen fertilizers to the wheat crop 

in three batches gave the highest growth index and  crop yield ( Hou et al., 2011 ) The chosen 

cultivar to be cultivated has a direct effect on the growth characteristics, if many studies indicate 

that the growth characteristics are affected by the fractionation and addition of nitrogen fertilizer in 

different batches according to the growth stages. (Alsharifi et al., 2022a), that the addition of 

nitrogen fertilizers at planting and branching, at planting, elongation and bushing, and at planting, 

elongation and flowering, gave the highest growth averages for the plant. the plant absorbs most of 

the nitrogen from the soil from the beginning of the branching stage until the flowering stage, as the 

date of adding fertilizers coincides with the emergence and development of the sites and nodes of 

the grain in the spike, and thus increases the fertilization and pollination of the grain, and this is 
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reflected in the increase in the number of grains in the spike (Al-Jezaaria et al., 2021;Alaamer et al., 

2022b), planting distances have a great role in increasing the yield growth, the greater the distance, 

more suitable nutrients are available throughout the crop growth period, and this is positively 

reflected in the increase in the yield (Hamzah and Alsharifi., 2020; Alaamer et al., 2021a). The 

purpose of the article was to guess some plant wheat traits, at different levels of nitrogen fertilizer 

and planting distances. 

 

2. Materials and Methods 

This study was conducted in 2021,  whit three levels of nitrogen fertilizers (NF) of 180, 230 

and 280 kgN.ha-1, and two levels of planting distances (PD) of 11 and 13 cm.  The 2BGYF-3 type 

machine was adjusted on 20cm cultivation distance and linear speed of 2.665 km.hr-1,then the 

samples of wheat were placed in the machine for planting. Nitrogen was added at the first batch 

after 4 weeks from germination and the second batch added during flowering stage and 

phosphorous at one level 50 kg N.ha-1, during growth season, (Shtewy and Alsharifi,2020c), drip 

irrigation system was used in this experiment, Germination ratio(GR),Germination speed(GS), 

Number of plant branches (NPB), plant height (PH), 1000-weight grain (1000WG) and grain yield 

(GY), were calculated for each running test. 

To prepare the soil and make it suitable for germination, used agricultural tractor (type 

MF285s) and moldboard plow( Alsharifi et al., 2022b). 

2.1. Soil texture 

Soil physical properties, density(SBD)  + porosity(TSP), after one month (1Mon), two 

months (2Mon and the growing season end (GSE ) depend on the volume soil determination of the 

sample by taking a sample from the field for nine randomly selected sites, using a cylinder of a 

known volume, which expresses the soil taken volume, the mineral cylinder is pushed into the soil 

to depth 25 cm, according to (Alsharifi and Ameen .,2018), and after sample extraction is dried, 

weighed, and density extracted. As for the porosity, it is expressed by the apparent and real volume 

of the soil according to (Hu et al.,2012) and were calculated as averages 

𝑊
=

𝑊𝑤
𝑊𝑠

×100 
                                                                       (1) 

Where: 𝑊 (%), 𝑊𝑤 is soil wet mass (kg), 𝑊𝑠 is soil dry mass.(kg) 

𝑆𝐵𝐷=
𝑀𝑆
𝑉𝑇

 
                                                                           (2) 

Where: 𝑆𝐵𝐷: (mg. m-3), 𝑀𝑆: the soil dry weight (mg), 𝑉𝑇: soil total volume (m3 ). 

𝑇𝑆𝑃=( 1− 
𝑃𝑏
𝑃𝑆  

  )×100
                                                                     (3) 

Where: 𝑇𝑆𝑃: (%), 𝑃𝑏: bulk density dry (mg.m-3), 𝑃𝑆  : partial density (2.65 mg.m-3 ) . 

 

Table 1. Soil texture 

Clay 

(gm/kg) 

Silt 

(gm/kg) 

Sand 

(gm/kg) 
Soil texture 

422 443 531  Silty clay 

 

Table 2. Some soil physical properties. 

bulk density 

(Mg/m3) 

Penetration resistance 

(kN/m2) 

 planting 

distances 

(cm) 

Soil moisture % 

1. 34 1645.12 11 12-14% 

 1.38 1883.66 15 

 

2.2.The crop and its components 

Germination ratio (GR) 2.2.1. 

It was calculated according to the method (Al-Sharifi, 2009; Ghali et al .,2020)   
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2.2.2. Germination speed (GS) 
 The germination speed was calculated (Jasim & Al-Sharifi, 2007; Al-Sharifi et al., 2020, 

Alaamer et al.,2021b) 

                                                                 𝐺𝑆
=

𝐴𝐵1 + 𝐴𝐵2 + 𝐴𝐵3  
𝑊𝑠

×100 
                                                             (4) 

Where: 𝐺𝑆 is germination speed , %; A is the number of germinated seeds; B is the number 

of days from the cultivation date; 𝑊𝑠 ; is the total number of seeds. 

2.2.3.Number of plant branches (NPB) 

Ten plants were taken for each experimental unit selected randomly, to calculate the 

branches number for each plant, in three replications (Alsharifi and Alaamer,2022b). 

2.2.4.1000  -weight grain  

Ten plants were taken from each randomly selected experimental unit, and it threshing, 

weigh it with a sensitive scale to calculate the weight of 1000 grains, in three repetitions. ( Shtewy 

and Alsharifi .,2020c). 

2.2.5.Grain yield . (GY) 

The grains yield was calculated by (Tawainga et al.,2003; Alsharifi et al.,2021b) 

The data were statistically analyzed by method RCBD in three replications for each 

treatment, the least significant difference test (LSD) was used to compare among the arithmetic 

average, at the 0.05 probability level, and the computer program Genstate was used, to analyze the 

data.( Oehlent,2010 ). 

 

3. Results and discussion : 

3.1.Soil characteristics 
The values of soil density and it porosity, were reverse in the result. It was noted, From 

Table (3) the nitrogen fertilizer  (180kg N.ha-1) reduced the SBD values, after a one month, two 

months, growing season end, and the results were 1.29,1.32 and 1.33 Mg. m-3, offset by an excess in 

the TSP, were results,51.32, 50.18 and 49.81%, respectively, after a 1Mon, 2Mon and GSE, with 

the same situation for the nitrogen fertilizer (230 and 280 kg N.ha-1), which done the lowest results 

for the soil physical properties(density and soil porosity) .Increasing the proportions of the chemical  

(N46%), substance added to the soil leads to hardening, a reduction in its porosity, an excess in its 

density, and a impairment in the soil form in this experiment during the growing season (Hu et 

al.,2012; Alsharifi and Ameen.2018). The PD of 11cm, done the best SBD of 1.30,1.32 

and1.34Mg.m-3, and the excess in ratios TSP of  50.94, 50.18and 49.43%,  with the same situation 

for the PD of 13cm .  

Table 3. The effect of PD and NF on soil properties 

PD 

Cm 

NF 

Kg.n.ha-1 

SBD TSP 

1Mon 2Mon GSE 1Mon 2Mon GSE 

11 180 1.28 1.31 1.33 51.69 50.56 49.81 

230 1.30 1.32 1.34 50.94 50.18 49.43 

280 1.32 1.34 1.36 50.18 49.43 48.67 

13 

180 1.29 1.32 1.34 51.32 50.18 49.43 

230 1.31 1.33 1.36 50.56 49.81 48.67 

280 1.34 1.35 1.38 49.43 49.05 47.92 

PD 11 1.30 1.32 1.34 50.94 50.18 49.43 

 13 1.31 1.33 1.36 50.56 49.81 48.67 

NF 180 1.29 1.32 1.33 51.32 50.18 49.81 

 230 1.31 1.33 1.35 50.56 49.81 49.05 

 280 1.33 1.35 1.37 49.81 49.05 48.30 

LSD=0.05 

PD 0.01 0.03 0.04 0.14 0.15 0.16 

NF 0.03 0.05 0.06 0.17 0.22 0.24 

PD*NF 0.05 0.06 0.08 0.27 0.31 0.36 
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3.2.Ratio and speed of germination 

 

The ratio and speed of germination are affected by planting distances and the rate of 

fertilizers added to the soil. Table 3 shows that the rate of added fertilizers 280kg N.ha-1 achieved 

the highest ratio and speed of germination  90.774% and 84.093%.Compared to the ratio of added 

fertilizers 180 and 230 kg N.ha-1. The reason for this is attributed to the increase in the percentage 

and speed of germination as a result of improving the soil characteristics and making it suitable for 

germination of the wheat crop (Alaamer et al.,2022b), while the planting distance of 11 cm gave the 

best percentages 90.373% and 84.038% compared to the distance of 13 cm, the reason for the 

increase was the abundance of nutrients necessary for the plant ( Shtewy et al.,2020a; Alaamer et 

al.,2021b). The levels of the ratio and speed of germination at unlike event are shown in Figure 1 

for both NF and DP. 

