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РЕФЕРАТ

У магістерський роботі проведено аналіз існуючих систем вентиляції.
Розроблено математичну модель системи вентиляції аудиторії. Розроблено
керуючі алгоритми для керування вентиляційною установкою. Розроблено
програмне забезпечення для диспетчерського керування системою вентиляції.
Проведено розрахунок надійності та економічних затрат на створення
програмного забезпечення системи вентиляції. 

Ключові слова:СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦІЇ,НАВЧАЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ,
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ДИСПЕТЧЕРСЬКЕ КЕРУВАННЯ.

Key words:VENTILATION SYSTEM, EDUCATIONAL HOUSING, SOFTWARE,
DISCUSSION MANAGEMENT.

АНОТАЦІЯ

Мета магістерської роботи – узагальнення і розвиток теоретичних і
методичних основ, а також розроблення практичних рекомендацій щодо
реалізації соціально-орієнтованого управління аграрною галуззю. Відповідно
до вказаної мети в роботі розглянуто наступні питання: теоретичні аспекти
соціально-орієнтованого управління аграрною галуззю; проведений техніко-
економічний аналіз діяльності підприємства; вдосконалено організаційну
структуру підприємства; проаналізовано впровадження методики оцінки
конкурентоспроможності; запропоновано впровадження технологій управління
якістю аграрної продукції; обґрунтування використання безпілотних літальних



апаратів; проведено розрахунок економічної ефективності від впровадження
запропонованих проектних заходів; побудована економіко – математична
модель; розглянуто заходи охорони праці на підприємстві. Відповідно до
проведеного дослідження були запропоновані проектні заходи, які підвищать
конкурентноздатність підприємства і його продукції на ринку. Висновки
дослідження підтверджуються даними, що отримано в результаті дослідження.
Під час аналізу отриманих даних, обґрунтовано впровадження запропонованих
проектних заходів.

Ключові слова: СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ, АГРАРНА
ГАЛУЗЬ, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО.

Keywords: SOCIO-ORIENTED MANAGEMENT, AGRICULTURAL HOLDING,
AGRICULTURAL ENTERPRISE.


