
«Розробка автоматизованої системи аналізу надійності парку авіаційної техніки та  
розробка пропозицій по збереженню льотної придатності повітряних суден згідно  

стандартів ІКАО» 
 
Основні наукові результати 
Створено концепцію забезпечення безпеки авіації та збереження льотної придатності 

авіаційної техніки, що базується на системі контролю надійності парку повітряних суден Укра-
їни і включає методологію нагляду і контролю за льотною придатністю. Наукова новизна роз-
робленої концепції полягає в тому, що вона повністю гармонізована з світовими вимогами що-
до питань контролю надійності та підтримки льотної придатності парку ПС. Значимість отри-
маних результатів полягає в тому, що Україна, як член Міжнародної організації цивільної авіа-
ції (ІСАО), отримує змогу виконати взяті на себе зобов’язання щодо приведення своєї методич-
ної бази у відповідність до вимог цієї організації в частині, що стосується оцінки надійності па-
рку ПС, підтримання льотної придатності та проведення сертифікації авіаційної техніки. 

Практична цінність 
Розроблена автоматизована система аналізу надійності парку авіаційної техніки (Надій-

ність ПС), яка впроваджена в Державіаадміністрації (Центрі експлуатаційної надійності АТ) 
для контролю і аналізу стану надійності парку ПС України. 

Отримані під час виконання НДР результати використано при виконанні госпдоговірних 
робіт:  

"Розробка автоматизованої системи контролю надійності парку авіаційної техніки ЗАТ 
авіакомпанії "АЕРОСВІТ", 2008 р. 

"Супроводження впровадження автоматизованої системи контролю надійності парку 
авіаційної техніки ЗАТ авіакомпанії "Аеросвіт" на протязі одного 2009 року". 2009 р. 

Можливими споживачами отриманих результатів можуть бути розробники, виробники та 
експлуатанти авіаційної техніки і, в першу чергу, авіапідприємства, АНТК ім. О.К. Антонова, 
авіаремонтні підприємства та управління Державної авіаційної адміністрації, авіакомпанії – 
експлуатанти авіаційної техніки. 

Крім того розроблене методичне та програмне забезпечення може бути запропоновано 
для продажу у інші країни (у першу чергу – країни СНД), за умови приведення автоматизованої 
системи у відповідність до вимог споживачів у цих країнах. 

Можливими споживачами продукції є також авіаційні підрозділи збройних сил України 
та країн СНД. 

Проводяться роботи щодо створення системи контролю надійності газотранспортного 
обладнання об’єктів ГТС ДК «Укртрансгаз». 

Розроблене у ході виконання роботи програмне забезпечення зареєстровано у агентстві з 
авторських та сумісних прав у відповідності до діючого законодавства. Отримано свідоцтво про 
реєстрацію авторського права на твір 28326 від 08.04.2009. Комп’ютерна програма «Автомати-
зована система аналізу надійності парку авіаційної техніки (Надійність ПС)» 

Отримано патент на корисну модель. Пат. 29683. «Спосіб прогнозування залишкової 
довговічності елементів авіаційних конструкцій по насиченості і фрактальній розмірності де-
формаційного рельєфу».  

Результати роботи впроваджено на авіаційних підприємствах -  авіакомпанії «Aеросвіт» 
та АНТК ім.Антонова, Державіаадміністрації (ЦЕНАТ) та в навчальний процес НАУ.  

Результати досліджень використано при підготовці та захисті двох кандидатських робіт 
(обидві захищені), двох кандидатських робіт на ступень кандидата наук  НАУ (обидві захище-
ні), двох магістерських робіт і двох дипломних проектів студентів та при підготовці методич-
них рекомендацій для виконання домашніх завдань з курсу "Діагностування газотурбінних 
установок та компресорів".  

Розроблені методи будуть використані при проведенні занять на кафедрі авіаційних дви-
гунів та кафедрі збереження льотної придатності ПС і двигунів Національного авіаційного уні-
верситету.  



Отримані результати використані при підготовці:
 - курсу «Сучасні методи діагностування газоперекачувальних агрегатів та устаткування 

компресорних станцій»  (прочитано на курсах підвищення кваліфікації, які проводилися у Києві 
та Ташкенті інститутом післядипломного навчання Національного авіаційного університету;

 - курсу Діагностування газотурбінних установок та компресорів (кафедра авіаційних 
двигунів НАУ). 

Теоретичні результати приблизно на 60 - 70%%  впроваджено у розробленій автоматизо-
ваній системі та при виконанні госпдоговірних робіт. 
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