 

Table 3. The effect of PD and NF on ratio and speed of germination  

PD 

Cm 

NF 

Kg.n.ha-1 

GR GS 

 

11 

180 89.314 82.446 

230 90.290 84.201 

280 91.515 85.468 

13 

180 88.772 80.519 

230 89.528 81.023 

280 90.033 82.718 

PD 11 90.373 84.028 

13 89.444 81.420 

NF 

180 89.043 81.482 

230 89.909 82.612 

280 90.774 84.093 

LSD=0.05 

PD 1.302 1.522 

NF 1.691 1.814 

PD*NF 1.815 1.925 

 

 
 

Fig 1. The effect of PD and NF on ratio and speed of germination  
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3.3.Growth periods parameters 

 

The PH and NPB are affected by planting distances and the rate of fertilizers added to the 

soil. Table 4 shows that the rate of added fertilizers 280kg N.ha-1 achieved the highest ratio and 

speed of germination 73.66 cm and 10.08 branch. plant-1.Compared to the ratio of added fertilizers 

180 and 230 kg N.ha-1. The reason for this is attributed to the increase in the PH and NPB as a result 

of improving the soil characteristics and making it suitable for growth of the wheat crop (Fujita et 

al.,2012), while the planting distance of 13 cm gave the best percentages 71.22cm and 10.29 

branch. plant-1 compared to the distance of 11 cm, the reason for the increase was the abundance of 

nutrients necessary for the plant ( Shtewy et al.,2020b; Alaamer et al.,2021a). The best ratios 

obtained 75.88 cm and 11.04 branch. plant-1,as a result of the overlapping ratio of fertilizer 280kg 

N.ha-1 and planting distance 13 cm. The levels of the PH and NPB  at unlike event are shown in 

Figure 2 for both NF and DP. 

 

Table 4. The effect of PD and NF on PH and NPB 

 

PD 

Cm 

NF 

Kg.n.ha-1 

PH NPB 

 

11 

180 60.15 8.31 

230 66.20 8.45 

280 71.44 9.12 

13 

180 65.63 9.51 

230 72.17 10.32 

280 75.88 11.04 

PD 11 65.93 8.63 

13 71.22 10.29 

NF 

180 62.89 8.91 

230 69.18 9.38 

280 73.66 10.08 

LSD=0.05 

PD 2.113 1.204 

NF 2.619 1.316 

PD*NF 3.026 2.003 

 

 
 

Fig 2. The effect of PD and NF on PH and NPB 
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3.4.Yield parameters 

 

The 1000WG and GY are affected by planting distances and the rate of fertilizers added to 

the soil. Table 5 shows that the rate of added fertilizers 280kg N.ha-1 achieved the highest 100WG 

and GY 50.75 g cm and 5.277 t.ha-1.Compared to the ratio of added fertilizers 180 and 230 kg N.ha-

1. The reason for this is attributed to the increase in the 1000WG and GY as a result of improving 

the soil characteristics and making it suitable for growth of the wheat crop (Edeed et al.,2019), 

while the PD of 13 cm gave the best percentages 51.62 g and 4.903 t.ha-1, compared to the distance 

of 11 cm, the reason for the increase was the abundance of nutrients necessary for the plant ( 

Shtewy et al.,2020b; Alaamer et al.,2021b). The best ratios obtained 52.96 g and 5.624 t.ha-1,as a 

result of the overlapping ratio of fertilizer 280kg N.ha-1 and planting distance 13 cm. The levels of 

the PH and NPB  at unlike event are shown in Figure 3 for both NF and DP. 

 

Table 5. The effect of PD and NF on 1000WG and GY 

 

PD 

Cm 

NF 

Kg.n.ha-1 

1000WG GY 

 

11 

180 45.30 3.914 

230 46.38 4.038 

280 48.55 4.930 

13 

175 50.36 4.004 

200 51.54 5.081 

250 52.96 5.624 

PD 11 46.74 4.294 

13 51.62 4.903 

NF 

180 47.83 3.954 

230 48.96 4.550 

280 50.75 5.277 

LSD=0.05 

PD 2.293 0.516 

NF 2.401 0.683 

PD*NF 2.915 0.718 

 

 
 

Fig 3. The effect of PD and NF on 1000WG and GY 
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4.Conclusions 

 

The PD of 13cm was more meaningfully than PD of 11cm . As well as,  the nitrogen 

fertilizer level (280kg N.ha-1),was superior significantly nitrogen fertilizer  (180 and 230kg N.ha-1), 

in all studied properties. were higher values got, due to the interaction between subsurface drip 

irrigation system(SDIS), the nitrogen fertilizer level (280kg N.ha-1) , and PD of 13cm, in all studied 

properties. 
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Abstract. In this paper a new integral transform, namely Sumudu transform and some of its 

fundamental properties are used to solve ordinary differential equations, we present some 

illustrative examples towards this effect. 

Keywords: Integral transforms, Sumudu transform, Differential equation.  
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1. Introduction   

        The Sumudu transform is an integral transform defined as 

𝐹(𝑢) = 𝑆{𝑓(𝑡)} = ∫ 𝑒−𝑡𝑓(𝑢𝑡)

∞

0

=
1

𝑢
∫ 𝑒

−𝑡
𝑢

∞

0

𝑓(𝑡)𝑑𝑡 

where  𝑓(𝑡) is considered to be an element of the set of functions  

𝐴 = {𝑓(𝑡) |  ∃ 𝑀, 𝜏1, 𝜏2 > 0, |𝑓(𝑡)| ≤ 𝑀𝑒
|𝑡|
𝜏𝑗   , 𝑓𝑜𝑟   𝑡 ∈ (−1)𝑗 × [0, ∞)} 

 

Watugala first introduced this integral transform to be able to solve ordinary differential 

equations in control engineering problems [1]. Many of its elementary properties have been derived, 

reflecting much parallelism with the results for the Laplace transform [2]. In view of this fact, the 

Sumudu transform can also be adapted to solve for linear ordinary differential equations by 

mimicking the way Laplace transforms solve linear ordinary differential equations [3].  

Some of the elementary properties of the Sumudu transform are listed in the table below for 

quick reference, and can be verified directly from the definition of said integral transform or by 

reference to [4]. 

Table 1. Some Sumudu transforms 

𝑓(𝑡) 𝐹(𝑢) = 𝑆{𝑓(𝑡)} 

1 1 

𝑡 𝑢 

𝑡² 2!𝑢² 

𝑡𝑛   , 𝑛 ∈ ℕ 𝑛! 𝑢𝑛 

𝑡𝑛  , 𝑛 > −1 Γ(𝑛 + 1)𝑢𝑛 

𝑒𝑎𝑡 1

1 − 𝑎𝑢
 

𝑡𝑛𝑒𝑎𝑡 𝑛! 𝑢𝑛

(1 − 𝑎𝑢)𝑛+1
 

sin 𝑎𝑡 𝑎𝑢

1 + 𝑎²𝑢²
 

cos 𝑎𝑡 1

1 + 𝑎²𝑢²
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sinh 𝑎𝑡 𝑎𝑢

1 − 𝑎²𝑢²
 

cosh 𝑎𝑡 1

1 − 𝑎²𝑢²
 

𝐽0(𝑡) 1

√𝑢² + 1
 

 

2. Preliminary Results              
The additional statements required to illustrate the technique of solving ordinary differential 

equations by the Sumudu transform will now be established with the following results. 

 

Theorem 1.  Let 𝐹(𝑢) is the Sumudu transform of  𝑓(𝑡) if  [𝐹(𝑢) = 𝑆{𝑓(𝑡)}]  then 

 

i) 𝑆{𝑓′(𝑡)} =
1

𝑢
[𝐹(𝑢) − 𝑓(0)] 

 

ii) 𝑆{𝑓′′(𝑡)} =
1

𝑢²
[𝐹(𝑢) − 𝑓(0) − 𝑢𝑓′(0)] 

 

iii) 𝑆{𝑓(𝑛)(𝑡)} =
1

𝑢𝑛
[𝐹(𝑢) − ∑ 𝑢𝑘𝑓(𝑘)(0)𝑛−1

𝑘=0 ] 

Proof:   

i) Using Integrating by parts ,we have the equalities  

𝑆{𝑓′(𝑡)} =
1

𝑢
∫ 𝑒

−𝑡
𝑢

∞

0

𝑓′(𝑡)𝑑𝑡 =
1

𝑢
[𝑒

−𝑡
𝑢 𝑓(𝑡)|

0

∞

+
1

𝑢
∫ 𝑒

−𝑡
𝑢

∞

0

𝑓(𝑡)𝑑𝑡] 

                =
1

𝑢
[0 − 𝑓(0) + 𝐹(𝑢)] =

1

𝑢
[𝐹(𝑢) − 𝑓(0)] 

ii) Put  𝑔(𝑡) = 𝑓′(𝑡), in ( ii )  then : 

𝑆{𝑓′′(𝑡)} = 𝑆{𝑔′(𝑡)} =
1

𝑢
[𝐺(𝑢) − 𝑔(0)] =

1

𝑢
[𝑆{𝑓′(𝑡)} − 𝑔′(0)] 

                             =
1

𝑢
{
1

𝑢
[𝐹(𝑢) − 𝑓(0)] − 𝑓′(0)} =

1

𝑢²
[𝐹(𝑢) − 𝑓(0) − 𝑢𝑓′(0)] 

iii)  Can be proof by principle of mathematical induction . 

 

Theorem 2.   If Sumudu transform of the function 𝑓(𝑡) given by (𝑢) = 𝑆{𝑓(𝑡)} , then  

 

i) 𝑆{𝑡𝑓(𝑡)} = 𝑢2 𝑑

𝑑𝑢
𝐹(𝑢) + 𝑢𝐹(𝑢) 

 

ii) 𝑆{𝑡𝑓′(𝑡)} = 𝑢²
𝑑

𝑑𝑢
[

𝐹(𝑢)−𝑓(0)

𝑢
] + 𝑢 [

𝐹(𝑢)−𝑓(0)

𝑢
] 

 

iii) 𝑆{𝑡𝑓′′(𝑡)} = 𝑢²
𝑑

𝑑𝑢
[

𝐹(𝑢)−𝑓(0)−𝑓′(0)

𝑢²
] + 𝑢 [

𝐹(𝑢)−𝑓(0)−𝑓′(0)

𝑢²
] 

 

iv) 𝑆{𝑡²𝑓′′(𝑡)} = 𝑢4 𝑑²

𝑑𝑢²
[

𝐹(𝑢)−𝑓(0)−𝑓′(0)

𝑢²
] + 4𝑢3 𝑑

𝑑𝑢
[

𝐹(𝑢)−𝑓(0)−𝑓′(0)

𝑢²
] + 2𝑢² [

𝐹(𝑢)−𝑓(0)−𝑓′(0)

𝑢²
] 

 

Proof:  

To prove (i) we use the following formula   

𝑑

𝑑𝑢
𝐹(𝑢) =

𝑑

𝑑𝑢
∫

1

𝑢
𝑒

−𝑡
𝑢

∞

0

𝑓(𝑡)𝑑𝑡 = ∫
𝑑

𝑑𝑢

∞

0

[
1

𝑢
𝑒

−𝑡
𝑢 ] 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 
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=
1

𝑢3
∫ 𝑡𝑒

−𝑡
𝑢 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 −

1

𝑢2
∫ 𝑒

−𝑡
𝑢 𝑓(𝑡)𝑑𝑡

∞

0

∞

0

 

=
1

𝑢2
𝑆{𝑡𝑓(𝑡)} −

1

𝑢
𝑆{𝑓(𝑡)}                   

then we have 

𝑆{𝑡𝑓(𝑡)} = 𝑢2
𝑑

𝑑𝑢
𝐹(𝑢) + 𝑢𝐹(𝑢) 

 

To prove (ii) we use the following formula    

𝑑

𝑑𝑢
[
𝐹(𝑢) − 𝑓(0)

𝑢
] =

𝑑

𝑑𝑢
∫

1

𝑢
𝑒

−𝑡
𝑢

∞

0

𝑓′(𝑡)𝑑𝑡 = ∫
𝑑

𝑑𝑢

∞

0

[
1

𝑢
𝑒

−𝑡
𝑢 ] 𝑓′(𝑡)𝑑𝑡 

                     =
1

𝑢3
∫ 𝑡𝑒

−𝑡
𝑢 𝑓′(𝑡)𝑑𝑡 −

1

𝑢2
∫ 𝑒

−𝑡
𝑢 𝑓′(𝑡)𝑑𝑡

∞

0

∞

0

 

=
1

𝑢2
𝑆{𝑡𝑓′(𝑡)} −

1

𝑢
𝑆{𝑓′(𝑡)} 

then we have 

 

 𝑆{𝑡𝑓′(𝑡)} = 𝑢² 
𝑑

𝑑𝑢
[

𝐹(𝑢)−𝑓(0)

𝑢
] + 𝑢 [

𝐹(𝑢)−𝑓(0)

𝑢
] 

The proof of (iii) and (iv) are similar to the proof of (i) and (ii) . 

 

Theorem 3.  Let 𝑓 (𝑡) ∈ 𝐴 and suppose that either lim
𝑡⟶0

𝑓(𝑡) or  lim
𝑡⟶∞

𝑓(𝑡) .Then  

 

lim
𝑡⟶0

𝑓(𝑡) = lim
u⟶0

𝐹(𝑢) 

lim
t⟶∞

𝑓(𝑡) = lim
u⟶∞

𝐹(𝑢) 

 

Proof: The first limit is obtained as follows:  

lim
u⟶0

𝐹(𝑢) = lim
𝑢⟶0

∫ 𝑒−𝑡𝑓(𝑢𝑡)

∞

0

𝑑𝑡 = ∫ [ lim
𝑢⟶0

𝑓(𝑢𝑡)] 𝑒−𝑡𝑑𝑡

∞

0

= ∫ [ lim
w⟶0

𝑓(𝑤)] 𝑒−𝑡𝑑𝑡

∞

0

 

= lim
w⟶0

𝑓(𝑤) ∫ 𝑒−𝑡𝑑𝑡

∞

0

= lim
w⟶0

𝑓(𝑤)                                               

In the same manner, 

 

lim
u⟶∞

𝐹(𝑢) = ∫ [ lim
𝑢⟶∞

𝑓(𝑢𝑡)] 𝑒−𝑡𝑑𝑡

∞

0

= ∫ [ lim
w⟶∞

𝑓(𝑤)] 𝑒−𝑡𝑑𝑡

∞

0

 

= lim
w⟶∞

𝑓(𝑤) ∫ 𝑒−𝑡𝑑𝑡

∞

0

= lim
w⟶∞

𝑓(𝑤) .    

             A similar argument yields the negative counterpart 

lim
t⟶−∞

𝑓(𝑡) = lim
u⟶−∞

𝐹(𝑢) 

 

3. APPLICATIONS 
 

           Example 1 

Consider the  differential equation  𝑦′′ + 𝑦 = 𝑡   , 𝑦(0) =  𝑦′(0) = 0. 
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Taking the sumudu transform of both sides of the differential equation and using the given 

conditions and using the partial fractions, we have 

 

𝑆{𝑦′′} + 𝑆{𝑦′} = 𝑆{𝑡} 
1

𝑢2
𝐹(𝑢) +

1

𝑢
𝐹(𝑢) = 𝑢,     𝑆{𝑦} = 𝐹(𝑢)  𝑎𝑛𝑑  𝑆{𝑡} = 𝑢 

𝐹(𝑢) [
1 + 𝑢²

𝑢²
] = 𝑢 

𝐹(𝑢) =
𝑢3

1 + 𝑢²
= 𝑢 −

𝑢

1 + 𝑢²
 

 

𝑦(𝑡) = 𝑡 − sin 𝑡 
 

Example 2 

Now, we apply the above theorem to find Sumudu transform for Bessel function  𝐽0(𝑡) in the 

following equation  𝑡𝐽"0(𝑡) + 𝐽′
0

(𝑡) + 𝑡𝐽0(𝑡) = 0      for  𝑡 > 0. 

                Let  𝑓 = 𝐽0. Then, except at  𝑡 = 0, we have 

 

                              𝑡𝑓′′(𝑡) + 𝑓′(𝑡) + 𝑡𝑓(𝑡) = 0      for  𝑡 > 0, and    𝑓(0) = 1 , 𝑓′(0) =
0                 (1) 

By using Sumudu transform for equation (1) and the theorem 2, we have 

(𝑢² + 1)𝐹′(𝑢) + 𝑢𝐹(𝑢) = 0 

Thus this a differential equation for unknown function 𝐹.  Now it can be solve by writing it 

in the form of   
𝑑

𝑑𝑢
(√𝑢2 + 1  𝐹(𝑢)) = 0, 

to give 

𝐹(𝑢) =
𝑐

√𝑢2 + 1
  . 

 

            for some constant 𝐶. For the determination of  , by using the theorem 3 

lim
𝑡⟶0

𝑓(𝑡) = lim
u⟶0

𝐹(𝑢) = 𝑓(0) = 1 

where we obtain C = 1. Thus Sumudu transform of Bessel function of first kind is given by 

𝑆{𝐽0(𝑡)} =
1

√𝑢² + 1
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Economic sciences 

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

 

Васильєва Анастасія Андріївна 

студентка кафедри фінансів 

Державний торговельно-економічний університет 

(Київ, Україна) 

 

Економіка України знаходиться знаходиться у процесі постійного розвитку. Для цього 

їй необхідні надходження міжнародних інвестицій. Проте, на жаль, ситуація така, що багато 

держав потребують інвестицій, але інвесторів обмежено мало, і для них регіони України не є 

інвестиційно привабливими. 

Надходження прямих іноземних інвестицій в економіку України за 2019 – 2022 рр. 

відображено на рис.1.[3]. 

 

 
 

Рис. 1. Надходження прямих іноземних інвестицій в економіку України за 2019 – 2022 

рр. 

 

Показниками інвестиційної привабливості можуть бути  рівень загальноекономічного 

розвитку; рівень розвитку інвестиційної інфраструктури; демографічна характеристика; 

рівень розвитку ринкових відносин і комерційної інфраструктури; ступінь екологічних, 

кримінальних та інших видів ризиків [4]. 

В склад аналітичних показників, що використовуються для такої оцінки, можуть 

входити, наприклад: питома вага регіону у ВВП; питома вага збиткових підприємств у 

загальній кількості працюючих підприємств; середній рівень заробітної плати працівників; 

обсяг виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції на душу населення; обсяг 

і динаміка капітальних вкладень на одного мешканця; число підприємств усіх форм 

власності; рівень самозабезпеченості основними продуктами харчування; обсяг промислової 

продукції на душу населення та ін. 

Станом на початок 2021 р. найбільше інвестиційно привабливими регіонами України 

стали: м. Київ, Дніпропетровська, Київська, Миколаївська, Вінницька Одеська та Полтавська 

області. Менш привабливими були Чернівецька, Луганська та Закарпатська області. [1, c.91]. 
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За капітальними інвестиціями лідирували м. Київ, Дніпропетровська, Київська, 

Донецька, Львівська області. Аутсайдерами були Закарпатська, Чернівецька та Луганська 

області (рис.2) [5, c.2]. 

 
 

Рис. 2. Структура капітальних інвестицій за регіонами України 2021 р. 

 

Можна виділити такі чинники, що погіршують інвестиційну привабливість України: 

1) нестабільне законодавство; 

2) політична нестабільність (зокрема, військові дії); 

3) відсутність позитивних змін в економіці країни; 

4) тиск на бізнес. 

Для збільшення інвестиційної привабливості необхідні зміни у сферах: 

1) в нормативно-правовій базі (зокрема, внесення доповнень до Законів України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації» стосовно 

розширення прав і зобов’язань місцевих органів у регулюванні інвестиційної діяльності); 

2) фінансових послуг (зокрема, розробка комплексу заходів для збільшення іноземних 

інвестицій від фінансових програм); 

3) місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування (зокрема, 

створення умов для ефективного функціонування та розвитку ринкової інфраструктури) [2]. 

Інвестиційна привабливість відіграє вагому роль в активізації інвестиційних процесів 

на регіональному рівні. Високий рівень інвестиційної привабливості гарантує стабільне 

надходження інвестицій в країну, додаткові надходження  до бюджету держави, краще 

соціальне середовище в країні. 

Залучення інвестицій в економіку регіонів є ключовим завданням у сучасних 

економічних умовах. Найраціональніше вирішити його можна за допомогою підвищення 

інвестиційної привабливості регіонів України для потенційних інвесторів, де основним 

завданням має стати оптимізація нормативно-правових, фінансових та управлінських умов 

для інвестування, які зумовлюють вибір інвестора відносно конкретного об'єкта 
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інвестування, яким може виступати окремий проєкт, підприємство в цілому, корпорація, 

місто, регіон, країна. 
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Technical sciences 

 

ОБ ОЦЕНКЕ ПОПЕРЕЧНОЙ СИЛЫ В МУЛЬТИФАЗНЫХ ПОТОКАХ 

 

Исмайылова Фидан Бабали 
кандидат технических наук, доцент, 

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, 

Азербайджан, г. Баку 

 

В основе транспорта мультифазных систем лежит взаимодействие фаз, движущей 

силой которого является сила Бернулли [1]. Значения этот силы в общем случае согласно 

уравнению второго закона механики, при наличии дисперсионной среды, механических 

частиц диаметром d определяется следующей зависимостью: 

F = 8,39 𝜌𝑑3𝑢2𝛼 (1 − 𝛼2)/𝐷                                                    (1) 

Где: 𝜌 –плотность дисперсионной среды (газа или жидкости), кг/м3; d –диаметр 

механической частицы, м; u–средняя объемная скорость потока м/с; 𝛼 =
𝑟

𝑅
; 𝑅 и 𝐷 −соответственно радиус и диаметр трубопровода. 

Согласно формуле (1) были вычислены значений поперечной силы  в цилиндрических 

потоках (соответственно в газопроводах и нефтепроводах) при наличии механических 

частиц различного диаметра. Для расчетов диаметр трубопровода принимался D=0.3 м, а 

параметры 𝜌 и 𝑢 имели следующие значения: 

1. для нефтепровода 𝜌 = 850 kг/м3, 𝑢 = 1,5 м/с 

2. для газопровода 𝜌 = 5 kг/м3, 𝑢 = 10 м/с. 

Результаты расчетов в виде графиков FB = f(α) соответственно для нефтепровода и 

газопровода представлены на рис.1.  

 
Рис.1. Изменение силы Бернулли по поперечному сечению трубопровода 

 

Как видно из рис.1, поперечная сила с ростом диаметра трубопровода D 

увеличивается, при α=0.577 доходит своему максимальному значению, а в центре потока 

(α=0) и на стенке трубы (α=1) превращаются к нулю. При этом эта сила для нефтепровода 

намного больше, чем в случае газопровода. Анализ также показывает, что изменение 

максимальных значений поперечной силы в зависимости от диаметра частиц (d) для обоих 

трубопроводов имеет одинаковый характер. Так начиная из диаметра частиц d=8-10 мм 

наблюдается интенсивный рост этой силы. Отмеченное доказывает тот факт, что влияние 

механических частиц маленького размера (ниже 8 мм) на динамику потока незначительно 

(рис.2).   
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Далее исследовалось влияние скорости потока жидкости (или газа) на величину 

максимального значения поперечной силы. Изменение максимального значения силы в 

зависимости от скорости потока соответственно для нефтепровода и газопровода показано на 

рис.3. Как видно из рис.3, для обоих трубопроводов с ростом скорости потока сила Fb 

монотонно растет. При этом для нефтепровода темп роста этой силы намного больше, чем 

для газопровода. 

 
Рис. 2. Зависимость максимальных значений силы Бернулли от диаметра частиц (d) в 

мультифазных трубопроводах 

 

 
Рис. 3. Зависимость максимальных значений силы Бернулли от скорости 

мультифазного потока 

 

Как известно, в настоящее время основным практическим способом разделения 

водонефтяных эмульсий является гравитационные отстойники, в которых в качестве 

движущей силы процесса используется разность удельных весов разделяемых фаз. В 

промышленности широкое применение нашли более эффективные технологии разделения 

смесей. Фактор разделения центрифуг-несколько тысяч единиц [2]. В нефтедобывающий 

промышленности вопросами применения гидроциклонов для разделения водонефтяных 

эмульсий занимались исследователи [2-4].  
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Причину малой эффективности гидроциклонов для разделения водонефтяных 

эмульсий можно объяснить на основе теории динамики градиентно-скоростного поля и 

раскрыть механизм взаимодействия фаз при их разделении.  

Как известно, скорость разделения неоднородных систем в поле центробежных сил 

выше по сравнению со скоростью разделения этих систем в поле силы тяжести. 

Центробежная сила возникает, как сила инерции при вращательном движении тел, и 

направлена всегда по радиусу от оси вращения к периферии. 

В общем случае центробежная сила (𝐹ц) выражается следующим равенством: 

𝐹ц =
𝑚𝑣2

𝑟
                                                                                                       (2) 

Где, m-масса вращающей частицы, 𝑟 −  радиус вращения, м, 𝑣 −  окружная скорость 

вращения, которая равна: 

𝑣 =
2𝜋𝑛𝑟

60
                                                                                                       (3) 

Где, n-число оборотов в минуту. 

С учетом (2) для определения центробежную силу можно написать: 

𝐹ц = 1.85 ∙ 10−3𝜋𝑑3𝜌ч𝑛2 ∙ 𝑟                                                                       (4) 

 

Здесь d и 𝜌ч-соответственно диаметр и плотность вращающей частицы. 

Графики распределения движущих сил разделения мультифазных водонефтяных 

смесей в гидроциклоне можно представить, как на рис. 4. Как видно из рис.4, линия 1, 

которая характеризирует распределение центробежной силы увеличивается с уменьшением 

расстояния до оси циклона. Линия 2 характеризирует распределение сил Бернулли, которая 

имеет максимум на удалении от оси циклона, равном 0,577R (R-радиус циклона). Из рис.4 

также видно, что эти силы имеют противоположные направление, в результате чего при 

преобладание силы Бернулли над центробежной силой (𝐹ц) капли диспергированной воды 

перемешаются к оси циклона, а не к его стенкам. В результате противодействия отмеченных 

сил получить в гидроциклоне компоненты смеси в чистом виде не всегда удаётся.  

 
1-Центробежная сила 

2-Сила Бернулли 

 

Рис. 4. Движущие силы гидроциклона  

 

С учетом вышеотмеченного, было проанализировано условия равенства силы 

Бернулли и центробежной силы в гидроциклоне. С учетом того что, в точке К (рис.4) 

отмеченные силы равны, тогда согласно выражениям (1) и (4) можно написать: 

1.85 ∙ 10−3𝜋𝑑3𝜌ч𝑛2 ∙ 𝑟 = 13,172𝑑3𝜌𝑢2𝑟 (1 −
𝑟2

𝑅2) 𝑅2⁄          
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После некоторых сокращений получим следующее условие для вычисления   

параметра 𝑟∗, соответствующее 𝐹ц ≥ 𝐹Б: 

r≤ 𝑅√1 − 0.00044 ∙
𝜌ч

𝜌
∙

𝑛2𝑅2

𝑢2                                                                    (5) 

Тогда условия (5) будет выполняться при соблюдении следующего неравенства: 

                      n≤
𝑢

0.021∙𝑅∙√𝜌ч 𝜌⁄
                                                                    (6) 

Согласно формуле (6) были исследованы характеры влияния скорости потока (u), 

радиуса гидроциклона (R) и отношения плотностей частиц и жидкости на число оборотов n. 

С этой целью был выведен расчет числа оборота вращения при следующих исходных 

данных: 

- скорость потока u=0.5; 1.0; 1.5; и 2.0 м/с. 

- радиус гидроциклона R=0.2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 и 1,5 м. 

- отношение плотностей 
𝜌ч

𝜌
= 1,3; 1,5; 2,0; 2,5. 

По результатам расчетов была построена зависимость n=f(u) которая представлены на 

рис.5. Как видно из рис. 5, в рамках соблюдения условия (5) с ростом скорости потока число 

оборотов пропорционально растет.  

Следует отметит, что с помощью построенных зависимостей представляется 

возможным на основе выбора вышеотмеченных параметров избежать отрицательного 

влияния силы Бернулли на работу гидроциклонов. 

 

 
Рис. 5. Зависимость n=f (u) 

 

Выводы. Была оценена значений поперечной силы в цилиндрических потоках (как в 

газопроводах, так и в нефтепроводах) при наличии механических частиц различного 

диаметра. Установлено, что эта сил с ростом диаметра трубопровода увеличивается, в центре 

потока и на внутренней стенке трубы превращается к нулю. При этом поперечная сила с 

ростом скорости цилиндрического потока монотонно растет. 

Было установлено, что на основе правильного выбора технологических параметров 

можно избежать отрицательного влияния поперечной силы в цилиндрических потоках на 

работу гидроциклонов. 
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Маркетинг і комунікації військового часу мають свої особливості. Неможливо робити 

вигляд, що нічого не сталося і війни не має. Раніше були бренди, які могли сказати «ми поза 

політикою», а зараз усе, що відбувається в нашій країні, - це політика. Війна - це політика. 

Як зараз працювати з маркетингом? Питання не в тому, чи потрібні маркетингові 

комунікації. Питання лише в тому, як його сформувати з урахуванням нових умов - 

фінансових, контекстних, ціннісних, стратегічних. 

Маркетинг складається з двох основних компонентів: 

- Технологія – як саме, з якими інструментами та бюджетом; 

- Змістовні - про що конкретно, які акценти і цілі. 

Щоб підтримати маркетинг бренду на технічному рівні, потрібно провести ретельну 

оптимізацію, беручи до уваги той факт, що бюджети скорочуються, а інші ресурси 

змінюються (табл..1) [2] : 

Таблиця 1. Шлях оптимізації маркетингу бренду 

Крок № 1 Робота з безкоштовними 

каналами 

Потрібно сфокусовуватись на 

безкоштовних, уже 

напрацьованих каналах 

(соцмережі, розсилки, сайт), і 

проаналізовувати, чи справді 

вам потрібні платні канали, 

які працювали до війни 

(таргетована, контекстна, 

медійна реклама). 

Крок № 2 Залишити життєво необхідне Усе, що робили раніше, варто 

пропустити через фільтр 

«необхідно стратегічно» або 

«необхідно життєво…» 

Крок № 3 Тестувати Який би канал комунікації 

собі не залишили (навіть 

якщо раніше він був 

ефективним), його потрібно 

протестувати в нових умовах. 

Раптом це вже не працює, як 

раніше (а може, не працює 

взагалі). Якщо так, варто 

відмовитись. 

Крок № 4 Жертвувати якістю Якщо довго працювати з 

якісним маркетинг-

контентом, то ваша 

експертиза точно не дасть 

вам зробити контент дуже 

погано. 

 

Один з найкращих прикладів - київська компанія натуральних вин Sabotage Wine. На 

початку повномасштабного вторгнення вони прямо заявили, що дизайнерів більше немає - 
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тому до перемоги викладатимуть в своєму Instagram прості картинки сформовані в Paint 

(Рис. 1). 

 
Рис. 1. Пост Sabotage Wine в мережі Instagram після 24.02.2022 року 

 

На даному прикладні можна визначити, що підтримка маркетингу бренду на рівні 

символів, потребує постійного повернення до реального контексту, де явно діють наступні 

правила: 

- Спочатку подивитися новини, потім постити.  

- Чесно розповідати про свою реальну допомогу.  

- Видаляти те, що виявилося недоречним.  

- Не спекулювати на вартості [1].  

Прикладом останнього є ідеальний кейс бренду «Галичина» – «Ми замість я». 

Реалізовано було все просто і дешево: замість назви бренду «Галичина» на пляшці пишуть 

назви всіх регіонів України. Вони зробили те, що хоче бачити кожен українець. Крим – це 

Україна, Донбас – це Україна, інші тимчасово окуповані території – це Україна.  

Хоча нам не відомо, що буде, коли ми переможемо, але деякі прогнози можна зробити 

на основі певної динаміки змін: 

1. Приплив міжнародних компаній в Україну. У майбутньому можна очікувати, що 

Nike буде працювати з «Галичинною», «Планета кіно» з «Marvel, «Перепічка» з McDonald's. 

2. Розуміння того, що бути власником української компанії або надання значної 

допомоги Україні  – це честь. Багато компаній принципово матимуть бажання працювати на 

українському ринку, що розширить маркетинг в країні. 

3. Бум українського контенту: YouTube, Tiktok, блоги, продакшн, фільми світових 

акторів, реклама. 

4. Масове органічне очищення медіапростору. Бренди та медійні персони, які не 

висловлювалися та мовчали, не повернуться в Україну. 

5. Формування здорової конкуренції. На цьому етапі ми почнемо думати про те, як 

конкурувати як дорослі, як спільно займати та формувати нові ринки - реклами, ринки 

прокату фільмів тощо. Перестанемо шукати між своїх ворогів [3]. 

Отже, тотальна війна росії проти України зачіпає не лише вітчизняні компанії, а й усі 

без винятку світові бренди. Важливі речі не можна ігнорувати не тільки великим компаніям, 

що працюють на проблемних ринках, а й усім учасникам ринку. Зараз Україну підтримують 

навіть невеликі бренди, яких в країні навіть немає. Очевидно, що якщо є якийсь вплив, 

потрібно використовувати його, щоб хоч якось допомогти. На нашу думку, це принципова 

зміна, яка вплине на бізнес-процеси та маркетинг не тільки Україні, а й всіх причасних до 

даної ситуації. 

На сьогоднішній день увесь світ захоплюється тим, як українці мужньо відстоюють 

свою свободу. Ми надихаємо. Ми показуємо, що дійсно важливо. Я хочу вірити, що це 

впливає і буде впливати в майбутньому на маркетинг і комунікації в усьому світі. 
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Сучасне інформаційне суспільство вражає динамічністю змін, що відбуваються, які 

зачіпають усі сфери життя. Наука - найпотужніший двигун суспільного прогресу, і з кожним 

роком її значення для життя суспільства зростає, що актуалізує необхідність розвитку 

наукової сфери діяльності. Державна політика України робить ставку на розвиток науки, 

технологій та інновацій і на залучення в науку молоді. 

Підготовка висококваліфікованих кадрів і закріплення їх в університетах мають 

ключове значення для розвитку науки і підйому економіки держави. Підвищення інтересу до 

науки в вишах - пріоритетне завдання державних, регіональних і муніципальних органів 

влади.  

Вирішення завдання забезпечення припливу в науку молодих дослідників є 

необхідною умовою випереджального розвитку держави загалом, адже виконання амбітних 

державних проєктів неможливе без молодого конкурентоспроможного, високо-

кваліфікованого потенціалу: вчених, науково-педагогічних працівників. Основна причина 

відтоку талановитої молоді з університетів та академічних інститутів - це втрата інтересу до 

професії вченого, падіння її престижу [2]. Недостатність фінансової підтримки науки та 

вищої освіти інститутів ще більше загострює проблему відтоку молоді з наукової сфери 

діяльності. Впровадження програм персональної підтримки вчених і педагогів вищої школи 

можуть істотно змінити ставлення до професії, залучити дослідників в усі наукові сфери 

діяльності, що, своєю чергою, дасть поштовх до розвитку регіональної економіки, а в 

сучасній складній геополітичній ситуації - особливо важливо [3]. 

Основне розв'язання проблеми забезпечення держави науковцями, особливо молодого 

віку, та утримання їх на тривалий термін полягає в ухваленні програм підтримки науки та 

фінансування наукових проєктів на рівні держави у двох напрямах: 

- персональна підтримка (адресна) області. До таких прикладів можна віднести 

пільгове іпотечне кредитування для науковців або надання житлових сертифікатів; 

преференції оплати вартості проїзду в будь-які області країни на наукові заходи з метою 

підтримки академічної мобільності; надання службових квартир; виплату компенсаційних 

надбавок, тощо; 

- державне і регіональне фінансування для розвитку науки університетів: надання 

грантів, субсидій, державного завдання для дослідників регіональних університетів або для 

самого університету, що дасть змогу університету виплачувати вченим гідну заробітну плату 

і реалізовувати свій потенціал, надаючи регіону та державі наукові результати, що є такими 

важливими для виконання завдань стратегічного розвитку України. 

Вирішення проблеми залучення та утримання молоді в науці можна вирішувати на 

рівні самого університету, незважаючи на те, що це досить витратний захід. У програму 

підтримки може входити: навчання молоді в магістратурі та аспірантурі за рахунок коштів 

університету, відшкодування витрат у рамках програм академічної мобільності, компенсація 

витрат авторам публікацій або оплата публікацій від університету, компенсація витрат, 

пов'язаних із захистом дисертації (проїзд до місця захисту, публікація автореферату, 

дисертації тощо), підйомні при працевлаштуванні, надання гуртожитку.  

Серед форм і методів залучення студентів до наукової діяльності відмітимо:  

- виконання завдань з науково-творчою складовою у процесі вивчення профільних 

дисциплін;  

- опанування основ ведення наукових досліджень у процесі вивчення дисциплін;  
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- створення навчально-наукових структур для позаурочного навчання і активне 

залучення студентів до гурткової та студійної роботи науково-творчого спрямування;  

- заслуховування та обговорення результатів наукових досліджень студентів на 

кафедральних засіданнях та семінарах;  

- залучення студентів до участі в олімпіадах на конкурсах різного рівня;  

- залучення студентів до участі в конкурсі студентських наукових робіт;  

- залучення студентів до участі в наукових конференціях, семінарах, симпозіумах;  

- висвітлення досягнень студентів в засобах масової інформації з метою популяризації 

наукової діяльності у студентському середовищі [1]. 

Варто зазначити, що молодій людині має бути цікаво займатися наукою. Необхідно 

насамперед привернути увагу до актуальних проблем у конкретній галузі, в економіці, у 

країні загалом. Сучасна молодь, як у всі часи, трохи відірвана від дійсності. Є енергія, сили, 

інтелект, бажання створювати і змінювати на краще - але далеко не в усіх є розуміння, куди 

ці сили докласти. 

Таким чином, перелічені вище механізми та інструменти залучення й утримання 

молоді в науці можуть бути апробовані на практиці і у разі своєї ефективної 

результативності можуть рекомендуватись для впровадження в інших університетах країни.  
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Світ сучасної промисловості, торгівлі та національних економік неможливо уявити 

без вантажних перевезень. Транспортуючи товари та ресурси, різні країни можуть 

імпортувати та експортувати товари, зміцнювати свою економіку, а різні підприємства та 

магазини можуть взаємодіяти, замовляти та доставляти промислові товари. Сектор 

вантажних перевезень сьогодні як ніколи важливий. Для його розвитку багато країн будують 

дорожню інфраструктуру, оновлюють вантажівки та розробляють нове програмне 

забезпечення для підвищення ефективності, якості та безпеки перевезень [1]. 

Станом на сьогоднішній день існує багато сервісів які дозволяють здійснювати 

моніторинг перевезень використовуючи GPS-трекери. Але більшість таких сервісів є 

вузькоспеціалізованими, багато з них мають відносно старий користувацький інтерфейс та 

досить складно зорієнтуватися як користуватися системою. Також компанії-конкуренти 

мають і плюси, серед яких можна виділити: контроль та перевірка чи водій прямує по 

заданому маршруту, генерація звітів, історія перевезень та інші. 

Базуючись на цих факторах, можна зробити висновок, що необхідно розробити 

систему, яка буде забезпечувати згаданими вище можливостями і багатофункціонально 

працювати у сфері бізнесу та вантажних перевезень. Також у новій системі потрібно 

реалізувати сучасний, зручний інтерфейс користувача, базуючись не лише на рішенні своїх 

дизайнерів, але й отримуючи відгуки від користувачів та враховуючи чинники локалізації 

для України. 

З метою окреслення функціоналу програмної системи було проведено системний 

аналіз предметної області та побудовано дерево цілей (рис.1) [2]. Генеральною ціллю є 

«Створення інформаційної системи побудови маршруту та моніторингу вантажних 

перевезень». Після її декомпозиції було виділено такі підцілі першого рівня: «Здійснення 

перевезення», «Створення та моніторинг транспортування», «Знаходження 

транспортування», «Зберігання та захист даних». 

Першою гілкою є «Здійснення перевезення», що передбачає прокладання 

найоптимальнішого маршруту для здійснення перевезення. «Створення та моніторинг 

транспортування» передбачає процедуру оформлення транспортування та його 

відслідковування. Гілка «Знаходження транспортування» означає пошук відповідного 

транспортування відповідно до параметрів пошуку. Остання гілка «Зберігання та захист 

даних» визначає захищеність даних та їх цілісність. 

Для опису взаємодії користувачів із системою було побудовано концептуальну 

модель, що зображена на рис.2. Модель описує концепцію інформаційної системи побудови 

маршруту та моніторингу вантажних перевезень. 
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Рис. 1. Дерево цілей 

 

 
Рис. 2. Концептуальна модель системи 
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У статті проаналізовано сучасний стан проблеми моніторингу вантажних перевезень 

та прокладання маршруту. Розроблене дерево цілей є основою для подальшого проектування 

системи, а розроблена концептуальна модель описує процедуру взаємодії користувачів із 

майбутньою системою побудови маршруту та моніторингу вантажних перевезень. 
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Стрімкий розвиток цифрових технологій зумовлює появу сучасних напрямків 

економіки. Цифровізація це новий виклик для банківських установ, яке існує на сьогодні. 

Отож, основним завданням зараз залишається пошук сучасних інструментів маркетингу та 

формування ефективної стратегії цифрового маркетингу для забезпечення стійкої 

конкурентної позиції банківських установ України.  

Слід зазначити, що використання новітніх технологій дозволяє банкам бути 

клієнтоорієнтованими та більш конкурентоспроможними. Саме тоді, банки приділяють 

більше уваги обслуговуванню клієнтів у форматі онлайн та впроваджують використання 

мобільного та Інтернет банкінгу. Це дозволяє клієнтам проводити будь-яку операцію у 

зручний для них час, a банкам – скоротити обсяг операційних витрат. 

З кожним днем, стратегічний менеджмент банку стає більш автоматизованим. 

Наприклад, впровадження системи CRM дозволяє ефективно управляти базою клієнтів, 

підтримуючи з ними постійний зв'язок та підвищуючи їх рівень лояльності. Іншим 

стратегічним інструментом є інновація Big Data – технологія з обробки значних масивів 

інформації з подальшим її аналізом. Ця технологія допомагає банкам оперативно та без 

значних втрат коштів здійснювати пошук та розробляти персональні пропозиції клієнтам у 

відповідності до їх потреб та рівня платоспроможності [1, с.60].  

Таким чином, процес активного впровадження цифрових технологій змінює 

традиційну модель не тільки стратегічного менеджменту, але й стратегію маркетингу 

банківських установ. Сучасним феноменом у сфері маркетингу є цифровий маркетинг або 

інтерактивний маркетинг. Це своєрідна проекція традиційного маркетингу на Web-простір, 

що створює нові можливості розвитку. Головна особливість стратегічного маркетингу 

полягає в клієнтоцентричності. 

Під час формування стратегії цифрового маркетингу банківської установи акцентують 

увагу на таких напрямках: 

- управління репутацією, a саме прийняття рішень на основі відгуків клієнтів, які 

оцінюються компанією і потім засвоюються; 

- повна презентація послуг. Наприклад, споживач спочатку вражений типом 

приманки, наступним кроком буде презентація йому повного набору конкретної вихідної 

пошукової інформації; 

- комунікація, яка є ключовим елементом, оскільки конкретний монолог ініційованих 

рекламних кампаній усувається і діалог встановлюється за допомогою соціальних платформ;  

- впізнаваність бренду, що викликає певну довіру до продуктів та послуг [2]. 

Використання цифрових маркетингових стратегій передбачає додаткові переваги, такі 

як: 

- брендинг, який формує стійкий імідж бренду у соціальних мережах завдяки 

постійній присутності; 

- повнота, a саме широке охоплення інформацією, як загальної аудиторії, так і 

персоніфіковано;  

- функціональність, тобто зручні платформи для взаємодії з клієнтами; 
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- інтерактивність, являє собою формування довгострокових відносин з клієнтами за 

рахунок позитивного клієнтського досвіту;  

- візуальна комунікація, що передбачає використання діджитал інструментів та 

підвищення рівня «залучення» клієнтів [3]. 

 Отож, підсумовуючи, вище перелічені переваги, що дозволяють банківським 

установам підвищувати рівень лояльності сучасних клієнтів, серед яких основними 

вимогами є: 

- скорочення часу на здійснення операцій, 

- простота і зручність використання банківських продуктів і послуг, 

- доступність 24/7, 

- можливість отримувати інші послуги поряд з банківськими за допомогою єдиного 

інтерфейсу. 

 Отже, в умовах цифрової трансформації з активним впровадженням цифрових 

технологій, поняття банківського маркетингу набуває нового змісту. Цифровізація 

призводить до формування нової наукової концепції - цифрового маркетингу. Це сучасний 

інструмент просування бренду за допомогою всіх цифрових каналів. Для підвищення 

ефективності маркетингової діяльності банківських установ важливим завданням є 

інвестування в нові цифрові канали комунікації з наявними й потенційними клієнтами. 

Активний розвиток цифрового маркетингу призводить до формування нової стратегії 

банківських установ. Це залишається пріоритетним напрямком для подальших наукових 

досліджень. 
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Економіка і соціум України на даний момент часу переживає одні з найважчих часів 

за останні тридцять років, але фактори, які призвели до рецесії, поступово нівелюються 

разом із закінченням війни, з нашою перемогою. Ми не маємо права просто чекати кращих 

часів - суспільство повинне діяти, аналізувати, планувати, шукати рішення виходу з 

економічної кризи. Наша держава є аграрною, тому перші кроки виходу із стагнації слід 

звернути на те, що справді ми можемо запропонувати світу, який теж змінюється разом з 

нами - збільшувати частку присутності в продовольчій економіці Євросоюзу, підключатися 

до новітніх програм активного впровадження інформаційних технологій для впровадження 

нових підходів до керування виробничими процесами та агробізнесом, збільшувати частку 

української аграрної продукції, підвищувати планку стандартів якості продовольчої 

програми. 

Опираючись на практику попередніх років (періоди 2017-2021), все більше 

агрохолдингів обирають IT-методи керування процесами, підтверджуючи ефективність цих 

методів у моделі бізнес-планів «залучення інвестицій - гарантування прибутку», хоч на разі 

ці моделі опираються на виживання в умовах війни, мінімізації збитків та перенесення 

активів за межі бойових дій. 

Але, не менше з тим, будемо оптимістами. Коли в ланцюгу життєдіяльності 

організацій України «виживання-мінімізація збитків-пристосування до нових умов» замінити 

«виживання на стабілізацію», маємо картину розвитку майбутнього: «стабілізація - 

залучення інноваційних технологій-створення нових правил в світовій економіці». Звучить 

голосно, але вірно.  

Звернемо увагу на перспективи та ефективність залучення інформаційних технологій 

у виробничий процес агробізнесу - за класичної організації сільського господарства урожай 

на 80% залежить від природних умов. Проте, застосовуючи сучасні технології (дрони, 

датчики, камери спостереження), принципи точного землеробства та комп’ютерної обробки 

даних, вплив погоди і клімату на ефективність рослинництва може бути зведений до 20%. 

Найактуальнішими ці рішення стають у більш нестабільних умовах – в зонах ризикового 

землеробства. В свою чергу, цифровізація аграрної сфери - точне землеробство - це система 

менеджменту агробізнесу, яка дозволяє виробникам отримувати великі врожаї, витрачаючи 

менше ресурсів: землі, води, добрив і засобів захисту рослин [1]. Точне землеробство має на 

увазі застосування інноваційних технологій: системи супутникового позиціонування, 

технології дистанційного зондування землі, використання дронів для ультраточних 

оброблень посівів та багато іншого.  

ІТ-функції в агробізнесі – серце технології точного землеробства, адже дають 

можливість ефективно і швидко проаналізувати зібрану інформацію з полів, теплиць, ферм 

та пасовищ. Великі кількості інформації, які збираються за сезон, потребують окремих 

потужностей та специфічних алгоритмів для обробки цієї інформації. ІТ-системи стають 

особливо актуальні для України, так як це – ризикова зона сільського господарства. Саме в 

таких умовах точне землеробство стає доцільним, мінімізуючи ризики та оптимізуючи 

витрати. 

В найближчому майбутньому український агробізнес може бути залучений до new 

Common Agricultural Policy (CAP) - нової Спільної сільськогосподарської політики, яка 

ставить перед фермерами нові виклики щодо адаптації до нових методів виробництва та 
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виконання вимог щодо нового очікуваного скорочення використання пестицидів і 

небезпечних речовин у харчовому ланцюгу в ЄС [2]. Цією політикою в ЄС займається 

Еврокомісія, яка працює та планує нові стратегії «Від ферми до столу» та «Біорізноманіття», 

які спрямовані на цільове скорочення фітосанітарних продуктів, таких як хімічні добрива, 

пестициди, антимікробні продукти, а також спрямоване на оподаткування 

сільськогосподарських земель для сприяння стійкому або екологічне землеробство 

(Європейська Комісія, 2021).  

Чому на сьогоднішній день можна впевнено говорити про залучення інвестицій і 

зацікавленість світу (в першу чергу ЄС) в аграрній сфері діяльності України? Тому що у нас 

є основні активи - родюча земля і працьовиті люди, яких потрібно повернути з еміграції у 

післявоєнний період, і з трудової міграції країн ближнього заходу, а економічну складову 

ефективності виробництва і управління потрібно розробляти і підтверджувати вже зараз.  

Для прикладу, розглянемо економічні переваги використання інноваційних 

технологій в агробізнесі для вибіркових нових технологій: 

1. Дрони: оптимізація витрат - економія насіннєвого матеріалу (до 30%), добрив і 

засобів захисту рослин (до 55%), палива на обробку посівів (до 40%); уточнення прогнозів 

урожаю, оптимізація управління всіма виробничими процесами, прискорення збору 

актуальних даних для максимально швидкого прийняття рішень в умовах ризикованого 

землеробства. 

2. Системи супутникового позиціонування GPS: фундамент точного землеробства для 

агрохолдингів, мінімізація площі перекриттів та обробітку посівів (економія 2 га на площі 40 

га - це 5% посівного матеріалу, ПММ, амортизації, добрив, пестицидів, і т.д.).  

3. Датчики, на прикладі IoTcell - це Система фізичних пристроїв ("речей"), яка 

дозволяє передавати та отримувати інформацію за допомогою бездротових мереж і без 

втручання людини, що дозволяє мінімізувати помилки передачі даних і проводити 

моніторинги навколишнього середовища 24/7; сенсори вологості ґрунту та температури 

навколишнього середовища підключені до метеосистеми для визначення необхідності 

включення поливу, що для півдня України є не просто актуальною інформацією, а 

збільшенням посівів більше, ніж на 50% (наразі мова про зернові культури). 

4. Комп’ютерна обробка даних: залучення дронів, GPS, датчиків, камер 

спостереження дає можливість відразу передавати отриману інформацію для її обробки на 

комп’ютерні  носії, внесення в Агро-ІТ платформи (комплексний онлайн сервіс), та видачу 

результату для ефективності прийняття рішень не на наступний рік, а на сьогодні.  

Висновки 

Управління (адміністрування) за допомогою цифрових інновацій стирають межі між 

фізичним та цифровим світами. Цифровий агробізнес означає доступність і вчасність 

використання даних для того, щоб отримати змістовну додаткову інформацію та робити 

більш ефективні моделі прогнозування, на основі яких приймаються ефективніші 

управлінські рішення. 

Залучення IT-систем в агросферу вирішує низку задач в суспільстві: зменшення 

міграційних процесів (в тому числі і трудову міграцію), залучення молоді в села для праці на 

високотехнологічному обладнанні, вирішення багатьох продовольчих проблем світу.  
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Очікується, що багатоантенні технології, такі як формування променя та множинний 

вхід і множинний вихід (MIMO), відіграватимуть ключову роль у системах «5G». Очікується, 

що клас систем 5G буде розгорнутий як у см-діапазонах (3-30 ГГц), так і в мм-хвилях (30-300 

ГГц), унікальні характеристики та проблеми цих діапазонів спонукали до перегляду 

компромісів дизайну та продуктивності, пов’язаних із цим. з існуючими багатоантенними 

методами, щоб визначити бажану структуру для розгортання технології MIMO в системах 

5G [1].  

Розглянуто ключові проблеми впровадження, пов’язані з розгортанням обробки 

передавання MIMO для систем 5G. Наведено найкращі архітектури MIMO, де обробка 

MIMO передачі реалізована в базовій смузі, РЧ та комбінації РЧ і базової смуги (гібридний 

підхід). 

Існує декілька архітектур для розгортання технології MIMO в системах 5G: 

архітектура базової смуги, радіочастотна архітектура, гібридна (радіочастотна/базова смуги) 

архітектура. 

Для MIMO технології є чотири схеми передачі: перша - це підхід сітки променів 

(GoB), другий - це підхід форсування нуля передачі (ZF), третій - форсування нуля передачі 

на основі знання коваріаційної матриці низхідної лінії зв’язку, четвертий - це простий підхід 

керування променем, заснований на найбільшому власному векторі коваріаційної матриці 

низхідної лінії зв’язку. Всі вони мають власні особливості роботи, але їх ефективність та 

продуктивність значно підвищуються завдяки точному калібруванні [2, 3]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що кожна з цих архітектур має свої 

особливості конструювання, так само як і схеми передачі мають різні ефективності. Для 

досягнення найкращої ефективності потрібно не тільки обирати кращу схему передачі, але й 

робити точне калібрування антенної решітки. 
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